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مقدمة
 - 1تقدم هذه الوثيقة توجيها إضاافيا بأا ن االسايخدام الر ايد والحكايم للمضاادات الميكروبياة فاي
الحيوانااات المنيجااة لألغذيااةغ وينبءااي قراقتهااا باااالقيران مااع مدونااة الساالوا الدوليااة الموصااى بهااا
للرقابة على اسيخدام العقاقير البيطرية  .CAC/RCP 38-1993وتيمثل أهداف هذه الوثيقة في الحاد مان
الي ثيرات المعاكسة المحيملة على الصحة العامة النا ئة عن اسيخدام عوامل المضادات الميكروبية
في الحيوانات المنيجة لألغذيةغ ال سيما في تنمية مقاومة المضاادات الميكروبياة .ومان المهام أيضاا
تااوفير االساايخدام اوماان والفعااال لعقاااقير المضااادات الميكروبيااة البيطريااة المساايخدمة فااى الطااب
البيطاارى ماان تخااالل المحاف ااة علااى فعالييهااا .وتحاادد هااذه الوثيقااة المس ا وليات الميعلقااة بكاال ماان
السلطات والمجموعات المأا كة في اليرتخيص واإلنياج والرقابة واليوزيع واالسيخدام فيماا ييعلاق
بالمضادات الميكروبية البيطريةغ مثل سالطات الرقاباة القطرياةغ والصاناعة الصايدالنية البيطرياةغ
والبيطريينغ والموزعين ومربى الحيوانات المنيجة لألغذية.
 - 2وإلجاااراقات اليااارتخيص باليساااويق دو هاااام فاااي تحدياااد أسااااا االسااايخدام الحكااايم لعقااااقير
المضادات الميكروبية البيطرية في الحيوانات المنيجة لألغذية من تخالل بياناات اليوسايم الواضاحة
واليوجيهات وبيانات اليحذير.
 - 3وقااد وضااعظ من مااات مخيلفااة عااددا مااان ماادونات الساالوا لات الصاالة باساايخدام عقااااقير
المضاااادات الميكروبياااة البيطرياااة والأاااروه الميعلقاااة بهاااا .وأتخاااذت هاااذه المااادونات فاااي االعيباااا
وأد جظ بعض عناصرها في عملية بلو ة مدونة السلوا هذه المعنية بالحد من مقاوماة المضاادات
الميكروبية واحيوائها.
 - 4وتركز هذه المدونةغ إعمااال لرساالة الدسايو الءاذائيغ علاى اسايخدام المضاادات الميكروبياة
فااي الحيوانااات المنيجااة لألغذيااة .وماان المساالم ب ا أن مقاومااة هااذه المضااادات تأااكل أيضااا مأااكلة
إيكولوجيااةغ وأن إدا ة هااذه المقاومااة قااد تيطلااب معالجااة إساايدامة الكائنااات المجهريااة المقاومااة فااي
البيئااة .وعلااى الاارغم ماان أن هااذه المس ا لة وثيقااة الصاالة بلجنااة الدساايو الءااذائي المعنيااة بمخلفااات
العقاقير البيطرية في األغذية فيما ييعلق بالحيوانات المنيجة لألغذيةغ فإن نفس المبادئ تنطبق على
الحيوانات المصاحبة اليي ت وي أيضا الكائنات المجهرية المقاومة.

األهداف والغايات
 - 5ماان الضاارو ي أن يعماال جميااع أولئاان المأااا كين فااي الياارتخيص بالمضااادات الميكروبيااة
وتصنيعها وبيعها وتو يدها ووصفها واسايخدامها فاي الحيواناات المنيجاة لألغذياة بصاو ة قانونياة
ومس ولة وبا كبر قاد مان الحاري لكاي يمكان الحاد مان انيأاا الكائناات المجهرياة المقاوماة باين
الحيوانات كي يمكن حماية صحة المسيهلكين.
 - 6عقاااقير المضااادات الميكروبيااة أداة قويااة إلدا ة األمااراة المعديااة فااي الحيوانااات والبأاار.
وتيضمن هذه المدونة والخطوه اليوجيهية القائمة لالسيخدام الر يد لعقاقير المضاادات الميكروبياة
فااي الحيوانااات المنيجااة لألغذيااة توصاايات تهاادف إلااى تالفااي اتخييااا الكائنااات المجهريااة المقاومااة
للمضادات الميكروبية في الحيوانات والبأر والحد منها من أجل:


حمايااة صااحة المساايهلن ماان تخااالل ضاامان سااالمة األغذيااة الحيوانيااة المنأ ا الموجهااة
لالسيهالا البأري.
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تالفي أو الحاد قاد المسايطان مان االنيقاال المبا ار أو غيار المبا ار للكائناات المجهرياة
المقاومة أو معوقات المقاومة ضمن أعاداد الحيواناات ومان الحيواناات المنيجاة لألغذياة
إلى البأر.
الوقاية من تلوث األغذية المسيمدة من الحيوانات نييجاة لمخلفاات المضاادات الميكروبياة
اليي تيجاوز المسيويات القصوى المسموح بها المحددة.
االميثال لالليزام األتخالقي والحاجة االقيصادية للحفاظ على صحة الحيوان.

 - 7وال تيناول هذه المدونة القضايا البيئية لات الصلة بمقاومة المضادات الميكروبية النا ئة عن
اسيخدام عقاقير المضادات الميكروبية البيطريةغ إالّ أنها تأجع جميع أولئن المعنيين علاى مراعااة
الجوانااب اإليكولوجيااة لاادى تنفيااذ المدونااة .وينبءااي بااذل الجهااود لضاامان إبقاااق المساايودعات البيئيااة
لعقاااقير المضاااادات الميكروبياااة البيطرياااة والكائنااات المقاوماااة للمضاااادات الميكروبياااة ومعوقاااات
المقاومة في أدنى حد ممكنغ وعلى وج الخصوي:




-8

1

ينبءااي لساالطات الرقابااة أن تقايّم تا ثير اساايخدام عقاااقير المضااادات الميكروبيااة البيطريااة
المقيرحااة علااى البيئااة وفقااا للخطااوه اليوجيهيااة القطريااة أو الخطااوه اليوجيهيااة الدوليااة
المعيرف بها.1
ييعين إجراق البحاوث بأا ن الكائناات المجهرياة المقاوماة فاي البيئاة وحجام نقال معوقاات
المقاومة فيما بين الكائنات المجهرية في البيئة.

إن االسيخدام الر يد لعقاقير المضادات الميكروبية في الحيوانات المنيجة لألغذية:
 يخضع للرقابة من جانب المهن البيطرية أو أي أهراف أتخرى تيميع بالخبرات الالزمة.
 يمثاال جاازقا ماان المما سااات البيطريااة الجياادة والعنايااة الجياادة بالحيوان ااتغ وي تخااذ فااي
االعيباااا أسااااليب الوقاياااة مااان األماااراة مثااال اسااايخدام عملياااات اليحصاااين وإجاااراق
اليحسينات في ظروف العناية.
 يهدف إلى الحد من اسيخدام عقااقير المضاادات الميكروبياة البيطرياة وفقاا لالسايخدامات
المعيمدة والميوتخااة وي تخاذ فاي االعيباا أتخاذ العيناات وإجاراق االتخيباا ات علاى مسايوى
المز عة للحيوانات المعزولة من بين الحيوانات المنيجاة لألغذياة تخاالل إنياجهاا وحيثماا
يكون مالئماغ وإجراق اليعديالت على المعالجة عندما تصبح المأاكل واضحة.
 ينبءااي أن يعيمااد علااى نيااائج المراقبااة والرصااد فيمااا ييعلااق بالمقاومااة ألز اعااة األنسااجة
الميكروبية واتخيبا ات الحساسية للمضادات الميكروبية) فضال عن الخبرات اإلكلينيكية.
 ال ييضمن اسيخدام محرة النمو في عقاقير المضادات الميكروبية اليي تنيماي للمقاوماة
الأاملة لفئات عوامال المضاادات الميكروبياة المسايخدمة أو تسايطيع أن تيسابب فاي للان
ألأو المقدمة للموافقة) في البأرغ في عدم توافر تحليل المخاهر .وينبءي ليحليل المخااهر
هذا:
 أن يجري بواسطة سلطات الرقابة القطرية المالئمة؛ أن يسيند إلى دالئل علمية كافية؛ أن يركز على إمكانية الي ثير في مقاومة المضادات الميكروبية المسيخدمة في األدويةالبأرية.
 أن يسيهدف جميع األهراف المعنية مثل:
 سلطات الرقابة والسلطات العلمية؛ الصناعات الصيدالنية البيطرية؛اليعاون الدولى بأ ن توحيد الميطلبات اليقنية ليسجيل منيجات الطب البيطرى أل :)2000الخطوه اليوجيهية
األولى
المرحلة
البيطري-
الطب
لمنيجات
البيئي
الي ثير
تقييم
بأ ن
.http://vich.eudra.org/pdf/2000/Gl06_st7.pdf
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 الموزعين وغيرهم ممن يقومون بمناولة عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية؛ -البيطريين والصيادلةغ ومربى الحيوانات المنيجة لألغذية.

مسؤوليات سلطات الرقابة
 - 9لساالطات الرقابااة القطريااةغ المس ا ولة عاان ماانح تااراتخيص اليسااويق للمضااادات الميكروبيااة
لالسيخدام في الحيوانات المنيجة لألغذيةغ دو هاام فاي تحدياد اروه هاذه الياراتخيص وفاي تاوفير
المعلومااات الصااحيحة للبيطااري عاان هريااق توساايم المنيجااات و أو وسااائل أتخاارى لاادعم االساايخدام
الحكاايم لعقاااقير المخلفااات الميكروبيااة فااي الحيوانااات المنيجااة لألغذيااة .وتيحماال ساالطات الرقابااة
المس ولية عن وضع تخطوه توجيهية محدثة عن االحيياجات من البيانات ليقييم اسيخدامات عقاقير
المضادات الميكروبية .وينبءي للحكومات الوهنياة باليعااون ماع الميخصصاين فاي صاحة الحياوان
والصااحة العامااة أن تطبااق نهجااا اساايباقيا لياارويج االساايخدام الحكاايم للمضااادات الميكروبيااة فااي
الحيوانات المنيجة لألغذية باعيبا للن عنصرا في اسيراتيجي قطرية الحياواق مقاوماة المضاادات
الميكروبية .وتأمل العناصر األتخرى في االسيراتيجية القطرية المما سات الجيدة للعناية باالحيوان
وسياسات اليحصينغ وتطوير الرعاية الصحية للحيوان على مسيوى المز عة حيث تسهم كلها فاي
الحد من انيأا األمراة الحيوانية اليي تحياج إلى معالجة بالمضاادات الميكروبياة .وينبءاي وقا
اسيخدام عقاقير المضادات الميكروبية في محرضات النمو اليي تنيمي إلى فئات عوامل المضادات
الميكروبية المسيخدمة ألأو المقدماة لالعيمااد) فاي البأار والحيواناات أو إنهااق هاذا االسايخدام علاى
مراحل في عدم توافر تحليل المخاهر على النحو المبين في الفقرة .8
 - 10وتقع على عاتق الأركة الصيدالنية أو الجهاة الراعياة 2مسا ولية تقاديم البياناات الياي تطلبهاا
سلطات الرقابة لمنح ترتخيص اليسويق.
 - 11وييطلااب اساايخدام عواماال المضااادات الميكروبيااة فااي الحيوانااات المنيجااة لألغذيااة ترتخيصااا
باليسويق تمنح السلطات المخيصة لدى اسييفاق معايير السالمة والجودة والفعالية.
 ينبءي أن ييضمن فحاص ساجالت اسايخدامات العقاا تقييماا للمخااهر الياي تيعارة لهاا
الحيواناات والبأار والنا اائة عان اساايخدام عوامال المضاادات الميكروبيااة فاي الحيوانااات
المنيجااة لألغذيااة .وينبءااي أن يركااز اليقياايم علااى كاال عقااا مفاارد للمضااادات الميكروبيااة
البيطريةغ إالّ أن ينبءي أن ي تخذ في االعيبا فئة المضادات الميكروبية الياي ينيهاي إليهاا
العامل الفعال الخاي.
 ينبءي أن ييضمن تقييم السالمة اعيبا الي ثير المحيمل لالسيخدام المقيرح فاي الحيواناات
المنيجة لألغذية على صحة البأرغ بما في للن ت ثير مقاومة المضادات الميكروبياة الياي
تنمو في الكائناات المجهرياة الموجاودة فاي الحيواناات المنيجاة لألغذياة وبيئيهاا الميصالة
باسيخدام عقاقير المخلفات الميكروبية على صحة البأر.
 - 12وفي حالة بيان نطاق الجرعات أو المدد المخيلفة للعاالجغ ييعاين علاى السالطات القطرياة أن
تقدم توجيها بأ ن توسيم المنيج الموافق علي فيما ييعلق بال روف الياي سايحد مان تطاو المقاوماة
عندما تيوافر هذه المعلومات.

2

على النحو المبين في الخطوه اليوجيهية للمما سات اإلكلينيكية الجيدةغ فاى إهاا اليعااون الادولى ليوحياد الميطلباات
اليقنية ليسجيل منيجات الطب البيطرى .http://vich.eudra.org/pdf/2000/Gl09_st7.pdf
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 - 13وييعاااين علاااى السااالطات المعنياااة أن تي كاااد مااان أن جمياااع عوامااال المضاااادات الميكروبياااة
المسيخدمة في الحيواناات المنيجاة لألغذياة قاد جهازت بمعرفاة بيطاري أو أي اخص تخار ماد
بصو ة مالئماة ومارتخص وفقاا لليأاريع القطاري أو يسايخدم وفقاا للأاروه المنصاوي عليهاا فاي
اليأريع القطري ألان ار الخطاوه اليوجيهياة الصااد ة عان المن ماة الدولياة لصاحة الحياوان بأا ن
مقاومة المضادات الميكروبية :االسيخدام الر يد والحكيم لعوامل المضادات الميكروبياة فاي الطاب
البيطري ألمدونة صحة الحيوانات البريةغ المرفق .)3-9-3
 - 14و ينبءي عدم اسيعمال أي عقاقير للمضادات الميكروبية البيطرية في الحيوانات ما لام تكان قاد
تخضاعظ لليقياايم وتاام الياارتخيص بهااذا االساايعمال مان جانااب الساالطات المعنيااةغ أو أن االساايعمال قااد
أجيز من تخالل وصفات اسيعمال إضافية داتخل اليوسيم أو اليأريع .وييعاين علاى سالطات الرقاباةغ
حيثمااا يكااون ممكناااغ اإلسااران بعمليااة الموافقااة علااى اليااداول فااي األسااواق لمسيحضاارات عقااا
المضادات الميكروبية البيطرية الجديدة اليي يرى أنها تنطاوي علاى إمكانياة تحقياق إساهام هاام فاي
مكافحة المقاومة للمضادات الميكروبية.
 - 15وييعين على البلدان اليي ال تميلن الموا د الالزمة لينفياذ إجاراق تارتخيص ييسام بالكفااقة فيماا
ييعلق بعقاقير المضادات الميكروبيةغ واليي تعيمد في الءالب في توفير هذه العقاقير على الاوا دات
من البلدان األجنبية أن:
 تضاامن فعاليااة الرقابااة اإلدا يااة لااديها علااى اسااييراد هااذه العقاااقير للمضااادات الميكروبيااة
البيطرية؛
 تطلب معلومات عن اليراتخيص السليمة في بلدان أتخرى؛
 تقايم اليعاااون اليقنااي الااالزم ماع الساالطات الميمرسااة للي كااد مان جااودة عقاااقير المضااادات
الميكروبية البيطرية المسيو دة فضال عن سالمة الأروه الموصي بها لالسيخدام .وبدال
من للنغ يمكن لسلطة قطرية أن تفاوة م سساة مخيصاة بياوفير اهادة الجاودة لعقااقير
المضادات الميكروبية البيطرية.
 - 16ينبءي لجمياع البلادان أن تباذل قصاا ى جهادها لكاي تكاافح بصاو ة نأاطة تصانيع المكوناات
والمنيجااات الصاايدالنية الفعالااة السااائلة غياار القانوني اة و أو المقلاادة واإلعااالن عنهااا واالتجااا بهااا
وتوزيعها واسيخدامها .ويمكن لسلطات الرقابة في البلدان المسايو دة أن تطلاب مان صاناعة الماواد
الصيدالنية تقديم هادات جودة أوغ حيثما يكاون ممكنااغ اهادات مما ساات اليصانيع الجيادة تعادها
سلطة الرقابة القطرية في البلد المصد .
مراقبة الجودة على عقاقير المضادات الميكروبية
 - 17ينبءي لسلطات الرقابة أن تكفل إجراق عمليات مراقبة الجودة وفقا لليوجي الدولي وباالميثاال
لنصوي مما سات اليصنيع الجيدةغ وعلى وج الخصوي:
 أن تضاامن المحاف ااة علااى جااودة ود جااة تركيااز ألثبااات) عقاااقير المضااادات الميكروبيااة
البيطرية الوا دة في اسيما ة ألاسيما ات) الجرعات المسوقةغ وأنهاا تخزناظ حياى تاا ي
االنيهاق المحدد بموجب ظروف اليخزين الموصى بها.
 أن تضمن ثبات عقاقير المضاادات الميكروبياة البيطرياة عناد تخلطهاا بااألعالف أو بميااه
الأر .
 أن تضمن أن تكون جميع عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية قد جرى تصنيعها وفقاا
للجودة والنقاق المالئمين.
تقييم الفعالية

CAC/RCP 61-2005

Page 6 of 16

 - 18ينبءي توفير البيانات قبل اإلكلينيكية ليحديد الن اام المالئام للجرعاات الالزماة لضامان فعالياة
عقااا المضااادات الميكروبيااة البيطريااة والحااد ماان اتخييااا الكائنااات المجهريااة المقاومااة للمضااادات
الميكروبية .وينبءي أن تيضامن هاذه اليجاا قبال اإلكلينيكياةغ حيثماا يكاون مالئمااغ د اساات عان
تحركات العقا غ وفعالية العقا غ ليوجي عملية وضع أنسب الن م للجرعات.
 - 19ويمكن أن تيضمن المعلومات الهامة عن فعالية العقا ما يلي:
 هريقة العمل؛
 نطاق نأاه المضادات الميكروبية للمادة؛
 تحديااد األنااوان البكييريااة اليااي تقاااوم بصااو ة هبيعيااة فيمااا ييعلااق باساايخدام جرعااات
المضادات الميكروبية البيطرية؛
 الحاااد األدناااى مااان العناصااار الكابحاااة للمضاااادات الميكروبياااة و أو تركيااازات المبيااادات
البكييرية؛
 تحديد ما إلا كانظ المضادات الميكروبية تعرة نأااها يعيماد علاى الوقاظ واليركياز أو
أنهما يعيمدان على بعضهما البعض؛
 تقييم النأاه عند موقع اإلصابة.
 - 20ويمكن أن تيضمن المعلومات الهامة عن تحركات العقا ما يلي:
 اليوافر البيولوجي وفقا لطريقة االسيعمال؛
 تركيز عقا المضادات الميكروبية البيطرياة عناد موقاع اإلصاابة وتوزيعهاا فاي الحياوان
الخاضع للعالج؛
 اليمثيل األيضي الذي قد ي دي إلى إبطال مفعول عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية؛
 مسا ات اإلتخراج.
 - 21ينبءي تبرير اسيخدام توليفة ثابية من عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية مع مراعاة:
 فصل العقاقير ألالي ثيرات المضافة أو اليجميعية صو الكائن المجهرى المسيهدف)؛
 تحركات العقا ألاإلبقاق على تركيزات المضاادات الميكروبياة المصااحبة المسا ولة عان
الي ثيرات اإلضافية أو اليجميعية عند موقع اإلصابة هوال فيرة العالج).
 - 22ينبءي جمع البيانات اإلكلينيكياة لي كياد صاحة الم ارات الماذكو ة ون ام الجرعاات المحاددة
تخالل المرحلة قبل اإلكلينيكية.
 - 23وتيضمن المعايير اليي سي تخذ في االعيبا :
 با اميرات ليقييم الفعالية بصو ة كمية ونوعية؛
 تنون الحاالت اإلكلينيكية اليي تقابل تخالل إجراق اليجا اإلكلينيكية؛
 ا الميثاااال لبروتوكاااوالت اليجاااا اإلكلينيكياااة ب سااالو إكلينيكاااي جياااد مثااال الخطاااوه
اليوجيهية3؛
 أهلية الحاالت اإلكلينيكية اليي د سظ اسينادا إلاى المعاايير اإلكلينيكياة والميكروبولوجياة
المالئمة.
تقييم إمكانياات عقااقير المضاادات الميكروبياة البيطرياة علاى االختياار بالنسابة للكائناات المجهرياة
المقاومة

3

تخطوه  VICHاليوجيهية للمما سات اإلكلينيكية

الجيدةغ .http://vich.eudra.org/pdf/2000/Gl09_st7.pdf
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 - 24ينبءااايغ حيثماااا يكاااون مالئمااااغ اسااايخدام البياناااات المسااايمدة مااان اليجاااا قبااال اإلكلينيكياااة
واإلكلينيكيااة ليقياايم اإلمكانيااات بالنساابة للكائنااات المجهريااة المساايهدفة والكائنااات المجهريااة اليااي
تحملها األغذية و أو المعايأة على تنمية أو اكيسا المقاومة.
 - 25وينبءي توفير المعلومات المالئمة لدعم اليقييم الكاافي لساالمة عقااقير المضاادات الميكروبياة
ا ليااي يجااري ن رهااا إلصاادا اليااراتخيص الميعلقااة بالحيوانااات المنيجااة لألغذيااة .وينبءااي لساالطات
الرقابة أن تضع معايير إلجراق هذه اليقييمات وتفسير نيائجها .ويمكن اسايخدام الخطاوه اليوجيهياة
القائماة بأا ن تقياايم مخاااهر مقاومااة المضااادات الميكروبيااة مثاال الخطااوه اليوجيهيااة الصاااد ة عاان
المن ماة الدولياة لصاحة الحياوان 4للحصاول علاى معلوماات أكثار اموال .ويمكان أن ييضامن ناون
المعلومات اليي سيجري تقييمها في هذه اليقييمات ما يليغ وإن لم يقيصر عليها:
 مسااا ومساايوى اليعاارة البأااري للكائنااات المجهريااة المقاومااة اليااي تحملهااا األغذيااةغ
وغير للن من الكائنات المجهرية المقاومة؛
 د جة المقاومة الأاملة داتخل فئة المضادات الميكروبيةغ وفيما بين فئات هذه المضادات.
 مسيوى المقاومة السابق الياوافرغ إن وجادغ فاي الكائناات الممرضاة الياي تسابب اإلصاابة
باألمراة المعوية في البأر ألتحديد تخط األساا)؛
 تركيز المركب الفعال في معدة الحيوان عند مسيوى الجرعة المحددة.
تحديااد المتحصا اليااومي المقبااو والحاادود القصااو للمخلفااات وفتاارات سااح عقاااقير المضااادات
الميكروبية البيطرية
 - 26لاادى تحديااد الميحصاال اليااومي المقبااول والحاادود القصااوى للمخلفاااتغ تجااري عمليااات تقياايم
السالمة وفقا للخطوه اليوجيهية الدوليةغ وينبءي أن تيضمن تحديد الي ثيرات الميكروبولوجية ألمثل
الي ثيرات البيولوجية المحيملة على زمرة الجاراثيم المعوياة البأارية) فضاال عان اليا ثيرات السامية
والصيدالنية.
 - 27ينبءي تحديد الميحصل اليومي المقبولغ والحدود القصوى للمخلفات للماواد الءذائياة المالئماة
ألأي اللحوم واأللبان والبيض واألسماا وعسل النحال) علاى أسااا كال عامال مضااد للميكروباات.
وييعااين تحديااد الحاادود القصااوى للمخلفااات حيااى يمكاان لمخيباارات الرقابااة المعياارف بهااا سااميا أن
ترصد اسايخدام عقااقير المضاادات الميكروبياة البيطرياة علاى النحاو الموافاق عليا  .ويمكان تحدياد
فيرات السحب لكل عقا من عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية حياى يمكان إنيااج األغذياة بماا
يميثل للحدود القصوى للمخلفات.
- 28

وييعين تحديد فيرات السحب لكل عقا من المضادات الميكروبية بمراعاة ما يلي:
 الحدود القصوى للمخلفات المحددة لعقا المضادات الميكروبية البيطرية قيد الن ر؛
 الصيءة الصيدالنية؛
 األنوان الحيوانية المسيهدفة؛
 ن ام العينات ومدة العالج؛
 مسا االسيعمال.

تحديد ماوجز خصاائ
لألغذية
4

المنات لكا عقاار مان المضاادات الميكروبياة البيطرياة للحيواناات المنتجاة

مقاومة المضادات البكييرية :منهجية تحليل المخاهر ليحديد اليا ثيرات المحيملاة علاى الصاحة العاماة نييجاة
للبكيي ريااااااااااااااااااااا المقاومااااااااااااااااااااة للمضااااااااااااااااااااادات الميكروبيااااااااااااااااااااة الحيوانيااااااااااااااااااااة المنأاااااااااااااااااااا غ
.http://www.oie.int/eng/publicat/rt/2003a_r20314.htm
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 - 29ييضاامن مااوجز تخصااائص المناايج المعلومااات الالزمااة لالساايخدام المالئاام لعقاااقير المضااادات
الميكروبية البيطرية .ويأكلغ بالنسبة لكل عقاا منهااغ المرجاع الرسامي لليوسايم واليعبئاة الخااي
بها .وييضمن الموجز البنود اليالية:
 الخصائص الصيدالنية؛
 األنوان الحيوانية المسيهدفة؛
 البيانات؛
 الكائنات المجهرية المسيهدفة؛
 الجرعات ومسا االسيعمال؛
 فيرات السحب؛
 جوانب عدم اليوافق؛
 العمر اليخزيني؛
 سالمة المأءل؛
 االحيياهيات المعينة قبل االسيعمال؛
 اليعليمات الخاصة بإعادة المنيجات الميقادمة أو غير المسيخدمة أو اليخلص منها؛
 تاااد ج أي معلوماااات بأااا ن ظاااروف االسااايخدام الميصااالة بإمكانياااات اتخيياااا المقاوماااة
ألغراة اليوجي الميعلق باالسيخدام الحكيم؛
 فئة عقا المضادات الميكروبية البيطرية ومكونات الفعالة.
برام المراقبة
 - 30ينبءي للسلطات المعنية أن تضع نهجاا من ماا إزاق اليحاري واإلباال عان حادوث واسايمرا
مقاومااة المضااادات الميكروبيااة .وييعااينغ ألغااراة هااذه المدونااةغ إسااناد األولويااة ليقياايم مقاومااة
المضادات الميكروبية في الكائنات المجهرية اليي تحملها األغذية.
ألسبا تيعلاق بالكفااقةغ ينبءاي توحياد الطارق المسايخدمة فاي تحدياد هاذه البارامج ألاليقنياات
المخيبرياااةغ وأتخاااذ العينااااتغ واتخيياااا عقاااا أو عقااااقير المضاااادات الميكروبياااة والكاااائن أو
الكائنااات المجهريااة) قااد المساايطان علااى المساايوى الاادولي ألمث اـل وثااائق المن م اـة الدولي اـة
لصحـة الحيـوان بأـ ن "توحيــد البرامــج القطريــة للرصــد والمراقبــة فيما ييعلق بمقاوماة
المضـــااااـادات الميكروبيااااة فـااااـي الحيوانـااااـات واألغذيـااااـة المسيمااااـدة مااااـن الحيوانـااااـات"
" http://www.oie.int/eng/publicat/rt/2003/a_r20318.htmواليوحيد القياسي واليجانس فيما ييعلق
بمنهجيااات المخيباارات المساايخدمة لرصااد مقاومااة المضااادات الميكروبيااة وتحدياادها كميااا"
.)http://www.oie.int/eng/publicat/rt/2003/a_r20317.htm
 - 31ومن المفضل أن تقيرن عملية المراقباة الوبائياة لمقاوماة المضاادات الميكروبياة ببياناات عان
كميات عقاقير المضادات الميكروبية اليي يسيخدمها البيطريون وغيرهم من المسيعملين المعيمادين
اوتخرين في الحيوانات المنيجة لألغذية .وينبءاي جماع هاذه البياناات باسايخدام مصاد أو أكثار مان
المصاد اليالية:
 بيانات اإلنياج من جهات اليصنيع؛
 المسيو دون والمصد ون؛
 وإن أمكن بيانات بأ ن االسيخدام الميوتخي أو الفعلي من جهات اليصنيع وتجاا الجملاةغ
والماااوزعين باليجزئاااة بماااا فاااي للااان معامااال تصااانيع األعاااالفغ وساااجالت الوصااافات
البيطرية؛
 اسيبيانات البيطريين والمزا عين ومربى الحيوانات المنيجة لألغذية.
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 - 32ينبءاي أن يكاون لادى سالطات الرقاباة برناامج لييباع تحركاات العقااقير للرصاد واإلباال عان
دود الفعاال المعاكسااة لعقاااقير المضااادات الميكروبيااةغ بمااا فااي للاان نقااص الفعاليااة الميوقعااة لات
الصلة بالمقاومة الميكروبية .وينبءي أن تأكل المعلومات المجمعة من تخالل تيبع تحركات العقاقير
جزقا من االسيراتيجية الأاملة للحد من المقاومة الميكروبية.
 - 33وفي الحاالت اليي يأير فيها تقيايم البياناات المجمعاة مان تخاالل تيباع تحركاات العقااقير ومان
عمليات المراقبة األتخرى الالحقة لليراتخيص بما في للنغ إن توافرتغ المراقبة المسايهدفة لمقاوماة
المضااادات الميكروبيااةغ إلااى ضاارو ة اساايعراة ظااروف اساايخدام عقااا معااين ماان المضااادات
الميكروبية البيطريةغ تعمل سلطات الرقابة على تحقيق عملية إعادة اليقييم هذه.
توزيع عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية في الط البيطري
 - 34ينبءي أن تي كد السلطات المعنية من أن جمياع عقااقير المضاادات الميكروبياة المسايخدمة فاي
الحيوانات المنيجة لألغذية هي أنهاغ إلى أقصى حد ممكن:
 وضااعظ ماان قباال بيطااري أو ااخص تخاار مااد بصااو ة مناساابة وماارتخص ل ا وفقااا
لليأااريعات القطريااة أو تساايخدم فااي إهااا ال ااروف المنصااوي عليهااا فااي اليأااريعات
القطرية؛
 ال تصرف إالّ من تخالل ن ام لليوزيع مرتخص مفوة؛
 تعطااي للحيوانااات بواسااطة بيطااري أو تحااظ إ ااراف بيطااري أو ااخص تخاار مااد
بصو ة مالئمة ومرتخص ل وفقا لليأريعات القطرية وأن
 السجالت المالئمة عان اسايخدامها محايف بهاا ألأن ار الفقارة 58غ مسا وليات البيطاريين:
قسم اليسجيل).
الرقابة على اإلعالنات
 - 35ينبءي أن ييم اإل عالن عن عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية بطريقة تيسق مع الخطاوه
اليوجيهية لالسيخدام الحكيم وأي توصيات أتخرى تن يمية محددة للمنيج
وينبءي أن تخضع جميع اإلعالنات عن عقاقير المضادات الميكروبية لرقابة السلطات المعنية.
 ينبءي أن تضمن السلطات أن اإلعالن عن عقاقير المضادات الميكروبية:
 يميثل ليرتخيص اليسويق الممنوح وتخاصة لمحيوى ملخص تخصائص المنيج؛ يميثل لليأريعات القطرية في كل بلد.تدري مستعملي عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية
 - 36ينبءي إجراق اليد يب لالهمئنان إلى سالمة مسيهلن األغذية المسيمدة من الحيوانات ومن ثام
حماية الصحة العامة .وينبءي أن يأمل اليد يب جميع المن مات المهنية وسلطات الرقابة وصناعة
الماااواد الصااايدالنيةغ والمعاهاااد البيطرياااةغ ومعاهاااد البحاااوثغ والاااروابط المهنياااة وغيااار للااان مااان
المسيعملين المعيمدين مثل المزا عين ومربى حيوانات األغذيةغ وأن يركز على ما يلي:



المعلومات عن اسيراتيجيات الوقاية من األمراة وإدا تها للحد من الحاجاة إلاى عقااقير
المضادات الميكروبية؛
معلومات تحركات العقاقيرغ وفعالية العقاقير لات الصلة ليمكاين البيطاريين مان اسايخدام
عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية بيروي؛
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 قد ة عقاقير المضاادات الميكروبياة البيطرياة علاى اإلتخيياا بالنسابة للكائناات المجهرياة
المقاومة في الحيوانات المنيجة لألغذية اليي قد تسهم في إثا ة مأاكل لصحة الحياوان أو
البأر؛
 الحاجة إلى مراقبة االسيخدام الر يد لليوصيات واسيخدام عقاقير المضاادات الميكروبياة
البيطريااة فااي العنايااة بالحيواناااتغ بمااا ييفااق مااع أحكااام تااراتخيص اليسااويق والمأااو ة
البيطرية.
تطوير البحوث
 - 37ينبءي أن تأجع السلطات المعنية البحوث العامة والخاصة من أجل:
 تحسين المعا ف عن ليات عمل المضادات الميكروبية لير يد ن م الجرعات وفعالييها؛
 تحسين المعا ف الميعلقة بآليات االتخييا والطوا ئ ونأر معوقات المقاومة؛
 وضع نمالج عملية ليطبيق مفهوم تحليل المخاهر على تقيايم الأاواغل الميعلقاة بالصاحة
العامة والنا ئة عن تطو المقاومة؛
 مواصاالة وضااع البروتوكااوالت للينباا غ تخااالل عمليااة الياارتخيصغ بياا ثيرات االساايخدام
المقيرح لعقاقير المضادات الميكروبية على وتيرة ومدى تطو المقاومة؛
 وضع وتأجيع الطرق البديلة للوقاية من األمراة المعدية.
جمع عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية غير المستخدمة وإعدامها
 - 38ينبءاااي للسااالطات المعنياااة أن تضاااع إجاااراقات فعالاااة لجماااع عقااااقير المضاااادات الميكروبياااة
البيطرية غير المسيخدمة أو الميقادمةغ وإعدامها بصو ة منة.

مسؤوليات صناعة المواد الصيدالنية البيطرية
الترخي بتسويق عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية للحيوانات المنتجة لألغذية
 - 39تيحمل صناعة المواد الصيدالنية البيطرية المس ولية عن:
 توفير جميع المعلومات اليي تطلبها سلطات الرقابة القطرياة لليحدياد الموضاوعي لجاودة
وسالمة وفعالية عقاقير المضادات الميكروبية؛
 ضااامان جاااودة هاااذه المعلوماااات فاااى ضاااوق تنفياااذ اإلجاااراقات واالتخيباااا ات واليجاااا
باالميثاااال لنصاااوي اليصااانيع الجيااادغ ومما ساااات المخيبااارات الجيااادةغ والمما ساااات
اإلكلينيكية الجيدة.
تسويق عقاقير المضادات الميكروبية وتصديرها
 - 40ينبءي عدم تسويق سوى عقاقير المضادات الميكروبية المرتخص بها أو المسموح بها سمياغ
وأن ال ييم للن إال من تخالل بكات اليوزيع المعيمدة.
 ال ينبءي تصادير ساوى عقااقير المضاادات الميكروبياة الياي تسايوفي معاايير الجاودة فاي
البلد المسيو د من البلد الذي ييم في إنياج هذه العقاقير؛
 ينبءي تزويد سلطات الرقابة القطرية بالمعلومات الالزمة ليقييم كمياة عقااقير المضاادات
الميكروبية المسوقة.
اإلعالن
 - 41تقع على عاتق صناعة المواد الصيدالنية البيطرية مس ولية اإلعالن عان عقااقير المضاادات
الميكروبية وفقا ألحكام الفقرة  35بأ ن مس وليات سالطات الرقاباة والرقاباة علاى اإلعاالنغ وعادم
اإلعالن بصو ة غير مناسبة عن المضادات الميكروبية المبا رة لمربى حيوانات األغذية.
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التدري
 - 42تقع على عاتق صناعة المواد الصيدالنية البيطرية مس ولية المأاا كة فاي تاد يب مسايعملي
عقاقير المضادات الميكروبية على النحو المبين في الفقرة .36
البحوث
 - 43تقاـع علااى عاتاـق صااناعة الماـواد الصيدالنياـة البيطرياـة مسـ ولياـة اإلسهــاـام فاـي تطويـااـر
البحـوث علـى النحـو المبين في الفقرة .37

مسؤوليات تجار الجملة والموزعين بالتجزئة
 - 44ينبءي ليجا اليجزئة الذين يقومون بيوزيع عقاقير المضادات الميكروبية عدم القياام باذلن إالّ
بناق على وصفة من بيطري أو خص تخر مد تد يبا مناسبا وفقا لليأريعات القطريةغ وينبءاي
توسيم جميع المنيجات بصو ة سليمة.
 - 45ينبءي للموزعين اليأجيع على االميثال للخطوه اليوجيهية القطرياة بأا ن االسايخدام الر ايد
لعقاااقير المضااادات الميكروبيااة البيطريااةغ واالحيفاااظ بسااجالت لجميااع هااذه العقاااقير المااو دة وفقااا
للقواعد القطريةغ بما في للن:
 تا ي اليو يد
 اسم البيطري واضع الوصفة
 اسم المسيعمل
 اسم المنيج الطبي
 قم المجموعة
 الكمية المو دة
 - 46ينبءي للموزعين المأا كة فاي تاد يب مسايعملي عقااقير المضاادات الميكروبياة علاى النحاو
المعرف في الفقرة .36

مسؤوليات البيطريين

5

 - 47البيطري مس ول عن تحديد مأااكل األماراة الميكار ة ووضاع اسايراتيجيات بديلاة للوقاياة
ماان الماارة المعاادي أو معالجي ا  .وقااد يأاامل للاان إجااراق تءيياارات فااي ظااروف العنايااة وباارامج
اليحصين حيثما تيوافر اللقاحات.
عقاااقير المضااادات الميكروبيااة البيطريااة إالّ للحيوانااات اليااي تقااع تحااظ

 - 48ينبءااي عاادم وص ا
عايي غ وهو ما يعني:
 أن قد أوكل إلى البيطري مس ولية صاحة الحياوان أو القطيع السار مان جاناب المرباى
أو وكيل المربى؛
 أن المس ولية حقيقية وليسظ مجرد اسمية؛
 أن الحيااوان أو الحيوانات القطعان األسااارا قااد فحصاااظ مبا اارة قبااال وضااع الوصااافة
وتوفير اإلمدادات مبا رة؛
 ينبءااي أن يكااون لاادى البيطااري قباال فياارة قصاايرة د ايااة خصااية عاان حالااة الحيااوان أو
الحيوانات أو الحالة الصحية الراهنة للقطيع أو السار حياى يمكان أن يأاخص المارة
ويص العالج؛
 ينبءي للبيطري االحيفاظ بسجالت إكلينيكية للحيوان أو القطيع أو السر .
5

قد يأير للن في بعض األحوال إلى خص مد

بصو ة مناسبة مرتخص ل وفقا لليأريعات

القطرية.
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 - 49يوصااي باا ن تضااع المن مااات المهنيااة البيطريااة ألعضااائها تخطوهااا توجيهيااة للمما سااات
اإلكلينيكية الخاصة باألنوان بأ ن االسيخدام الر يد لعقاقير المضادات الميكروبية.
 - 50ينبءي عدم اسيعمال عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية إالّ في حالة الضرو ةغ وبطريقاة
سليمة:
 ينبءااي للوصاافة الخاصااة بعقاااقير المضااادات الميكروبيااة أن تبااين علااى نحااو دقيااق ن ااام
العالج والجرعة ووتيرة منح الجرعاتغ ومدة العالجغ وفيرة السحبغ وكمياة المضاادات
الميكروبية اليي تقدم بحسب الجرعةغ وعدد ووزن الحيوانات قيد العالج؛
 ينبءي وص جميع عقاقير المضادات الميكروبية واسيخدامها وفقا للأاروه المنصاوي
عليها في اليأريعات القطرية.
 - 51االساايخدام الصااحيح لعقاااقير المضااادات الميكروبيااة فااي الواقااع العملااي يمثاال قاارا ا إكلينيكيااا
ينبءااي أن يساايند إلااى اليجااا والخباارات المحليااة للبيطااري واضااع الوصاافةغ واليأااخيص الاادقيق
اسينادا إلاى إجاراقات اليأاخيص الكافياة .وثماة مناسابات قاد تحيااج فيهاا مجموعاة مان الحيوانااتغ
تكااون قااد تعرضااظ لعواماال ممرض اةغ إلااى العااالج دون اللجااوق إلااى اليأااخيص الاادقيق واتخيبااا
اليعرة للمضادات الميكروبية ليالفي تطو المرة اإلكلينيكي وألسبا تيعلق برفاهة الحيوان.
 - 52يحدد اتخييا عقا المضادات الميكروبية بواسطة:
 الفعالية الميوقعة للعالج اسينادا إلى:
 الخبرة اإلكلينيكية للبيطري؛ نطاق نأاه المضادات الميكروبية صو العوامل الممرضة المعنية؛ الساااجل الوباااائي لوحااادة اليربياااة وتخاصاااة فيماااا ييعلاااق بمالماااح مقاوماااة المضااااداتالميكروبياة للعواماال الممرضااة المعنيااة .وينبءااي ماان الناحيااة المثاليااة أن تحاادد مالمااح
المضااادات الميكروبيااة قباال باادق العااالج .وفااي حالااة فأ ال العااالج األول بالمضااادات
الميكروبيااة أو فااي حالااة تكاارا الماارةغ ينبءااي أن يعيمااد االساايخدام الثاااني لعقااا
المضادات الميكروبية على نيائج اتخيبا ات المضادات الميكروبية؛
 الطرق الصحيحة لالسيعمال؛ نيائج المعالجة األولى؛ تحركااااات العقاااااقير المعروفااااة توزيع األنسااااجة لضاااامان فعاليااااة عقااااا المضاااااداتالميكروبية المخيا في موقع اإلصابة؛
 اإلنذا ات. تساايند الحاجااة إلااى الحااد ماان الي ا ثيرات الصااحية المعاكسااة النا اائة عاان تطااو المقاومااة
للمضادات الميكروبية إلى:
 اتخييا نطاق النأاه الخاي بعقا المضادات الميكروبية البيطرية؛ اسيهداف الكائنات المجهرية المحددة؛ جوانااب اليعاارة المعروفااة أو الميوقعااة باساايخدام اتخيبااا ات اليعاارة للمضاااداتالميكروبية؛
 ن م الجرعة المثلى؛ اسيخدام توليفات فعالة من عقاقير المضادات الميكروبية؛ أهمية عقاقير المضادات الميكروبية للطب البيطري والبأري؛ -هرق االسيعمال.
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 - 53إل ا كانظ روه اليوسيم تسمح ببعض المرونةغ ينبءي للبيطري أن ين ر في ن ام للجرعاات
هويل بما يييح الأفاق الفعال للحيوان إالّ أنا يكاون قصايرا بماا ييايح اتخيياا المقاوماة فاي الكائناات
المجهرية اليي تحملها األغذية و أو المعادلة.
استخدام وصفات إضافية داخ التوسيم
 - 54قد يسمح باسيخدام وصفات إضافية داتخل اليوسيم لعقا للمضاادات الميكروبياة البيطرياة فاي
ظروف مالئمةغ وينبءي أن ييم للن وفقا لليأريعات القطرياة الساا ية بماا فاي للان فيارات الساحب
اإلدا ية المسيخدمة .وتقع على عاتق البيطري مس ولية تحديد ظاروف االسايخدام الر ايد فاي مثال
هااذه الحاااالتغ بمااا فااي للاان ن ااام العااالجغ وهاارق االساايعمال وماادة العااالج .وينبءااي عاادم السااماح
باسيخدام محرضات النمو المضادة للميكروبات كوصفة إضافية داتخل اليوسيم.
التسجي
 - 55ينبءي االحيفاظ بساجالت عان عقااقير المضاادات الميكروبياة البيطرياة باالميثاال لليأاريعات
القطرية .وقد يأير البيطريون إلى المعلومات المسجلة على النحو المأمول في اليأريعات القطرية
لات الصلة.6
وعلى وج الخصويغ ينبءي للبيطريين ألغراة اسيكأاف مقاومة المضادات الميكروبياة
القيام بما يلي:
 تسجيل نيائج اتخيبا اليعرة للمضادات الميكروبية؛
 اسيكأاااف دود الفعاال المعاكسااة إزاق عقاااقير المضااادات الميكروبيااة البيطريااةغ بمااا فااي
للاان نقااص الفعاليااة الميوقعااة نييجااة لمقاومااة المضااادات الميكروبيااة واإلبااال عاان للاانغ
حسب مقيضى الحالغ لسلطات الرقابة.
 - 56ينبءاي أيضااا للبيطاريين إجااراق اساايعراة دو ي لساجالت المز عااة بأا ن اساايخدام عقاااقير
المضادات الميكروبية البيطرية لضمان االميثال لليعليمات.
التدري
 - 57ييعاااين أن تأاااا ا المن ماااات المهنياااة البيطرياااة فاااي تاااد يب مسااايعملي عقااااقير المضاااادات
الميكروبية على النحو المعرف في الفقرة .36

مسؤوليات مربي الحيوانات
 - 58ييحمل مربُّو الحيوانات مس ولية الوقاية من انيأا األمراة وتنفيذ برامج الصحة والرفاهة
في مزا عهم .ويمكنهمغ حسب مقيضى الحالغ هلاب المسااعدة مان البيطاري الياابع لهام أو اخص
تخر ماد بصاو ة مناسابة ومارتخص لا وفقاا لليأاريعات القطرياة .ولجمياع األ اخاي المعنياين
بالحيوانات المنيجة لألغذية دو هام في ضمان االسيخدام الر يد لعقاقير المضادات الميكروبية.
 - 59وييحمل مربُّو الحيوانات المنيجة لألغذية المس وليات اليالية:
 عدم اسيخدام عقاقير المضادات الميكروبية إالّ في حالاة الضارو ة ولايس بوصافها باديال
لااادا ة الجياادة وجوانااب الصااحة العامااة فااي المز عااة أو لطاارق الوقايااة ماان األمااراة
األتخرى مثل اليحصين؛
 تنفيذ تخطة صحيةغ باليعاون مع البيطري المسا ول عان الحيوانااتغ تحادد تادابير الوقاياة
ألمثل تخطة مكافحة اليها الثديغ وبرامج اليخلص من الديدان واليحصين وغير للن)؛
6

يمكاان للبيطااريين اإل ااا ة ايضااا إلااى "مدونااة الساالوا الدوليااة الموصااي بهااا للرقابااة علااى اساايخدام عقاااقير
المضادات الميكروبية" ".CAC/RCP 38-1993
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اساايخدام عقاااقير المضااادات الميكروبيااة فااي األنااوان بااالطرق والجرعااات المدونااة علااى
بطاقات اليوسيم المعيمدة ووفقا للوصفات واليعليمات المدونة على بطاقات توسايم المنايج
أو مأو ة البيطري حسن اإلهالن على حالة الحيوانات وموقع اإلنياج؛
االميثال لأروه تخزين عقاقير المضادات الميكروبية وفقا لليوسيم المعيمد للمنيج؛
معالجة روه الصحة العامة فيما ييعلق بالصالت بين األ خاي ألالبيطريون والمربُّون
وأصحا القطعان واألهفال) والحيوانات الخاضعة للمعالجة؛
االميثال لفيرات السحب الموصي بها لضمان أال تأاكل مسايويات المخلفاات فاي األغذياة
المسيمدة من الحيوانات مخاهر على المسيهلن؛
عدم اسيخدام عقاقير المضادات الميكروبياة الميقادماة والايخلص مان جمياع هاذه العقااقير
غير المسيخدمة وفقا لألحكام المبينة على بطاقات توسيم المنيج؛
إبال البيطري المس ول عن الوحدة عن مأاكل األمراة الميكر ة؛
االحيفااااظ بجمياااع الساااجالت اإلكلينيكياااة والمخيبرياااة الخاصاااة باتخيباااا ات المضاااادات
الميكروبيااة واليعاارة لهااا إلا هلبااظ للاان ساالطة الرقابااة القطريااةغ وينبءااي إتاحااة هااذه
البيانااات للبيطااري المس ا ول عاان عااالج الحيوانااات لير اايد اساايخدام عقاااقير المضااادات
الميكروبية؛
االحيفاظ بسجالت كافية لجميع عقاقير المضادات الميكروبية المسيخدمةغ بما في للن ماا
يلي:
 اسم عقا المضادات الميكروبية البيطرية المادة الفعالةغ و قم المجموعة؛ اسم المو د؛ تا ي االسيعمال؛ تحديد الحيوان أو مجموعة الحيوانات اليي أعطى لها عقا المضادات الميكروبية؛ ال روف اإلكلينيكية المعالجة؛ كمية ومدة اسيعمال عامل المضادات الميكروبية؛ فيرات السحب؛ نييجة االتخيبا ات المخيبرية؛ نييجة العالج؛ اسم البيطري واضع الوصفة أو الأخص اوتخر الماد بصاو ة مناسابة والمارتخصل وفقا لليأريعات القطرية.
ضاامان اإلدا ة السااليمة للمخلفااات الحيوانيااة وغيرهااا ماان المااواد ليجنااب انيأااا عواماال
مضادات الميكروبات ومعوقات المقاومة في البيئة؛
تالفي االتصال غير الضرو ي أو انيقال البكيريا المقاوماة إلاى جمياع العااملينغ بماا فاي
للن عمال المز عة؛
مساعدة السلطات المعنية في برامج المراقبة لات الصلة بمقاومة المضادات الميكروبية.

االستنتاجات
 - 60تعيبر عقاقير المضادات الميكروبية البيطرية وسائل هامة لمكافحة عادد كبيار مان األماراة
المعديااة فااي كاال ماان الحيوانااات والبأاار .وماان الضاارو ي أن تضااع جميااع البلاادان الاان م المالئمااة
لضمان تصانيع عقااقير المضاادات الميكروبياة وتساويقها وتوزيعهاا ووصافها واسايخدامها بصاو ة
معقولةغ وأن تخضع هذه الن م للمراجعة الكافية.
 - 61وتهدف هذه الوثيقة إلى توفير إها يمكن أن تنفاذه البلادان وفقاا لقاد اتها .وإن كاان ينبءاي أن
ييم للن في غضون فيرة زمنية معقولة .وقد يكون من المالئم تنفياذ نهاج ميعادد الخطاوات لعادد مان
البلدان حيى يمكن تنفيذ جميع عناصر هذه الوثيقة بصو ة صحيحة.
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 - 62سوف يعيمد الياوافر المسايمر لعقااقير المضاادات الميكروبياةغ الياي تعيبار ضارو ية لرفاهاة
وصااحة الحيااوان وماان ثاام صااحة البأاارغ فااي نهايااة األماارغ علااى االساايخدام الر اايد لهااذه المنيجااات
بواسااطة جميااع أولئاان المعنيااين باااليرتخيص واإلنياااج والرقابااة واليوزيااع واالساايخدام فيمااا ييعلااق
بالمضادات الميكروبية في الحيوانات المنيجة لألغذية.
______________________________
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قائمة المختصرات المستخدمة في هذه المدونة:
الميحصل اليومي المقبول
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هيئة الدسيو الءذائي
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مدونة السلوا الموصي بها هيئة الدسيو الءذائي
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لجنة الدسيو الءذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية
CCRVDF
من مة األغذية والز اعة لألمم الميحدة
FAO
الحدود القصوى للمخلفات
MRL
المكيب الدولي لألمراة الحيوانية
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اليعاااون الاادولي بأ ا ن توحيااد الميطلبااات اليقنيااة الخاصااة بيسااجيل منيجااات
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الطب البيطري
من مة الصحة العالمية
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مسرد وتعريف المصطلحات
عقار المضادات الميكروبية البيطرية
يأير هذا العقا أو العقاقير إلى المواد اليي تحدث بصو ة هبيعيةغ و ب اليخليقياة واليخليقياة الياي
تباادي نأاااها مضااادا ميكروبيااا أليحااد أو يكاابح نمااو الكائنااات المجهريااة).وحينما يوجااد لمنيجااات
المضاااادات الميكروبياااة نأااااه مضااااد للبكيريااااغ ينبءاااي اعيبا هاااا عقااااقير للمضاااادات الميكروبياااة
البيطرية باسيثناق تلن اليي تسيبعدها اليأريعات القطرية.

معالجة األمراض/االستعما العالجي
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يأاير العاالجغ واالسايعمال العالجايغ إلاى اساايخدام المضاادات الميكروبياة فاي أغاراة معيناة فااي
معالجة حيوان أو حيوانات يبين اليأخيص اإلكلينيكي أنها مصابة بمرة معد أو أنها مريضة.

الوقاية من األمراض/االستعما الوقائي
تأااير الوقاية االساايعمال الوقااائي إلااى اساايخدام المضااادات الميكروبيااة فااي الحيوانااات السااليمة اليااي
تعيبر معرضة لمخاهر اإلصابةغ أو قبل انيأا مرة معد إكلينيكي .وتيضمن هذه المعالجة:
 مكافحة انيأا المرة المعدي المأخص إكلينيكيا في مجموعة من الحيوانات؛
 الوقاية من مرة معد لم ييم بعد تأخيص إكلينيكيا.

محرضات النمو
تأير محرضات النمو إلى اسيخدام مواد المضادات الميكروبية في زياادة معادل الزياادة فاي الاوزن
و أو كفاقة اسيخدام األعالف في الحيوانات بوسائل أتخرى غير تءذوياة .وال يساري هاذا المصاطلح
على اسيخدام المضادات الميكروبياة ألغاراة محاددة للعاالج والمكافحاة أو الوقاياة مان األماراة
المعديةغ أو حيى عندما تحدث اسيجابة عا ضة للنمو.

