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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة األربعون
مركز جنيف الدولي للمؤتمرات ،جنيف ،سويسرا
 22-17يوليو/تموز 2017

المسائل الناشئة عن تقارير الهيئة واللجنة التنفيذية واألجهزة الفرعية
مجموعة العمل الفعلية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات
لندن ،المملكة المتحدة
 29نوفمبر/تشرين الثاني  2 -ديسمبر/كانون األول

2016

 -1انعقد اجتماع جملموعة عمل فعلية ،مفتوحة جلميع األعضاء واملراقبني ،يف لندن ،اململكة املتحدة ،خالل الفرتة
من  29نوفمرب/تشرين الثاين –  2ديسمرب/كانون األول  2016للنهوض باملهام اليت أسندت إليها خالل الدورة التاسعة
والثالثني هليةة الدستور الذااي (اهليةة) .وترأس جمموعة العمل اململكة املتحدة ،باالشرتاك مع أسرتاليا والواليات املتحدة
األمريكية ،وحضر االجتماع  110أشخاص على النحو اآليت 33 :بلدا من البلدان األعضاء ،ومنظمة عضو واحدة (،)1
و 13منظمة بصفة مراقب ،ومنظمة األغاية والزراعة ،ومنظمة الصحة العاملية ،وأمانة الدستور الذااي  .وميكن االلطالع
على قايمة املشاركني يف املرفق .4
 -2وقامت جمموعة العمل ،من خالل عملية تشاركية قوامها مناقشات مستفيضة وحية واسرتشادا بالنتايج اليت انبثقت
عن مشاورة إلكرتونية نظمت قبل انعقاد االجتماع ،باستعراض وثيقيت املشروعني التاليتني ومراجعتهما:


اقرتاح لعمل جديد بشأن مراجعة مدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوايها



واقرتاح لعمل جديد بشأن التوجيهات املتعلقة باملراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروبات.

()CAC/RCP 61-2005

 -3وتوصلت جمموعة العمل إىل توافق يف اآلراء بشأن وثيقيت املشروعني املراجعتني (املرفقان  1و ،)2اللتني ستعرضان
على اهليةة يف دروهتا األربعني العتمادمها.
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 -4ومن خالل عملية مماثلة ،قامت جمموعة العمل أيضا باستعراض ومراجعة االختصاصات املتعلقة بإسداء املشورة
العلمية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات .وتوصلت جمموعة العمل إىل توافق يف اآلراء بشأن ذاا الن (املرفق  ،)3الاي
حصلت عليه كل من منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغاية والزراعة (املنظمة) اللتني ستمضيان قدما يف تقدمي ذاه املشورة
إلثراء عمل فريق املهام املعين مبقاومة مضادات امليكروبات.
 -5ونظرت جمموعة العمل يف العملية اليت ميكن من خالهلا إعداد مشروع النصني لينظر فيهما فريق املهام يف اجتماعه
األول ،بعد اعتماد اهليةة يف دروهتا األربعني لالقرتاحني اخلاصني بعمل جديد .وخلصت جمموعة العمل إىل أن جمموعة عمل
إلكرتونية ستكون آلية مناسبة إلثراء عملية بلورة ن يف كل من جمايل العمل اجلديد ،ووافقت على رفع توصية بالك
إىل اهليةة يف دروهتا األربعني.
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وثيقة المشروع1/

اقتراح لعمل جديد بشأن مراجعة مدونة السلوك للحد من مقاومة المضادات الميكروبية واحتوائها
()CAC/RCP 61-2005

 -1الغرض

يكمن ذدف العمل اجلديد املقرتح يف مراجعة مدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوايها

من خالل توسيع نطاقها وإعداد توجيهات قايمة على املخالطر بشأن إدارة مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها
األغايــة ،تعاجل السلسلة الذاايية بأكملها ،متاشيا مع والية الدستور الذااي  .واهلدف من وراء ذلك ذو التقليل من اخلطر
الاي يشكله تطور مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها األمراض وانتشارذا على الصحة العامة.

التطورات اجلديدة ،مبا يف ذلك
وينبذ للتوجيهات أن تكون مدعومة بأسس علمية وأن تأخا بعني االعتبار أيضا ّ
عمليات املراجعة احلالية واملستقبلية لقوايم مضادات امليكروبات الشديدة األمهية ،وعمل املنظمة ومنظمة الصحة العاملية
واملنظمة العاملية لصحة احليوان يف ذاا اجملال.
-2

النطاق

وينبذ للمراجعة معاجلة املخالطر احملدقة بصحة اإلنسان واملرتبطة بوجود كاينات حية دقيقة أو حمددات مقاومة
مضادات امليكروبات يف األغاية واألعالف احليوانية ،وانتقاهلا عرب األغاية واألعالف احليوانية .وينبذ أن توفر توجيهات
بشأن التدابري ذات الصلة على امتداد السلسلة الذاايية للتقليل من تطور وانتشار مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها
األغاية ،مبا يف ذلك توجيهات عن االستخدام املسؤول واحلار للعوامل املضادة للميكروبات يف الزراعة وتربية األحياء
املايية.
-3

أهمية الموضوع وحسن توقيته

لقد شاركت اهليةة على وحو نش يف مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات من خالل وضع مواصفات ،يدعمها
إسداء املشورة العلمية من جانب املنظمة ومنظمة الصحة العاملية ،ومبشاركة املنظمة العاملية لصحة احليوان .و ّأما اإلجنازات
الرييسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة اليت حققتهــا اهليةــة فتتمثــل يف اعتمــاد مــدونــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك للحــد من مقــاومــة املضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات امليكروبيــة واحتوايهـا
( )CAC/RCP 61-2005اليت وض ـ ـ ـ ـ ــعتها جلنة الدس ـ ـ ـ ـ ــتور الذااي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغاية واخلطوط
التوجيهية بشــأن حتليل طالطر مقاومة مضــادات امليكروبات اليت حتملها األغاية ( )CAC/GL 77-2011اليت وضــعها فريق
املهام احلكوم الدويل املخص التابع هليةة الدستور الذااي املعين مبقاومة مضادات امليكروبات.

CX/CAC 17/40/12 Add.2

4

ويف مايو/أيار  ،2014اعتمدت مجعية الصحة العاملية القرار رقم  20/68الاي يدعو إىل وضع خطة عمل عاملية
بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ،وتعزيز التعاون بني منظمة األغاية والزراعة لألمم املتحدة واملنظمة العاملية لصحة
احليوان ومنظمة الصحة العاملية ملعاجلة مسألة مقاومة مضادات امليكروبات يف سياق هنج "الصحة الواحدة".
واعتمد املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتذاية املشرتك بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية الاي انعقد يف الفرتة
يقر بأن النظم الذاايية جيب أن تساذم يف الوقاية
من  19إىل  21نوفمرب/تشرين الثاين  ،2014إعالن روما عن التذاية الاي ّ
من األمراض املعدية ومعاجلتها ،مبا يف ذلك األمراض احليوانية املنشأ ،ومعاجلة مقاومة مضادات امليكروبات .ويف عام ،2015
سامهت كل من منظمة األغاية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان على وحو نش يف وضع خطة العمل العاملية
اليت توجهها منظمة الصحة العاملية ،واليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية يف مايو/أيار  2015مبوجب القرار رقم .7-68
واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول  2016إعالنا بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يلزم
البلدان األعضاء بوضع خط عمل ولطنية متعددة القطاعات متاشيا مع هنج "صحة واحد" ،تشمل وضع ألطر املراقبة
والرصد والتنظيم وتعزيزذا.
ويستجيب العمل اجلديد املقرتح إىل التهديد املتصاعد الاي تطرحه مقاومة مضادات امليكروبات على الصحة
العامة ،مبا يف ذلك مقاومة مضادات امليكروبات النامجة عن استخدام مضادات امليكروبات يف السلسلة الذاايية ،ولطلب
اختاذ إجراءات يف خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات .ويتّسق ذاا العمل أيضا مع التزام األعضاء يف
املنظمة ومنظمة الصحة العاملية يف األجهزة الدستورية يف املنظمتني.
 -4الجوانب الرئيسية الواجب تغطيتها
مدونة السلوك تدابري التخفيف من حدة املخالطر ،مبا يف ذلك مجيع استخدامات عوامل مضادات
ستتناول مراجعة ّ
امليكروبات على امتداد السلسلة الذاايية وستوفّر معلومات حم ّدثة ،وخباصة يف ما يتعلق مبا يل :


حتديد ومعاجلة الثذرات 1املوجودة يف املدونة والتحديثات املتعلقة باللذات أو املراجع أو األدوات ،اليت ذ ضرورية



واالسرتاتيجيات اليت متنع أو حتد من احلاجة إىل استخدام عوامل مضادات امليكروبات



وإدراج إشارات مرجعية إىل قوايم مضادات امليكروبات الشديدة األمهية



ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليات مجيع األلطراف املعنية بإنتاج األغاية على امتداد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ـ ــلة الذاايية ،بدءا من أول املنتجني
إىل املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهلكني النهاييني ،مبا يف ذلك األلطراف املعنية بإنتاج عوامل مض ـ ـ ـ ـ ـ ــادات امليكروبات ،وبيعها ،وتوزيعها
واستخدامها.

 1ينبذ للتدابري املبينة يف ذاه التوجيهات أن تكون قايمة على املخالطر إىل أقصى حد ممكن وعملية مع اإلقرار بأن تقييم املخالطر بالنسبة إىل األمراض
اليت حتملها األغاية بسبب كاينات حية دقيقة أو حمددات مقاومة مضادات امليكروبات يف السلسلة الذاايية حمدود املدى يف الوقت احلايل.
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واستخدام مضادات امليكروبات كعوامل لتعزيز النمو

وستنظر املراجعة أيضا يف النتايج والتوصيات الصادرة عن اجتماعات خرباء املنظمة ومنظمة الصحة العاملية
واملنظمة العاملية لصحة احليوان بشأن مقاومة مضادات امليكروبات (انظر القسم  .)8وينبذ صياغة الصيذة املراجعة ملدونة
السلوك لتوفري إلطار ميكن للبلدان تنفياه وفقا لقدراهتا ولكن ضمن فرتة زمنية معقولة .وقد يكون من املناسب اعتماد هنج
تدرجي لتنفيا مجيع عناصر مدونة السلوك املراجعة تنفياا صحيحا.
-5

التقييم على أساس المعايير لتحديد أولويات العمل

المعيار العام
محاية املس ـ ــتهلك من وجهة نظر الص ـ ــحة وس ـ ــالمة األغاية ،وض ـ ــمان ممارس ـ ــات عادلة يف ارة األغاية واألخا
يف االعتبار االحتياجات احمل ّددة لدى البلدان النامية.
ويستجيب العمل اجلديد املقرتح إىل التهديد املتصاعد الاي تطرحه مقاومة مضادات امليكروبات على الصحة
العامة ،مبا يف ذلك مقاومة مضادات امليكروبات النامجة عن استخدام مضادات امليكروبات يف السلسلة الذاايية.

المعايير التي تنطبق على مواضيع عامة
(أ)

تنويع التشريعات الولطنية والنتيجة الظاذرة أو العوايق احملتملة للتجارة الدولية.

يف الوقت الاي اعتمد فيه العديد من البلدان ويطبّق فيه مجيع التوصيات املنبثقة عن مدونة السلوك للحد
من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوايها ( )CAC/RCP 61-2005أو جزءا منها ،باالستعانة بالتشريعات الولطنية أو وسايل

أخرى ،فإن بلدانا أخرى تفتقر إىل تشريعات بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ومل تعتمدذا بعد.

(ب)

نطاق العمل وحتديد األولويات بني طتلف أقسام العمل.
انظر القسم .4

(ج)

العمل الاي قامت به منظمات دولية أخرى يف ذاا اجملال و/أو اقرتحته أجهزة حكومية دولية ذات الصلة

كل من املنظمة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية
سيأخا ذاا العمل يف االعتبار ما قام به يف ذاا اجملال ّ
لصحة احليوان ،هبدف احلد من االزدواجية و نب التناقض وضمان االتساق .وذاا العمل ماكور بصورة حمددة يف خطة
العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ،اليت تن ّ يف اهلدف  2من إلطار العمل على أنه:
"ينبذ ملنظمة األغاية والزراعة ،مع منظمة الصحة العاملية ،أن تراجع وحت ّدث على وحو منتظم مدونة السلوك هليةة الدستور
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الذااي للح ّد من مقاومة مضادات امليكروبات واحتوايها ،واخلطوط التوجيهية هليةة الدستور الذااي لتحليل طالطر مقاومة
مضادات امليكروبات اليت حتملها األغاية".

(د)

قابلية موضوع املقرتح لعملية التوصيف

لقد عملت جلنة الدستور الذااي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغاية بشأن ذاا املوضوع يف دورتني
(الدورة  14والدورة  15للجنة الدستور الذااي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغاية).

(ذـ)

اعتبار البُعد العامل للمشكلة أو القضية

تقر القرارات األخرية الصادرة عن األمم املتحدة واألجهزة الدستورية للمنظمة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة
ّ
العاملية لصحة احليوان باحلجم العامل ملسألة مقاومة مضادات امليكروبات (انظر القسم).
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الصلة باألهداف االستراتيجية للدستور الغذائي

يتصل العمل املقرتح على وحو مباشر هبدف ذيةة الدستور الذااي  ،وفقا لنظامه الداخل  ،يف محاية صحة
املستهلكني وضمان وجود ممارسات عادلة يف ارة األغاية ،كما يرتب باهلدف االسرتاتيج األول يف اخلطة االسرتاتيجية
هليةة الدستور الذااي للفرتة " :2019-2014وضع مواصفات غاايية دولية ملعاجلة قضايا األغاية احلالية والناشةة" ،ويتّسق
"التعرف املسبق على القضايا الناشةة وعلى احتياجات البلدان األعضاء ،وعند االقتضاء ،وضع املواصفات
مع اهلدف ّ 2-1
الذاايية ذات الصلة" .وعالوة على ذلك ،يساذم يف النشاط " ،2-2-1وضع مواصفات دولية وإقليمية ومراجعتها عند
عرب عنها األعضاء وملواجهة العوامل اليت تؤثر على سالمة األغاية والتذاية واملمارسات
االقتضاء ،لتلبية االحتياجات اليت ّ
العادلة يف ارة األغاية" .ويتسق ذاا العمل أيضا مع اهلدف " 3-1تعزيز التنسيق والتعاون مع املنظمات الدولية األخرى
املعنية بوضع املواصفات سعيا إىل نب االزدواجية يف اجلهود وحتسني الفرص".
-7

معلومات حول العالقة بين االقتراح ووثائق الدستور الغذائي القائمة األخرى

س ــوف يأخا العمل يف االعتبار اخلطوط التوجيهية بش ــأن حتليل طالطر مقاومة مض ــادات امليكروبات اليت حتملها
األغاية ( )CAC/GL 77-2011واخلطوط التوجيهية لتص ـ ــميم وتنفيا برامج تنظيمية ولطنية لض ـ ــمان س ـ ــالمة األغاية يف
جمال اســتخدام العقاقري البيطرية لدى احليوانات املنتجة لألغاية ( )CAC/GL 71-2009ومدون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدسـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الذااي
للممارس ـ ــات اخلاص ـ ــة بالتذاية احليوانية اجليدة ( ) CAC/RCP 54-2004ومدوّنة املمارس ـ ــات بش ـ ــأن األملاك واملنتجات
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــمكي ـ ـ ــة ( ) CAC/RCP 53-2003و املب ـ ـ ــادة الع ـ ـ ــام ـ ـ ــة لل ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الذ ـ ـ ــااي املتعلق ـ ـ ــة بنظ ـ ـ ــاف ـ ـ ــة األغ ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
( )CAC/RCP 1-1969وغريذا من مدونات ممارسات النظافة اخلاصة مبنتجات حمددة.
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تحديد االحتياجات إلى مشورة الخبراء العلمية ومدى توافرها

املشورة العلمية ضرورية لتوسيع نطاق مدونة املمارسات وتوفري املشورة بشأن املمارسات ذات الصلة وخيارات
املوسع.
اإلدارة بالنسبة إىل النطاق ّ
-9

تحديد الحاجة إلى إسهام فني في المواصفة من أجهزة خارجية ليتم التخطيط لذلك

سيكون التعاون مع املنظمة العاملية لصحة احليوان ذاما للحد من االزدواجية و نب التناقض وضمان االتساق
بني نصوص الدستور الذااي واملنظمة العاملية لصحة احليوان .وينبذ النظر يف إدراج إشارات مرجعية إىل نصوص املنظمة
العاملية لصحة احليوان ذات الصلة ،عند االقتضاء (انظر الفقرة  104من الوثيقة .)REP14/CAC
-10

إنجاز العمل الجديد وشروط أخرى

يشمل اجلدول الزمين املقرتح إلجناز العمل اجلديد تاريخ البداية ،والتاريخ املقرتح لالعتماد عند اخلطوة  5والتاريخ
املقرتح لالعتماد من جانب اهليةة.


املوافقة على العمل اجلديد:

2017

2017 :3



املناقشة عند اخلطوة



االعتماد عند اخلطوة

2019 :5



االعتماد عند اخلطوة

2020 :8
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المرفق 2

وثيقة

المشروع2/

اقتراح لعمل جديد بشأن التوجيهات المتعلقة بالمراقبة المتكاملة لمقاومة مضادات الميكروبات
-1

الغرض

يكمن ذدف العمل اجلديد املقرتح يف توفري توجيهات ألعضـ ــاء الدسـ ــتور الذااي بشـ ــأن تصـ ــميم وتنفيا املراقبة
املتكاملة ملقاومة مض ـ ــادات امليكروبات اليت حتملها األغاية على امتداد الس ـ ــلس ـ ــلة الذاايية ،وبالتايل الرتويج لنهج متس ـ ــق
تعتمده البلدان يف جمال مراقبة مقاومة مض ـ ـ ـ ـ ـ ــادات امليكروبات ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـهل تبادل البيانات وحتليل ها بني ق طاعات متعددة
من منالطق وبلدان وأقاليم طتلفة.
-2

النطاق

سيضع ذاا العمل توجيهات تتعلق باملراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها األغاية على امتداد
السلسلة الذاايية.
الفعالة اخلاصة مبراقبة مقاومة مضادات امليكروبات اليت هتدف إىل الوقاية من مقاومة
وينبذ لنظم الصحة العامة ّ
مضادات امليكروبات ومكافحتها أن تتضمن مراقبة كل من مقاومة مضادات امليكروبات واستخدام مضادات امليكروبات.
كما حتتاج نظم مقاومة مضادات امليكروبات الفعالة إىل أن تكون مشرتكة بني القطاعات ،باالستعانة باملراقبة اليت يتم
إجراؤذا باالستفادة من البيانات امليكروبيولوجية والوبايية املناسبة من البشر واحليوانات واحملاصيل واألغاية ،والبيانات
عن استخدام مضادات امليكروبات بني البشر واحليوانات واحملاصيل وقد مت تعريف مثل ذاا النظام ملراقبة مقاومة مضادات
امليكروبات على أنه نظام للمراقبة "املتكاملة" ملقاومة مضادات امليكروبات.
-3

أهمية الموضوع وحسن توقيته

لقد ش ــاركت ذيةة الدس ــتور الذااي على وحو نشـ ـ يف مكافحة مقاومة مض ــادات امليكروبات من خالل وض ــع
املواص ــفات ،يدعمها إس ــداء املش ــورة العلمية من جانب املنظمة ومنظمة الص ــحة العاملية ،ومبش ــاركة املنظمة العاملية لص ــحة
احليوان يف أغلب األحيان .و ّأما اإلجنازات الرييس ـ ــية اليت حققتها اهليةة فتتمثل يف اعتماد مدونة الس ـ ــلوك للحد من مقاومة
املض ـ ـ ــادات امليكروبية واحتوايها ( )CAC/RCP 61-2005اليت وض ـ ـ ــعتها جلنة الدس ـ ـ ــتور الذااي املعنية مبخلفات العقاقري
البيطريــة يف األغــايــة واخلطوط التوجيهيــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن حتليــل طــالطر مقــاومــة مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات امليكروب ـات اليت حتملهــا األغــايــة
( ) CAC/GL 71-2011اليت وضـ ـ ــعها فريق املهام احلكوم الدويل املخص ـ ـ ـ التابع هليةة الدسـ ـ ــتور الذااي املعين مبقاومة
مضادات امليكروبات.
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ويف مايو/أيار  ،2014اعتمدت مجعية الصحة العاملية القرار رقم  20/68الاي يدعو إىل وضع خطة عمل عاملية
بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ،وتعزيز التعاون بني منظمة األغاية والزراعة لألمم املتحدة ،واملنظمة العاملية لصحة
احليوان ومنظمة الصحة العاملية ملعاجلة مسألة مقاومة مضادات امليكروبات يف سياق هنج "صحة واحدة".
واعتمد املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتذاية املشرتك بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية ،الاي انعقد يف الفرتة
يقر بأن النظم الذاايية جيب أن تساذم يف الوقاية
من  19إىل  21نوفمرب/تشرين الثاين  ،2014إعالن روما عن التذاية الاي ّ
من األمراض املعدية ومعاجلتها ،مبا يف ذلك األمراض احليوانية املنشأ ،ويف معاجلة مقاومة مضادات امليكروبات .ويف عام
 ،2015سامهت كل من منظمة األغاية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان على وحو نش يف وضع خطة العمل العاملية
اليت توجهها منظمة الصحة العاملية ،واليت اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية يف مايو/أيار  2015مبوجب القرار رقم .7-68
واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول  2016إعالنا بشأن مقاومة مضادات امليكروبات يلزم
البلدان األعضاء بوضع خط عمل ولطنية متعددة القطاعات متاشيا مع هنج "صحة واحد" ،تشمل وضع ألطر املراقبة
والرصد والتنظيم وتعزيزذا.
ويستجيب العمل اجلديد املقرتح إىل التهديد املتصاعد الاي تطرحه مقاومة مضادات امليكروبات على الصحة
العامة ،مبا يف ذلك مقاومة مضادات امليكروبات النامجة عن استخدام مضادات امليكروبات يف السلسلة الذاايية ،ولطلب
اختاذ إجراءات يف خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات .ويتّسق ذاا العمل أيضا مع التزام األعضاء
يف املنظمة ومنظمة الصحة العاملية يف األجهزة الدستورية يف املنظمتني.
-4

الجوانب الرئيسية الواجب تغطيتها
ستشمل اخلطوط التوجيهية اجلوانب التالية:

()1
()2

النُهج إزاء املراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروبات

املكونات الرييسية للمراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروبات ،مبا يف ذلك:
 مصادر أخا العيّنات والكاينات الدقيقة املستهدفة وتصميم أخا العينات والفحوصات املختربية -وإدارة البيانات وحتليلها واإلبالغ عنها

()3

إدراج معلومات من املراقبة املتكاملة يف حتليل املخالطر (انظر اخل التوجيه )77
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وينبذ صياغة التوجيهات لتوفري إلطار ميكن للبلدان تنفياه وفقا لقدراهتا ولكن ضمن فرتة زمنية معقولة.
وقد يكون من املناسب اعتماد هنج تدرجي لتنفيا مجيع عناصر مدونة السلوك املراجعة تنفياا صحيحا.
-5

التقييم على أساس المعايير لتحديد أولويات العمل

المعيار العام
محاية املس ـ ــتهلك من وجهة نظر الص ـ ــحة وس ـ ــالمة األغاية ،وض ـ ــمان ممارس ـ ــات عادلة يف ارة األغاية واألخا
يف االعتبار االحتياجات احمل ّددة لدى البلدان النامية.
ويس ــتجيب العمل اجلديد املقرتح إىل التهديد املتص ــاعد الاي تطرحه مقاومة مض ــادات امليكروبات على الص ــحة
العامة ،مبا يف ذلك مقاومة مضادات امليكروبات النامجة عن استخدام مضادات امليكروبات يف السلسلة الذاايية.

المعايير التي تنطبق على مواضيع عامة
(أ)

تنويع التشريعات الولطنية والنتيجة الظاذرة أو العوايق احملتملة للتجارة الدولية.

ستشجع التوجيهات الدولية بشأن تصميم وتنفيا املراقبة املتكاملة وضع هنج متسق تعتمده البلدان يف جمال مقاومة
وستسهل التبادل والتحليل املتعدد القطاعات للبيانات من
مضادات امليكروبات ورصد استخدام مضادات امليكروبات،
ّ
منالطق وبلدان وأقاليم طتلفة.
(ب) نطاق العمل وحتديد األولويات بني طتلف أقسام العمل.
انظر القسم .4

(ج) العمل الاي قامت به منظمات دولية أخرى يف ذاا اجملال و/أو اقرتحته أجهزة حكومية دولية ذات الصلة
س ـ ـ ـ ـ ـ ــيأخا ذاا العمل يف االعتبار ما قامت به يف ذاا اجملال كل من املنظمة ومنظمة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية واملنظمة
العاملية لصــحة احليوان للحد من االزدواجية و نب التناقض وضــمان االتســاق .وســيأخا ذاا العمل على وجه اخلصــوص
التوجيهــات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن اجملموعــة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريــة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الرقــابــة املتكــاملـة على مقــاومــة مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات امليكروبــات:
./http://www.who.int/foodsafety/publications/agisar_guidance/en
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(د) قابلية موضوع املقرتح لعملية التوصيف
أجنز فريق املهام احلكوم الدويل املخص التابع هليةة الدستور الذااي املعين مبقاومة مضادات امليكروبات ،الاي
حلّته ذيةة الدستور الذااي عام  ،2011بشكل ناجح العمل الرام إىل وضع اخلطوط التوجيهية بشأن حتليل طالطر مقاومة
مضادات امليكروبات اليت حتملها األغاية (الوثيقة .)CAC/GL 77-2011

(ذـ) اعتبار البعد العامل للمشكلة أو القضية
تقر القرارات األخرية الصادرة عن األمم املتحدة واألجهزة الدستورية للمنظمة ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية
ّ
لصحة احليوان باحلجم العامل ملسألة مقاومة مضادات امليكروبات (انظر القسم .)3
 -6الصلة باألهداف االستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي
يتصل العمل املقرتح على وحو مباشر هبدف ذيةة الدستور الذااي  ،وفقا لنظامه الداخل  ،الاي يقض حبماية
صحة املستهلكني وضمان وجود ممارسات عادلة يف ارة األغاية ،كما يرتب باهلدف االسرتاتيج األول يف اخلطة
االسرتاتيجية هليةة الدستور الذااي للفرتة " :2019-2014وضع مواصفات غاايية دولية ملعاجلة قضايا األغاية احلالية
"التعرف املسبق على القضايا الناشةة وعلى احتياجات البلدان األعضاء ،وعند االقتضاء،
والناشةة" ،ويتّسق مع اهلدف ّ 2-1
وضع املواصفات الذاايية ذات الصلة" .وعالوة على ذلك ،يساذم يف النشاط " 2-2-1وضع مواصفات دولية وإقليمية
عرب عنها األعضاء وملواجهة العوامل اليت تؤثر على سالمة األغاية والتذاية
ومراجعتها عند االقتضاء ،لتلبية االحتياجات اليت ّ
واملمارسات العادلة يف ارة األغاية" .ويتسق ذاا العمل أيضا مع اهلدف " 3-1تعزيز التنسيق والتعاون مع املنظمات
الدولية األخرى املعنية بوضع املواصفات سعيا إىل نب االزدواجية يف اجلهود وحتسني الفرص".
-7

معلومات حول العالقة بين االقتراح ووثائق الدستور الغذائي القائمة األخرى

سوف يأخا العمل يف االعتبار اخلطوط التوجيهية بشأن حتليل طالطر مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها
األغاية ( )CAC/GL 77-2011واخلطوط التوجيهية لتصميم وتنفيا برامج تنظيمية ولطني ـة لضمــان سالمــة األغايـة يف
جمال استخدام العقاقري البيطرية لدى احليوانات املنتجة لألغاية (.)CAC/GL 71-2009
وسيأخا ذاا العمل يف االعتبار العمل اجلديد بشأن مراجعة مدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية
واحتوايها (.)CAC/RCP 61-2005

12
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تحديد االحتياجات إلى مشورة الخبراء العلمية ومدى توافرها

سيأخا العمل يف االعتبار التوجيهات بشأن املراقبة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروبات اليت وضعتها اجملموعة
االستشارية بشأن الرقابة املتكاملة على مقاومة مضادات امليكروبات التابعة ملنظمة الصحة العاملية.

األخرية.

التطورات
ولالك ،فإن دعم اجملموعة االستشارية سيكون ذاما لضمان أن تأخا اخلطوط التوجيهية يف االعتبار ّ
وقد يُطلب من املشورة العلمية ملء الثذرات اخلاصة بالبيانات اليت ح ّددذا فريق املهام.

-9

تحديد الحاجة إلى إسهام فني في المواصفة من أجهزة خارجية ليتم التخطيط لذلك

سيكون التعاون مع املنظمة العاملية لصحة احليوان ذاما للحد من االزدواجية و نب التناقض وضمان االتساق
بني نصوص الدستور الذااي واملنظمة العاملية لصحة احليوان .وينبذ النظر يف إدراج إشارات مرجعية إىل نصوص املنظمة
العاملية لصحة احليوان ذات الصلة ،عند االقتضاء (انظر الفقرة  104من الوثيقة .)REP14/CAC
 -10إنجاز العمل الجديد وشروط أخرى
يشمل اجلدول الزمين املقرتح إلجناز العمل اجلديد تاريخ البداية والتاريخ املقرتح لالعتماد عند اخلطوة  5والتاريخ
املقرتح لالعتماد من جانب اهليةة.


املوافقة على العمل اجلديد:



املناقشة عند اخلطوة



االعتماد عند اخلطوة

2019 :5



االعتماد عند اخلطوة

2020 :8

2017

2017 :3
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3

االختصاصات المتعلقة بإسداء المشورة العلمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
األهداف

إسداء املشورة العلمية لدعـم مراجعـة مدونة السلوك للحد من مقاومة املضادات امليكروبية واحتوايها

( ،)CAC/RCP 61-2005وضمان أن تستند إىل أحدث األدلة والتحليالت العلمية يف ما يتعلق مبقاومة مضادات
امليكروبات اليت حتملها األغاية ،وأن يعكس النطاق على وحو ماليم دور قطاع األغاية والزراعة يف التقليل من اخلطر
الاي يشكله تطور مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها األمراض وانتشارذا على الصحة العامة ،وأن يكون نطاق
خيارات إدارة املخالطر متاحا لينظر فيه الدستور الذااي  .وعالوة على ذلك ،ينبذ أن تسعى املشورة العلمية إىل حتديد
أي قضايا أخرى جيب النظر فيها يف سياق مراجعة نصوص الدستور الذااي القايمة و/أو وضع نصوص جديدة يف الدستور
الذااي .
وبعض املسايل الرييسية اليت ينبذ معاجلتها تشمل ما يل :
()1

بتطور مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها األغاية وانتقاهلا
استعراض البيانات احلالية واجلديدة ذات الصلة ّ
على امتداد السلسلة الذاايية هبدف:


حتديد مجيع املصادر/املسامهني احملتملني واملمارسات يف ما يتعلق بتطوير و/أو انتقال مقاومة مضادات
امليكروبات اليت حتملها األغاية.



وإدراج املعلومات العلمية بشأن العوامل املهمة اليت تؤثر يف مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها
األغاية ،ومراعاة احليوانات واحملاصيل ،1والبيةة ،وكالك السماد ،ومبيدات اآلفات األحيايية ،والنفايات
والتعبةة ،ونظم وممارسات اإلنتاج (مبا يف ذلك تربية حيوانات قطعان البدو الرحل واالستخدام البيطري
الشعيب للنباتات) ،و هيز األغاية ،والبيع بالتجزية ،واملناولة ،واالستهالك.



وتقدمي معلومات عن أمثلة لتوصيف املخالطر وتصنيفها وتقييم املخالطر بالنسبة إىل كاينات حية و/أو
حمددات مقاومة مضادات امليكروبات ومساراهتا ،حيثما يكون ذلك متاحا.

 1نتيجة ملعلومات حمدودة نسبيا بشأن الصلة القايمة بني تطبيق مضادات امليكروبات على احملاصيل ومضادات مقاومة امليكروبات اليت حتملها األغاية،
ينبذ أن ينصب تركيز قوي على إعداد املشورة العلمية يف ذاا اجملال .كالكاينات احلية الدقيقة /حمددات مقاومة مضادات امليكروبات بسبب استخدام
مضادات امليكروبات يف احملاصيل ،كالكاينات احلية الدقيقة /حمددات مقاومة مضادات امليكروبات يف البيةة بسبب استخدام مضادات امليكروبات
يف احملاصيل ،على سبيل املثال.
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()2

وحتديد وتقييم تدابري إدارة املخالطر عند نقاط طتلفة يف السلسلة الذاايية ملعاجلة مقاومة مضادات
امليكروبات اليت حتملها األغاية ،وإسداء املشورة تبعا لالك بشأن فعالية خيارات إدارة املخالطر يف حتقيق
نتايج للحصة العامة قايمة على املخالطر.

ومع اإلشـ ــارة بصـ ــورة خاصـ ــة إىل قايميت مضـ ــادات امليكروبات الشـ ــديدة األمهية ملنظمة الصـ ــحة العاملية واملنظمة
العاملية لصحة احليوان ،واحلدود القصوى للمخلفات اليت يعتمدذا الدستور الذااي (العقاقري البيطرية واملبيدات)
واملعلومات العلمية األحدث بشـ ـ ــأن مقاومة مضـ ـ ــادات امليكروبات اليت حتملها األغاية وحدوثها يف السـ ـ ــلسـ ـ ــلة
الذاايية.
 إعادة النظر يف النقاش الاي جرى خالل اجتماع اخلرباء عام  2007حول ذاه املس ـ ــألة ،وحتدير املش ـ ــورةباالس ـ ــتناد إىل املعارف احلالية لتوفري مش ـ ــورة قايمة على األدلة بش ـ ــأن كيفية توجيه األعض ـ ــاء يف الدس ـ ــتور
الذــااي الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام القوايم يف إدارة مقــاومــة مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات امليكروبــات اليت حتملهــا األغــايــة ،مع األخــا
يف االعتبار التفاعل بني االحتياجات اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العامة وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حة احليوان والص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة النباتية
واألمن الذااي .

()3

والنظر يف التحدي الاي يواجهه قطاعا األغاية والزراعة بالنسبة إىل تذيري املمارسات وتلبية االحتياجات الذاايية
1
شجع
العاملية ،وإسداء املشورة بشأن البدايل ملضادات امليكروبات اليت من شأهنا أن تدعم تذيري السلوك وأن ت ّ
تنفيا املمارسات الرامية إىل معاجلة مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها األغاية.

 1إس ــداء املش ــورة العلمية بش ــأن األثر املرتتب على مقاومة مض ــادات امليكروبات اليت حتملها األغاية نتيجة للممارس ــات احلالية اليت تنطوي على تطبيق
مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات امليكروبـات (على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـل املثـال ألغراض تعزيز النمو ،واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام العالج  ،والعالج الوقـاي " "prophylaxisوالوقـايـة من األعراض
" .)" metaphylaxisوحتديد وتقييم خيارات إدارة املخالطر اليت ال تنطوي على تطبيق مضادات امليكروبات.
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