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 استخدام مضادات امليكروابتترشيد لتشجيع يف جمال العلف مارسات البديلة امل
  

 موجز
نظم الثروة احليوانية  يفة للميكروابت على نطاق واسع منذ أربعينات القرن املاضي لقد مت استخدام حمفزات النمو املضاد  

كمحفزات للنمو مضادة للميكروابت   معتَمدةمواد عديدة  ُتستخدمدة اعتماًدا شديًدا على املدخالت اخلارجية. و املعتم  
ميكروابت مهمة من الناحية الطبية لصحة للكمضادات أيًضا  ألغراض الطب البيطري وتصن فها منظمة الصحة العاملية 

اختيار األعداد امليكروبية املقاومة وانتقال  ينطوي عليهاإلنسان. ونتيجة لذلك، برزت خماوف بشأن اخلطر احملتمل الذي 
 البكترياي املقاومة بني احليواانت واإلنسان.
املمارسات   ظلدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت يف اليت يعود هبا استخ ةويسمح الفهم احلايل للمنافع االقتصادي

املتقدمة ابالستعاضة عن استخدام حمفزات النمو  التعليفاجليدة يف جمال تربية احليواانت واملعارف املتزايدة بشأن ممارسات 
ضادات امليكروابت الذي ميث ل بتطبيق مبدأ االستخدام الرشيد واحلذر مل ،وابلتايل ،املضادة للميكروابت يف اإلنتاج احليواين

 1خطة العمل االسرتاتيجية للصحة الواحدة. مننقطة ابرزة 
وجتن به  ،مهمة من الناحية الطبيةاملصن فة على أهنا ن استخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت عتدرجيًيا  التوقفوميكن 

وإنتاجيتها  الثروة احليوانيةمن دون أن يرتتب عن ذلك آاثر سلبية طويلة األجل على صحة  يف هناية األمر بشكل كامل
النظافة الصحية، والتغذية )مبا يف ذلك املواد املضافة إىل األعالف الوظيفية(، يف جمال إذا مت تطبيق التدابري املناسبة 

املتعل قة برتبية احليواانت. ويتطل ب اعتماد مثل هذه التدابري اختاذ إجراءات على مستوايت  األخرى ، والتدابريعايةوالر 
األطر التشريعية والتثقيف وتنمية قدرات املنتجني. وهناك حاجة إىل التعاون الدويل والعمل  يف عديدة، مبا يف ذلك

                                                      
1  . Rome. One Health: Food and Agriculture Organization of the United Nations Strategic Action PlanFAO. 2011. 

https://www.fao.org/3/al868e/al868e.pdf 
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ن استخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت اجلماعي لتبادل املعارف واخلربات ووضع التوجيهات بشأن االستعاضة ع
 يف اإلنتاج احليواين.

 اختاذها من جانب اللجنة الفرعية املقرتحاإلجراءات 
 لقيام مبا يلي:ابجلنة الزراعة  توصيةإن اللجنة الفرعية مدعوة إىل 

  رصد السياسات والتشريعات الوطنية املتعل قة ابستخدام حمفزات النمو املضادة دعوة منظمة األغذية والزراعة إىل
أو حظره يف اإلنتاج احليواين، ومجع البياانت بشأن أتثري هذه التدابري على  عنهالتدرجيي  التوقفللميكروابت أو 

 وإنتاجيته؛ ورعايتهاستخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت وصحة احليوان 
  البديلة من أجل االستعاضة عن استخدام حمفزات النمو املضادة  التعليفجراء جرد ملمارسات إباملنظمة توصية و

 للميكروابت، وتطوير املعارف املتعل قة هبذه املمارسات ونشرها؛
  هة من األعضاء ملناقشة مسألة وضع صك توجيهي غري ملزم )مثل مدو نة تيسري عملية موج  دعوة املنظمة إىل و

لدعم األعضاء يف االستعاضة  اخطوط توجيهية طوعية( والتوص ل إىل توافق يف اآلراء بشأهن طوعية أوسلوك 
بشكل تدرجيي عن استخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت واحملافظة يف الوقت نفسه على صحة الثروة 

 وإنتاجيتها. ورعايتهااحليوانية 

 الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه 
 Daniela Battaglia السيدة

 عن اإلنتاج احليواين ةمسؤول
 شعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان

 57056773 06 (39+)اهلاتف: 
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 مقدمة -أوًل 
وسكككككككالمة  ،واألمن الغذائي ،تشكككككككك ل مقاومة مضكككككككادات امليكروابت أحد أكرب األخطار اليت مدد الصكككككككحة العامة -1

اإلنسكككككان واحليوان والنبات  لدى األغذية. ويؤدي سكككككوء اسكككككتخدام مضكككككادات امليكروابت وريأو اسكككككتخدامها غري الضكككككروري
تسكككككارع وترية تطو ر مقاومة مضكككككادات امليكروابت. وال تؤثر هذه املقاومة على صكككككحة احليوان واإلنسكككككان فق ، بل على  إىل

ا بسكبب ما تنطوي عليه من خسكائر اقتصكادية وضكياع الفرأل يف األسكواق االسكتدامة االقتصكادية لقطاع الثروة احليوا نية أيضكً
 والفرأل التجارية.

الوعي مبخاطر مقاومة مضكككككككككادات امليكروابت، وضكككككككككعت بلدان عديدة خط  عمل وطنية بشكككككككككأن  تزايدويف ظل  -2
م املناسب ملضادات مقاومة مضادات امليكروابت، وأطلقت محالت إشراف، وطب قت سياسات للمحافظة على االستخدا

 اإلنسان واحليوان والنبات. لدىامليكروابت 
الكذي طلكب إىل  2املتعل ق مبقكاومكة مضككككككككككككككادات امليكروابت 2015ري4، اعتمكد مؤرر املنظمكة القرار 2015ويف عكام  -3

بناء على املنظمة أن "تعمل ابلتعاون مع الشككككركاء اآلخرين ذوي الصككككلة على تقدط دعم نشكككك  إىل نظم اإلنتاج املسككككتدام، و 
قدراما عند االقتضاء، مع مراعاة األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية اليت حتول دون انتشار األمراض من خالل اإلدارة 

دارة واملمارسككككككككات اجليدة يف جمال اإلنتاج النبار، ابعتبارها وسككككككككيلة واإل واملمارسككككككككات اجليدة لرتبية احليواانت )املائية والربية(
 3امليكروابت". ملكافحة مقاومة مضكككادات امليكروابت" وأن "تدعم تنفيذ خطة العمل العاملية بشكككأن مقاومة مضكككاداتهامة 

-2021سككختها احلالية الفرتة يف نووضككعت املنظمة بعد ذلك خطة عملها بشككأن مقاومة مضككادات امليكروابت اليت تغطي 
2025.4 

 أدىن حد  سككتور الغذائي مدونة املمارسككات املنق حة للتقليل إىل ، اعتمدت هيئة الد2021ويف نوفمربريتشككرين الثاين  -4
على أن االسككككتخدام الرشككككيد  13و 12اليت تنص يف مبدأيها و  ،من مقاومة مضككككادات امليكروابت املنقولة ابألغذية واحتوائها

لنمو وأنه جيب من الناحية الطبية لتحفيز ا مهمةواحلذر ملضككككككككككككككادات للميكروابت ال يشككككككككككككككمل اسككككككككككككككتخدام تلك اليت تعترب 
من الناحية الطبية فق  ألغراض الطب البيطري والصحة النباتية )عالج األمراض أو  املهمةاستخدام مضادات امليكروابت 

 prophylaxis(.)5(( أو العالج الوقائي منها metaphylaxisأعراضها ) الوقاية من

                                                      
2https://www.fao.org/3/i5996e/i5996e.pdf  Rome. 2020.–The FAO Action Plan on Antimicrobial Resistance, 2016FAO. 2016.   
. مقاومة مضككككككادات امليكروابت: مسككككككودة خطة العمل العاملية بشككككككأن مقاومة مضككككككادات امليكروابت، تقرير من األمانة. 2015منظمة الصككككككحة العاملية.   3
. 2015؛ منظمكككة الصكككككككككككككككحكككة العكككامليكككة. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-ar.pdf .2015مكككارذريآذار  27. 20ري68ج

 21. 1تصككككويب  20ري68األمانة: تصككككويب. جمقاومة مضككككادات امليكروابت: مسككككودة خطة العمل العاملية بشككككأن مقاومة مضككككادات امليكروابت، تقرير من 
 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20Corr1-ar.pdf .2015مايوريأاير 

 . رومكككا.2025- 2021امليكروابت للفرتة  مضككككككككككككككككككادات راعكككة بشككككككككككككككككككأن مقكككاومكككة. خطكككة عمكككل منظمكككة األغكككذيكككة والز 2021منظمكككة األغكككذيكككة والزراعكككة.   4

https://www.fao.org/3/cb5545en/cb5545ar.pdf 
. برانمج املواصككفات الغذائية املشككرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصككحة العاملية: هيئة 2021منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصككحة العاملية.   5

-https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh .2021نوفمربريتشكككككككككككككككرين الثككككاين  13-8الكككدسكككككككككككككككتور الغككككذائي، الكككدورة الرابعككككة واألربعون، 

proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-
80%252FReport%252FFinal%252FREP21_EXEC1e.pdf 

https://www.fao.org/3/i5996e/i5996e.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-ar.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20Corr1-ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb5545ar/cb5545ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb5545ar/cb5545ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb5545ar/cb5545ar.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-80%252FReport%252FFinal%252FREP21_EXEC1e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-80%252FReport%252FFinal%252FREP21_EXEC1e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-80%252FReport%252FFinal%252FREP21_EXEC1e.pdf


4 COAG:LI/2022/7 

 

يف دورما السكككابعة والعشكككرين بتشكككجيع املنظمة على اسكككتكشكككاف مكو انت بديلة  اليت قامت ورًدا على جلنة الزراعة -5
تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن اسكككككتخدام حمفزات النمو املضكككككادة  6يسكككككتعاض هبا عن حمفزات النمو املضكككككادة للميكروابت،

اليت ميكنها أن تسككاهم  لتعليفاوتعرض ممارسككات  ،من تداعيات ذات صككلةه للميكروابت يف اإلنتاج احليواين وما يرتتب عن
فضكككككاًل عن اإلجراءات اجلماعية الالزمة  ،يف االسكككككتعاضكككككة عن اسكككككتخدام حمفزات النمو املضكككككادة للميكروابت واحلاجة إليها

 العتماد هذه املمارسات.

 الثروة احليوانيةاستخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت لدى  -اثنًيا
 ضادة للميكروابت وأتثرياهتااستخدام حمفزات النمو امل -ألف

تشمل حمفزات النمو املضادة للميكروابت جمموعة من مضادات امليكروابت اليت تعطى للحيواانت فق  من أجل  -6
زايدة معدل كسكككككككككب الوزن أو كفاءة اسكككككككككتخدام األعالف، وهي ال رثل صكككككككككنًفا حمدًدا كيميائًيا من املرك بات الصكككككككككيدالنية. 

. وأد ت زايدة 1946ضكككككككادة للميكروابت للمر ة األوىل يف األذاط الغذائية للثروة احليوانية يف عام إدخال حمفزات النمو امل ومت
األسككككككككككككواق، مثل الغليكوليبيد،  يفخمتلفة  أصككككككككككككنافلوحظت بعد ذلك إىل إدخال مضككككككككككككادات ميكروابت من  اإلنتاج اليت

معتمد حصكككككككراي  لالسكككككككتخدام لدى  األدويةوزوميسكككككككني، والبوليببتيد، واملاكروليد، وحامالت األيوانت. وإن بع  هذه ثواألر 
املهمة من الناحية الطبية احليواانت فيما البع  اآلخر مدرج على قائمة منظمة الصحة العاملية بشأن مضادات امليكروابت 

دة اعتماًدا شككككككككديًدا على املدخالت اطًا وثيًقا بتطوير نظم اإلنتاج املعتم  ارتب األدوية. وارتب  إدخال هذه لصككككككككحة اإلنسككككككككان
ا  ،الثروة احليوانيةاخلارجية واعُترب تدبريًا يهدف إىل حتسكني صكحة  اللذين  اسكتخدام األعالف وكسكب الوزن اليوميوخصكوصكً

  إنتاج الدواجن واخلنازير.التأثريات املرجو ة بصورة خاصة يف هذه . ولوحظتيعتربان معيارين اقتصاديني مهمني
وهناك نقص يف البياانت الوطنية والعاملية عن كميات حمفزات النمو املضكككككادة للميكروابت املسكككككتخدمة يف اإلنتاج  -7

احليواين. ولقد مت التبليغ عن عوائق عديدة حتول دون مجع البياانت عن مضككككككككككككككادات امليكروابت، وال سككككككككككككككيما عن كميات 
ويتمثل عائق من هذه العوائق يف أنه مت الرتخيص حملفزات النمو املضككككادة  7يكروابت املسككككتخدمة.حمفزات النمو املضككككادة للم

سكككككككككجل  حفظزامي لمن اإلليس )يتم شكككككككككرانها من دون وصكككككككككفة طبية(  إىل األعالف للميكروابت على أهنا مواد مضكككككككككافة
 ابستخدامها.

واسكككككككككع، يبقى فهم آليات عملها الفعلية وابلرغم من اسكككككككككتعمال حمفزات النمو املضكككككككككادة للميكروابت على نطاق  -8
ات يف  الثروة احليوانيككةمكتمككل. وتتمثككل اآلاثر الرئيسككككككككككككككيككة اليت رككت مالحظتهككا لككدى  غري  الككدقيقككة احليككة الكككائنككاتيف التغري 

ات يف و  يف األمعاء املوجودة الغذائية، اجلدار املعوي. ومشلت املالحظات األخرى اسككككككككككككككتقرار امليكروبيوم املعوي أثناء التغري 
واخنفاض ضراوة العوامل املسببة لألمراض املعوية، وتراجع االلتهاب املعوي. وكان حتس ن القدرة على مقاومة العوامل املسببة 
لألمراض املعوية )مثل مرض السككككككككككرتك واإلشككككككككككريكية القولونية( والعوامل املمر ضككككككككككة احليوانية األخرى )مثل السككككككككككاملونيال وداء 

 اإلجيابية اإلضافية املرتبطة ابستخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت.اآلاثر  العطائف( من

                                                      
أكتوبرريتشكككرين  2 –سكككبتمربريأيلول  28. املؤرر، الدورة الثانية واألربعون: تقرير الدورة السكككابعة والعشكككرين للجنة الزراعة )2021منظمة األغذية والزراعة.   6

 https://www.fao.org/3/cb3902en/cb3902ar.pdf (.2020األول 
7 OIE Annual Report on Antimicrobial Agents Intended for Use inWorld Organisation for Animal Health. 2021.  

Animals: Better Understanding of the Global Situation  [النسكككخة اإللكرتونية ]. 5th Report. Paris, France.  13]ورد ذكره يف 
 https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/a-fifth-annual-report-amr.pdf .. [2021ديسمربريكانون األول 

https://www.fao.org/3/cb3902ar/cb3902ar.pdf
https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/a-fifth-annual-report-amr.pdf
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عن قلقه إزاء االسكككككككككككتخدام الواسكككككككككككع النطاق للمضكككككككككككادات احليوية  Swann، أعرب تقرير 1969واعتبارًا من عام  -9
وأد ت هككذه  8لبيئككة.البكترياي املقككاومككة لألدويككة املتعككددة لككدى احليواانت ويف ا سككككككككككككككالالتاختيككار  الككذي ينطوي عليككهواخلطر 

منذ ها اسكككككتخدامن ع التدرجيي التوقفالسكككككحب الطوعي حملفزات النمو املضكككككادة للميكروابت من األسكككككواق و  املخاوف إىل
أي دت مؤخرًا، . و األورويبواالحتاد  كندا والوالايت املتحدة األمريكيةالعديد منها يف   حيث مت حظر ،مثانينات القرن املاضككككي

 السحب االحرتازي لبع  حمفزات النمو املضادة للميكروابت وحظرها. والصني الربازيل
ا حامالت األيوانت )املونينسكككني، والسكككالينوميسكككني، والالزالوسكككيد، والناراسكككني(  وتعد   -10 من مضكككادات صكككنًفا خاصكككً

أحد أجنع أصككككككككناف األدوية املسككككككككتخدمة للوقاية من داء الكوكسككككككككيداي الذي يصككككككككيب الدواجن، ال سككككككككيما يف و امليكروابت 
كما أهنا   يف الطب البشككري بصككورة منهجية األدويةهذه السككتخدام  وليس هناك يف الوقت الراهن تصككريحاألسككراب الكبرية. 

وابت البالغة األمهية. وبسبب أتثريها التحويري على ليست مدرجة على قائمة منظمة الصحة العاملية بشأن مضادات امليكر 
ا  الكائنات احلية الدقيقة املوجودة يف أمعاء الدواجن واجملرت ات )األبقار واألغنام(، مت تصككككككككككككككنيف حامالت األيوانت أيضككككككككككككككً

ات ذو أخرى حمفز اسكككككتخدام ن ع التوقف تدرجيًيا فيه مت الذيكمحفزات للنمو مضكككككادة للميكروابت. ويف االحتاد األورويب 
جمموعة منظًما ابعتباره مضككككككادة للميكروابت، ظل اسككككككتخدام حامالت األيوانت كمواد مضككككككافة إىل األعالف مسككككككموًحا و 

 داء الكوكسيداي. وظيفية خاصة للوقاية من

 اآلاثر النامجة عن سحب حمفزات النمو املضادة للميكروابت من قطاع الثروة احليوانية -ابء

يدة أجريت يف بلدان مت سككحب حمفزات النمو املضككادة للميكروابت منها أو حظرها كشككفت دراسككات وطنية عد -11
فيها )مثل الداذرك وسكككككككككككككويسكككككككككككككرا وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية( أنه آ يرتتب عن هذه اإلجراءات أي آاثر سكككككككككككككلبية 

ولكنه  ،وكسب الوزن، ومعدل حتويل العلف(أو اإلنتاج )مثل معدل النفوق،  الرعايةصحة احليوان أو املعايري املتعل قة ب على
 كان هلا أتثري طفيف على املعايري االقتصادية القصرية األجل.

ويُعد تقييم املنافع االقتصكككككادية اليت تعود هبا حمفزات النمو املضكككككادة للميكروابت على املسكككككتوى العاملي أمرًا صكككككعًبا  -12
 السجالت االقتصادية. حفظو  ،وصحة احليوان ،بسبب قل ة البياانت بشأن استخدام هذه احملفزات

العام  هاتقدير أثر  يصككككعبسككككنة تقريًبا،  70وابلرغم من اسككككتخدام حمفزات النمو املضككككادة للميكروابت على مدى  -13
 ،وإمكانياما اجلينية ،وعمرها ،إنتاجية الثروة احليوانية ذلك أن االسككككككككككككككتجابة تتباين بدرجة كبرية وفًقا ألنواع احليواانت على

ن يف معدل  حبدوثلنظافة الصككككككحية واإلدارة. وأفادت الدراسككككككات اليت أجريت قبل مثانينات القرن املاضككككككي وظروف ا حتسكككككك 
النمو وكفاءة األعالف لدى اخلنازير والدواجن واألبقار اليت مت إطعامها مضادات للميكروابت على املستوى دون العالجي 

  2000 عامأجريت يف الداذرك والسككويد والوالايت املتحدة األمريكية بعد يف املائة. وأشككارت دراسككات  15بنسككبة تصككل إىل 
ن بنسككككككككبة تقل  عن  حيث مت تسككككككككجيلحمدودة بقدر أكرب  كانت  اثرأن اآلإىل  يف املائة أو ال تتسككككككككم مي أمهية من  1حتسكككككككك 

ن معدل النمو فيها بنسكككبة  ما عدا ،الناحية اإلحصكككائية يف املائة.  5يف حضكككاانت اخلنازير الصكككغرية اليت مت اإلبالس عن حتسككك 
 اخنزيرً  923 42ن املسككككككككككككككتمكككدة موأظهرت حتليالت وصككككككككككككككفيكككة حكككديثكككة أجراهكككا ابحثون برازيليون ابسككككككككككككككتخكككدام البيكككاانت 

جتربة( أن سحب حمفزات النمو املضادة للميكروابت أد ى إىل تراجع  183فرخ دجاج )من  643 121جتارب( و 103 )من
ا إىل وجود مسككككتوى عال من  يف كسككككب الوزن وارتفاع يف تكاليف األعالف للحيوان الواحد، ولكن أشككككارت الدراسككككة أيضككككً

وظروف تربية  ،نظم األعالفو  ،للحيواانتعدم اليقني يف التفسكككككككككككري ذلك أنه آ تتم مواءمة البياانت املتعل قة ابملوارد الوراثية 
                                                      

8. Veterinary MedicineReport of Joint Committee on the Use of Antibiotics in Animal Husbandry and Swann, M.M. 1969.  

London, UK, Her Majesty’s Stationary Office. 
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كلفة إعطاء حمفزات النمو املضككككادة للميكروابت أعلى من املكاسككككب   كانتاحليواانت. ويف العديد من الدراسككككات احلديثة،  
 االقتصادية اهلامشية يف اإلنتاج.

فزات النمو ذكورة أعاله يف أن خسككككارة كفاءة اإلنتاج املرتبطة ابلتخل ص من اسككككتخدام حمويتمثل تفسككككري للنتائج امل -14
النظافة الصككككككككككحية،  فيها تعداملضككككككككككادة للميكروابت لدى الثروة احليوانية قد تكون أقل أمهية أو ضككككككككككئيلة جًدا يف النظم اليت 

بقدر أقل إنتاجية  املثالية. ابلتايل، ميكن أن تشككككككككهد البلدان ذات نظم اإلنتاج مثالية واإلنتاج التعليف، وممارسككككككككات والرعاية
أكرب بفعل اسكككتخدام حمفزات النمو املضكككادة للميكروابت. ويصكككعب تقدير كلفة االسكككتثمار يف املمارسكككات وآاثرًا اقتصكككادية 

 كبرية.هذه الكلفة  ولكنه من احملتمل أن تكون  ،منافع غري مباشرةما تعود به من احملس نة و 

 الستعاضة عن حمفزات النمو املضادة للميكروابت مبمارسات التغذية -اثلثًا
 املتقدمة والتعليف

، مبا يف ذلك اسككككككككككككككتخدام املواد هاوتعليف تيعرض هذا القسككككككككككككككم اخليارات الفنية والتنظيمية املتعل قة بتغذية احليواان -15
املضافة إىل األعالف من أدوية غري مضادة للميكروابت لالستعاضة عن استخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت من 

. ويشككككري مصككككطلح "املواد اوإنتاجيته ورعايتها الثروة احليوانيةة األجل على صككككحة يرتتب عن ذلك آاثر سككككلبية طويل دون أن
املضكككككككافة إىل األعالف" املسكككككككتخدم يف هذا القسكككككككم والقسكككككككم التايل إىل املواد املضكككككككافة إىل األعالف من أدوية غري مضكككككككادة 

 للميكروابت.
وى مسات خمتلفة، مبا يف ذلك مقاومة وتسكككككككككككمح التغذية اجليدة بظهور اإلمكاانت الوراثية للحيواانت على مسكككككككككككت -16

األمراض أو اإلجهاد، والنمو، وإنتاج احلليب أو البي ، والوظائف اإلجنابية. وتتوقف هذه السككمات على توافر كمية كافية 
ل أن تكون حملية( على مدار السككككككككككككككنة، و  ة الرتكيبة الوراثية للحيواانت، والظروف املناخيعلى من املوارد العلفية )اليت يفضكككككككككككككك 

 واحلاالت املرضية، وممارسات الرتبية.
وحتظى برامج التغذية احليوانية بدعم فئات متنوعة من املواد املضككككككككككككككافة إىل األعالف اليت مت تطويرها وتسككككككككككككككويقها  -17

يف املمارسككككككككككة اليومية. ويقوم العديد من هذه املواد املضككككككككككافة الوظيفية على تقنيات التخمري التقليدية ابلفعل واسككككككككككتخدامها 
( واملواد probiotics( والبكترياي اليت تُعرف ابملعينككات احليويككة )prebioticsاليت تزيككد البكترياي النككافعككة يف األمعككاء ) واد)امل

( وتكنولوجيات احلفظ )األمحاض العضككوية(. وترجع مواد أخرى مضككافة إىل األعالف، (synbiotics)اجلامعة بني االثنتني 
إىل املمارسككات الصككحية التقليدية والطب البيطري الشككع . وجيب دمج عملية تقييم املكو انت مثل املواد الكيميائية النباتية، 

العلفية املتوافرة حملًيا والعالجات التقليدية القائمة على املنتجات العشكككككككككبية املتوافرة بكثرة يف البيئة احمللية، يف اسكككككككككرتاتيجيات 
 .الثروة احليوانيةمن أجل احلد من احلاجة إىل استخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت لدى عليف الت

ا الوظائف احلامسة الالزمة لقناة هضككمية سككليمة -18  عن نفسككها، ودفاع األجسككام املضككيفة ،وتدعم التغذية اجليدة أيضككً
حيتمل أن تكون ضكككككككككارة )مثل  اليت تلواثامللحد من وجود ل خمتلفة تعليف ولصكككككككككحة جيدة. وميكن اسكككككككككتخدام ممارسكككككككككات

البكترياي املمرضككككة والسككككموم الطبيعية من قبيل السككككموم الفطرية( ومن العوامل املضككككادة للتغذية يف األعالف واملياه. وتشككككمل 
 هذه املمارسات:
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  لرقابة ا شكككرطًا مسكككبًقا لصكككحة احليوان. وتعد  ذات اجلودة املالئمة ضكككمان جودة مياه الشكككرب. ميثل اسكككتهالك املياه
املنتظمة على جودة املياه وإمداداما وإمكانية الوصككككككككول إليها، واإلصككككككككحامل املنتظم خلزاانت املياه ونظم تسككككككككليمها 
بواسكككككككككطة مواد التطهري، تدابري هامة للمحافظة على صكككككككككحة احليواانت. ولكن قد يكون ذلك صكككككككككعًبا يف املناطق 

 تلو ث املياه. تعاين من نقص يف املياه أو من مستوايت عالية من اليت
  ضككمان سككالمة األعالف وجودما. تشككمل التدابري الرامية إىل ضككمان سككالمة األعالف وجودما: التقليل إىل أدىن و

 ،والطاقة ،ادية؛ وضكككككككككككمان مسكككككككككككتوايت مناسكككككككككككبة من الربوتيناتاملكيميائية و اليكروبية و املخطار األحد من وجود 
تياجات احليوان وضككككككككمان إنتاجيته؛ وأتمني اخلصككككككككائص اجلسككككككككدية واملغذايت واملغذايت الدقيقة األخرى لتلبية اح

تشككككككككل إدارة املخاطر املتعل قة بسكككككككالمة و املناسكككككككبة مثل حجم اجلسكككككككيميات ومدة صكككككككالحية الكرايت وقسكككككككاوما. 
 عالف واملكوانت العلفية جزًءا أساسًيا من املمارسات اجليدة يف جمال إنتاج األعالف وتصنيعها.األ

 .اجاما اخلاصككككككككككككة يف مراحل خمتلفة من يأد ت معرفة املتطلبات التغذوية لألنواع والسككككككككككككالالت واحت التغذية الدقيقة
اإلنتاج املسككككتدام طيلة حياة احليوان. وتشككككمل اإلجنازات البارزة يف  مسككككتوى رفع، ما التعليفاحلياة إىل تطو ر نظم 

ينات العالية اجلودة، والفيتامينات، واألمالمل زايدة توافر واسككككككتخدام الربوت التعليف املتقدمةجمال تطوير ممارسككككككات 
ن مجيعهااملعدنية الكالبية، واملواد احلافظة لألعالف، واألنزميات مثل الفيتاز، اليت  اسككككتخدام األعالف. ويف  حتسكككك 

حني أثبتت هذه املمارسكككككككات فعاليتها على مسكككككككتوى املنتجني، إال أن جناحها يتوقف جزئًيا على سكككككككالمة وجودة 
من املغككذايت والطككاقككة القككابلككة للهضككككككككككككككم. ويف بلككدان  ىتو احملاملكوانت العلفيككة اليت ختتلف من حيككث األعالف و 

عديدة، يشككككل توافر األعالف واملكوانت العلفية ةودة كافية يف أي وقت من السكككنة، مصكككدر قلق متزايد. وتعد 
ء التغذية احليوانية واملنتجني، املمارسككككككككككككككات الزراعية، وجتهيز األعالف )اخلل  والتكوير(، ومسككككككككككككككتوى تثقيف خربا

 دة لنجامل برامج التغذية احليوانية.عوامل رئيسية حمد   
  املواد املضكككككافة إىل األعالف. هي مكوانت تضكككككاف عمًدا وال ُتسكككككتهلك عادة كعلف حبد ذاما، سكككككواء كانت هلا

متنوعة من  أصكككككككنافطوير ، ما يؤثر على خصكككككككائص األعالف أو املنتجات احليوانية. ولقد مت تقيمة غذائية أم ال
املواد املضكككافة إىل األعالف وتسكككويقها واسكككتخدامها يف ممارسكككات تربية احليواانت. ومت تقدير القيمة اإلمجالية هلذه 

مليار دوالر أمريكي  50، ومن املتوقع أن تصككل إىل 2021مليار دوالر أمريكي يف عام  38السككوق بنحو  املواد يف
د املضككككككافة إىل األعالف كاًل من البكترياي النافعة يف األمعاء والبكترياي اليت تُعرف . وتشككككككمل املوا2026حبلول عام 

ابملعينات احليوية واملواد اجلامعة بني االثنتني، واألمحاض العضوية، واملرك بات املشتقة من النبااتت. وميكن التوصية 
هلضككككمي والصككككحة العامة حو يف الظروف مبجموعة واسككككعة من املواد املضككككافة إىل األعالف لتعزيز صككككحة اجلهاز ا

البيئية املسككككككببة لمجهاد مثل الفطام وإعادة التجميع، واإلجهاد احلراري، والعوامل غري املرغوب فيها  وأاجلسككككككدية 
املضكككادة للتغذية، وامللو اثت من قبيل السكككموم. ويتم الرتويج هلذه املواد املضكككافة إىل األعالف ابالسكككتناد إىل أتثريها 

ا يؤدي إىل حتسكككككككني اسكككككككتخدام األعالف، واجلهاز املناعي املرتب  ابألمعاء، والقدرة على ممحة األمعاء، على صككككككك
الكككائنككات احليككة مقككاومكة األمراض املعككديكة. ويف حني أن حمفزات النمو املضكككككككككككككككادة للميكروابت مكدف إىل تثبيككت 

املركبات غري املضككككادة للميكروابت اليت حتقق التوازن جة مماثلة بواسككككطة يأنه ميكن حتقيق نت ، إالالدقيقة يف األمعاء
يف امليكروبيوم وحتف ز األنزميات اهلضمية ونقل املغذايت عرب الغشاء املعوي الوظيفي. ويؤدي حتس ن صحة األمعاء 
ن األهلية املناعية للحيواانت وابلتايل القدرة العامة على مقاومة األمراض املعدية. ومن شككككككككككأ ن مباشككككككككككرة إىل حتسكككككككككك 

يزيد كفاءة األعالف وابلتايل معدل النمو واإلنتاجية طيلة مدة حياة مجيع أنواع  حتسككككككككككككككني صككككككككككككككحة األمعاء أن
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. ولذلك، ال ميكن للمواد املضكككككافة إىل األعالف أن تسكككككتعي  عن حمفزات النمو املضكككككادة للميكروابت احليواانت
ا بشكككل تدرجيي من احلاجة إىل مضككادات يف جمال حتسككني صككحة األمعاء واألهلية املناعية فق ، بل أن تقلل  أيضككً

امليكروابت ألغراض الطب البيطري. ولكن ميكن أن تتباين فعالية مواد عديدة مضكككككككككككككافة إىل األعالف ومالءمتها 
 ، وممارسات اإلدارة، والبيئة املادية واالجتماعية.ورعايتهوأن تتأثر برتكيبة األعالف، وصحة احليوان 

 املستدامة التعليفرسات شروط اعتماد مما -رابًعا
ال تعرتف التشكككككككككككريعات املتعل قة ابلعلف يف العديد من البلدان اعرتافًا مناسكككككككككككًبا بتأثري التغذية على صكككككككككككحة اجلهاز  -19

االعرتاف ابآلاثر الوقائية للمواد املضككافة إىل األعالف املسككتخدمة  ومن شككأنبشكككل عام.  ورعايتهاهلضككمي وصككحة احليوان 
 يف احلد من مقاومة مضادات امليكروابت. أن يساهم يف جمال صحة احليوان

ويتمثل أحد العوائق أمام تنفيذ املمارسكككككككككات اآلنف ذكرها على نطاق واسكككككككككع يف التكاليف اإلضكككككككككافية اليت ميكن  -20
غالًبا ما تكون حمفزات النمو التقليدية املضكككككادة للميكروابت أرخص و ترتتب على املنتجني، وال سكككككيما صكككككغار املنتجني.  أن
تعترب فعالة يف الظروف الصكككككككحية والتغذوية و ا وسكككككككهلة املنال )حيث يتم شكككككككرانها من دون وصكككككككفة طبية( واالسكككككككتخدام، مثنً 

األطر التنظيمية اليت تضككككككككككككمن ممارسككككككككككككات جيدة يف جمال تربية  يف الكثري من األحيان الرديئة. إضككككككككككككافة إىل ذلك، ال تتوافر
 ل مناسب.احليواانت وسالمة األعالف أو ال يتم إنفاذها بشك

املنخفضكككككككككككككة الكلفة املتوافرة وحول  التعليفابلتايل، فإنه من الضكككككككككككككروري رفع مسكككككككككككككتوى الوعي حول ممارسكككككككككككككات  -21
التكنولوجيات امليسككككككككككورة الكلفة اليت أثبتت فعاليتها. وينبغي أن يقرتن ذلك ببذل جهود مشككككككككككرتكة من جانب السككككككككككلطات 

 واملؤسسات املالية، للتغل ب على العقبات املذكورة أعاله.املختصة، والقطاع اخلاأل، واملنظمات احلكومية الدولية، 

 اإلجراءات اجلماعية لالستعاضة عن حمفزات النمو املضادة للميكروابت -خامًسا
كركائز أو أدوات أسككاسككية لتحقيق الصككحة واإلنتاجية اجليدة لدى احليواانت تعليف خمتلفة  ممارسككات  اعتمادميكن  -22

االسككككتعاضككككة عن حمفزات النمو املضككككادة للميكروابت واحلد من االسككككتخدام العام ملضككككادات يف الوقت نفسككككه الذي تتم فيه 
 امليكروابت.

اختيار احلل األكثر فعالية أمرًا صكككككككعًبا جًدا. قد يكون وابلنسكككككككبة إىل منتجي الثروة احليوانية ومصكككككككن عي األعالف،  -23
املتصككككككو رة، ومصككككككداقية املور د، والتكاليف  تهاإىل فعالي مضككككككافة إىل األعالف معي نة وغالًبا ما تسككككككتند قرارات اسككككككتخدام مواد

مقابل املنافع املتوقعة، والتجارب اخلاصة. ومن شأن وضع سجل دويل هبذه املنتجات املعروفة )حملًيا( وحتديد املعايري لتقييم 
فعاليتها من حيث الكلفة املنتجات والعمليات التقليدية واسكككتخدامها بشككككل آمن، أن يشكككج ع توليد املزيد من األدلة على 

ا إىل فحسككبوإنتاجيته  ورعايتهلتوسككيع نطاق اعتمادها. وال يؤدي تبادل هذه املعارف إىل حتسككني صككحة احليوان  ، بل أيضككً
 تيسري املمارسات الزراعية األكثر استدامة من خالل استخدام املوارد العلفية احمللية بطريقة فعالة.

واعرتافًا ممهية تغذية احليواانت ابلنسكككبة إىل صكككحة احليوان  التعليفارسكككات ألفضكككل ممولتشكككجيع االعتماد السكككريع  -24
، قد يتعني  على السكككككككككلطات التنظيمية أن تراجع تشكككككككككريعاما احلالية املتعل قة ابملشكككككككككاكل الصكككككككككحية اليت تنطوي عليها ورعايته

 مكوانت األعالف واملواد املضافة إليها.
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ملضادة للميكروابت تشكل حتداًي اقتصاداًي ابلنسبة إىل البلدان اليت تتوافر وقد تظل االستعاضة عن حمفزات النمو ا -25
مدادات األعالف احمللية فيها غري كافية. وهناك حاجة إىل دعم األعضاء يف ما إفيها األعالف بكمية حمدودة واليت تكون 

ظة يف الوقت نفسه على صحة احليوان يبذلونه من جهود للتخل ص من استخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت واحملاف
 وإنتاجيته. ورعايته

 ع اللجنة الفرعية على مناقشة النقاط التالية:ابلتايل، تشج   -26
  الفعالة من حيث الكلفة، والبحوث بشأن مواد إضافية مضافة  التعليفاملعارف بشأن ممارسات  تعزيزكيفية

 األعالف، وتقييم سالمة هذه املركبات؛ إىل
 اليت من شأهنا أن حتس ن صحة احليوان وإنتاجيته واليت ميكن تطبيقها  عليفء جرد ألفضل ممارسات التوكيفية إجرا

لالستعاضة عن استخدام حمفزات النمو املضادة للميكروابت وتقليل احلاجة إىل استخدام مضادات امليكروابت، 
 ؛هذه املمارسات وتبادل املعارف بشأن

  الظروف السائدة يف نظم حمددة لمنتاج احليواين ويف بلدان حمددة؛وكيفية تكييف هذه املعارف مع 
  ،وكيفية رصد التدابري السياساتية والتشريعية املتعل قة ابالستخدام احلايل حملفزات النمو املضادة للميكروابت

امها، ها، أو حظرها، أو القيود األخرى املفروضة على استخدعن استخدامالتدرجيي  وقفاسرتاتيجيات الت أو
 وإنتاجيته؛ رعايتهوأتثريها على صحة احليوان و 

  وكيفية تيسري املناقشات بني األعضاء وأصحاب املصلحة للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن إمكانية وضع صك
توجيهي غري ملزم يهدف إىل دعم البلدان لالستعاضة بشكل تدرجيي عن استخدام حمفزات النمو املضادة 

 وإنتاجيته.رعايته ظة يف الوقت نفسه على صحة احليوان و للميكروابت واحملاف
 


