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املقدمة والغرض
تش ّكل مقاومة مضادات امليكروابت هتديدا للصحة العامة يف العامل عند الواجهة البينية البشرية واحليوانية والبيئية يتطلّب
مكون سالمة
اعتماد هنج "الصحة الواحدة" .ويساهم الرصد واإلشراف ملقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية يف ّ
األغذية يف هكذا هنج.
وألغراض هذه اخلطوط التوجيهية ،يشري الرصد إىل مجع وحتليل البياانت واملعلومات ذات الصلة مبقاومة مضادات امليكروابت
اليت تنقلها األغذية ،واستخدام مضادات امليكروابت .1واإلشراف هو قياس البياانت واالجتاهات املستمدة من جمموعات
سكانية حمددة لتوجيه حتليل املخاطر ،ومجعها ،وجتميعها ،واملصادقة عليها ،وحتليلها وتسسريها صصوةة منهجية ،أو مستمرة
أو متكرةة .وقد تسمح هذه البياانت صقياس آاثة تداصري إداةة املخاطر.
وتتضمن صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني يف األوضاع املثالية اجلمع املتّسق واملنهجي للبياانت أو العيّنات يف مراحل مالممة
على امتداد السلسلة الغذامية وضمن صيئة إنتاج األغذية ،واختباة البياانت ،وحتليلها واإلصالغ عنها .وتشمل الربامج املتكاملة
مواءمة وتناغم املنهجيات واملماةسات املتصلة أبخذ العينات ،واالختباة ،والتحليل واإلصالغ ،إضافة إىل التحليل املتكامل
للمعلومات الوابمية ذات الصلة املستمدة من البشر ،واحليواانت ،واألغذية ،والنبااتت/احملاصيل وصيئة إنتاج األغذية.
وجيب أن تشهد األولوايت الوطنية ،واملسامل املتصلة صسالمة األغذية يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت واألدلّة العلمية،
والقدةات واملواةد املتاحة حتسينا مستمرا وفق ما تسمح صه املواةد .وهذا ال يعين أن أي صلد حباجة إىل تنسيذ الرصد واإلشراف
يف مجيع املراحل أو اجملاالت املشمولة ابلربامج.
وتوفّر البياانت اليت تولّدها صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني معلومات قيّمة لتحليل املخاطر (تقييم املخاطر ،وإداةهتا
واإلصالغ عنها) يف مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية .وقد تكون هذه البياانت مسيدة أيضا لتحليل االجتاهات،
والدةاسات الوابمية ،والدةاسات والبحوث اخلاصة إبسناد مصادة األغذية.
ويف حني ترّكز هذه الوثيقة على مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية ،مثة تراصط ضمين صني هدف معاجلة مقاومة
مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية وهدف احل ّد من األمراض اليت تنقلها األغذية ،وابلتايل هناك تراصط ابلنظام الوطين
ملراقبة سالمة األغذية.
واملقصود من هذه اخلطوط التوجيهية هو مساعدة احلكومات يف تصميم وتنسيذ صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني .وهي توفّر
صمم
خياةات مرنة للتنسيذ والتوسيع ،مع مراعاة املواةد ،والبىن التحتية ،والقدةات واألولوايت يف البلدان املعنية .وجيب أن يُ ّ
كل من صرامج الرصد واإلشراف حبيث يكون ذات الصلة ابلظروف الوطنية ،وعند االقتضاء ،ابلظروف اإلقليمية .ويف حني
ترمي هذه اخلطوط التوجيهية صشكل أساسي ىل اختاذ اإلجراءات على الصعيد الوطين ،قد تنظر البلدان أيضا يف إمكانية
استحداث صرامج دولية ،او متعددة اجلنسيات أو إقليمية للرصد واإلشراف ،او املسامهة فيها ،لتقاسم املختربات ،وإداةة
البياانت ومواةد ضروةية أخرى.
وجيب أن جيري تقييم أو إعادة تقييم عملية تصميم وتنسيذ صرامج الرصد واإلشراف ابالستناد إىل صلتها أبولوايت مقاومة
مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية على املستوى الوطين ،وعند االقتضاء ،على املستوى الدويل.
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مكوانت صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني الستخدام مضادات امليكروابت.
أُنظر وصف استخدام مضادةات امليكروابت يف القسم  21حول ّ
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وينبغي أن يراعي التحسني املستمر لربامج الرصد واإلشراف األولوايت احمل ّددة واملسامل األوسع نطاقا املتصلة ابلقدةات.
وميكن أن يشمل التحسني املستمر :مجع املزيد من املعلومات أو توفّر مصادة جديدة للبياانت عن استخدام مضادات
امليكروابت ومقاومتها يف البشر ،واحليواانت ،و/أو النبااتت/احملاصيل ،وتوافر استهالك األغذية ،والبياانت عن اإلنتاج
يف قطاعي الزةاعة وترصية األحياء املامية ،وحتسني كساءة املختربات املشرتكة صني القطاعات وضمان اجلودة وةفع التقاةير.
وال جيب استخدام البياانت املستمدة من الربامج الوطنية للرصد واإلشراف املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت يف األغذية
إلقامة حواجز غري مربّةة أمام التجاةة.

وجيب أن تُطبّق هذه اخلطوط التوجيهية ابالقرتان مع مدونة املماةسات للتقليل إىل احلدّ األدىن من مقاومة مضادات
امليكروابت اليت تنقلها األغذية واحتوامها (الوثيقة  ،)CXC 61-2005واخلطوط التوجيهية صشأن حتليل خماطر مقاومة
مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية (الوثيقة  .)CXG 77-2011كذلك ،جيب أن أتخذ اجلوانب يف تصميم وتنسيذ هذه
اخلطوط التوجيهية نصوصا أخرى ذات الصلة يف الدستوة الغذامي ،مبا يف ذلك املبادئ واخلطوط التوجيهية للنظم الوطنية
للرقاصة على األغذية (الوثيقة  )CXG 82-2013واخلطوط التوجيهية العامة صشأن أخذ العينات (الوثيقة .)CXG 50-2004
وعند االقتضاء ،جيب مراعاة املعايري املعتمدة يف منظمات دولية أخرى لوضع املعايري ،مبا يف ذلك معايري املنظمة العاملية
لصحة احليوان .وميكن أن تُستخدم أيضا هذه اخلطوط التوجيهية مع األخذ يف االعتباة التوجيهات اليت وضعتها أيضا أجهزة
استشاةية أخرى ،مبا يف ذلك اجملموعة االستشاةية ملنظمة الصحة العاملية صشأن الرقاصة املتكاملة على مقاومة مضادات
امليكروابت ،الرقاصة املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروابت يف البكترياي املنقولة ابألغذية :تطبيق هنج الصحة الواحدة.
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النطاق
تشمل هذه اخلطوط التوجيهية تصميم وتنسيذ صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت
اليت تنقلها األغذية واستخدام مضادات امليكروابت على امتداد السلسلة الغذامية وصيئة إنتاج األغذية.
وةغم أن هذه اخلطوط التوجيهية ال تتناول تصميم وتنسيذ الرصد واإلشراف ملقاومة مضادات امليكروابت واستخدامها
يف البشر ،فإن صرانجما متكامال ضمن سياق اإلداةة اإلمجالية ملخاطر مقاومة مضادات امليكروابت (هنج الصحة الواحدة)
ميكن أن يسرتشد ابلبياانت ،واملنهجية وعلم األوصئة املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت واستخدامها يف البشر.
والكامنات الدقيقة اليت تشملها هذه اخلطوط التوجيهية هي املمرضات اليت تنقلها األغذية وتكون ذات صلة ابلصحة العامة
ومبثاصة مؤشر للبكترياي.
املطهرة.
وتُستثىن من نطاق هذه اخلطوط التوجيهية مضادات امليكروابت املستخدمة كمبيدات أحيامية مبا يف ذلك املواد ّ
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التعاريف
التعاةيف الواةدة يف اخلطوط التوجيهية صشأن حتليل خماطر مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية (الوثيقة
 )CXG 77-2011ويف مدونة املماةسات للتقليل إىل احلدّ األدىن من مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية
واحتوامها (الوثيقة  )CXC 61-2005تُطبّق على هذه اخلطوط التوجيهية.
وترد التعاةيف التالية لنشر فهم مشرتك للمصطلحات املستخدمة يف هذه اخلطوط التوجيهية.
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عامل مضاد للميكروابت
هو أي مادة ذات أصل طبيعي أو شبه صناعي أو صناعي تقتل صرتكيزها الطبيعي أي كامنات دقيقة أو حتول دون منوها
2
صتساعلها مع هدف حمدد.
مقاومة مضادات امليكروابت
قدةة كامن دقيق على التكاثر أو االستمراة يف وجود مستوى متزايد من العوامل املضادة للميكروابت ابلنسبة إىل العوامل
3
النظرية من النوع ذاته.
السلسلة الغذائية
األويل (احليواانت املنتجة لألغذية ،والنبااتت/احملاصيل ،واألعالف)،
السلسلة من اإلنتاج إىل االستهالك مبا يف ذلك اإلنتاج ّ
واحلصاد /الذصح ،والتعبئة ،واملعاجلة ،والتخزين ،والنقل والتوزيع ابلتجزمة وصوال إىل االستهالك.
املمرضات اليت تنقلها األغذية
ٍ
مبمرض و/أو مبنتجات صيولوجية
امللوثة
ٌ
ممرض موجود يف األغذية ميكن أن يتسبّب أبمراض صشرية من خالل استهالك األغذية ّ
4
ينتجها هذا املمرض.
بيئة إنتاج األغذية
القرب املباشر من السلسلة الغذامية حيث توجد أدلّة ذات الصلة أبهنا قد تساهم يف مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها
األغذية.
اخلطر
ألغراض هذه اخلطوط التوجيهية ،يشري مصطلح "اخلطر" إىل الكامنات الدقيقة املقاومة ملضادات امليكروابت و/أو حمدد
5
(حم ّددات) املقاومة.
هنج الصحة الواحدة
هنج تعاوين ،ومتعدد القطاعات ومتعدد التخصصات يرمي إىل حتقيق النتامج الصحية األمثل ،مع اإلقراة ابلرتاصط
هو ٌ
صني البشر ،واحليواانت ،والنبااتت والبيئة املشرتكة صينهم.
النبااتت/احملاصيل

حمصول يزةع أو ُُيصد ٍ
كغذاء أو علف.
نبات أو
هي ٌ
ٌ ُ

2القسم  3من ا خلطوط التوجيهية صشأن حتليل خماطر مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية (الوثيقة )CXG 77-2011
 3أُنظر احلاشية  2أعاله.
 4أُنظر احلاشية  2أعاله.
 5أُنظر احلاشية  2أعاله.
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املبادئ
املبدأ  :1جيب أن يُطبق هنج الصحة الواحدة حيثما كان ذلك ممكنا وقاصال للتطبيق لدى إعداد صرامج الرصد واإلشراف
مكون سالمة األغذية يف هكذا هنج.
على مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية ،مبا يساهم يف ّ

املبدأ  :2تشكل صرامج الرصد واإلشراف جزءا هاما من االسرتاتية (االسرتاتيجيات) الوطنية للتقليل إىل احل ّد األدىن من من
مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية واحتوامها.
يوجه حتليل املخاطر صرامج الرصد واإلشراف ،وتنسيذها ،وتقييمها.
املبدأ  :3جيب أن ّ

صمم صرامج الرصد واإلشراف لتوليد البياانت عن مقاومة مضادات امليكروابت واستخدامها ،يف القطاعات
املبدأ  :4جيب أن تُ ّ
ذات الصلة لتوجيه حتليل املخاطر.
ابلتحسن
صمم وتُن ّسذ حبيث تسمح
املبدأ  :5جيب أن تُكيّف صرامج الرصد واإلشراف مع األولوايت الوطنية ،وجيب أن تُ ّ
ّ
املستمر ةهنا ابملواةد املتاحة.
املبدأ  :6جيب أن توىل األولوية يف جمال تنسيذ صرامج الرصد واإلشراف إىل مسامل سالمة األغذية األكثر صلة مبقاومة
مضادات امليكروابت و/أو استخدام مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية (اليت هي عمليات مجع حم ّددة صني السلع
الغذامية ،والكامنات الدقيقة واحمل ّددات يف استخدام مضادات امليكروابت والعوامل املضادة للميكروابت اليت جتري مقاومتها
كما يرد وصسه يف اخلطوط التوجيهية صشأن حتليل خماطر مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية (الوثيقة
 )CXG 77-2011من منظوة الصحة العامة ،مع مراعاة األولوايت الوطنية.
املبدأ  :7جيب أن يُدةج يف صرامج الرصد واإلشراف ،إىل أقصى ح ّد ممكن عمليا ،حتديد املقاومة اجلديدة أو املستجدة
صمم حبيث تسرتشد هبا التحقيقات الوابمية.
ملضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية أو االجتاهات ،وجيب أن تُ ّ
نظم فعالة لضمان/إداةة اجلودة.
املبدأ  :8جيب أن تتوفر لدى املختربات املعنية ابلرصد واإلشراف ٌ

املبدأ  :9جيب أن ترمي صرامج الرصد واإلشراف إىل اتساق منهجية املختربات ،ومجع البياانت ،والتحليل واإلصالغ يف مجيع
املوحدة،
القطاعات وفقا لألولوايت واملواةد الوطنية كجزء من ٍ
هنج متكامل .كما أن استخدام الطرق املعرتف هبا الدولية ،و ّ
ويسهل تبادل وحتليل البياانت
واملصادق عليها واملعايري التسسريية املتسقة ،حيثما توفّرت ،يساهم يف إمكانية مقاةنة البياانتّ ،
هنج متكامل إزاء إداةة البياانت ،وحتليلها وتسسريها.
ويعزز اعتماد ٍ
صني القطاعات ّ
-5

النهج القائم على املخاطر
هنج قامم على املخاطر -كما يرد وصسه يف اإلطاة اخلاص صتحليل خماطر
ألغراض هذه اخلطوط التوجيهية ،ميكن أن يوجه ٌ
مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية (الوثيقة  -)CXG 77-2011عملية وضع ،وتنسيذ وتقييم صرامج الرصد
واإلشراف صواسطة صياانت ومعاةف علمية تتعلّق إبمكانية نشوء خماطر متصلة مبقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها
األغذية على امتداد السلسلة الغذامية واحتمال طرحها خماطر على الصحة البشرية.
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و ّأما املعلومات املستمدة من صرامج الرصد واإلشراف والبياانت املتاحة من مصادة أخرى ،فهي هامة لتقييم املخاطر
وقد تسرتشد هبا القراةات صشأن مالءمة تداصري املراقبة من أجل التقليل إىل احل ّد األدىن من مقاومة مضادات امليكروابت
اليت تنقلها األغذية واحتوامها.
وحني تكون املعلومات أو البياانت املستمدة من مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية يف صلد ما حمدودة ،ميكن أن
صمم صرامج الرصد واإلشراف يف األساس وفقا للبياانت و/أو املعاةف العلمية ذات الصلة اليت تكون متاحة صشأن خماطر
تُ ّ
مقاومة مضادات امليكروابت ،واحتمال أن تؤدي إىل خماطر على الصحة العامة .وميكن حتديد مسامل سالمة األغذية
املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت على أساس املعلومات الناشئة عن جمموعة من املصادة ،كما يرد وصسها يف اخلطوط
التوجيهية صشأن حتليل خماطر مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية (الوثيقة .)CXG 77-2011
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اإلطار التنظيمي ،والسياسات واألدوار

تتطلّب صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني احلوكمة اجليدة من جانب السلطات املختصة .و ٍ
كجزء من خطط العمل الوطنية
يتعني على السلطات املختصة املسؤولة عن أنشطة الرصد واإلشراف على امتداد
اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروابتّ ،
السلسلة الغذامية ،مبا يف ذلك صيئة إنتاج األغذية ،أن تضمن التعاون مع السلطات املعنية ابلصحة البشرية ،وصحة احليوان،
وصحة النبااتت/احملاصيل ،والبيئة وغريها من السلطات ذات الصلة.
كذلك ،جيب أن تشمل األنشطة املتصلة صربامج الرصد واإلشراف جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة ذات الصلة الذين
ميكن أن يسامهوا يف تطوير ،وتنسيذ وتقييم الرصد واإلشراف املتكاملني.
حتسن السهم
وينبغي تشجيع تقاسم املعرفة ونتامج الرصد واإلشراف مع املنظمات الدولية على أساس طوعي ،سيما أهنا قد ّ
وتوجه عملية حتليل املخاطر.
العام ملقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية ّ
ومن املهم أن تتمكن السلطات املختصة من النساذ إىل مجيع املصادة املتاحة للبياانت ذات الصلة يف صلداهنا.
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األنشطة التمهيدية لتنفيذ برامج الرصد واإلشراف املتكاملني على مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها
األغذية
تش ّكل األنشطة التمهيدية للتنسيذ جزءا من إطاة صرامج الرصد واإلشراف.
كما أن إجراء الدةاسات التمهيدية واالختباةات يوفّر أفكاةا قيّمة لتصميم صرامج الرصد واإلشراف.

وجيب أن تسعى البلدان إىل حتسني أنشطة الرصد واإلشراف صصوةة مستمرة والتقدم احملرز يف هذا اجملال ،وفقا لألهداف،
واألولوايت ،والبنية التحتية ،والقدةات السنية واملواةد واملعاةف العلمية اجلديدة اخلاصة ابلبلدان.
-8

وضع أهداف الرصد واإلشراف
جيب وضع أهداف الرصد واإلشراف صطريقة تشاوةية من جانب السلطات املختصة وأصحاب املصلحة ،وجيب أن تراعي
الربامج القاممة يف جمال سالمة األغذية ،وخطط العمل الوطنية اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروابت ،واملعلومات ذات الصلة
عن مقاومة مضادات امليكروابت واستخدامها يف البالد ،فضال عن أي أنشطة قاممة ملعاجلة مقاومة مضادات امليكروابت
يف قطاعات خمتلسة (البشرية ،واحليوانية ،النبااتت/احملاصيل ،األغذية والبيئة) .وجيب أن حت ّدد السلطات املختصة التحدايت
اليت تواجهها حاليا خالل تنسيذ هذه األنشطة.
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وينبغي مراعاة اجلوانب التالية:


األولية جلمع البياانت (مثال لتقييم االجتاهات يف الزمان واملكان؛ وتوفري صياانت مسيدة لتقييم املخاطر؛
األسباب ّ
واحلصول على معلومات أساسية).



املستوى التمثيلي لعملية مجع البياانت (مثال العيّنات العشوامية؛ وأخذ العيّنات املنهجي)
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وضع حدود زمنية مقرتحة ألخذ العيّنات وةفع التقاةير.

وصف كيسية اإلصالغ عن املعلومات ونقلها وجهة إصالغها.

االعتبارات لتحديد األولوايت
لدى حتديد أولوايت الرصد واإلشراف ،جيب أن تراعي السلطات املختصة علم األوصئة والتداعيات على الصحة العامة
ملقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية وأمناط استخدام مقاومة مضادات امليكروابت ،واملعلومات املتاحة صشأن نظم
تعرض األغذية.
إنتاج األغذية ،وتوزيع األغذية ،وأمناط استهالك األغذية ومساةات ّ
كذلك ،جيب أن تسرتشد أولوايت الرصد واإلشراف املتصلة ابلكامنات الدقيقة وحم ّددات املقاومة ،والعوامل املضادة
للميكروابت ومصادة العيّنات صبياانت الصحة العامة الوطنية ،واإلقليمية والدولية واملعاةف العلمية حيثما تتوفّر.

وينبغي للسلطات املختصة أن حت ّدد مصادة البياانت القاممة والسجوات يف البياانت صشأن مقاومة مضادات امليكروابت
اليت تنقلها األغذية واستخدامها ،مبا يف ذلك البياانت املطلوصة لتحليل املخاطر أو نتامج حتليل املخاطر.
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البنية التحتية واملوارد
يتعني على السلطات املختصة حتديد البنية التحتية ،والقدةات واملواةد املطلوصة لتحقيق
صعد حتديد األهداف واألولوايتّ ،
األهداف.
وميكن تنسيذ الرصد واإلشراف على مقاومة مضادات امليكروابت صوترية خمتلسة من وترية الرصد واإلشراف على استخدام
مضادات امليكروابت ،وابلعكس .ونظرا إىل أن هذين النوعني من البياانت يستسيدان من ٍ
حتليل مشرتك ،من املسيد أن تتواءم
تطوة صرامج الرصد
مكوانت الربانمج (الربامج) خالل وضعها للسماح إبجراء حتليل متكامل .وليس من الضروةي أن يتّبع ّ
ّ
واإلشراف املتكاملني صشكل صاةم الرتتيب الواةد يف هذه اخلطوط التوجيهية.
و ٍ
كجزء من التخطيط األساسي ،جيب أن تنظر السلطات املختصة أيضا يف اجملاالت حيث يكون االتساق والتوحيد ضروةيني
لتحقيق أهداف الرصد واإلشراف .وهبدف االستسادة من املواةد واجلهود على النحو األمثل ،جيب أن تبحث السلطات
املختصة يف إمكانيات توسيع و/أو دمج أنشطة الرصد واإلشراف مع أنشطة جاةية أخرى.
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كذلك ،جيب أن تنظر السلطات املختصة يف تنسيق عملية أخذ العيّنات والسحوصات املخربية ،والتعاون مع أصحاب
املصلحة ذات الصلة ،ووضع خطة لتل ّقي البياانت ،وحتليلها ،واإلصالغ عنها وحسظها .وعند اإلمكان ،فإن مستودعا مركزاي
وُيسن كساءة حتليل البياانت.
قد ّ
يسهل إداةة البياانت ّ
-11

عناصر التصميم الرئيسية الواجب حتديدها قبل املباشرة أبنشطة الرصد واإلشراف
لدى تصميم صرانمج (صرامج) الرصد واإلشراف ،جيب مراعاة العناصر التالية:
مقاومة مضادات امليكروابت:




الكامنات الدقيقة ذات األولوية األعلى ،وعيّنات مضادات امليكروابت ومصادة العيّنات الواجب استهدافها؛

والنقاط يف السلسلة الغذامية وتواتر أخذ العيّنات؛
وأساليب أخذ العيّنات التمثيلية ،وخطط أخذ العيّنات ،والتحليل املخربي وصروتوكوالت اإلصالغ؛



املوحدة و/أو املتّسقة ألخذ العيّنات ،والسحص واإلصالغ.
واملنهجيات ّ



مزودي
سالسل توزيع مضادات امليكروابت من مرحلة التصنيع أو االسترياد إىل املستخدمني النهاميني مبا يف ذلك ّ
صياانت البيع/االستخدام؛



وحتديد النقاط املالممة جلمع البياانت وأصحاب املصلحة القادةين على توفري البياانت؛



وقد يكون من املسيد تقييم احلاجة لوضع إطاة قانوين قبل املباشرة جبمع البياانت عن مبيعات مضادات امليكروابت
واستخدامها واإلصالغ عنها يف احليواانت املنتجة لألغذية والنبااتت/احملاصيل؛



وميكن البدء جبمع البياانت عن استخدام مضادات امليكروابت على أساس طوعي ابالتساق مع أصحاب املصلحة
الذين ميلكون هذه البياانت.

استخدام مضادات امليكروابت:

وينبغي مراعاة املعلومات اإلضافية الواةدة يف املدونة الصحية حليواانت الياصسة واملدونة الصحية للحيواانت املامية التاصعتني
للمنظمة العاملية لصحة احليوان.
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مكوانت برانمج (برامج) الرصد واإلشراف املتكاملني على مقاومة مضادات امليكروابت
ّ

املقصود من هذا القسم توفري إطاة متكيين ميكن أن تستخدمه البلدان لوضع ةصد وإشراف متكاملني ملقاومة مضادات
امليكروابت اليت تنقلها األغذية ،مبا يتالءم مع وضعها الوطين ،ويتضمن اعتباةات للمواةد املتاحة .وابلتايل ،ميكن أن خيتلف
الرصد واإلشراف املتكاملني حسب البلدان.
وجيب أن تنظر صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني على مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية يف العناصر التالية:





تصميم أخذ العيّنات؛
وخطط أخذ العيّنات؛

ومصادة العيّنات؛
والكامنات الدقيقة املستهدفة وحم ّددات املقاومة؛
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ومضادات امليكروابت الواجب فحصها؛



ومنهجيات السحص املخربي ونظم ضمان اجلودة؛



واألنشطة يف جمال إداةة البياانت.
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وجيب أن يراعي النطاق األساسي لربامج الرصد واإلشراف على مقاومة مضادات امليكروابت وتصميمها االستنتاجات
اليت خلصت إليها عمليات البحث واإلشراف الساصقة ،واألولوايت الوطنية أو اخلربة الوطنية و/أو الدولية والتوصيات املتسق
تتطوة مقاومة مضادات امليكروابت ،ميكن تعديل النطاق والتصميم ابالستناد إىل واحد أو أكثر من العوامل
عليها .وفيما ّ
التالية:


نتامج الرصد واإلشراف؛



وعلم األوصئة اخلاص ابلكامنات الدقيقة املقاومة ملضادات امليكروابت حسب توفّرها؛
ومالمح املخاطر واستنتاجات تقييم املخاطر؛



وتقييم صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني.
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تصميم أخذ العيّنات

ميكن أن يستند تصميم صرانمج (صرامج) الرصد واإلشراف على صرامج الرصد والتقييم القاممة ،أو أن يندمج فيها ،أو ميكن
أن ينطلّب تطوير صىن حتتية وأنشطة جديدة خصيصا ألغراض مجع البياانت عن مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها
املصممة لغرض آخر ،ينبغي حتديد ذلك كما ينبغي وصف
األغذية .ويف حال ُمجعت البياانت من خالل الربامج القاممة ّ
املنهجيات ،وحدود البياانت وتسسريها.
وجيب أن يراعي تصميم أخذ العيّنات التغطية الزمانية واجلغرافية جلمع البياانت.

ولدى وضع تصميم ألخذ العيّنات ،من املستحسن توفري االتساق يف أنواع العيّنات واملنهجية املتبعة ألخذها من أجل تسسري
النتامج يف األجل الطويل ،ومقاةنتها وضمان دقّتها ،وخباصة حني تُضاف منهجيات جديدة ويُع ّدل الربانمج.
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خطة أخذ العيّنات
جيب أن تصف خطة أخذ العيّنات ما يلي:






اإلجراء املتّبع جلمع عيّنة من مصدة (مصادة) عيّنات خمتاة (خمتاةة) يف نقاط خمتلسة يف السلسلة الغذامية.

وحجم العيّنة ،واألساليب اإلحصامية واالفرتاضات الكامنة (مثال ،متثيلها ،وتواتر اسرتجاعها ،واالنتشاة األساسي
أو املتوقع ملقاومة مضادات امليكروابت يف الكامنات الدقيقة املعنية وحجم األعداد الواجب ةصدها) للبياانت
املستخدمة الحتساب عدد العيّنات واخلالصات.
والسلطة اإلحصامية ،والدقّة وأهداف السحص.

ومواطن القوة واحلدود اليت تؤثر على تسسري البياانت.

وجيب أن تُراعى العناصر التالية يف خطة أخذ العيّنات:
مصممة لإلشراف على مقاومة مضادات امليكروابت)
 ما إذا كانت اسرتاتيجية أخذ العيّنات انشطة (مثال ،أن تكون ّ
أو سالبة (مثال تستخدم نظاما قامما أصال).
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واستهداف احليواانت أو أنواع النبااتت/احملاصيل ،أو السلع الغذامية أو صيئة إنتاج األغذية.



والنقطة (النقاط) يف السلسلة الغذامية اليت ستُ تّخذ منها العيّنات ،ونوع العيّنة.
واملستوايت أو جمموعات املخاطر (اجملموعات) لتحقيق أهداف اإلشراف على النحو األفضل.



والسرص املتاحة جلمع البياانت الضخمة إن توفّرت.
واستهداف الكامنات الدقيقة ،واألمناط الظاهرية اخلاصة ابملقاومة وحم ّددات املقاومة.






وتواتر أخذ العيّنات.
وانتشاة الكامنات الدقيقة قيد الدةاسة وطاصعها املومسي ،يف حال كانت معروفة.



املوحدة جلمع العيّنات:
وإجراءات التشغيل ّ
 oمن جيب أن جيمع العيّنات؛



o

o

اإلجراءات جلمع العيّنات وفقا لالسرتاتيجية احمل ّددة ألخذ العيّنات ،وضمان احلساظ على إمكانية التتبّع،
واألمن احليوي وضمان اجلودة يف عملية مجع العيّنات عن طريق التحليل والتخزين؛
واإلجراءات لتخزين ونقل العيّنات من أجل احلساظ على سالمتها لسحصها.

األويل خلطة أخذ العيّنات جمموعة حمدودة من مصادة العيّنات يف نقطة حم ّددة واحدة أو أكثر
وميكن أن يتضمن التنسيذ ّ
على امتداد السلسلة الغذامية.
تتطوة الربامج ،ويتق ّدم التنسيذ وفقا لألولوايت واملواةد ،ميكن توسيع نطاق مصادة العيّنات ضمن خطة أخذ العيّنات.
وفيما ّ
وقد يشمل ذلك أنواعا إضافية من احليواانت أو النبااتت/احملاصيل ،وأنواع اإلنتاج ،أو السلع الغذامية األساسية أو املراحل
يف السلسلة الغذامية حبيث تكون ممثلة صشكل تدةجيي للمجموعات ذات األمهية.
13-2

مصادر العيّنات
لدى حتديد مصادة العيّنات الواجب إدةاجها يف صرامج الرصد واإلشراف ،ينبغي مراعاة املساةات املهمة املباشرة وغري املباشرة
لتعرض األغذية للمخاطر.
واملهمة علميا ّ

وجيب أن يعكس اختياة العيّنات أمناط اإلنتاج واالستهالك يف اجملموعات ،واإلنتشاة احملتمل ملقاومة مضادات امليكروابت
اليت تنقلها األغذية .وينبغي مراعاة انتشاة األنواع البكتريية لتعظيم احتمال الكشف عنها.
كذلك ،جيب أن تعكس الربامج املتكاملة إنتاج األغذية يف البالد ،وأن تغطي عي ٍ
نات من املراحل ذات الصلة يف السلسلة
ّ
الغذامية حيث تتوفّر األدلّة القاممة على العلوم اليت ميكن أن تساهم يف مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية.
وألغراض الدمج ،جيب مجع العيّنات من األنواع ذاهتا عند نقاط خمتلسة إمنا ذات الصلة على امتداد السلسلة الغذامية .وجيب
أن تكون العيّنات ،إىل أكرب ح ّد ممكن ،ممثلة لألنواع املستهدفة من احليواانت والنبااتت/احملاصيل والوحدة الوابمية الواجب
استهدافها .ومصادة العيّنات املمكنة هي التالية:


احليواانت املنتجة لألغذية

ميكن مجع العيّنات املأخوذة من احليواانت السليمة يف املزةعة أو عند ذحبها .كما أن مجع العيّنات من احليواانت
ٍ
معلومات إضافية عن مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها
اليت ال تدخل مباشرة إىل السلسلة الغذامية قد يوفّر
األغذية على مستوى اجملموعات ،إمنا قد تكون ذات أولوية أدىن من احليواانت اليت تدخل مباشرة إىل اإلمدادات
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الغذامية.
o

وعلى مستوى املزةعة ،ميكن أن تشمل العيّنات الرباز ،واألعالف ،واملياه أو غريها من مدخالت إنتاج
األغذية ذات الصلة.

وميكن مراعاة العيّنات الواةد وصسها يف املدونة الصحية حليواانت الياصسة واملدونة الصحية للحيواانت املامية التاصعتني
للمنظمة العاملية لصحة احليوان ،وخباصة السصول املتعلقة ابتساق الربامج الوطنية لإلشراف على مقاومة مضادات

امليكروابت وةصدها ،وإعداد واتساق الربامج الوطنية لإلشراف على مقاومة مضادات امليكروابت وةصدها
للحيواانت البحرية.
o



وعند الذصح ،ميكن أن تشمل العيّنات املسحات املأخوذة من الذابمح ،وحمتوايت األمعاء أو العقد اللمساوية.
ويف صعض األنواع احليوانية ،ميكن أن متثل حمتوايت األمعاء أو العقد اللمساوية صيئة ما قبل الذصح وميكن
أن توفّر أو أالّ توفّر تقديرا ملقاومة مضادات امليكروابت الناشئة على مستوى املزةعة .كذلك ،ميكن أن توفّر
يتم مجعها صعد الذصح (مثال الذابمح) تقديرا للتلوث الناجم عن املسلخ.
العيّنات اليت ّ

األغذية

ميكن مجع العيّنات من املنتجات الغذامية يف مصانع التجهيز ،ومصانع التعبئة ،ويف البيع ابجلملة أو ابلتجزمة.

يتم مجع عيّنات األغذية فيه نظام اإلنتاج يف البلد ،وعادات الشراء لدى املستهلك
وجيب أن يعكس املكان الذي ّ
(مثال ،أخذ العيّنات يف األسواق املستوحة أو يف سلسلة متاجر).

وعلى مستوى البيع ابلتجزمة ،ميكن أن تشمل عيّنات األغذية اللحوم النيئة ،أو األمساك أو املأكوالت البحرية،
اجملهزة ابحل ّد األدىن .وميكن
ومنتجات األلبان ،وأنسجة أخرى صاحلة لألكل ،واملنتجات النيّئة ،واملنتجات الغذامية ّ
تعديل اختياة األغذية صشكل دوةي مبا يعكس سلع غذامية متع ّددة ،والطاصع املومسي ،أو حيث متّ حتديد املنتجات
على أهنا متثل خطرا كبريا.


النبااتت/احملاصيل
توجهه األجهزة ذات الصلة لوضع املعايري،
جيب أن يستند اختياة النبااتت/احملاصيل على املخاطر و/أو أن ّ
عند االقتضاء.
وميكن مجع العيّنات من املزاةع ،قبل احلصاد أو صعده.



بيئة إنتاج األغذية

جيب أن يكون اختياة العيّنات من صيئة إنتاج األغذية قامما على املخاطر وذات الصلة صنظام إنتاج األغذية.

وميكن مجع العيّنات من البيئة املباشرة للحيواانت املنتجة لألغذية والنبااتت/احملاصيل ،ومصانع التجهيز ،ومرافق
6
البيع ابجلملة أو متاجر البيع ابلتجزمة.


الكائنات الدقيقة املستهدفة وحم ّددات املقاومة
جيب مراعاة اختياة الكامنات الدقيقة املستهدفة وحم ّددات املقاومة ابالستناد إىل أمهيتها ابلنسبة إىل سالمة األغذية

6مثال ،الرتصة ،واملياه ،واملواد اليت تسرتشها احليواانت ،واألمسدة العضوية ،والصرف الصحي والسواد العضوي.
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والصحة العامة.
وميكن أن تشمل أنواع البكترياي ما يلي:
o

o

املمرضات اليت تنقلها األغذية مثل السلمونيال ،والعطامف وغريها من املمرضات اليت تنقلها األغذية
حسب علم األوصئة واملخاطر على املستوى الوطين أو اإلقليمي.
املكوةات املعوية (مثال،
مؤشر البكترياي مثل اإلشريكية القولونية و ّ
تلوث األغذية وتتضمن جينات مقاومة قاصلة للنقل.
و ،)Enterococcus faecalisاليت ميكن أن ّ

Enterococcus faecium

وميكن حتديد الكامنات الدقيقة املستهدفة من احليواانت املامية واألغذية من مصدة غري حيواين ابالستناد إىل األدلّة
العلمية املتاحة و/أو إىل صلتها ابلصحة العامة.
وجيب أن يراعي اختياة الكامنات الدقيقة املستهدفة وجود جينات عالية األولوية ملقاومة مضادات امليكروابت
أو العناصر الوةاثية املتن ّقلة والنقل األفقي للجينات يف جمموعة معيّنة من البكترياي.
وميكن أن تبدأ صرامج الرصد واإلشراف ابختباة قاصلية التأثر ابألمناط الظاهرية ملقاومة مضادات امليكروابت
يف املمرضات التمثيلية اليت تنقلها األغذية و/أو مؤشر البكترياي .وميكن أن تشمل اخلياةات املتاحة للتوسع جمموعة
أوسع نطاقا من املمرضات اليت تنقلها األغذية ،أو مؤشر البكترياي ،واختباة احمل ّددات الوةاثية للمقاومة ،والضراوة
والعناصر الوةاثية املتن ّقلة.
وعند اإلمكان ،توصيف اخلالصات البكتريية على مستوى األنواع ،وعندما يكون ذلك جمداي ،إجراء حتليل جزيئي
خلالصات معيّنة ميكن أن تش ّكل خطرا على الصحة العامة.
-14

املختربات
جيب أن تراعي املختربات املشاةكة يف صرامج الرصد واإلشراف ما يلي:
أ-

عزل البكترياي ،والتحديد (على مستوى األنواع والنمط املصلي ،عند االقتضاء) ،واختباة قاصلية التأثر مبضادات
مدةصني.
امليكروابت ابستخدام طرق ّ
موحدة ومصادق عليها من جانب موظسني ّ

نظم لضمان/إداةة اجلودة ،أو نظم إلصداة الشهادات وفقا للمشوةة الوطنية
ب -جيب أن تقوم يف املختربات ٌ
أو الدولية.
التعرف إىل الكامنات
ج -املشاةكة يف اختباة خاةجي لنظام ضمان/إداةة اجلودة ،مبا يف ذلك اختباة الكساءة يف جمال ّ
الدقيقة املوجودة يف صرامج الرصد واإلشراف ،وتوصيسها وقاصلية أتثرها مبضادات امليكروابت.
د-

جتهيز املرافق ووضع اإلجراءات للحساظ على سالمة العيّنات مبا يف ذلك حراةة التخزين املالممة والسجالّت
اليت تقوم صتتبّع الوقت صني استالم العيّنة وحتليلها وضمان إمكانية تتبّعها.

و-

الوصول إىل خمترب مرجعي وطين أو إىل خمترب دويل ميكن أن يق ّدم املساعدة السنية عند الضروةة ،وجيري التوصيف
اجلزيئي.

ه -ختزين اخلالصات والسالالت املرجعية ابستخدام األساليب اليت تضمن قاصلية االستمراة وغياب التغيري
يف خصامص الساللة ونقاوهتا.
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اختبار قابلية التأثر مبضادات امليكروابت
موحدة ومصادق عليها من جانب منظمات معرتف هبا على املستوى الوطين والدويل ،عند
ينبغي استخدام أساليب ّ
االقتضاء.
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الطرق واملعايري التفسريية
جيب إدةاج مراقبة اجلودة لسالالت البكترياي واستخدامها وفقا ملعايري دولية ،حيث تتوفر ،لدعم املصادقة على النتامج واتساق
البياانت.
وجيب تسسري نتامج الرتكيز املثبط األدىن أو نشر األقراص صشكل متسق وفقا جلداول اللجنة األوةوصية لقاصلية التأثر مبضادات
امليكروابت أو مواصسات املعايري السريرية واملخربية ،وجيب أن يتضمن النتامج الكمية (مثل أقطاة منطقة التثبيط مبا يف ذلك
حمتوى القرص أو قيم الرتكيز املثبط األدىن) .وحني ال تتوفر اجلداول واملعايري ،ميكن استخدام املعايري التسسريية أو السئات
اخلاصة ابلربانمج.
كما ميكن تصنيف اخلالصات واإلصالغ عن النتامج ابالستناد إىل القيمة الساصلة الوابمية اليت جيب اإلصالغ عنها ابعتباةها
أنواعا صرية ،أو أنواعا غري صرية أو عرب نقطة إنطالق سريرية جيب اإلصالغ عنها وفقا للسئة التسسريية .كما أن استخدام القيمة
الساصلة الوابمية كمعايري تسسريية سوف يسمح حبساسية مثلى للكشف عن املقاومة املكتسبة ،والتحليل الزماين لالجتاهات
وإمكانية املقاةنة صني اخلالصات من مصادة خمتلسة .وميكن أن ختتلف نقاط االنطالق السريرية صني أنواع احليواانت والبلدان
أو األقاليم .وجيب أن تُدةج املعايري أو السئات التسسريية يف حتليل البياانت واإلصالغ عنها.
األولية للسماح إبمكانية مقاةنة النتامج ،من أجل اإلقراة املبكر مبقاومة مضادات
وينبغي احلساظ على البياانت الكميّة ّ
امليكروابت املستجدة أو خسض قاصلية التأثر لتعظيم القدةة على حتليل النتامج ومقاةنتها عرب مصادة العيّنات.

مر الزمن ،وحني يكون من الضروةي إجراء حتليل اةجتاعي للبياانت
والنتامج الكميّة ضروةية لتحليل أمناط املقاومة على ّ
كمي للمخاطر
صسبب التغيريات يف نقاط اإلنطالق السريرية أو القيم الساصلة الوابمية .كما أن النتامج الكميّة ضروةية لتقييم ّ
امليكروصيولوجية.
-17

عيّنات مضادات امليكروابت الختبار قابلية التأثر

جيب أن تتّسق عيّنات مضادات امليكروابت الختباة قاصلية التأثر ضمن الربامج الوطنية للرصد واإلشراف ،مبا يضمن استمراةية
توفّر البياانت وإمكانية مقاةنتها .وجيب حماولة استخدام فئة مضادات امليكروابت ذاهتا يف مجيع مصادة العيّنات ،واألقاليم
مر الوقت.
اجلغرافية وعلى ّ

كما جيب أن تعتمد مضادات امليكروابت املشمولة يف العيّنات على مؤشر البكترياي ،واألمهية السريرية أو الوابمية ملضادات
امليكروابت هذه ،وجيب أن تسمح صتتبّع اخلالصات ذات أمناط حمددة من املقاومة.

وميكن أن تراعي مضادات امليكروابت املشمولة السئات واالستخدامات يف قطاعات اإلنتاج احليواين و/أو النبايت/احملصويل
ذات الصلة ،وأتثريها يف اختياة املقاومة أو املشاةكة يف اختياةها .ومضادات امليكروابت اليت توفّر أفضل اختياة يف حتديد
مالمح املقاومة العرضية تؤخذ يف االعتباة إلدةاجها يف العيّنات.كذلك ،ميكن إدةاج مضادات ميكروابت أخرى تنطوي
على إمكانيات املشاةكة يف اختياة املقاومة صسعل ةواصط اجلينات ،حىت وإن مل تُستخدم يف قطاعات اإلنتاج احليواين
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و/أو النبايت/احملصويل.
وميكن إيالء األولوية ملضادات امليكروابت املع ّدة لالختباة ابالستناد إىل ترتيب أولويتها األعلى ابلنسبة إىل صحة اإلنسان،
واإلطاة الوطين ،و/أو أتثريها على اختياة املقاومة أو املشاةكة يف اختياةها.
-18

نطاقات تركيز مضادات امليكروابت
جيب أن تضمن نطاقات الرتكيز املستخدمة أن تكون القيم الساصلة الوابمية ونقاط االنطالق السريرية ،لدى توفّرها ،مدةجة
حبيث تسمح مبقاةنة النتامج مع البياانت البشرية .وجيب أن يشمل أيضا نطاق تركيز كل عامل من عوامل مضادات
امليكروابت النطاق الكامل للنتامج املسموح هبا لسالالت مراقبة اجلودة املستخدمة يف كل من عوامل مضادات امليكروابت.

-19

االختبار اجلزيئي
جيب إجراء اختباة جزيئي ،حيثما أمكن ،للكشف عن حم ّددات املقاومة وتوصيسها وللقيام صتحليل وابمي وفقا للسيناةيوهات
واملواةد اخلاصة ابلبلد املعين.
وميكن أن يكون االختباة اجلزيئي مسيدا يف معاجلة النتامج النمطية الظاهرية غري احلامسة أو التأكيد عليها ،وميكن أن يُستخدم
للكشف املبكر عن كامنات دقيقة مقاومة ذات أمهية عالية للصحة العامة.
ولغرض التحديد السريع جملموعات املقاومة والتحقيقات يف حاالت التسشي ،ميكن اللجوء إىل التوصيف اجلزيئي.
يوجه عملية حتديد املصدة وسالسل االنتقال ،والكشف عن ظهوة سالالت
فالتوصيف اجلزيئي املقرتن ابملعلومات الوابمية ّ
مقاومة أو حمددات مقاومة جديدة والتحقيق يف انتشاةها ،وحتديد املصدة عرب ةصطه ابلرصد اجلزيئي للممرضات أو الكامنات
الدقيقة املقاومة أو حم ّددات املقاومة عرب القطاعات.
وختّزن ،مع البياانت الضخمة املالممة يف املراقبة االةجتاعية واالستشرافية.
كذلك ،ميكن استخدام صياانت التسلسل اليت تتولّد ُ

وميكن أن تسمح األساليب اجلزيئية صدمج البياانت املتعلقة ابملقاومة مع صياانت أخرى ذات صلة ابلصحة العامة (مثال،
حم ّددات الضراوة ،وحم ّددات مقاومة مضادات امليكروابت).
-20

مجع البياانت اخلاصة ابملقاومة واإلبالغ عنها
يتم مجعها وتسجيلها حسب مرحلة أخذ العيّنات على امتداد السلسلة الغذامية ،وتصميم عملية
قد ختتلف املعلومات اليت ّ
سجل املعلومات املتعلقة ابلعيّنات
أخذ العيّنات واألهداف احمل ّددة للرصد واإلشراف .وهبدف ضمان االتساق ،جيب أن تُ ّ
على مستوى اخلالصة وعلى مستوى العيّنة.
كل عيّنة فردية ما يلي:
وجيب أن تتضمن املعلومات عن ّ
أ-

العينات واخلطة املتصلة هبا؛
اإلشاةة إىل الوصف العام لتصميم عملية أخذ ّ

ب -ومعلومات حمددة عن مصدة العيّنة ،مثل املعلومات عن نوع العيّنة اليت أُخذت ،وأين ومىت أُخذت؛

ج -ومعلومات عامة لتحديد اخلالصة ،وأنواع البكترياي ،والنمط املصلي ،وغريها من املعلومات عن األنواع السرعية،
عند االقتضاء؛
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ومعلومات حم ّددة عن عزل البكترياي واختباة قاصلية التأثر مبضادات امليكروابت (مثال ،اتةيخ االختباة ،والطريقة
املستخدمة والنتامج الكميّة) .ويف حال النتامج النوعية ،جيب تدوين املعايري التسسريية.

وجيب أن تُق ّدم التقاةير عن نتامج صرامج الرصد واإلشراف يف موعدها.

وصف واضح ملصادة العيّنات ،وطرق التحليل ،وطرق اختباة قاصلية التأثر مبضادات امليكروابت واملعايري
كما جيب أن يرد
ٌ
تبني اجملاالت اليت ال ميكن مقاةنة البياانت فيها على حن ٍو مباشر.
التسسريية ،وأن يتم شرح االختالفات صصوةة شسافة حبيث ّ
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مكوانت برامج الرصد واإلشراف املتكاملني يف جمال استخدام مقاومة مضادات امليكروابت
ّ

ألغراض هذه اخلطوط التوجيهية ،يُستخدم مصطلح "استخدام مضادات امليكروابت" لإلشاةة إىل مضادات امليكروابت
املع ّدة لالستخدام ،يف ما يتعلّق ابملبيعات ،والوصسات/الطلبيّات ،والتصنيع ،واالسترياد والتصدير ،واملعلومات عن إعطامها
السعلي أو تطبيقها ،أو أي مزيج ملضادات امليكروابت املستخدمة يف احليواانت املنتجة لألغذية أو النبااتت/احملاصيل .وجتدة
لخصا حلجم املنتجات اليت يقوم املصنّع صبيعها
اإلشاةة أيضا إىل أن البياانت املتصلة مببيعات مضادات امليكروابت متثل م ّ
أو توزيعها عرب منافذ خمتلسة وتكون مع ّدة للبيع للمستخدم النهامي ،وليس كمية املنتجات اليت يشرتيها املستخدم النهامي
يف هناية املطاف الستخدامها يف احليواانت املنتجة لألغذية أو يف النبااتت/احملاصيل.
واملقصود من هذا القسم توفري إطاة مؤ ٍ
ات ميكن أن تستخدمه البلدان لوضع عملية ةصد الستخدام مضادات امليكروابت
واإلشراف عليها مبا يتالءم مع وضعها الوطين ،ويتضمن اعتباة ٍ
ات للمواةد املتاحة .وابلتايل ،ميكن أن ختتلف أنشطة الرصد
واإلشراف ومجع البياانت صني البلدان.

وابلنسبة إىل ةصد استخدام مضادات امليكروابت واإلشراف عليه ،مبا يف ذلك مصادة البياانت ،ومجع البياانت املتصلة
ابستخدام مضادات امليكروابت واإلصالغ عنها يف احليواانت املنتجة لألغذية ،جيب مراعاة املدونة الصحية حليواانت الياصسة
واملدونة الصحية للحيواانت املامية التاصعتني للمنظمة العاملية لصحة احليوان.
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تصميم برامج للرصد واإلشراف املتكاملني على عوامل مضادات امليكروابت املع ّدة لالستخدام يف احليواانت
املنتجة لألغذية أو النبااتت/احملاصيل
كل صلد مجع أنواع خمتلسة من البياانت ،واملبيعات و/أو االستخدام ،وفقا ألهدافها يف جمال الرصد واإلشراف.
ميكن أن ّ
يقرة ّ
تتطوة عملية مجع البياانت عن مبيعات مضادات امليكروابت لتصبح عملية مجع صياانت عن االستخدام .وجيب
وميكن أن ّ
كل نوع من أنواع البياانت .كما جيب حتديد صعض اجلوانب يف مجع البياانت املتعلقة
أن تراعي السلطة املختصة حدود ّ
ابملبيعات أو اإلصالغ عنها مقاصل أنواع أخرى من البياانت املتصلة ابالستخدام؛ ويظهر هذا األمر أدانه.
ٍ
معلومات هامة ينبغي مراعاهتا خالل تسسري النتامج املستمدة من صرامج
وتشكل البياانت عن استخدام مضادات امليكروابت
الرصد واإلشراف على مقاومة مضادات امليكروابت ،إىل جانب صياانت وابمية أخرى ذات الصلة.

وميكن استخدام البياانت عن املبيعات لرصد االجتاهات ةغم أن هذه البياانت ال تعكس دوما االستخدام السعلي ملضادات
امليكروابت ،أو إعطاءها أو وضعها.
جيب البحث يف إمكانية مجع البياانت عن استخدام مضادات امليكروابت على مستوى املزةعة/املنتج األ ّويل ،ةغم أن ذلك
قد يكون صعبا ويتطلّب املواةد ،إذ ميكن هلذه العملية أن توفّر املعلومات عن حجم االستخدام اخلاص ابألنواع ،وعن كيسية
وسبب إعطاء مضادات امليكروابت هذه.
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وينبغي حتديد خياة وحدات القياس7و/أو املؤشرات8حسب طريقة ونطاق عملية مجع البياانت ،وأهداف الرصد واإلشراف.
وينبغي مراعاة العوامل التالية لدى اختاذ قراة صشأن النهج جلمع البياانت عن املبيعات و/أو االستخدام.
أ-

حتديد نطاق البياانت الواجب مجعها (مثال ،عوامل مضادات امليكروابت ،السئات أو السئات السرعية).
وميكن أن يراعي النطاق أيضا آليات العمل املضاد للميكروابت ،والبياانت عن املقاومة ذات الصلة ومتطلبات
اإلصالغ.

ب -إعداد صروتوكول جلمع املعلومات النوعية (مثال ،أنواع مضادات امليكروابت يف املزةعة) و/أو الكميّة صشأن
مضادات امليكروابت املع ّدة لالستخدام يف احليواانت املنتجة لألغذية أو النبااتت/احملاصيل.
ج -اتساق تسميات عوامل مضادات امليكروابت مع املعايري الدولية ،عند االقتضاء.
د-

حتديد نوع النبات/احملصول و/أو أنواع احليواانت املنتجة لألغذية اليت كانت مضادات امليكروابت مع ّدة
لالستخدام فيها.

ه -حتديد مستوى التساصيل املطلوب لتلبية متطلبات اإلشراف (مثال ،نوع اإلنتاج ،وطريقة أو سبب االستخدام).
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و-

معلومات عن جرعة مضادات امليكروابت ،والساصل الزمين للجرعات ومدة تناوهلا.

ز-

الوحدات السنية املعنية ابلقياس لإلصالغ عن مبيعات مضادات امليكروابت واستخدامها.

مصادر البياانت عن استخدام مضادات امليكروابت
ميكن أن تشمل مصادة البياانت:
أ-

البياانت عن املبيعات :ميكن مجعها من السلطات املعنية ابلتسجيل ،وحامزي إذن التسويق ،والبامعني ابجلملة،
املزةعة/موةدي السلع
واألطباء البيطريني ،والبامعني ابلتجزمة ،والصيدليات ،ومطاحن األعالف ،ومتاجر
ّ
الزةاعية ،وةاصطات صنع األدوية ،والتعاونيات أو اجلمعيات املهنية أو أي مزيج صينها.
o

البياانت عن االسترياد :ميكن مجعها من السلطات املختصة املسؤولة عن تسجيل املنتجات الطبية،
أو من حامز إذن التسويق أو من اجلماةك .وجيب التنبّه إىل تاليف تكراة تعدادها مع البياانت عن املبيعات
يف البالد ،واألخذ يف االعتباة أن صعض مضادات امليكروابت املستوةدة قد ال تكون مع ّدة لالستخدام
داخل البالد.

ب -البياانت عن االستخدام :ميكن مجعها من سجالت املزةعة/السين يف الصحة النباتية ،وسجالت الشركة املتعلقة
ابإلنتاج احليواين/النبايت أو من تقديرات مستمدة من وصسات البيطريني أو املسوح يف املزةعة.
وقد ختتلف البياانت صشأن كميات مضادات امليكروابت املباعة أو املستخدمة داخل البالد .وميكن أن تشمل االختالفات
(تضرة العبوة) ،والتخزين (استحقاق اتةيخ انتهاء الصالحية) وطريقة إعطامها (عدم إعطاء العبوة كاملة)،
الساقد خالل النقل ّ
ٍ
الستخدامات يف املستقبل ،وتقلّبات يف أعداد احليواانت أو النبااتت/احملاصيل.
واملخزون الذي يتم شراؤه وحسظه
7
يبني كميات العوامل املضادة للميكروابت
وحدة القياس (أي البسط) :هو قياس ّ
8
يتم قياسها
مؤشر استخدام مضادات امليكروابت :هو قياس جيمع صني البسط والقاسم لتحديد سياق كميات عوامل مضادات امليكروابت اليت ّ
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مجع البياانت عن استخدام مضادات امليكروابت واإلبالغ عنها
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مجع البياانت

17

ميكن أن يكون البسط مبثاصة تعبري يصف استخدام مضادات امليكروابت من الناحية النوعية (مثال ،فئات عوامل مضادات
امليكروابت) أو قد يكون مبثاصة كمية مضادات امليكروابت اليت متثل كمية العوامل املضادة للميكروابت اليت يتم صيعها أو
استخدامها يف احليواانت و/أو النبااتت/احملاصيل املنتجة لألغذية .وجيب أن يراعي احتساب البسط كميات العوامل املضادة
يتم صيعها.
للميكروابت اليت قد يتم اإلصالغ عنها صوحدات قياس خمتلسة ،وفقا ألهداف الرصد واإلشراف وأنواع البياانت اليت ّ

وهبدف تسسري و/أو حتليل البياانت ،ميكن أن تشمل االعتباةات املتصلة ابلبسط حتديد العامل أو املنتج املضاد للميكروابت،
وقوة كل وحدة.
وكمية العبوات اليت متّ صيعها أو استخدامهاّ ،

و ّأما القاسم ،فخو ميثل لدى استخدامه إمجايل عدد احليواانت املنتجة لألغذية أو مساحات أو كميات النبااتت/احملاصيل
معرضة ملضادات امليكروابت املبلّغ عنها خالل فرتة الرصد واإلشراف .وميكن مراعاة الصلة
اليت يتم حصادها ،وقد تكون ّ
صنظم إنتاج األغذية .كما ميكن للقاسم أن يوفّر السياق لإلصالغ عن البياانت املتصلة ابملبيعات و/أو االستخدام وحتليلها.

وميكن أن تشمل اعتباةات أخرى متصلة ابلقاسم خصامص أعداد احليواانت املنتجة لألغذية ،أو النبااتت/احملاصيل املعاجلة
مبضادات امليكروابت ذات الصلة خالل فرتة الرصد واإلشراف (مثال األنواع ،والنوع ،والعدد ،ووزن اجلسم والعمر).
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اإلبالغ عن البياانت
وميكن أن تكون وحدات القياس املختلسة و/أو مؤشرات اإلصالغ عن املبيعات و/أو االستخدام مالممة حسب احلالة الوطنية
وأهداف الرصد واإلشراف.
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التحليل املتكامل للنتائج واإلبالغ عنها

1-25

إدارة البياانت
منسقة للسماح ابستخراج
لغرض تسهيل إداةة البياانت ،جيب أن تكون قواعد البياانت منظّمة ،وعند اإلمكان ،مركزية أو ّ
للبياانت على حن ٍو مالمم ٍ
يتحسن صرامج الرصد واإلشراف.
وسهل عند الضروةة ،وتوسيع نطاقها فيما ّ
تتعلق ابلسرية وإداةة البياانت .وجيب أن يتم مجع البياانت وختزينها للحساظ على سالمة البياانت
كما جيب أن توضع سياسة ّ
سرية املعلومات الشخصية واخلاصة حبقوق امللكية.
ومحاية ّ
وهبدف تيسري إداةة البياانت ،جيب النظر يف إمكانية املصادقة اجلاةية أو املنتظمة للبياانت.

وصف لتصاميم العيّنات وخطط أخذ العيّنات ،من قبيل إجراءات توزيع العيّنات واختياةها العشوامي،
يدون
ٌ
وجيب أن ّ
مكوانت الرصد
للحيواانت املنتجة لألغذية ،والنبااتت/احملاصيل ،وصيئة إنتاج األغذية أو فئات األغذية ،لرصط البياانت داخل ّ
واإلشراف وصينها.
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حتليل النتائج

ميكن حتليل البياانت املستمدة من صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني ،كما يرد وصسه يف اخلطوط التوجيهية صشأن حتليل
خماطر مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية (الوثيقة  )CXG 77-2011ألغراض تقييم املخاطر ،حبيث تسرتشد

هبا عملية وضع وتنسيذ خياةات وسياسات يف جمال إداةة املخاطر لتوجيه االستخدام الرشيد واحلذة ملضادات امليكروابت
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ومعاجلة مقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية.
وقد يشمل حتليل البياانت املستمدة من صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني التقييم داخل القطاعات وصينها عرب طيف الصحة
مر الوقت ،يف أنواع العوامل ،وأنواع البكترياي أو فئات مضادات
الواحدة ،من أجل تقدير االجتاهات الزمانية واجلغرافية على ّ
ٍ
معلومات أخرى خاصة ابلسياق مثل البياانت الوابمية ،عند االقتضاء.
امليكروابت .وميكن مراعاة
املسصلة والسياق الوابمي لربامج الرصد واإلشراف إلجراء التحليل .وحني تتوفّر البياانت،
كذلك ،جيب النظر يف املنهجية ّ
تعرض األشخاص ،واحليواانت املنتجة لألغذية ،والنبااتت/احملاصيل وصيئتها املشرتكة
ميكن أن تُدةج يف التحليل مساةات ّ
اليت ترتبط أبعداد البكترياي املقيمة.
وقد تتأتى البياانت من صرامج خمتلسة للرصد واإلشراف ،وابلتايل تشكل إمكانية مقاةنتها اعتباةا هاما .ومن شأن اختياة
النهج التحليلية ،عند اإلمكان ،السماح ابلتحقيق يف العالقات صني مقاومة مضادات امليكروابت واستخدامها يف احليواانت
ُ
املنتجة لألغذية ،والنبااتت/احملاصيل والبشر ،وصينها ،شرط أن تكون البياانت املتصلة مبقاومة مضادات امليكروابت
واستخدامها ممثّلة للمجموعة املستهدفة .كذلك ،جيب ضمان اتساق عملية الرصد واإلشراف املتكاملني على مقاومة
مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية ،عند اإلمكان ،عرب هذه القطاعات للمساعدة يف فهم العالقات القاممة صني مقاومة
مضادات امليكروابت واستخدامها ،مبا يف ذلك عوامل أخرى ميكن أن تؤثر على ظهوة مقاومة مضادات امليكروابت
وانتشاةها.
وميكن البحث يف إمكانية إدةاج البياانت عن مقاومة مضادات امليكروابت املستمدة من خالصات صشرية ذات الصلة
يف التحليالت والتقاةير ،ابالستناد إىل معلومات من ممرضات هامة منقولة عرب األغذية ،وفقا للمعلومات الوابمية الوطنية
وعند اإلمكان ،مؤشر الثروة النباتية.
يسهل القدةة على حتديد االجتاهات
ومن شأن دمج البياانت املستمدة من اإلشراف على خالصات سريرية صشرية أن ّ
يف مقاومة مضادات للميكروابت ذات أمهية لالستخدام يف الطب البشري ،وحتديد االجتاهات يف حصول املقاومة صني البشر،
واحليواانت املنتجة لألغذية ،والنبااتت/احملاصيل و/أو األغذية.
وجيب اللجوء ىل التحليل اإلحصامي لضمان التسسري الصحيح للنتامج.
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اإلبالغ عن النتائج
جيب اإلصالغ عن نتامج صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني صصوةة منتظمة ،حيث تسمح املواةد صذلك.
وعند اإلمكان ،ينبغي أن تُتاح للعامة التقاةير عن البياانت املستمدة من صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني واملتعلقة ابلبشر،
واحليواانت ،والنبااتت/احملاصيل ،واألغذية وصيئة إنتاج األغذية.
كما جيب النظر يف إمكانية قيام اتصاالت شسافة ومستوحة لإلصالغ عن النتامج صني السلطات املختصة وأصحاب املصلحة
املختلسني ،مبا يف ذلك اجلمهوة.
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تقييم برامج الرصد واإلشراف املتكاملني
يوفّر تقييم صرامج الرصد واإلشراف املتكاملني الضمانة أبن البياانت واملعلومات املبلّغ عنها متينة ،وأنه يتم حتقيق أهداف
وسيوجه التقييم االستخدام األفضل للمواةد اخلاصة جبمع البياانت.
الربانمج.
ّ
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مر الوقت .ولذا ،جيب إجراء
معرضة للتغيري على ّ
كما أن املخاطر احملتملة ملقاومة مضادات امليكروابت اليت تنقلها األغذية ّ
التقييم واالستعراض صتواتر مالمم مبا يسمح دمج املنهجيات املتطوةة يف الرصد واإلشراف ،وحتديد أمناط جديدة للمقاومة،
تعرض جديدة على امتداد السلسلة الغذامية واألمناط املتغرية يف استخدام مضادات امليكروابت لدى البشر،
ومساةات ّ
املتغرية.
واحليواانت والنبااتت/احملاصيل ،واالستجاصة لألولوايت الوطنية ّ

وجيب أن تضع السلطات املختصة إطاةا وخطة لتسهيل تقييم واستعراض أنشطة الرصد و/أو اإلشراف ،وقد يتضمن ذلك
ما يلي:



حتديد املهاةات اليت ُيتاج إليها املقيّمون؛
مكوان
ووصف صرامج الرصد واإلشراف الواجب تقييمها ،مبا يف ذلك األهداف والنتامج املتوخاة .وهذا قد يعين ّ
واحدا حمددا يف الربانمج صكامله (مثال ،مجع العيّنات ،واملختربات ،والتحليل واإلصالغ)؛



وحتديد أصحاب املصلحة ذات الصلة للتقييم؛



وحتديد معايري األداء الرميسية الواجب تقييمها؛



ومجع البياانت لتيسري التقييم ابالستناد إىل معايري األداء الرميسية؛



ومراعاة مدخالت/تعقيبات أصحاب املصلحة ذات الصلة؛



واإلصالغ عن نتامج التقييم؛



مكوانت التقييم؛
واستنباط االستنتاجات صشأن ّ



وحتديد أو توفري حتديد للتعديالت ذات الصة يف صرانمج الرصد واإلشراف؛



وتقاسم نتامج التقييم مع أصحاب املصلحة.

تغري تصميم صرامج الرصد واإلشراف أو اتّسع نطاقه ،جيب أن تضمن التعديالت قدةة الربامج على حتديد االجتاهات
ويف حال ّ
مر الوقت ،واحلساظ على البياانت التاةخيية ومواصلة الربانمج لتحقيق األهداف احمل ّددة.
على ّ
-27

التدريب وبناء القدرات
مكوانت هامة لربامج الرصد واإلشراف املتكاملني ،وجيب أن تدعمهما السلطات املختصة
يش ّكل التدةيب وصناء القدةات ّ
عند اإلمكان.
وينبغي أن يشمل تدةيب السلطات املختصة ذات الصلة جوانب خمتلسة من صرامج الرصد واإلشراف (مثال ،اجلمع والتحليل
والتسسري واإلصالغ عن البياانت).
ويوصى صتدةيب أصحاب املصلحة ذوي الصلة على املستوى الوطين على جوانب خمتلسة من صرامج الرصد واإلشراف.

