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  6.10 الفصل

 حيويةلمضادات الل والحِذراالستخدام المسؤول 

 في الطب البيطري 

Responsible and prudent use of antimicrobial agents 

 In veterinary medicine 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .6.10.1المادة 

الفصل فاهد أ  

 البيطري،   الطب  في  لجراثيما  ات لمضاد   والحِذرالمسؤول    لالستخدام  إرشادات  يتضمن هذا الفصل

 المختصة  السلطة من كل مسؤوليات  تحدد  وهي. والبيئة صحة اإلنسان والحيوان حماية بهدف

 الحيوانية  األعالف ومصنعي كقطاع األدوية البيطرية واألطباء البيطريينلعالقة ا وأصحاب 

المحتوية على   البيطرية األدوية ترخيص بالمعنيين الحيوانية  األغذية ومنتجي والموزعين

 واستخدامها.   وتوزيعها  وتصديرها واستيرادها  ومراقبتها  وإنتاجها لجراثيما ات مضاد 

  المواصفات  االعتبار في عند األخذ  المضادة للجراثيم لألدوية والحِذر المسؤول الستخدامايتم 

  المضادة للجراثيم  األدوية إعطاءلدى  وتنفيذها لتسويقها الترخيص  الواردة في التفصيلية

 . الجيدة والزراعية البيطرية لممارسات ل وفقا   للحيوانات 

  أصحاب   جميع  لجراثيمات المضاد   والحِذرباالستخدام المسؤول    المرتبطة  األنشطة   تشمل  أن  يجب 

 الح. المص

 نفيذ يساعد ذلك في ت وقد  ،اإلقليمي أو الوطني المستوى على األنشطة هذه بتنسيق يوصى

إجراء تبادل المعلومات بطريقة و المعنيين المصلحة أصحاب  قبل من المستهدفة اإلجراءات 

 .وشفافة  واضحة

 

 



 

 

 .6.10.2المادة 

 

 لمضادات الجراثيم  والحِذرالمسؤول  االستخدام أهداف

 إلى تهدف عملية وتوصيات  تدابير تنفيذ  مضادات الجراثيمل والحِذرالمسؤول  االستخدام يشمل

  المقاومة  البكتيريا وانتشار ظهور منأو التقليل  منع مع ته،ورعاي الحيوان  صحة تحسين

 : التدابير هذه وتشمل .والبشر الحيوانات  في لمضادات الجراثيم

1. . 

ة  وسالم  ةكفاء   تحسين  بهدف  الحيوانات   في  المضادة للجراثيملألدوية    الرشيد   االستخدام   ضمان.  1

 ؛ هذه األدوية

 ؛حيال المحافظة على الحيوانات بصحة جيدة االقتصادية والحاجة ةالمهنبأدبيات   االلتزام. 2

في  ةأسباب ظهور المقاوم من  الحد  الحيوية أوللمضادات  مةالمقاوِ  الجراثيم انتقال منع -3

 والبشر؛ الحيوانات  بينانتقالها  والبيئة المحيطة و القطعان

   الحيوان طب  في المستخدمة مضادات الجراثيم وفائدة فعالية على   الحفاظ في المساهمة. 4

 ؛ نسانواإل    

  يتعلق فيمامن منشأ حيواني  األغذية سالمة ضمان خالل من المستهلك صحة حماية. 5

 . لجراثيما برواسب مضادات     

 

 .6.10.3المادة 

 

 

المختصة  السلطة مسؤوليات   

 التسويق  رخصة     1.

 ها مركباتوألدوية ادون ترخيص  تصنيعال  منع األعضاء الدول جميع على يجب  

  غير  المنتجات  واستخدام والتخزين والتوزيع والتجارة ،الدعاية لهاو ،هاواستيراد 

 خاللن  م   ،المركبات الدوائية الناشطة بالجملة  هافي  بما  والمزيفة،  والمغشوشة  لها  المرخص 

 . ةالقانوني التدابير من وغيرها  مناسبة تنظيمية  ضوابط



 

 

. اليابسة قانون ألحكام  وفق ا  التسويقب  خيص االتر منح عن مسؤولة المختصة  السلطةتعتبر 

  المناسبة  المعلومات  توفير وفي شروط الترخيص وضع  في هام المختصة دوروللسلطة 

 . األطراف المعنية األخرى وجميع البيطريين لألطباء

تحدد   التي  فعالةالو  قانونيةال  تسجيلال  إجراءات ذ  يد وتنفيتحد   المختصة  لسلطةيتوجب على ا

 السلطة ينبغي علىكما  المحتوية على مضادات للجراثيم. األدوية البيطرية وسالمة جودة

 أو  مالية أو تجارية ضغوط ةيأل أن تكون غير خاضعة .3.1.2  للمادة وفق او  المختصة

 ؛ قراراتها أو مهااحكفي أ تؤثر قد  التي الضغوط من  غيرها  أو سياسية أوإدارية 

 ة فعالال  تسجيلال  ات إجراء  لتنفيذ   الالزمة  الموارد   إلى  تفتقر  التي  األعضاء  الدول  على  يتعين

 التدابير  أن تبادر التخاذ و  ،ة على مضادات الجراثيمالمحتوي لدى استيراد األدوية البيطرية  

 : التالية 

 ؛ البيطريةالمستحضرات هذه  استيراد  لدى اإلدارية الضوابط فعالية تقييم. أ

 ؛ للحالةوفقا    والتصنيع  التصدير بلد  في التسجيل إجراءات  صالحية تقييم. ب 

  جودة من للتحقق الخبرة ذات المسؤولة  الجهات  مع الالزم الفني التعاون تطوير. ج

 . بها  الموصي االستخدام وصوابيه شروط المستوردةالمستحضرات البيطرية               

 شهادات مصانع األدوية إبراز من تطلب أن المستوردة البلدان في المختصة  السلطات على جبتوي

 . وفقا  للحاجة والتصنيع التصدير انبلد  في المختصة  السلطةها تعد   التي الجودة

شريطة  الطلبصاحب  أو األدويةقبل مصنع  من المقدمة البيانات أساس على التسويق تعطى رخصة

 .والفعالية والجودة السالمة معاييرالتقيد ب

هيئة   اإلجراء الموضوعة من قبل   لمرعيةا  التوجيهية  المبادئ  تطبيق  على  األعضاء  البلدانيجب تشجيع  

 .البيطرية الطبية المنتجات لتسجيلالتعاون الدولي لمواءمة الشروط الفنية 

 عن  ةوالبشر الناتج  الحيوانات  من لكل المحتملة والفوائد  للمخاطر تقييم إجراء يجب 

 المنتجة   لحيوانات ل  استخدامها  على  خاص   بشكل  التركيز  مع  مضادات الجراثيم،  استخدام

 تعميم  دون بمفرده، للجراثيم مضاد  مستحضر كل على التقييم يركز أن يجب و. لألغذية

 يجب كما  .  دروسالم  طيالنش  العنصر  إليها  ينتمي  التي  مضادات الجراثيم   فئة  على  النتائج

 وفترة  ت إعطاء األدوية ومقادير الجرعا وطرق كل استخداملالالزمة  رشادات اإل تقديم

 .المقترحة السحب وفترات العالج

  منأخرى  مضادات جراثيممخاطر   قييمت  عملية  تسريع المختصة  السلطة على ينبغي

 .الحيوانيةأحد األمراض  عالجالحاجة ل أجل

 . عليها  البيطرية المحتوية واألدوية لجراثيما ات مضاد  جودة مراقبة. 2

 : لألسباب التالية  لجودةا مراقبة  ات إجراءالقيام ب يجب 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_vet_serv.htm#article_vet_serv.2.


 

 

 الجيد؛  التصنيع ممارسات  ألحكام  االمتثال من أجل  .أ

  تتوافق فعالةركبات كم المستخدمة لجراثيمات امضاد  تحليل  مواصفات أن  من للتأكد . ب 

 قبل   من المعتمدة( مثال   موضوع على انفراد كل  ةدراس) التسجيل وثائق أحكام مع            

 المختصة؛  السلطة            

 انتهاء  تاريخ  حتىبشكلها التسويقي من الجرعات   مضادات الجراثيم جودة ضمان . ج

 بها؛  يالموص  التخزين ظروف فيلها  ةالمحدد  الصالحية

 الشرب؛ ماء أو بالعلف  خلطها عند  مضادات الجراثيم ثبات فاعلية ضمان . د 

  يتم  هاويتح  التي البيطريةواألدوية   المضادة للجراثيماألدوية  جميع أن من لتأكد ا . ـه

 . اوفعاليته  اسالمته لضمان المناسبين والنقاء بالجودة تصنيعها

 العالجية  الفعالية تقييم. 3

 :األولية ما يلي  ب يجب أن تحقق التجار. أ

  الجراثيم المرضيةعلى في القضاء المضادات الحيوية  ةيفعال مجال تحديد  ▪

 ؛(الرمية ) ةوغير المرضي منها

المقاومة لها في المختبر   تمنعالتي تقييم إمكانية اختيار المضادات الحيوية  ▪

السالالت ذات المقاومة بطبيعتها  أو الجسم الحي، مع األخذ بعين االعتبار

 الموجودة مسبقا ؛ أو السالالت ذات المقاومة 

 

  لجرعات ا  بين  الزمني  الجرعة والفاصلمقدار  )  ات للجرع  مناسب   نظام  إنشاء ▪

  فعالية ضمان ل الالزمة حيويةمضادات الال إعطاء وطريقة( العالج ومدة

لديها   مقاومةال ظهور من والحد  القضاء على الجراثيم من أجل العالج

الدواء في الجسم بديناميكية المتعلقة  للبيانات  يمكنكما .  الحيوية مضادات لل

 . التقييم هذا في المساعدة وتأثيراته

عن  المستهدفة لجراثيمللقضاء على ا ات الحيويةمضاد ال نشاط تحديد   ينبغي. ب

 : التالية  المعاييراالعتبار األخذ بعين  ينبغيوهنا .  الدوائية الديناميكاطريق دراسة 

 عمله؛  وطريقة الدواء فعاليةمجاالت     ▪

 أو   المعزولة حديثا   كبح نشاط الجراثيم لتركيزات  األدنى الحد     ▪

 عليها؛ القضاء     

 معا ؛ أو اإلثنين للعالج  التركيزات الدوائيةتأثير المدة الزمنية أو     ▪

 . العدوى موقع فيمضادات الجراثيم  . نشاطج

 



 

 

iii .   بالحفاظ تسمح التيمضادات الجراثيم  من لجرعات نظام لمقادير ا وضع يجب  

لذلك يجب األخذ  في الجسم استنادا  إلى الحركية الدوائية. ةيفعالل امستويات  على

 : التالية الشروط بعين االعتبار

 ؛  إعطائه ةلطريق وفق ا في الجسم وصول الدواء إلى المكان المطلوب  ▪

الدوائي   والتركيز  المعالج الحيوانجسم   في مضادات الجراثيم توزع ▪

 اإلصابة؛ مكان  في

 امتصاص الجسم للدواء؛ ▪

 الجسم للدواء.طرق طرح  ▪

مضادات الجراثيم، يجب أن يتم ذلك استنادا  إلى  من مزيج في حال استخدام

 . علمية دراسة

 السريرية  التجارب . ب 

الحية  ص لتأكيد  المستهدف النوع الحيواني على سريرية  تجارب  إجراء يجب 

. السريرية  قبل المرحلة خالل المحددة مقادير الجرعات و  المرتقبة الوصفات العالجية

 : ةالتالي  بعين االعتبار المعايير تؤخذ   أنويجب 

i .؛في عدة مراكز تجارب ال إجراء عند   تظهر التي السريرية الحاالت  تنوع 

ii .؛  الجيدة السريرية ات الممارس مع لبروتوكوالت ا توافق 

iii .السريرية المعايير على بناء   ، المدروسة السريرية  الحاالت  أهلية  

 ؛ المناسبة والبكتريولوجي

iv .العالج لفعالية كميالو  نوعيال تقييمبال  الخاصة لمؤشرات ا. 

 للتعرض للمقاومة المؤهلة  لجراثيما ات مضاد  ض بع التعرف على  ةيإمكان تقييم. 4

  لجراثيم مضادات ا ض إمكانية التعرف على بع لدعم أخرى دراسات إجراء ي طلب  قد 

رخصة  على للحصول المتقدم الطرف على يجب وهنا  للمقاومة. للتعرض المؤهلة 

 المستهدفة الحيوانية األنواعدراسات  منالواردة  البيانات  إبراز ،قدر اإلمكان ،التسويق

 . لمضادات الجراثيم المتوقع االستخدام ظروف ظل في

 : ما يلي  األخذ بعين االعتبار يمكنمن أجل ذلك 

  غالبية توجد  حيث )  الحيوان أمعاء في )المشتقات( هايضتاأ أوالناشطة  األدوية  ات تركيز. أ

 المحددة؛ ةالجرع بمقدار( األغذية طريق عن المنقولة ألمراض المحتملة لمسببات ال

 للمضادات الحيوية؛  المقاومةللجراثيم  اإلنسان تعرض  مسار. ب 

 للمضادات الحيوية؛  المتقاطعة  المقاومة درجة. ج



 

 

  اإلنسان صحةالتي تهدد  ألمراض ا مسببات  لمقاومة فيلمسبقا   والموجود  األساسي المستوى. د 

 .والبشر الحيوانات  من كل في

 األدوية المعطاةسحب  مواعيد و للرواسب  األقصى والحد يوميا   ة المقبول الدواء جرعة تحديد . 5

 ؛ لألغذية المنتجة لحيوانات ل

 ، الجراثيمأحد مضادات  لرواسب  األقصى والحد  المقبولة يوميا   الجرعة تحديد  عند  أ.

ا السالمة  تقييم يشمل أن يجب    المعوية الجراثيم على المحتملة البيولوجية اآلثار أيض 

 . عند اإلنسانالطبيعية 

الحد األقصى  و للجراثيم، مضاد  لكل المقبولة يوميا  تحديد الجرعة  يتم أن يجب . ب 

 .التسويقي لهالترخيص  منح قبل ،حيوانيمنشأ  منمادة غذائية  كل يوميا  في ب للرواس

 فترات  تحديد  يجب  للجراثيم، ات مضاد  على  المحتويةالبيطرية األدوية  لجميع بالنسبة. ج

 األقصى الحد  لشروط االمتثال  ضمان أجل من حيواني نوع كلفي عالج الدواء  سحب 

 : التالي  مراعا مع ،للرواسب 

i .لحيوانيةا األنسجة في  ةالمستهدف الحيويةالمضادات  لعامل  المحددة القصوى الحدود  

 لألكل؛  الصالحةو    

ii .؛ الصيدالني والشكل المنتج تكوين 

iii .ات؛الجرع  نظام 

iv .إعطاء الدواء ةطريق . 

الحد   على بناء   األغذية للرواسب في لنظاميا االختبار طرقل إيراد ذكر الطلب مقدم على يجب. د

 .المحدد المقبول

 البيئة حماية. 1

 .البيئة على  المقترحة المضادات الحيوية استخدام لتأثير تقييم إجراء ينبغي

 حيوية اتمضاديحوي  بيطري كل منتج لخصائص ملخص وضع. 7

  المناسب للدواء لالستخدام الالزمة المعلومات علىالبيطري  المنتج خصائص ملخص يحوي

ملصقات وتعليمات االستعمال ال لوضع ا  رسميا  مرجع ويشكلات حيوية، مضاد  عوامل على المحتوي

 : التالية العناصر على  الملخص هذا يحتوي أن يجبو. داخل العبوة

 .الدوائية والفئةالنشط  العنصر. أ

 . الدوائية الخصائص. ب

 محتملة؛ ضارة آثار ةأي. ج



 

 

 ؛ عهو ن  أووتاريخ اإلنتاج  المستهدفة، الحيوانية األنواع. د 

 ؛ دواعي االستعمال. ـه

 المستهدفة؛ الجراثيم. و

 ؛إعطاء الدواء وطريقة الجرعة نظام. ز

 ؛السحب  فترات . ح

 والتفاعالت؛ التوافق عدم. ط

 ؛ الصالحيةوفترة انتهاء   التخزين ظروف. ي

 عامل اإلنتاج  سالمة. ك

 االستخدام؛  قبل خاصة احتياطات . ل

 الصالحية؛  منتهية أو المستخدمة غير المنتجات  من السليم للتخلص  خاصة احتياطات . م

 المقاومة؛  تولد ا  بإمكانية الصلة ذات  االستخدام شروط عن معلومات . ن

 االستعمال.  موانع. س

 مقاومة المضادات الحيوية بعد التسويق لتولد  الرصد الوبائي.6

 بما  الحالية، الدوائي التيقظ برامج خالل من جمعها يتم التي المعلومات  تشكل أن يجب 

ا صلة،ال ذات  أخرى علمية بيانات  ةوأي  الفعالية نقص  ذلك في   االستراتيجية من جزء 

 النظر  ينبغي ذلك، إلى باإلضافة.  جراثيمال مضادات ل مقاومةمن تولد ال لتقليلل الشاملة

 : يلي  فيما

 العام؛  الوبائيالرصد . أ

 علىو  ضروري  أمر   لجراثيما  ات مضاد ل  مقاومةال  ذات الحيوانية    الجراثيم   رصد 

 . 4. 1.للفصل وفق اللرصد  برنامج تنفيذ  المختصة السلطات 

 الرصد الخاص. ب 

  ذن اإل  منح  بعد   محدد   مضاد حيوي  استخدام  تأثير  لتقييمالقيام برصد خاص    يمكن

  ات الحيوانفي    الجراثيم  مقاومة   فقطليس    أن يقَيّم  الرصد   برنامجوعلى  .  هتسويقب

ا بل المستهدفة،   األغذية،  تنقلها التي لألمراض  المسببةالجراثيم  في أيض 



 

 

  أيض ا   ذلك  يساهموف  س.  صلةال  محتملة الوجود وذات   كانت   إذا  لجراثيم الرميةوا

 . الحيوانية مضادات ال لمقاومة الوبائي العامالرصد  في

 ة المحتوية على المضادات الحيوية األدوية البيطري  استالم 7

  على المحتوية البيطرية مركبات ال جميع أن من التأكد  المعنية السلطات  على ب يج ,

 : هي  الحيوانات  في المستخدمة لحيويةالمضادات 

بإعطاء  مخولو مدرب  آخر شخص  أي أو بيطري طبيب   قبل من ةموصوف. أ         

 للقانون الوطني وفقا  ات حيويةمضاد  على  ةحتويم وصفات ألدوية بيطرية

  ؛بيطري طبيب  إشراف وتحت 

 

 ترخيص والتوزيع؛ لل امنظ خالل من سلمها فقط تم .  قد تب          

   أو بيطري طبيب  إشراف تحت  أو بيطري طبيب  قبل من الحيوانات  تعالج بها . ج               

 . آخمفوض  أشخاص  قبل من                    

األدوية البيطرية المحتوية  لجمع فعالة إجراءات  وضع المختصة السلطات  على يجب 

. هاإتالف أو منها تخلص ال و الصالحية منتهية أو المستخدمة غير على مضادات الجراثيم 

 . منها وإتالفها للتخلص  المناسبة اإلرشادات عبواتها  تتضمن أن يجب كما 

 

 واإلعالن لدعاية  ا الرقابة على. 8

 االستخدام مبادئ مع متوافقة لجراثيما الخاصة بمضادات  عالنات اإل جميع تكون أن يجب 

  المختصة السلطات  على يجب كما . اإلعالن معاييرتتطابق مع  أن  ويجب  ،والحِذرالمسؤول 

 : المنتجات  هذه  عن  اإلعالن أن من التأكد 

 خصائص  ملخص  بمحتوى يتعلق  فيما خاصة ،رخصة التسويق الممنوحة مع يتوافق. أ

 ج؛ المنتَ 

 لوصف مخولو مناسب  بشكل مدرب  آخر شخص  أي أو بيطري طبيب  على  يقتصر. ب 

 إشراف وتحت  ةالوطني  ات للتشريع وفقامحتوية على مضادات للجراثيم  أدوية بيطرية

 . بيطري طبيب 

 الجراثيم  مضادات  استخدام على التدريب . 9

 الصلة، ذات  المنظمات  جميع مضادات الجراثيم استخدام على التدريب  يشمل  أن ينبغي

  البحوث، ومعاهد  البيطرية، والمدارس األدوية،قطاع و المختصة، السلطة مثل



 

 

  حيوانات ال مالكي مثل اآلخرين المعتمدين والمستخدمين البيطرية  المهنية والمنظمات 

 التدريب  هذا يركز أن يجب كما . الدوائي الحيواني العلف ومصنعي لغذاءالمنتجة ل

 : يشملأن  و جراثيمال مضادات  فعالية على  الحفاظ على

  حدتها من والتخفيفمعالجتها و األمراض  من الوقاية استراتيجيات  عن معلومات . أ

فعالة ضد الجراثيم ذات حيوية على اختيار مضادات  قدرةمعلومات عن ال. ب 

 الحيوانية؛ الصحة و  العامة للصحةبالنسبة   ، وأهميتهاالحيوانات  فيالمقاومة 

  تربية في لمضادات الجراثيم المسؤول االستخدام توصيات  مراعاة إلى الحاجة. ج

 التسويق؛  تراخيص  أحكام  معبالتوافق  الحيوانات 

  غير  لمناسب من األدوية البيطريةا والتخلص  المناسبة، التخزين ظروف. د 

 الصالحية؛  منتهية أو المستخدمة

 .السجالت  حفظ. ـه

 البحوث . 10

  سبيل على ،يوالصناع  العام القطاعقبل  من الممولة البحوث  عيتشجالمسؤولة   للسلطات  ينبغي

 جراثيم محددة مضادات  باستخدامات  المرتبطة  العامة الصحة مخاطر تحديد  طرق حول المثال

 . الجراثيم مضادات ل مقاومةال بيئةال على أو ،

 

 .6.10.4المادة 

 مضادات حيوية  على  المحتوية البيطرية األدويةمصانع  مسؤوليات 

 التسويق  رخصة. 1

 : التالية  مسؤوليات ال البيطرية األدوية  صناعةقطاع  تحملي

 المختصة؛  الوطنية السلطة تطلبها التي المعلومات  جميع توفير . أ

  والممارسات  الجيد  التصنيع أحكام مع يتوافق بما المعلومات  هذهصحة  ضمان. ب 

   المخبرية

 ؛ والسريرية                 

ومقاومتها  ا  البكتيري حساسية  بيانات  الرصد المتعلقو الدوائي، التيقظ برنامج تنفيذ . ج

 الطلب  عند للمضادات الحيوية 

 والتصدير  التسويق. 2



 

 

للجراثيم يجب القيام   ت دامضا على المحتوية  األدوية البيطرية وتصدير  تسويقمن أجل       

 : بالتالي

بيعها   يمكن مضادات حيوية، تحوي والتي المرخصةاألدوية البيطرية  وحدها.  أ

 ؛ معتمدة رسميا   توزيع  أنظمة خالل من وتوزيعها

 البلدان في المختصة السلطة تعدها التي الجودة شهادات  صناعة األدوية تقدم أن يجب . ب 

 المستورد؛ البلد  إلى والصناعية المصدرة

مضادات  كمية لتقييم الالزمة بالمعلومات   الوطنية التنظيمية الهيئة تزويد  يجب . ج

 . تسويقها  تم  الجراثيم

 اإلعالن الدعاية و. 3

  وأن، والحِذراالستخدام المسؤول  مبادئب البيطرية األدوية صناعة تلتزم أن يجب  

 : ذلك في بما بها المعمول اإلعالن  معايير لقواعد  تمتثل 

 ؛ لها الممنوح الترخيص  ألحكام  وفق ا المعلومات  توزيع. ا

األدوية  نعالمنتجة للغذاء  الحيوانات  لدى صاحب  المباشر اإلعالنالدعاية و عدم. ب 

   حيوية ات مضاد  على  ةالمحتوي البيطرية

 التدريب . 4

 النحو علىوذلك  التدريب  برامج في البيطرية األدويةقطاع صناعة  شاركي أن يجب  

 . 6.10.3 المادة من( 11 البند  في  المحدد  

 

 البحوث . 5

12 بند ال في محدد  هو كما ث والبح  في البيطرية األدوية صناعةقطاع  يشارك أن يجب  

 . 6.10.3 المادة من 

 

 .6.10.5المادة 

 والتجزئة   الجملة تجار مسؤوليات 

  فقط التوزيعب القياممضادات حيوية  على  ةالمحتوي األدوية البيطرية موزعي على جب توي  .1

إعطاء ب له مصرحو جيد ا مدرب  آخر شخص  أي أو بيطري طبيب  ةوصف على  بناء  

 وتحت   ةالوطني ات للتشريع وفق امضادات حيوية  على  ةالمحتوي األدوية البيطرية ات وصف

 . لها مناسبةال مل جميع األدوية الملصقات حكما يجب أن ت. بيطري طبيب  إشراف



 

 

  ألدوية البيطريةل والحِذرالمسؤول  االستخدامب المتعلقة التوصيات  تعزيز ينبغي . 2

 مضادات بال

 : كالتالي   مفصلة بسجالت   االحتفاظ عليهم  ينبغي الذين التجزئة موزعي بواسطة  حيويةال      

 التسليم  تاريخ. أ

 ة صفصاحب الو اسم. ب 

 المستخدم  اسم. ج

 ؛الدواء اسم. د 

 الدفعة؛ رقم. ـه

 الصالحية؛ انتهاء تاريخ. و

 ستلمةالم الكمية. ز

 .طبية ال وصفةال عن نسخة. ح

 

ا الموزعون يشارك أن يجب  . 3 والحِذر المسؤول   االستخدام على التدريب  برامج في أيض 

 من( 11 البند  في المحدد  النحو على وذلك مضادات حيوية على المحتوية البيطرية لألدوية

 . 6.10.3 المادة

 .6.10.6المادة 

 البيطريين  األطباء مسؤوليات 

  الحيوان  وصحة العامة ةيالصحخدمات رعاية الخدمات  تعزيز هي البيطري الطبيب  مسؤولية

 يساعد   أن  يمكنكما  .  منها ومعالجتها  والوقايةاألمراض الحيوانية    تشخيص   ذلك  في  بما  ورعايته،

  واستراتيجيات  الحيوي واألمن النظافة وإجراءات  لحيوانات ل سليمةالتربية ال طرقتشجيع 

 .للغذاء المنتجة الحيوانات  في المضادات الحيوية استخدام إلى الحاجة تقليل في حصينالت

 تحت إشرافهم فقط لحيوانات ل العالجيةأن يعطوا الوصفات  البيطريين األطباء على جب توي

 المضادات الحيوية  استخدام. 1

ثم القيام   لحيوانات ل مناسب  سريري فحص  إجراء في البيطريين األطباء مسؤوليات  تتمثل

 : بالتالي

  مع الضرورة عند  فقطأو إعطاء الوصفات الطبية  بالمضادات الحيوية المعالجة    أ.

   OIE  قائمة مراعاة

 البيطرية؛  األهمية ذات  المضادات الحيويةب الخاصة             

والتشخيص  السريرية الخبرة بناء على  للمضادات الحيوية المناسب  باالختيار القيام. ب 

  عزل)  المخبري

 أمكن؛ حيثما( الحيوية حساسيتها للمضادات و  هويتها وتحديد  المرضية الجراثيم              



 

 

  من األسواق ب السح وأوقات  االحتياطات مع نوع  مفصل،عالجي  بروتوكولوضع  . ج    

    وخاصة ،

 لألدوية               

 . المستخدمة دون تصريح             

 المضادات الحيوية  اختيار

 : على للعالج المتوقعة الفعالية تعتمد . أ

i .و  التشخيصية رؤيتهم, ، البيطريين لألطباء  السريرية التجربةh؛ ةلعالجي 

ii . هويتهاا وتحديد  ، مسببات األمراض  عزل) التشخيصية المخبرية المعلومات  

 ؛  الحيوية(حساسيتها للمضادات و

iii. ؛  المعنية ألمراض وتأثيرها في مسببات ا الدوائيةلحركية ا 

iv .؛ وطريق إعطائها للحيوانات  المناسب  الجرعة نظام 

V .في فعال المختار العالج  أن من للتأكد  األنسجةفي  توزعال و الدوائية الحركية 

   ؛اإلصابة موقع

vi .المضادات   مقاومةب   يتعلق  فيما خاصة ، التربية لوحدة السجل المرضي

 للمسببات المرضية المعنية  للعوامل الحيوية

 أن يجب  أخرى، مرة المرض  ظهور أو للجراثيم المضاد  األول عالجال فشل حال في .أ

 هذه مثل وجود  عدم  حالة فيو. التشخيصية االختبارات  نتائج  على لثانيا عالجال يعتمد 

 . مختلفةإلى فئة رئيسية أو ثانوية  ينتمي مضاد حيوي استخدام يجب  النتائج،

  إلى اللجوء دون الحيوانات  بمعالجة  البيطري الطبيب  يقوم قد  ،لطارئةا حاالت ال في

  المرض  تطور لمنعوذلك  ،الحيويةلمضادات ل حساسيةال واختبار دقيق تشخيص 

 . الحيوان من أجل راحةو السريري

. علميا  مدعومة تكون أن يجب   المضادات الحيوية من مجموعات عدة  استخدامعند . ب 

 الفعالية لزيادة يالتآزر لتأثيرها المضادات الحيويةمن  مجموعات  استخدام يمكنلكن 

 . الدوائي النشاط نطاق لتوسيع أو العالجية

 مختارة  مضادات حيوية على المحتوية ألدوية البيطريةل المناسب  االستخدام. 2

 نظام إلى ضادات حيوية لدى احتوائها أية م بدقة  بيطريةأدوية   وصفة تشير أية  أن  يجب 

مضادات  على المحتوية األدوية البيطرية وكمية تطبق حيثما السحب  وفترة ات الجرع

 . معالجتها المراد  الحيوانات  وعدد  ات الجرع  على اعتماد اوذلك  تسليمها،المنوي   حيوية



 

 

بعض   فيللجراثيم دون ترخيص  مضادات    على  محتوية  أدوية بيطرية  باستخدام  يسمح  قد 

 ذلك في بما السارية الوطنية التشريعات  مع ذلكتوافق ي  أنالمناسبة شريطة  الظروف

 الطبيب   عاتق  على  تقع  كهذه  حالة  فيو.  وفقا  للظروف  استخدامها  الواجب   السحب  فترات 

 وطريقة   ات الجرع  نظام  ذلك  في  بما  المسؤول  االستخدام  شروط  مسؤولية تحديد   البيطري

 .لسحب ا وفترةالدواء  إعطاء

  مضادات حيوية على  المحتوية البيطريةاألدوية  مركبات  استخدام يقتصر أن يجب 

 .مناسب  مسجلدواء   فيها يتوفر ال التي الظروف  علىومسجلة دون ترخيص 

 

 البيانات  تسجيل. 3

 مع يتوافق  بما مضادات حيوية  على  المحتوية األدوية البيطرية بسجالت  االحتفاظ يجب 

 : التالية المعلومات  سجالت الهذه   تتضمن أن يجب و. الوطنيةالقوانين 

 حيوانية؛ لكل فصيلة في المستخدمة األدوية البيطرية كميات . أ

 منتجةمزرعة تربية لحيوانات  لكلتسليمها   تم  التي األدوية البيطرية بجميع قائمة. ب 

 للغذاء؛

 ؛سحب الدواء وفترة الحيوانات تعريف  ذلك في بما  يةعالجبرامج . ج

 ات الحيوية؛ مضاد الجراثيم لل حساسية بيانات . د 

 للعالج؛ الحيوانات  استجابة على  تعليقات . هـ

 عدم ذلك في بما  ،الجراثيمدات بمضا للعالجالسلبية  الفعل ردود  في التحقيق. و

 يجب وفي هذه الحالة . الجراثيم المحتملة للمضادات الحيوية مقاومة بسبب  االستجابة

 . المختصةالقانونية  السلطات  إلى بوهةالمش السلبية الفعل ردود  عن  اإلبالغ

ا البيطريين  األطباء على يجب   حول دوري بشكل التربية رعامز سجالت  مراجعة أيض 

للتوجيهات   االمتثال لضمان  مضادات حيوية على  المحتوية األدوية البيطرية استخدام

 .العالجات  فعالية لتقييم السجالت  هذه واستخداملها  الطبية وصفات ال أو

 الملصقات الدوائية . 4

 وفقا بيطري طبيب  قبل من ةالمقدم األدوية البيطرية جميع علىملصقات  وضع يجب 

 . ةالوطني ات للتشريع

 المستمر المهني والتطوير التدريب . 5



 

 

 المحدد  النحو على التدريبية  البرامج في البيطرية المهنية المنظمات  تشارك  أن ينبغي

 البيطرية  المهنيةلجمعيات ا تقوم  أن المستحسن منو. 6.10.3 المادة من( 11 البند  في

ستخدام  بشأن اال  كل فصيلة حيوانيةل السريرية للمعالجة توصيات ب  أعضائهاتزويد ب

 .المحتوية على مضادات حيوية دوية البيطريةلأل والحِذرالمسؤول 

 

 .6.10.7المادة 

 

 للغذاءلمنتجة ا الحيوانات  أصحاب  مسؤوليات 

 تنفيذ  مسؤولية  بيطري، طبيب  وإرشاد   بمساعدة ،المنتجة للغذاء حيوانات ال يتحمل مربو. 1

  وسالمة الحيوان صحة تعزيز أجل من  مزارعهم في الحيوان ورعاية  يةالحيوان  صحةلل برامج

 .غذاءال

 : المنتجة لألغذية ما يلي  الحيوانات  مربي على جب توي. 2

 مثل)  الوقائية اإلجراءات  يحدد  الذي المعالج البيطري الطبيب  مع صحية خطة وضع   . أ

    الخطط

  الطفيليات  ومكافحة ، الضرع لتهاب ال مكافحة وخطط ،  لمزارع التسمين الصحية   

 الداخلية 

 ؛( الحيوي  األمن وتدابيرالتحصين   وبرامج ، الخارجيةو   

 طبيب  ةوصف  على بناء   حيويةمضادات  على ةالمحتوي األدوية البيطرية استخدام. ب 

   أي أوفقط  بيطري

  علىتحتوي    ألدوية بيطريةبإعطاء وصفات   له مصرحو جيد ا مدرب  آخر شخص   

   مضادات حيوية

 ؛ البيطري الطبيب  إشراف وتحت  ةالوطني  ات للتشريع وفق ا  

 ات ملصق لتعليمات  وفق ا مضادات حيوية على  المحتويةاألدوية البيطرية  الـ استخدام   .ج

   في بما ، المنتج

 ؛لمعالجا البيطري  الطبيب  تعليمات  أو  ، التخزين ظروف ذلك      

 من التخلص  مسببات األمراض؛  نقل لتجنب  االقتضاء، عند  المريضة، الحيوانات  عزل. د 

  الحيوانات 

الضرورية  النظافة دابيرت واتخاذ  المزرعة في البيولوجية السالمة  موضوع معالجة. هـ

 االقتضاء؛  حسب 



 

 

 في المخلفات  مستويات  أن لتأكد منل بها الموصي السحب  فترات  وتسجيل االمتثال. و

   المشتقة األغذية

 المستهلك؛  على خطر  أي  تشكل  ال الحيوانات  من           

  الصالحية انتهاء تاريخ عند   مضادات حيوية على ةالمحتوي  األدوية البيطرية  استخدام. ز

   من والتخلص 

  على  ةالمحتوي األدوية البيطرية من  الصالحية والمنتهي المستخدم غير الفائض            

  في مضادات حيوية

 للبيئة؛  آمنة ظروف ظل           

 ينبغيو  ؛هاالجراثيم ل وحساسية  ةالبكتريولوجي المخبرية السجالت  بجميع االحتفاظ. ح

 الحيوانات؛  عالج عن  المسؤول البيطري للطبيب  البيانات  ههذ  إبراز

  حيويةالمضادات ال على  المحتوية األدوية البيطرية لجميع صحيحة  بسجالت   االحتفاظ. ط       

 : يلي ما ذلك في بما المستخدمة،

i .؛  الصالحية انتهاء وتاريخ الد فعة ورقم  الفعالة مادتهو جالمنتَ  اسم 

ii .؛  زعوالمو ةالوصف صاحب  اسم 

iii .؛ إعطاء الدواء تاريخ 

iv .؛ الحيوي المضاد  أعطيت  التي الحيوانات  مجموعة أو الحيوان هوية 

v . ؛المعالَجة السريرية الحاالت 

vi .الجرعة. 

vii . ؛ السحب  فترات  انتهاء تاريخ ذلك في بما االنسحاب  فترات 

viii  .؛ المعملية االختبارات  نتيجة 

ix .؛ العالج فعالية 

 .العائدة للظهور األمراض  مشاكل عن  المسؤول البيطري الطبيب  إبالغ. ي

 التدريب   .3

 في المحدد  النحو على  التدريبية البرامج في اءغذ المنتجة لل حيوانات مربو ال يشارك نيجب أ

األغذية  حيوانات المنتجة ل الجمعيات  تعمل بأن  وصىوي .  6.9.3 المادة من( 11 البند 

 لالستخدامالمعتمدة حاليا   اإلرشادات  تنفيذ على   البيطرية المهنية المنظمات  مع بالتعاون

 .حيوية ات مضاد  على  المحتوية ألدوية البيطريةل والحِذرالمسؤول 

 



 

 

 .6.10.8المادة 

 الحيوانية  األعالف مصنعي مسؤوليات 

يجب أال يسمح لمطاحن األعالف المتضمنة مضادات حيوية بتسليمها لمربي الحيوانات  .1

إعطاء  يتم  قد  ، ذلك من  وبدال  . معاِلج بيطري  طبيب  المنتجة لألغذية إال بموجب وصفة 

 مناسب  بشكل مدربين آخرين أشخاص  قبل من لألعالف الدوائية  لهذه وصفات 

  الوطني   للتشريع  بالمضادات الحيوية وفق األدوية بيطرية  بإعطاء وصفات    لهم  ومرخص 

 وفق ا  بذلك القيام الدوائية األعالف مصنعي على ويجب . بيطري طبيب  إشراف وتحت 

كما يجب وضع . الوطنية التشريعات  بموجب  المختصة السلطة وضعتها التي للقواعد 

 .على جميع األعالف الدوائية  الملصقات المناسبة 

ألدوية االستخدام المسؤول والحِذر ل بشأن والتوصيات   القوانين قيجب تعزيز تطبي .2

الذين الحيوانية  المضادات الحيوية من قبل مصنعي األعالفالمحتوية على  البيطرية

 .يتوجب عليهم االحتفاظ بسجالت مفصلة لألعالف الدوائية

 

 الذين الحيواني العلف مصنعي على فقط، كما يجب  المعتمدة األدوية يجب استخدام. 3

فقط المرخص لها إلى األعالف  تضاف األدوية التأكد أن   الدوائية األعالف بإعداد  يقومون

 من العالج كما هو مسجل علىلهدف ووفقا  ل بنسبة محددة وللفصيلة الحيوانية المستهدفة

 . بيطريةالملصقة أو بموجب وصفة 

 تاريخو  االستخداموجهة والعلف  اسم مع الملصقات المالئمة وضع  من التأكد  ب يج. 4

 العلف على  ملصقة وضع  يتم أن الدوائي الحيواني العلف مصنعو يضمن أن يجب : ب السح

 ،وهدف العالج المعتمد  ،العالجي الدواء مستوى مثل) المناسبة المعلومات مع  الحيواني

  لضمان وذلك( ،ات تحذيروال  االستخدام، وتعليمات  ،لها المحضرالحيوانية  األنواع

 . المنتج قبل  من واآلمن  الفعال االستخدام

  الذين  الحيوانية األعالف مصنعي على يجب: األخرى األعالف تلوث لمنع المناسبة اإلنتاج طرق تنفيذ . 5

  والتلوث الحقة  إضافية أعمال لتجنب المناسبة اإلنتاج ممارسات تنفيذ الطبية األعالف بإعداد يقومون      

 . لألعالف غير الدوائية ناآلم غير المتقاطع       

 
 


