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متابعة اﻻجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة لﻸمم
المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة بالصحة
مقاومة مضادات الميكروبات
تقرير من المدير العام
نظر المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة في كانون الثاني /يناير  ،٢٠١٩في نس ـ ـ ــخة
-١
سابقة من هذا التقرير وأحاط به علماً ،واعتمد القرار م ت١٤٤ق١.١١
ويقدم هذا التقرير أحدث المعلومات عن تنفيذ القرار ج ص ع (٢٠١٥) ٧-٦٨بشـ ـ ــأن خطة العمل العالمية
-٢
بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والقرار رقم  (٢٠١٦) ٣/٧١الصادر عن الجمعية العامة لﻸمم المتحدة المعني
باﻹعﻼن الس ـ ــياس ـ ــي لﻼجتماع الرفيع المس ـ ــتوى للجمعية العامة بش ـ ــأن مقاومة مض ـ ــادات الميكروبات ،فضـ ـ ـﻼً عن
المستجدة.
التحديات الرئيسية الحالية والمخاطر
ّ
وقد أعاد اﻹعﻼن الســياســي تأكيد خطة العمل العالمية وأغ ارضــها الخمســة الجامعة ،التي تعاونت منظمة
-٣
الص ــحة العالمية ومنظمة اﻷغذية والزراعة لﻸمم المتحدة والمنظمة العالمية لص ــحة الحيوان في وضــعها واعتمدتها
في وقت ﻻحق.
وتقدم اﻷقســام التالية ملخصـاً لﻺجراءات التي اتخذتها المنظمة على مســتوياتها الثﻼثة ومن خﻼل التعاون
-٤
مع منظمة اﻷغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصــحة الحيوان وســائر أصــحاب المصــلحة ،دعماً لتنفيذ اﻻلتزامات
التي قُطعت في اﻹعﻼن السياسي وفي القرار ج ص ع.٧-٦٨

المحرز على الصعيد القُطري في محاربة مقاومة مضادات الميكروبات
التقدم ُ
وضـ ـ ــعت الدول اﻷعضـ ـ ــاء خطط العمل الوطنية بشـ ـ ــأن محاربة مقاومة مضـ ـ ــادات الميكروبات وبدأت في
-٥
تنفيذها باﻻستناد إلى اﻹرشادات واﻷدوات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اﻷغذية والزراعة والمنظمة
العالمية لصــحة الحيوان .وفي كانون الثاني /يناير  ،٢٠١٩كان  ١١٧بلداً قد وضــع الصــيغة النهائية لخطة العمل
الوطنية وكان  ٦٢بلداً آخر بصدد وضعها؛ وتمثل تلك البلدان جميع اﻷقاليم وجميع مستويات الدخل والتنمية.
 ١انظر الوثيقة م ت ١٩/١٤٤والمحاض ـ ـ ـ ـ ـ ــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة ،الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الخامسة عشرة ،الفرع  ،٤والجلسة السادسة عشرة ،الفرع  ،١والجلسة السابعة ،عشرة الفرع ) ٢باﻹنكليزية(.
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المحرز ،تولــت منظمــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة العــالميــة ومنظمــة اﻷغــذيــة والز ارعــة والمنظمــة
-٦
ومن أجــل قيــاس التقــدم ُ
العالمية لصحة الحيوان منذ عام  ،٢٠١٦اﻹدارة المشتركة ﻻستقصاء التقييم الذاتيُ ،وضعت اﻷسئلة التي يطرحها
على أســاس اﻷغراض اﻻس ــتراتيجية لخطة العمل العالمية .وأجابت  ١٥٤من أص ــل  ١٩٤دولة عض ـواً تمثل ٪٩١
من سـ ـ ـ ــكان العالم على اسـ ـ ـ ــتقصـ ـ ـ ــاء الفترة  ،٢٠١٨-٢٠١٧وقد أحرز  ٪٤٠منها تقدماً في تنفيذ خطط العمل بعد
صـ ــدور موافقة الحكومة عليها ،باتخاذ التدابير الخاصـ ــة بالرصـ ــد ٕواش ـ ـ ارك جميع القطاعات المعنية وتحديد التمويل
ص ـص للتنفيذ .وقد ُنشــرت اﻹجابات على أســئلة اﻻســتقصــاء في قاعدة بيانات ١متاحة للعموم ،ﻹتاحة المجال
المخ ّ
ﻹجراء استعراض قُطري بالتعاون مع المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة.
وتشـ ـ ــمل النتائج الرئيسـ ـ ــية المسـ ـ ــتمدة من الجولة الثانية ﻻس ـ ـ ــتقصـ ـ ــاء التقييم القُطري الذاتي بش ـ ـ ــأن مقاومة
-٧
مضادات الميكروبات الذي أُجري في الفترة  ،٢٠١٩-٢٠١٨ما يلي٢:
أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ نحو  ٪٥٠من البلدان المجيبة فريقًا عامﻼً متعدد القطاعات ُيعنى بمقاومة مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
)أ (
الميكروبات ،ويض ـ ـ ــم ممثلين من قطاعات ص ـ ـ ــحة اﻹنس ـ ـ ــان والحيوان والنبات ،والس ـ ـ ــﻼمة الغذائيةٕ ،وانتاج
ووضعت هذه اﻷفرقة العاملة موضع التشغيل في  ٥٣بلداً؛
اﻷغذية ،والبيئة؛ ُ
)ب( وفي حين أن  ١٢٥بلداً قد نفّذ حمﻼت ﻹذكاء الوعي بشأن مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
على ص ـ ــحة اﻹنس ـ ــان ،فإنه يلزم بذل المزيد من الجهود على النطاق الوطني؛ وفي مجال ص ـ ــحة الحيوان
وسائر القطاعات غير البشرية ،نفذ ثلث البلدان حمﻼت ﻹذكاء الوعي؛

وعلى الرغم من أن  (٪٦٨) ١٠٥بلدان أفادت بأن لديها نظاماً وطنياً لترص ـ ــد مقاومة مض ـ ــادات
)ج (
الم ْمرضــات البكتيرية الشــائعة بين البشــر ،فهي ليســت جميعها منضــمة في
بعض
ب
يتعلق
فيما
الميكروبات
ُ
الوقت الحالي إلى النظام العالمي لترص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مقاومة مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات؛ وﻻ يقوم إﻻ نحو  ٪٤٠من
البلدان بترصد قطاعي الحيوان واﻷغذية؛
وأفاد  ٩٠بلداً بأن لديه برنامجاً وطنياً للوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاية الصـ ــحية،
)د(
ومبادئ توجيهية في قطاعي الحيوان ٕوانتاج اﻷغذية ،وأفادت بلدان أقل من ذلك بكثير بأن لديها برامج
وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها؛
وفي حين أن هناك  ١٢٣بلداً لديه ســياســات تشــترط وصــفة طبية ﻻســتخدام المضــادات الحيوية،
)ه(
فلم ُي َح ّد من اس ـ ـ ـ ــتخدام مض ـ ـ ـ ــادات الميكروبات الحاس ـ ـ ـ ــمة اﻷهمية للطب البش ـ ـ ـ ــري لتعزيز النمو في إنتاج
اﻷغذية الحيوانية ،إﻻ في  ٦٤بلداً.
وعلى الرغم من جوانب القص ــور في اس ــتقص ــاءات التقييم الذاتي هذه ،فإن نتائجها تتس ــق اتس ــاقاً كبي اًر مع
-٨
بيـ ــانـ ــات التقييم ـ ـات الخـ ــارجي ـ ـة المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ـ ـة التي أُجريـ ــت في إطـ ــار اللوائح الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـ ــة الـ ــدوليـ ــة ) (٢٠٠٥في
الفترة  ٢٠١٦و .٢٠١٨وفي س ـ ـ ـ ـ ــياق تعزيز اﻷمن الصـ ـ ـ ـ ــحي العالمي ،يتمثل أحد المجاﻻت التقنية الرئيس ـ ـ ـ ـ ــية التي
تخض ـ ـ ــع للتقييم الخارجي المش ـ ـ ــترك ،في ما إذا كانت الدول اﻷعض ـ ـ ــاء لديها نظام عامل بالفعل ُيعنى باﻻس ـ ـ ــتجابة
الوطنية بشأن محاربة مقاومة مضادات الميكروبات من خﻼل نهج الصحة الواحدة.
 ١قاعدة البيانات العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات :تقييم ذاتي للبلدان )،(https://amrcountryprogress.org/
تم اﻻطﻼع في  ٢٦شباط /فبراير .(٢٠١٩

 ٢الجولة الثالثة ﻻستقصاء التقييم القُطري الذاتي ) (٢٠١٩-٢٠١٨ستنتهي في  ١٥آذار /مارس  ،٢٠١٩وستتاح النتائج
اﻷولية على الرابط التالي.https://amrcountryprogress.org :
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ولض ـ ــمان اﻻس ـ ــتدامة الطويلة اﻷجل لﻺجراءات المتخذة على الصـ ــعيد القُطري لمحاربة مقاومة مض ـ ــادات
-٩
الميكروبات ولبناء أنظمة قادرة على الص ـ ــمود للوقاية من العدوى وعﻼجها على نطاق واس ـ ــع ،من شـ ــأن البلدان أن
تسـ ــتفيد من إدراج المبادرات الخاصـ ــة بمقاومة مضـ ــادات الميكروبات في اس ـ ـتراتيجياتها الوطنية الخاصـ ــة بالتغطية
الصحية الشاملة واﻷمن الصحي.

المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية
التقدم ُ

الﻐرض  -١زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضــ ــادات الميكروبات وكفالة فهمها بشــ ــكل أفضــ ــل من خﻼل
الفعال
اﻻتصال والتعليم والتدريب ّ

ُ -١٠يقام اﻷسبوع العالمي للتوعية بشأن المضادات الحيوية كحملة كبرى في جميع اﻷقاليم ،في تشرين الثاني/
نوفمبر من كل عام منذ عام  ،٢٠١٥من أجل إذكاء الوعي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والحث على العمل
على اﻻس ـ ـ ـ ــتعمال المس ـ ـ ـ ــؤول لمض ـ ـ ـ ــادات الميكروبات على نطاق التفاعل بين اﻹنس ـ ـ ـ ــان والحيوان واﻷغذية والبيئة.
وتش ــارك منظمة اﻷغذية والزراعة والمنظمة العالمية لص ــحة الحيوان أيضـ ـاً بنش ــاط في حملة "المض ــادات الحيوية:
تعامل معها بحرص" التي تس ـ ـ ـ ــتمر على مدى أس ـ ـ ـ ــبوع .وفي عام  ،٢٠١٧ش ـ ـ ـ ــارك  ١٣١بلداً في الحملة .وتش ـ ـ ـ ــير
البيانات اﻷولية لعام  ٢٠١٨إلى مش ـ ـ ــاركة قوية من ِقبل البلدان من جميع اﻷقاليم الس ـ ـ ــتة ،حيث أفادت بوجود نحو
 ٥٠٠حدث على صعيد العالم.
وعقدت مش ـ ــاورات تقنية في عامي  ٢٠١٧و ،٢٠١٨بحض ـ ــور الخبراء في مجال تغيير السـ ـ ــلوك من أجل
-١١
ُ
تبادل المعارف بشــأن تغيير الســلوكيات الخاصـة باســتعمال المضــادات الحيوية ،وشــارك فيها بعض موظفي منظمة
اﻷغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـ ــحة الحيوان فض ـ ـﻼً عن أصـ ــحاب المصـ ــلحة الرئيسـ ــيين .واسـ ــتناداً إلى هذه
المشاورات ،سيجري تحديد عدد من المشاريع التجريبية القُطرية ﻹعدادها في عام .٢٠٢٠
 -١٢ووضعت المنظمة إطا اًر للكفاءات ١يتضمن قائمة للمعارف والمهارات والمواقف اﻷساسية وأخرى للمعارف
والمهارات والمواقف اﻹضـافية ،الﻼزمة للسـياسـات والممارسـات في ميدان صـحة اﻹنسـان ،من أجل تمكين العاملين
الفعالية .ويشـ ـ ـ ــمل اﻹطار إرشـ ـ ـ ــادات بشـ ـ ـ ــأن
الصـ ـ ـ ــحيين من مواجهة مقاومة مضـ ـ ـ ــادات الميكروبات على نحو من ّ
النظم الصـ ـ ـ ــحية وموظفو الصـ ـ ـ ــحة
الجماعات المهنية الرئيسـ ـ ـ ــية ،بما في ذلك واضـ ـ ـ ــعو الوصـ ـ ـ ــفات الطبية ومديرو ُ
العمومية .ويســتهدف اﻹطار مؤس ـســات التعليم والتدريب الصــحي قبل الخدمة وأثناء الخدمة ،ويمكن اســتخدامه في
التخطيط لمراجعة الكفاءات الخاصـة بمقاومة مضـادات الميكروبات وتعزيزها ،ولتحقيق المسـتوى اﻷمثل في اﻷدوار
ووض ــعت الصــيغة النهائية لوحدة تدريبية تتناول دور
أو الوظائف الخاصــة باﻹشــراف على مض ــادات الميكروباتُ .
الوقاية من العدوى ومكافحتها في محاربة مقاومة مضادات الميكروبات ،وتم تنفيذها.

البينات من خﻼل الترصد ٕواجراء البحوث
الﻐرض  -٢تعزيز المعارف وقاعدة ّ
 -١٣يقدم النظام العالمي لترص ــد مقاومة مض ــادات الميكروبات الذي اس ــتُهل في تشـ ـرين اﻷول /أكتوبر ٢٠١٥
نهجاً موحداً لجمع البيانات الخاص ـ ـ ـ ــة بمقاومة مض ـ ـ ـ ــادات الميكروبات وتحليلها وتبادلها حس ـ ـ ـ ــب البلدان فيما يتعلق
ببعض البكتيريا المختارة التي تسـ ــبب حاﻻت العدوى الشـ ــائعة في البشـ ــر التي تتناقص خيارات العﻼج المض ــاد لها
باس ــتمرار بس ــبب ظهور مقاومة مض ــادات الميكروبات؛ ويس ــعى النظام أيضـ ـاً إلى رص ــد أوض ــاع اﻷنظمة الوطنية
١

WHO Competency Framework for Health Workers’ Education and Training on Antimicrobial
Resistance (document WHO/HIS/HWF/AMR/2018.1). Available at
https://www.who.int/hrh/resources/WHO-HIS-HWF-AMR-2018.1/en/ (accessed 1 April 2019).

3

ج١٨/٧٢

A72/18

القائمة والحديثة الخاصـ ـ ــة بترصـ ـ ــد مقاومة مضـ ـ ــادات الميكروبات .وصـ ـ ــدر التقرير السـ ـ ــنوي الثاني للنظام العالمي
لترصــد مقاومة مضــادات الميكروبات في كانون الثاني /يناير  ١،٢٠١٩وتضــمن معلومات مقدمة من  ٦٨بلداً من
البلدان المنض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة إلى النظام في  ٣١تموز /يوليو  ١٠) ،٢٠١٨بلدان منخفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدخل ،و ١٦بلداً من بلدان
الش ـ ـ ـريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسـ ـ ـط ،و ١٥بلداً من بلدان الشـ ـ ـريحة العليا من فئة الدخل المتوســ ــط ،و ٢٧بلدًا
النظم الوطنية لترص ـ ـ ـ ـ ـ ــد مقاومة مض ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات ،في حين قدم
مرتفع الدخل( .وقدم  ٦٧بلداً معلومات عن ُ
 ٤٨بلداً بيانات عن مقاومة مضــادات الميكروبات أيض ـاً .ومقارنة بعام  ،٢٠١٧زادت البلدان المنضــمة إلى النظام
العالمي لترصــد مقاومة مضــادات الميكروبات في عام  ٢٠١٨بنســبة  ،٪٥٧وقدم ضــعف عدد البلدان تقريباً بيانات
عن مقاومة مض ــادات الميكروبات .ويس ــتمر التقدم في مش ــاركة البلدان حيث بلغ عدد البلدان المنض ــمة إلى النظام
 ٧٣بلداُ في  ١٢شباط /فبراير .٢٠١٩
 -١٤ويقدم النظام العالمي لترص ـ ـ ـ ـ ــد مقاومة مض ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات الدعم ويض ـ ـ ـ ـ ــع اﻷدوات ،وﻻس ـ ـ ـ ـ ــيما للبلدان
سـ ـ ـ ـ ـر أوجه التآزر بين مبادرات الترص ـ ـ ـ ــد المتعلقة بمقاومة مض ـ ـ ـ ــادات الميكروبات التابعة
الش ـ ـ ـ ــحيحة الموارد .وقد ي ّ
للمنظمة .ويجري وضع وحدات جديدة في منصة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهذا النظام ،من أجل تيسير المزيد
من التكامل في التحليل والتبليغ .وفض ـ ـ ـ ـﻼً عن ذلك ،فقد اسـ ـ ـ ــتُهل عنصـ ـ ـ ــر النظام الخاص بالتبليغ بشـ ـ ـ ــأن المقاومة
المســتجدة لمضــادات الميكروبات في عام  ،٢٠١٨في ســبيل دعم قدرات البرامج الوطنية لترصــد مقاومة مضــادات
الميكروبات فيما يتعلق بالكشــف عن مقاومة مضــادات الميكروبات واﻹنذار المبكر بشــأنها وتقدير مخاطرها وتعزيز
اﻷمن الصحي العالمي.
 -١٥وفي نهاية المرحلة المبدئية في العام القادم ) ،(٢٠١٩-٢٠١٥س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيجري تنقيح النظام العالمي لترص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مقاومة مض ــادات الميكروبات .وس ــوف تُدرج غايات ومجموعات بيانات جديدة ،وس ــيجري التص ــدي على نحو أكثر
ﻻ للمخاطر المستجدة مثل البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم.
شمو ً
 -١٦ويعمل النظام العالمي لترص ـ ـ ـ ـ ـ ــد مقاومة الميكروبات على تعزيز النهوج اﻻبتكارية لتدعيم ترص ـ ـ ـ ـ ـ ــد مقاومة
مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي من أجل تحسين فهمنا ﻷثر مقاومة مضادات الميكروبات على صـحة
اﻹنسـ ــان .ومن شـ ــأن تطوير وتطبيق التكنولوجيات الجديدة مثل تسـ ــلسـ ــل الجينوم الكامل أن يس ـ ــاعد على الكش ـ ــف
المبكر عن نشأة مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارها ،وأن يوفر المزيد من المعلومات في الوقت المﻼئم لتوجيه
عملية وضــع الســياســات بشــأن مكافحة مقاومة مضــادات الميكروبات .ومن شــأن بيانات التســلســل الجيني المســتمدة
من ترص ــد مقاومة مض ــادات الميكروبات أن توفر معلومات أس ــاس ــية لﻼس ــترش ــاد بها في وض ــع أدوات التش ــخيص
السريع ،مثل أساليب التشخيص في مراكز الرعاية ،من أجل تحديد خصائص مقاومة المضادات على نحو أفضل
وأسرع.
 -١٧وتش ــارك المنظمة أيضـ ـاً في وض ــع نظام الترص ــد الوطني المتكامل والمتعدد القطاعات لمقاومة مض ــادات
الميكروبات ،وفي تعزيز تنفيذه وتنســيقه ،باتّباع نهج الصــحة الواحدة ،وباﻻســتناد إلى إرش ــادات الفريق اﻻس ــتش ــاري
التابع للمنظمة والمعني بالترص ـ ـ ــد المتكامل لمقاومة مضـ ـ ـ ــادات الميكروبات .وتيسـ ـ ـ ــي اًر لتنفيذ الدول اﻷعض ـ ـ ــاء لهذا
النظام ،تعكف المنظمة والفريق اﻻسـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــاري على وضـ ـ ـ ــع بروتوكول عالمي متكامل لترص ـ ـ ـ ــد مقاومة مض ـ ـ ـ ــادات
الميكروبات في البشر وفي السلسلة الغذائية وفي البيئة ،بالتركيز على مؤشر واحد وهو اﻹشريكية القولونية المنتجة
للبيتا ﻻكتاميز الواسـ ـ ــع الطيف ،فيما ُيعرف باس ـ ــم المش ـ ــروع الثﻼثي الحلقات الخاص باﻹشـ ـ ـريكية القولونية المنتجة
 ١تقرير النظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات :مرحلة التنفيذ المبكر٢٠١٨-٢٠١٧ ،
) ،https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279656/9789241515061-eng.pdf?ua=1تم اﻻطﻼع في
 ٢٧شباط /فبراير .(٢٠١٩
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للبيتا ﻻكتاميز الواسـ ـ ــع الطيف .ويخضـ ـ ــع المشـ ـ ــروع اﻵن لمرحلة التجريب وسـ ـ ــوف ُيدرج كوظيفة جديدة في النظام
العالمي لترصـ ــد مقاومة الميكروبات بعد اسـ ــتكمال مرحلة التطوير .وهناك أيض ـ ـاً مناقشـ ــات جارية من أجل التعاون
مع منظمة اﻷغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـ ــحة الحيوان في إنشـ ــاء بوابة وحيدة تربط بين البيانات الخاصـ ــة
بمعدﻻت مقاومة مضـ ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهﻼك مضـ ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات في القطاعات البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية والحيوانية
)اﻷرضــية والمائية( والنباتية .ومن المتوقع للفريق اﻻســتشــاري الثﻼثي للدعم المشــترك بين القطاعات بشــأن مقاومة
مضــادات الميكروبات ،أن يبدأ عمله بحلول عام  ٢٠١٩لدعم الجهود التي تبذلها منظمة الصــحة العالمية ومنظمة
اﻷغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في سبيل تعزيز الترصد المتكامل.
 -١٨وتعمل المنظمة مع ســائر الوكاﻻت التابعة لﻸمم المتحدة ذات الصــلة على تحســين فهم دور اﻹتاحة غير
الكافية للمياه واﻹصحاح والنظافة الصحية وتلوث البيئة ببقايا مضادات الميكروبات والميكروبات المقاومة في نشأة
مقاومة مض ــادات الميكروبات وأثر ذلك على الصـــحة .وفي هذا الصـ ــدد ،تدعم المنظمة المشـــروع العالمي لترصـ ــد
مياه الص ـ ــرف ونش ـ ــر نتائجه .كما تُقدم المنظمة المس ـ ــاعدة التقنية من أجل تيس ـ ــير دمج طرائق الترص ـ ــد البيئي في
النظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات.

الﻐرض  -٣خفض معدﻻت اﻹص ـ ــ ــابة بالعدوى من خﻼل التدابير الفعالة المتعلقة باﻹصـ ـ ـ ــحاح والنظافة
والوقاية من العدوى
 -١٩تُعد الوقاية من العدوى حاسمة اﻷهمية للحد من الحاجة إلى المضادات الحيوية ومكافحة انتشار الكائنات
الدقيقة الم ِ
بالبينات بشـ ــأن العناص ـ ــر اﻷسـ ــاسـ ــية للبرامج
قاومة .وعقب صـ ــدور توصـ ــيات المنظمة الجديدة المسـ ـ ّـندة ّ
ُ
الفعالة للوقاية من العدوى ومكافحتها في عام  ١،٢٠١٦ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر المزيد من المبادئ التوجيهية التقنية المحددة في
ّ
عام  ٢٠١٧بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الوقاية من البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم والراكدة البومانية والزائفة الزنجارية في مرافق
الرعاية الصـ ـ ـ ـ ــحية ٢.كما ص ـ ـ ـ ـ ــدرت المبادئ التوجيهية العالمية بش ـ ـ ـ ـ ــأن الوقاية من العدوى في مواض ـ ـ ـ ـ ــع التدخﻼت
الجراحية في عام  ،٢٠١٦واشــتملت على توصــيات لتحســين اســتعمال المضــادات الحيوية في الخدمات الجراحية؛٣
وأُضـ ـ ـ ـ ــيف فرع جديد عن العﻼج الوقائي بالمضـ ـ ـ ـ ــادات الحيوية في التدخﻼت الجراحية إلى التحديث الصـ ـ ـ ـ ــادر في
عام  ٢٠١٩لقائمة اﻷدوية اﻷسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــية .ولسـ ـ ـ ـ ـ ــد الثغرات بين تنفيذ ورصـ ـ ـ ـ ـ ــد برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها
البينات
فعاليتها ،وضـ ـ ــعت المنظمة أدوات وموارد عملية باﻻسـ ـ ــتناد إلى ّ
والممارسـ ـ ــات التي أثبتت المسـ ـ ــوح المختلفة ّ
واﻷمثلة القُطرية ٤.وقُدم الدعم المكثف طوال العام الماض ـ ـ ــي عن طريق التعاون على ص ـ ـ ــعيد مس ـ ـ ــتويات المنظمة
الثﻼثة ،إلى  ٤٠بلداً من أجل تقييم العناصر اﻷساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها وتنفيذها ،بما في ذلك الروابط
الوثيقة بخطط العمل الوطنية بش ـ ــأن الوقاية من العدوى ومكافحتها والمياه واﻹص ـ ــحاح والنظافة الص ـ ــحية والطوارئ
الص ـ ـ ــحية ،وتحسـ ـ ــين جودة الرعاية في سـ ـ ــياق التغطية الص ـ ـ ــحية الشـ ـ ــاملة .وفضـ ـ ـ ـﻼً عن ذلك ،فقد أجرت المنظمة
في الفترة  ٢٠١٨-٢٠١٧مسـ ـ ــحاً للبرامج الوطنية المعنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها ،واسـ ـ ــتهلت مسـ ـ ــحاً عالمياً
المحرز في برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها والبرامج الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنظافة
يهدف إلى إجراء تحليل لحالة التقدم ُ
https://www.who.int/infection-prevention/publications/core-components/en/

)تم اﻻطﻼع

 ١انظر الرابط التالي:
في  ١٣آذار /مارس .(٢٠١٩

https://www.who.int/infection-prevention/publications/guidelines-cre/en/

)تم اﻻطﻼع

https://www.who.int/infection-prevention/publications/ssi-guidelines/en/

)تم اﻻطﻼع

 ٢انظر الرابط الت ـ ـ ــالي:
في  ٢٧شباط /فبراير .(٢٠١٩
 ٣انظر الرابط الت ـ ـ ــالي:
في  ١٣آذار /مارس .(٢٠١٩

 ٤انظر الرابط التالي) http://www.who.int/infection-prevention/en/ :تم اﻻطﻼع في  ٢٧شباط /فبراير .(٢٠١٩
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اليدين في مرافق الرعاية الص ــحية حول العالم ١.وتعمل المنظمة على الترويج لهذه المبادرة في س ــياق حملة "نظّفوا
أيديكم ﻹنقاذ اﻷرواح" التي شـ ـ ــنتها في  ٥أيار /مايو  ،٢٠١٩وسـ ـ ــتسـ ـ ــاعد البيانات التي سـ ـ ــتتولد على توجيه خطط
التحسين المحلية والتقدم العام في التدابير الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية.
 -٢٠وتُعد اﻹتاحة الكافية لخدمات المياه واﻹصـ ــحاح والنظافة الصـــحية الخاضـ ــعة لﻺدارة المأمونة واﻻسـ ــتخدام
المأمون للفض ـ ـ ــﻼت في إنتاج الغذاء حاسـ ـ ــمة اﻷهمية للوقاية من العدوى على الصـ ـ ــعيد المجتمعي .وتقدم المنظمة
الدعم التقني لتعزيز العناص ـ ـ ـ ـ ـ ــر المتعلقة بالبيئة في خطط العمل الوطنية من أجل التصـ ـ ـ ـ ـ ــدي لمقاومة مضـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الميكروبات ،مع التركيز على الرصــد وعلى تعزيز توافر خدمات المياه واﻹصــحاح والنظافة الصــحية اﻷســاســية في
مرافق الرعاية الصـ ــحية ومعالجة مياه الص ـ ــرف الص ـ ــحي ٕوادارة مخلفات الرعاية الصـ ــحية والترص ـ ــد .واس ـ ــتناداً إلى
جمعة في تقرير عام  ٢٠١٧للبرنامج المشــترك بين منظمة الصــحة العالمية واليونيســيف لرصــد إمدادات
ّ
الم ّ
البينات ُ
٢
المياه والمرافق الصـ ـ ــحية ،والتقرير عن خدمات المياه واﻹصـ ـ ــحاح والنظافة الصـ ـ ــحية في مرافق الرعاية الصـ ـ ــحية
ود ارســات أخرىُ ،سـلط الضــوء على الصــلة بين المياه واﻹصــحاح والنظافة الصــحية ومقاومة مضــادات الميكروبات
في اس ــتراتيجية المنظمة الجديدة بش ــأن المياه واﻹص ــحاح والنظافة الص ــحية للفترة  .٢٠٢٥-٢٠١٨وس ــيكون هناك
قدر أكبر من التعاون مع برنامج اﻷمم المتحدة للبيئة وس ـ ـ ــائر وكاﻻت اﻷمم المتحدة اﻷخرى بش ـ ـ ــأن هذه المسـ ـ ــألة.
كما أقرت لجنة الخبراء المعنية بمواصـ ــفات المسـ ــتحض ـ ـرات الصـ ــيدﻻنية في اجتماعها الثالث والخمسـ ــين الذي ُعقد
في جنيف في الفترة من  ٢٢إلى  ٢٦تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين اﻷول /أكتوبر  ،٢٠١٨بالتحدي الذي تطرحه مقاومة مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الميكروبات ،وأكدت الحاجة إلى المزيد من المدخﻼت التقنية لمواجهة إدارة النفايات في إنتاج المضادات الحيوية.
 -٢١وتعمل المنظمة على تعزيز اﻻس ـ ـ ـ ــتعمال الموس ـ ـ ـ ــع للقاحات ،لتجنب حاﻻت العدوى التي يمكن تﻼفيها في
المقام اﻷول ،وللحد أيض ـ ـ ـاً من الوصـ ـ ــفات الطبية للمضـ ـ ــادات الحيوية .وسـ ـ ــيؤدي التوسـ ـ ــع في اسـ ـ ــتعمال اللقاحات
الموجودة حالياً إلى الحد من حاﻻت العدوى الناتجة عن الممرض ـ ـ ـ ــات التي تُعالج عادة بالمض ـ ـ ـ ــادات الحيوية ،مثل
اﻻلتهاب الرئوي العقدي الذي ُيعد مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوﻻً عن معظم حاﻻت اﻻلتهاب الرئوي التي تحدث في المجتمع المحلي،
فضﻼً عن حاﻻت العدوى الفيروسية مثل اﻷنفلونزا ،التي ترتبط أيضاً باﻻستعمال غير المﻼئم للمضادات الحيوية.

الﻐرض  -٤العمل على ضـــمان اســتعمال اﻷدوية المضــادة للميكروبات على الوجه اﻷمثل لدى اﻹنســان
والحيوان
 -٢٢في القائمة النموذجية لﻸدوية اﻷس ـ ــاس ـ ــية ) ،(٢٠١٧اعتمدت المنظمة تص ـ ــنيفاً جديداً للمض ـ ــادات الحيوية
ﻹرش ـ ـ ـ ــاد اﻻس ـ ـ ـ ــتعمال اﻷمثل للمض ـ ـ ـ ــادات الحيوية والحد من المقاومة ،ويش ـ ـ ـ ــمل هذا التص ـ ـ ـ ــنيف ثﻼث مجموعات،
أﻻ وهي:
مجموعة اﻹتاحة :ينبغي أن تكون هذه المض ـ ـ ـ ـ ــادات الحيوية متاحة في جميع اﻷوقات وأن تكون
)أ (
ميس ـ ـ ـ ـ ــورة التكلفة ومض ـ ـ ـ ـ ــمونة الجودة ،وهي تمثل الخيارين اﻷول والثاني من المض ـ ـ ـ ـ ــادات الحيوية للعﻼج
التجريبي لحاﻻت العدوى البكتيرية والمتﻼزمات اﻷكثر شيوعاً و /أو اﻷشد وخامة؛
 ١انظر الرابط الت ـ ـ ــالي:
)تم اﻻطﻼع في  ٢٧شباط /فبراير .(٢٠١٩

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/ipc-global-survey-2019/en/

 ٢انظر الرابط التالي:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/258617?searchresult=true&query= Progress+on+Drinking+Water
%2C+Sanitation+and+Hygien&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc

)تم اﻻطﻼع في  ١٢آذار /مارس .(٢٠١٩
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)ب( مجموعة المراقبة )بما في ذلك معظم مضـ ـ ــادات الميكروبات ذات اﻷولوية اﻷولى التي صـ ـ ــنفتها
المنظمة بوصـ ـ ـ ــفها حاسـ ـ ـ ــمة اﻷهمية للطب البشـ ـ ـ ــري :(١ﻻ يوصـ ـ ـ ــى بها إﻻ لدواعي اﻻسـ ـ ـ ــتعمال المحددة
والمحدودة؛
مجموعة اﻻحتياط التي تس ـ ـ ــتخدم في حال فش ـ ـ ــل جميع المض ـ ـ ــادات الحيوية البديلة أو في حيثما
)ج(
تنشأ الحاجة إلى استجابة لمشكلة ناجمة عن أسباب ميكروبيولوجية.
وتتوقع المنظمة أن اعتماد هذا اﻹطار ) (AWaReسـ ـ ــيؤدي إلى الحد من اســ ــتخدام المضـ ـ ــادات
الحيوية المدرجة في مجموعتي "المراقبة" و"اﻻحتياط" ،في حين أن إتاحة المض ـ ــادات الحيوية المدرجة في
مجموعة "اﻹتاحة" ســوف يتســع نطاقها .وفض ـﻼً عن ذلك ،فســيجري اســتعراض جميع المضــادات الحيوية
المسـ ــجلة حديثًا وتص ــنيفها في فئات  AWaReكي ُيس ــترشـــد بها في برامج اﻹشـ ـراف وفي تحديد الثغرات
البحثية في تعريف دورها في العﻼج.
 -٢٣وتقدم المنظمة الدعم التقني ﻹعداد برامج اﻹشـراف على المضــادات الحيوية وتعزيزها في البلدان من أجل
تحقيق اﻻســتعمال اﻷمثل للمضــادات الحيوية في صــحة اﻹنســان .ويجري وضــع الصــيغة النهائية لمشــروع مجموعة
أدوات لدعم تنفيذ برامج اﻹشـ ـ ـراف على المض ـ ــادات الحيوية في المس ـ ــتش ـ ــفيات في البلدان المنخفض ـ ــة والمتوس ـ ــطة
الدخل.
 -٢٤ويقدم تقرير المنظمة اﻷول بشـ ـ ــأن ترصـ ـ ــد اسـ ـ ــتهﻼك المضـ ـ ــادات الحيوية الذي ُنشـ ـ ــر في تش ـ ـ ـرين الثاني/
نوفمبر  ٢،٢٠١٨بيانات عن اس ـ ـ ـ ــتهﻼك المض ـ ـ ـ ــادات الحيوية الجهازية من  ٦٥بلداً .ويوض ـ ـ ـ ــح التقرير النهج الذي
تنتهجه المنظمة في رصـد اسـتهﻼك مضـادات الميكروبات والمنهجية التي تتبعها في جمع البيانات ،ويسـلط الضـوء
على الخطوات التي ستتخذ مستقبﻼً لرصد استهﻼك مضادات الميكروبات .وفي بداية عام  ،٢٠١٩نشرت المنظمة
أداة جديدة ﻹجراء المس ــوح بش ــأن اس ــتعمال المض ــادات الحيوية في المس ــتش ــفيات .وفي المس ــتقبل ،س ــتقدم المنظمة
الدعم إلى البلدان التي تُجري مس ـ ــوحاً وطنية بش ـ ــأن اس ـ ــتعمال المض ـ ــادات الحيوية وترص ـ ــد اس ـ ــتهﻼك المض ـ ــادات
الحيوية لتحقيق فهم أفضل ﻻستعمال هذه اﻷدوية في البلدان.
 -٢٥ولمواص ـ ــلة وض ـ ــع إطار عالمي للتطوير واﻹشـ ـ ـراف من أجل محاربة مقاومة مض ـ ــادات الميكروبات ،عقد
الشركاء في الشراكة الثﻼثية ،منظمة الصحة العالمية ومنظمة اﻷغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان،
مشـ ـ ـ ـ ـ ــاورة ثانية مع الدول اﻷعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة غير الدول المعنية ،بالتعاون مع برنامج
اﻷمم المتحدة للبيئة ،في  ١و ٢تشـ ـ ـرين اﻷول /أكتوبر ُ ٢٠١٨عرض فيها مفهوم لﻺطار الجامع وجرت مناقش ـ ــته.
وأشارت الدول اﻷعضاء إلى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات من أجل تعديل العملية الخاصة باﻹطار ونطاقه،
بما في ذلك النظر في عمل فريق التنسيق المخصص المشترك بين الوكاﻻت بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.
 -٢٦وفي عام  ،٢٠١٧حدثت المنظمة قائمة المضادات الحيوية الحاسمة اﻷهمية للطب البشري ،التي تصنف
العوامل المضادة للميكروبات من أجل إدارة مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات الناجمة عن اﻻستعمال في غير
 ١المضادات الحيوية الحاسمة اﻷهمية للطب البشري  -التنقيح الخامس

)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf?sequence=1

في  ٢٧شباط /فبراير .(٢٠١٩

 ٢انظر الرابط التالي:
اﻻطﻼع في  ٢٧شباط /فبراير .(٢٠١٩

ت ـ ــم اﻻط ـ ــﻼع

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277359/9789241514880-eng.pdf?ua=1
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البشـ ــر ،وبث المبادئ التوجيهية ذات الصـ ــلة ١.وسـ ــوف تصـ ــدر قائمة أخرى محدثة في عام  .٢٠١٩وفض ـ ـﻼً عن
ذلك ،تسـ ـ ــهم المنظمة بالتعاون مع منظمة اﻷغذية والزراعة في اس ـ ـ ــتعراض معايير الدسـ ـ ــتور الغذائي ذات الص ـ ـ ــلة
والنص ــوص المتعلقة بها ومواص ــلة إعدادها ،من أجل الحد من مقاومة مض ــادات الميكروبات في الس ــلس ــلة الغذائية
بالبينات.
بتزويد هيئة الدستور الغذائي باﻹرشادات
ّ
المسندة ّ

الﻐرض  -٥بيان المبررات اﻻقتصــادية لﻼســتثمار المســتدام الذي يراعي احتياجات البلدان كافة ،وزيادة
اﻻستثمار في اﻷدوية ووسائل التشخيص واللقاحات الجديدة وغيرها من التدخﻼت
 -٢٧تمثل الش ـراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضــادات الحيوية مبادرة مشــتركة بين المنظمة ومبادرة
أدوية اﻷمراض المهملة ،وتســتهدف اســتحداث المعالجات الجديدة لحاﻻت العدوى البكتيرية .واســتهلت هذه الش ـراكة
منذ إنشـ ـ ــائها برامج تتصـ ـ ــدى لﻺنتان في اﻷطفال الحديثي الوﻻدة عن طريق د ارسـ ـ ــة رصـ ـ ــدية أُجريت في  ١١بلداً،
وشـ ـ ـراكة ﻻسـ ــتحداث عﻼج جديد من الطراز اﻷول لداء الس ـ ــيﻼن المقاوم لﻸدوية ،أوش ـ ــك على الدخول في المرحلة
الس ـ ـ ـريرية الثالثة .ويركز برنامج آخر على اسـ ـ ــتعادة المعارف والبيانات واﻷصـ ـ ــول الخاص ـ ـ ــة بالمض ـ ـ ــادات الحيوية
المنسية أو المهجورة واكتشاف عﻼجات جديدة.
 -٢٨نشرت المنظمة في عام  ٢٠١٧قائمة عالمية ذات أولوية للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي تطرح
أشــد المخاطر على صــحة اﻹنســان ٢.وتهدف هذه القائمة إلى إرشــاد البحث واﻻســتكشــاف واس ــتحداث المضــادات
تحدث المنظمة
الحيوية الجديدة وهي عامل من عوامل تحديد اﻷولويات في اسـ ـ ــتحداث اللقاحات الجديدة .وسـ ـ ــوف ّ
الموجه إلى البحث والتطوير ،وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع
الم ْمرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ذات اﻷولوية من أجل حفز التمويل العام والخاص
ّ
قائمة ُ
اس ـ ـ ــتراتيجيات البحث والتطوير العالمية الرامية إلى اكتش ـ ـ ــاف عوامل جديدة مض ـ ـ ــادة للبكتيريا لعﻼج الس ـ ـ ــل المقاوم
لﻸدوية المتعددة وحاﻻت العدوى البكتيرية المقاومة لﻸدوية.
 -٢٩وفي عام  ،٢٠١٩نش ــرت المنظمة تحليﻼً ش ــامﻼً يتناول مض ــادات البكتيريا ومض ــادات الس ــل قيد التطوير
٣
ويقيم مفعولها المتوقع
الس ـ ـ ـريري ،ويس ـ ـ ــتعرض جميع المعالجات المضـ ـ ــادة للبكتيريا التي يجري حالياً اسـ ـ ــتحداثهاّ ،
الم ْمرض ـ ــة ذات اﻷولوية التي حددتها المنظمة .وســ ــتواصـ ـ ــل المنظمة
المضـ ـ ــاد لعامل واحد على اﻷقل من العوامل ُ
رصد المنتجات التي مازالت قيد التطوير السريري على أساس سنوي ٕواجراء استعراض للمنتجات قيد التطوير التي
لم تصل بعد إلى المرحلة السريرية.
ويجرى
 -٣٠وتش ـ ــجع المنظمة على تطوير أدوات التشـ ــخيص الجديدة المتعلقة بمقاومة مضـ ــادات الميكروباتُ .
تحليل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل للتكنولوجيات المتاحة والمنتجات الواعدة بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إلى البلدان المنخفض ـ ـ ـ ـ ـ ــة والمتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الدخل،
لتحديد الثغرات في وس ـ ـ ــائل التش ـ ـ ــخيص الﻼزمة ،وهو ُيش ـ ـ ــكل أس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـاً لقائمة المنظمة لوس ـ ـ ــائل تش ـ ـ ــخيص مقاومة
الطبية في الحيوانات المنتجة للغذاء
المهمة من الناحية
 ١المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن استعمال مضادات الميكروبات
ّ
ّ
) ،https://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/تم اﻻطﻼع في
 ٢٧شباط /فبراير .(٢٠١٩
 ٢انظر الرابط التالي:

https://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25FebET_NM_WHO.pdf?ua=1

)تم اﻻطﻼع في  ٢٧شباط /فبراير .(٢٠١٩
٣

;Analysis of the clinical antibacterial and antituberculosis pipeline, Lancet Infect Dis 2019 Feb
19(2):e40-e50. doi 10.1016/S1473-3099(18)30513-9.
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الميكروبات ذات اﻷولوية في البحث والتطوير .وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم القائمة التي ُيعتزم نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرها في ربيع عام ،٢٠١٩
في إعداد مرتسـ ـ ـ ـ ــمات المنتجات المسـ ـ ـ ـ ــتهدفة لوسـ ـ ـ ـ ــائل تشـ ـ ـ ـ ــخيص مقاومة الميكروبات ذات اﻷولوية اﻷولى بحلول
عام .٢٠١٩
 -٣١وفضـ ـ ـ ـ ـﻼً عن ذلك ،تضـ ـ ـ ـ ــع المنظمة نماذج تمكن من تحديد أولويات البحث والتطوير في مجال اللقاحات
البينات ،من أجل التص ــدي للممرض ــات المرتبطة بمقاومة المض ــادات الحيوية ،والممرض ــات
الجديدة باﻻس ــتناد إلى ّ
المرتبطة بارتفاع مستوى استهﻼك المضادات الحيوية .وستزود هذه العملية ممولي البحث والتطوير والكيانات التي
ستؤثر اللقاحات من خﻼلها أعظم اﻷثر على الصحة باﻹرشادات ،في ضوء انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

مقاومة مضـ ـــادات الميكروبات :فيروس العوز المناعي البشـــــري والسـ ـــل والمﻼريا وأمراض
المناطق المدارية المهملة والعداوى المنقولة جنسياً
 -٣٢وفقاً للتقرير العالمي عن مكافحة الس ـ ـ ــل لعام  ،٢٠١٨مازال السـ ـ ـ ــل المقاوم لﻸدوية يشـ ـ ـ ـ ّكل أزمة صـ ـ ـ ــحية
عمومية .وتشـ ـ ـ ــير أفضـ ـ ـ ــل التقديرات إلى إص ـ ـ ـ ــابة  ٥٥٨ ٠٠٠شـ ـ ـ ــخص في العالم في عام  ٢٠١٧بالس ـ ـ ـ ــل المقاوم
فعالية ضمن أدوية الخط اﻷول ،وكان  ٪٨٢من هؤﻻء اﻷشخاص مصابين بالسل
للريفامبيسين ،وهو الدواء اﻷشد ّ
المقاوم لﻸدوية المتعددة .وكان  ٪٨,٥من حاﻻت الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل المقاوم لﻸدوية المتعددة التي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهدها عام ،٢٠١٧
من الحاﻻت المص ـ ــابة بالس ـ ــل الش ـ ــديد المقاومة لﻸدوية .وفي تموز /يوليو  ،٢٠١٨اس ـ ــتعرض فريق خبراء مس ـ ــتقل
البينات بشــأن عﻼج الس ــل المقاوم لﻸدوية .وفي آب /أغس ــطس  ،٢٠١٨أص ــدرت المنظمة
شـ ـ ّكلته المنظمة أحدث ّ
المدخلة على التوصيات الخاصة بعﻼج السل المقاوم لﻸدوية المتعددة والسـل
بياناً سريعاً بشأن التغييرات الرئيسية ُ
المقاوم للريفامبيسـ ـ ـ ــين ،وأشـ ـ ـ ــارت إلى إعادة تحديد أولويات اﻷدوية المسـ ـ ـ ــتعملة في العﻼج ،بما في ذلك اسـ ـ ـ ــتخدام
البيداكيلين واﻻستعاضة عن اﻷدوية السامة التي تؤخذ حقناً بمقررات عﻼجية فموية كمعيار متّبع في الرعاية.
 -٣٣وتدعو اﻻســتراتيجية التقنية العالمية بشــأن المﻼريا  ٢٠٣٠-٢٠١٦البلدان والشــركاء العالميين في مكافحة
فعالية اﻷدوية المضـ ـ ــادة للمﻼريا حتى يمكن اختيار المعالجات اﻷنسـ ـ ــب للسـ ـ ــياسـ ـ ــات الوطنية.
المﻼريا إلى رصـ ـ ــد ّ
فعالية اﻷدوية المضادة للمﻼريا إلى التحديث المنتظم للسياسات في البلدان المتضررة من المقاومة؛
وقد أدى رصد ّ
وفعالية
ـينين
ـ
ـ
ـ
س
تيمي
ر
اﻵ
مقاومة
ـأن
ـ
ـ
ـ
ش
ب
المنظمة
عن
ة
ر
ـاد
ـ
ـ
ـ
ص
ال
ـنوية
ـ
ـ
ـ
س
ال
الحالة
ير
ر
تقا
في
ـات
ـ
ـ
ـ
ض
ر
ا
ـتع
وترد هذه اﻻسـ ـ ـ
ّ
فعالية
المعالجة التوليفية القائمة على مادة اﻵرتيميس ــينين .وتواص ــل المنظمة تحديث قاعدة البيانات العالمية بشـ ــأن ّ
الفعالية العﻼجية
اﻷدوية المضـ ــادة للمﻼريا والمقاومة ،اللتين تشـ ــكﻼن مصـ ــد اًر للجداول الموجزة الخاصـ ــة بد ارسـ ــات ّ
وخريطة مخاطر المﻼريا وتقرير المنظمة الخاص بالمﻼريا في العالم.
 -٣٤ويتطلب التخلص من اﻷيدز كخطر يهدد الصـ ـ ــحة العمومية زيادة التغطية وجودة العﻼج وخدمات العﻼج
المضــاد للفيروســات القهقرية .ويلزم الموازنة بين هذه الزيادة والجهود المبذولة لضــمان تقليل مخاطر مقاومة فيروس
العوز المناعي البش ـ ــري لﻸدوية وأثره إلى أدنى حد .ويشـ ــير تقرير المنظمة الخاص بمقاومة فيروس العوز المناعي
البش ـ ـ ـ ــري لﻸدوية لعام  ٢٠١٧إلى اتجاهات مسـ ـ ـ ـ ــتويات هذه مقاومة فيروس العوز المناعي البشـ ـ ـ ـ ــري لﻸدوية على
صعيد عدد من اﻷقاليم .وتزداد مقاومة اﻷدوية السابقة للعﻼج من فيروس العوز المناعي البشري التي تُكتشف في
اﻷشـ ــخاص الذين يبدأون العﻼج المض ــاد للفيروسـ ــات القهقرية في البلدان المنخفضـــة والمتوسـ ــطة الدخل .وتوضـ ــح
خطة العمل العالمية بشـأن مقاومة فيروس العوز المناعي البشـري لﻸدوية  ٢٠٢١-٢٠١٧التي اسـتُهلت في تموز/
يوليو  ،٢٠١٧اﻹجراءات الرئيســية التي ينبغي أن يتخذها أصــحاب المصــلحة القُطريون والعالميون من أجل الوقاية
من مقاومة فيروس العوز المناعي البشــ ـ ــري لﻸدوية ورصــ ـ ــدها واﻻسـ ـ ـ ــتجابة لها وحماية التقدم الذي ُيحرز صـ ـ ـ ــوب
تحقيق الغــايــات العــالميــة المحـددة لمكــافحــة هــذا الوبــاء بحلول عــام  .٢٠٣٠وفي تموز /يوليو  ،٢٠١٨أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت
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١
المحرز في تنفيــذ خطــة العم ــل الع ــالمي ــة خﻼل العــام اﻷول والتحــدي ــات الب ــاقي ــة.
المنظم ــة تقري اًر يلخص التقــدم ُ
وس ـ ــيس ـ ــتمر تعزيز رصـ ــد المؤشـ ـ ـرات الخاص ـ ــة باﻹنذار المبكر بمقاومة فيروس العوز المناعي البش ـ ــري لﻸدوية في
عام  ٢.٢٠١٦وربطت المنظمة أيضـ ـ ـًا نتائج التقارير الخاص ـ ــة بزيادة مقاومة اﻷدوية الس ـ ــابقة لعﻼج فيروس العوز
المناعي البشري بمبادئ توجيهية عﻼجية جديدة تدعم استعمال الدولوتيغرافير بدﻻً من اﻹفافيرنز كواحد من اﻷدوية
الثﻼثة في خط العﻼج اﻷول لفيروس العوز المناعي البشري٣.

 -٣٥وأنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت المنظمــة الفريق العــامـل المعني برصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ّعـاليــة أدويـة أمراض المنــاطق المــداريـة المهملــة في
عــام  ٢٠١١نظ اًر إلى ارتفــاع معــدﻻت التغطيــة بــالعﻼج المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ﻷمراض المنــاطق المــداريــة المهملــة في أفريقيــا
جنوب الصــحراء الكبرى وجنوب شــرق آســيا .ومن المتوقع أن يســهم ارتفاع معدﻻت التغطية في نهاية المطاف في
نش ـ ـ ـ ـ ـ ــأة مقاومة اﻷدوية الطاردة للديدان ،وقد أعرب الفريق العامل في اجتماعه السـ ـ ـ ـ ـ ــادس المنعقد في عام ،٢٠١٨
عن هذه الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواغل فيما يتعلق بمقاومة العﻼج المض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد للعدوى الديدانية المنقولة بالتربة .وفي حين أن مقاومة
اﻷدوية الطاردة للديدان تثير مش ــكلة في القطاع البيطري ،فمازال كامل نطاق المش ــكلة في اﻷدوية البشـ ـرية الطاردة
للديدان قيد الد ارسـ ــة؛ ومع ذلك فإن اﻷدوية البديلة الطاردة للديدان التي تُسـ ــتعمل على حدة أو في توليفة ،أضـ ــحت
ﻻزمة لتﻼفي نشأة المقاومة.
 -٣٦وقد زادت مقاومة اﻷمراض المعدية المنقولة جنسياً وﻻسيما داء السيﻼن )التي تقدر بنحو  ٧٨مليون حالة
وحدت من خيارات العﻼج .وأدى ظهور
عدوى جديدة ســنوياً( للمضــادات الحيوية زيادة سـريعة في الســنوات اﻷخيرة ّ
ض ـ ـ ــعف تأثر داء الس ـ ـ ــيﻼن بخيارات الخط اﻷخير للعﻼج وهي أنواع الس ـ ـ ــيفالوس ـ ـ ــبورين الذي يؤخذ عن طريق الفم
وبالحقن ،وظهور مقاومة مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات من قبل للبنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلين والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولفوناميد والتت ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكلين والكينولون
والماكروليد ،إلى جعل داء السـ ـ ــيﻼن كائناً مقاوماً لﻸدوية المتعددة .وقد أص ـ ـ ــدرت المنظمة مبادئ توجيهية عﻼجية
جديدة بشأن الزهري وداء السيﻼن والمتدثرة من أجل التصدي لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية٤.

 ١انظر الرابط التالي:
)تم اﻻطﻼع في  ١نيسان /أبريل .(٢٠١٩

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273049/WHO-CDS-HIV-18.12-eng.pdf?ua=1

٢

٣

Technical report: Global report on early warning indicators of HIV drug resistance. Geneva: World
Health Organization; July 2016
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246219/9789241511179-eng.pdf?sequence=1,
accessed 1 April 2019).
See Updated recommendations on first-line and second-line antiretroviral regimens and postexposure prophylaxis and recommendations on early infant diagnosis of HIV: interim guidelines.
Supplement to the 2016 consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and
preventing HIV infection (http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/ARV2018update/en/, accessed
1 April 2019).

 ٤الروابط المؤدية إلى المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن هذه اﻷمراض على الرابط التالي:

http://www.who.int/en/news-room/detail/30-08-2016-growing-antibiotic-resistance-forces-updates-torecommended-treatment-for-sexually-transmitted-infections
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التعاون المتعدد القطاعات :الشـ ـ ـ ــــراكة الثﻼثية لمنظمة اﻷغذية والزراعة والمنظمة العالمية
لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية
 -٣٧عمل أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الش ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة الثﻼثية لمنظمة اﻷغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصـ ـ ـ ـ ـ ــحة الحيوان ومنظمة
الصـ ـ ــحة العالمية معاً منذ عام  .٢٠١٠وقد عززوا تعاونهم منذ عام  ٢٠١٦من أجل تنفيذ اﻷغراض اﻻسـ ـ ــتراتيجية
الخمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لخطة العمل العالمية ،بما في ذلك تلك التي تتعلق بمجاﻻت التواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ٕواذكاء الوعي ،وتدعيم قاعدة
البيّنات والترصـ ـ ــد ،وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ،ورصـ ـ ــد اسـ ـ ــتهﻼك مضـ ـ ــادات الميكروبات ،واﻻسـ ـ ــتعمال
اﻷمثل لمضـ ــادات الميكروبات في مجال صـ ــحة اﻹنسـ ــان والحيوان والنبات ،واللوائح والسـ ــياسـ ــات الوطنية ،ووضـ ــع
المحرز في البلدان بإجراء المس ـ ــوح ،ووض ـ ــع إطار عالمي للرص ـ ــد والتقييم،
إطار عالمي لﻺشـ ـ ـراف ،ورص ـ ــد التقدم ُ
ودعم البحوث والتطوير ﻻستحداث اﻷدوية وأدوات التشخيص واللقاحات وسائر التدخﻼت الجديدة.
 -٣٨وﻹضفاء الصفة الرسمية على هذا التعاون ،وقّع رؤساء الوكاﻻت الشريكة في الشراكة الثﻼثية )مع برنامج
اﻷمم المتحــدة للبيئــة ( مــذكرة تفــاهم في أيــار /مــايو  .٢٠١٨وأعقــب ذلــك وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع خطــة عمــل للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اركــة الثﻼثيــة
)بالتعاون مع برنامج اﻷمم المتحدة للبيئة ( بشأن مقاومة مضادات الميكروبات للفترة  .٢٠٢٠-٢٠١٩وتركز خطة
العمل التي ُيعتزم نشرها في بداية عام  ،٢٠١٩على خمسة مجاﻻت ،وهي :إذكاء الوعي وتغيير السلوك؛ والترصد
المتكامل لمقاومة مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات؛ وتعزيز البحث والتطويرٕ ،واتاحة
مضادات الميكروبات ،واﻹشرافٕ ،وانشاء فريق استشاري ثﻼثي اﻷطراف؛ وتنفيذ خطط العمل الوطنية واﻹرشادات
بشـ ـ ـ ــأن الخيارات التنظيمية؛ والرصـ ـ ـ ــد والتقييم .وتحدد فض ـ ـ ـ ـﻼً عن ذلك ،نحو  ٢٠مخرجاً ،ﻻ يمكن تنفيذها إﻻ عن
طريق التعاون المتعدد القطاعات .كما أنها تُقر بضــرورة التعاون مع برنامج اﻷمم المتحدة للبيئة من أجل التصــدي
الم ْمرض ــات المقاومة وانتش ــارها .وتس ــتند مش ــاركة برنامج اﻷمم المتحدة
لمختلف المش ــكﻼت البيئية المرتبطة بنش ــأة ُ
للبيئة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً إلى مذكرة التفاهم بين المنظمة والبرنامج الموقعة في عام  ٢٠١٧والتي تحدد مقاومة مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الميكروبات كأحد المجاﻻت المواضيعية للتعاون.
 -٣٩ولتمويل تنفيذ خطة العمل المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة للفترة  ،٢٠٢٠-٢٠١٩تبحث منظمة اﻷغذية والزراعة والمنظمة
العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية الشركاء في الشراكة الثﻼثية وبرنامج اﻷمم المتحدة للبيئة إمكانية
إنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء صـ ـ ـ ـ ـ ــندوق ائتماني متعدد الشـ ـ ـ ـ ـ ــركاء في إطار آلية الصـ ـ ـ ـ ـ ــندوق اﻻئتماني لبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي.
يعول عليها ،لن يمكن تنفيذ معظم المخرجات التي تنص عليها
وفي غياب المزيد من الموارد المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة والتي ّ
الفعالية.
خطة العمل على نحو من ّ
ص ـ ـ ـ ـص
 -٤٠ويدعم الش ـ ـ ــركاء في الشـ ـ ـ ـراكة الثﻼثية عمل أمانة المنظمة في إدارة أنشـ ـ ـ ــطة فريق التنسـ ـ ـ ــيق المخ ّ
المشــترك بين الوكاﻻت الذي أُنشــئ بموجب قرار الجمعية العامة لﻸمم المتحدة رقم  ٣/٧١بشــأن مقاومة مض ــادات
ص ـص ومنجزاته المســتهدفة ،بما في
ص ـة للمدخﻼت في عمليات الفريق المخ ّ
الميكروبات .وتتولى اﻷمانة تيســير من ّ
ذلك مســاهمات الدول اﻷعضــاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص ،فيما يتعلق بعمل الفريق بشــأن إعداد توصــيات
فعالة ومستدامة من أجل التصدي لمقاومة الميكروبات.
عملية لضمان اتخاذ إجراءات ّ
 -٤١ويعمل الشـ ـ ـ ـ ــركاء في الشـ ـ ـ ـ ـراكة الثﻼثية من أجل إعداد أول تقرير عالمي ثنائي الســ ـ ـ ــنوات بشـ ـ ـ ـ ــأن مقاومة
مض ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات في عام  ،٢٠١٩كما سـ ـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ـ ــهمون في إعداد تقرير اﻷمين العام بش ـ ـ ـ ـ ــأن تنفيذ اﻻلتزامات
المقطوعة في اﻹعﻼن الس ــياســي لﻼجتماع الرفيع المس ــتوى للجمعية العامة المعني بمقاومة مضــادات الميكروبات،
الذي سيقدم إلى الجمعية العامة لﻸمم المتحدة.

11

ج١٨/٧٢

A72/18

التحديات المستمرة
الفعال لخطط العمل الوطنية بشــأن
 -٤٢تتمثل التحديات الرئيســية المطروحة على الص ــعيد القُطري أمام التنفيذ ّ
محاربة مقاومة مضـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات ،التي تحددت خﻼل العامين الماضـ ـ ـ ـ ــيين وتؤثر على اﻻسـ ـ ـ ـ ــتجابة العالمية،
فيما يلي:
تحديد اﻷولويات والتنفيذ .في البيئات المتوسـ ــطة والمنخفضـ ــة الموارد ،س ــيطرح تنفيذ العمل على
)أ (
نطاق واس ـ ــع حتى في عدد محدود من مجاﻻت الخطط الوطنية ،تحدياً كبي اًر نظ ًار إلى ش ـ ــح الموارد التقنية
والمالية؛ ولذا فإن التحديد الدقيق لﻸولويات باﻻستناد إلى تحليل المخاطر والفوائد سيكون ضرورياً في كل
بلد من البلدان؛
)ب( العمل المتعدد القطاعات ونهج الصــحة الواحدة .في حين أن الكثير من البلدان قد أنشــأت فريق
عامل متعدد القطاعات ُليعنى بمقاومة مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الميكروبات ،فإنه يلزم توفير المزيد من اﻹرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
اﻻس ــتراتيجية والدعم التقني والموارد لوض ــع هذه اﻷفرقة التنس ــيقية موض ــع التش ــغيل والمس ــاعدة على تنفيذ
خطط العمل الوطنية ورصدها .وسيساعد توفير هذه العناصر على تعزيز نهج الصحة الواحدة في البلدان
وتوجيه الدعم إلى القطاعات غير البشـ ـرية حتى يمكنها الوص ــول إلى القدر نفس ــه من المشــاركة واﻻهتمام
الذي يشهده قطاع الصحة البشرية؛
الرصــد .من الصـــعب تنفيذ إطار قوي يتضـ ــمن مؤش ـ ـرات ص ــالحة ويمكن اﻻعتماد عليها وعملية
)ج (
وميسـ ـ ــورة التكلفة وقابلة للمقارنة ويمكن اسـ ـ ــتخدامها على نطاق مختلف القطاعات في البلدان المنخفضـ ـ ــة
والمتوس ـ ــطة الدخل .وفي أعقاب عملية تشــ ــاورية اســ ــتمرت على مدى عامين ،أعد الشـ ـ ــركاء في الشـ ـ ـراكة
إطار عالمياً للرصـ ــد والتقييم في نهاية عام  ،٢٠١٨ووضـ ــعوا ص ـ ـيغته النهائية ،ويتضـ ــمن اﻹطار
الثﻼثية
اً
مؤش ـ ـرات مقترحة على نطاق القطاعات الخاصـ ــة باﻹنسـ ــان والحيوان والنبات والبيئة ،كي ُينشـ ــر في بداية
النظم والعمليات الﻼزمة لتوليد البيانات
عام  .٢٠١٩وسـ ـ ـ ـ ــوف تحتاج البلدان إلى المسـ ـ ـ ـ ــاعدة في وضـ ـ ـ ـ ــع ُ
بانتظام ودعم الرصد الوطني والعالمي؛
الحفاظ على التأييد الس ـ ــياس ـ ــي على الص ـ ــعيد القُطري .مازال من الص ـ ـ ــعب اﻹبقاء على التأييد
)د(
السياسي في البلدان للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات ،مع الموازنة بين الصحة والمصالح اﻹنمائية
اﻷوس ـ ــع نطاقاً وتخص ـ ــيص الموارد الوطنية الش ـ ــحيحة .ولذا فإن وض ـ ــع المبررات اﻻقتص ـ ــادية لﻼس ـ ــتثمار
كمل بالدعوة
المسـتدام في التصـدي لمقاومة مضـادات الميكروبات ُيعد مسـألة ذات أولوية أولى ،ويلزم أن ُي ّ
المستمرة .وفضﻼً عن ذلك ،ينبغي مواءمة جهود التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات مواءمة وثيقة مع
خطــة التنميــة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة لعــام  ٢٠٣٠والنظر إليهــا بــاعتبــارهــا أنهــا تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم في تحقيق أهــداف التنميــة
المستدامة ،وﻻسيما اﻷهداف  ٢و ٣و ٦و١٢؛
تعزيز مشــاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصــحاب المصــلحة .نظ اًر إلى الطابع المتعدد
)ه(
القطاعات الذي تتسم به عملية التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات ،فقد اتضح بجﻼء أن هناك حاجة
إلى وض ــع اسـ ــتراتيجية شـ ــاملة لمش ــاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وأص ــحاب المصـ ــلحة ،تتض ــمن
أنشطة محددة ومنصات لتشجيعهم على المشاركة الكاملة.

اﻷخطار المستجدة
 -٤٣يتمثل واحد من أكبر المخاطر المتعلقة بمقاومة مض ـ ــادات الميكروبات التي تهدد الص ـ ــحة العمومية والتي
أعطتها المنظمة اﻷولوية بالفعل وأقر بها العديد من البلدان ،في البكتيريا المقاومة للكاربابينيم والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية اللون في
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ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبغة غرام ،بما في ذلك البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم .فخيارات العﻼج المتبقية لهذه البكتيريا محدودة
للغاية ،وحاﻻت العدوى التي تسـ ـ ـ ــببها ترتبط بمعدﻻت الوفيات المرتفعة .وفض ـ ـ ـ ـﻼً عن ذلك ،فهي قادرة على نش ـ ـ ـ ــر
المقاومة على نطاق واسع عن طريق العناصر الجينية المتنقلة.
 -٤٤وسـ ـ ـ ــيتطلب التص ـ ـ ـ ــدي للخطر الذي تطرحه البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم اعتبار مش ـ ـ ـ ــاركة إدارات
النظم الصحية في سياق التغطية
المنظمة المعنية وتنسيق جهودها على جميع المستويات الثﻼثة ،بما يشمل تعزيز ُ
الم ْمرضــات المعدية الشــديدة الخطورة والتعامل معها
الصــحية الشــاملة وتعزيز القدرة القُطرية اﻷســاســية على تحديد ُ
بوصــفها طارئة صــحية ،ومعالجة المحددات اﻻجتماعية والبيئية للصــحة ،بما في ذلك أثر القطاعات غير البشـ ـرية
عن طريق نهج متعدد القطاعات .ويلزم بذل جهود متضـ ـ ـ ــافرة لرصـ ـ ـ ــد هذا الخطر في جميع البلدان ،والتو ّســ ـ ـ ـع في
التدابير الموجهة توجيهاً دقيقاً للوقاية من العدوى ومكافحتها ،والتي تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل خدمات المياه واﻹص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح والنظافة
الفعالة من أجل تحقيق
الص ـ ـ ــحية في مرافق الرعاية الصـ ـ ــحية ،واﻻس ـ ـ ــتثمار في تطوير أدوية جديدة ،ودعم التدابير ّ
اﻻستهﻼك اﻷمثل للمضادات الحيوية.

اﻹجراء المطلوب من جمعية الصحة
 -٤٥جمعيــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة مــدعوة إلى اعتمــاد مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع القرار الــذي أوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بــه المجلس التنفيــذي في القرار
م ت١٤٤ق.١١
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