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  ١ إضافة ٦٢/٢٠ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٩   من جدول األعمال ١٥-١٢البند 

  A62/20 Add.1   
  
  
  

  توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة
  والسل الشديد المقاومة لألدوية

  
  

  عبء ثقيل من السلالتي ترزح تحت االجتماع الوزاري للبلدان 
  المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية

   هبشأن مكافحة السل ورعاية مرضابيجين " دعوة عمل"و
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

 اجتمع في بيجين وزراء الصحة من البلـدان         ٢٠٠٩أبريل  /  نيسان ٣ إلى   ١خالل الفترة الممتدة من       -١
 والبلـدان األخـرى ذات      ١ والسل الشديد المقاومـة لألدويـة       المتعددة قاوم لألدوية األشد تضرراً من السل الم    

 ومؤسسة بيل   ية وذلك في اجتماع عقدته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصين          ٢الخبرات ذات الصلة،  
د العالمي  أهداف ذلك االجتماع في التوصل إلى توافق آراء والتزام سياسي على الصعي           تمثلت  و. وميليندا غيتس 
 مع  ، من السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية         التي ترزح تحت عبء ثقيل    وفي البلدان   

هذين التوسع في توقي     وتحفيز العمل الفوري على      والتي تأخذ بزمام المبادرة،   البلدان ذات االقتصادات الناشئة     
ـ  في وضع خطط خمسية استراتيجية وطنية لمكافحته        والبدء النمطين من المرض وتدبيرهما العالجي،     ا فـي   م

  .إطار الخطط الوطنية لمكافحة السل وخطط قطاع الصحة
  
بيجين بشأن مكافحـة الـسل ورعايـة        " دعوة عمل "وأصدرت الدول األعضاء الممثلة في االجتماع         -٢

  ).ترد في الملحق(مرضاه 
  
اف كل الحكومات الممثلة بأن مكافحـة الـسل         ومن األمور ذات الصلة الوثيقة بهذا الخصوص اعتر         -٣

المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية ورعاية مرضاه على النحو التام ال تعتمد فحسب علـى                 
                                                           

، إثيوبيـا ،  سـتونيا إ،  ديمقراطيـة   لالكونغو ا  جمهورية،  الصين،  بلغاريا،  بيالروس،  بنغالديش،  آذربيجانأرمينيا،       ١
 جمهوريـة   ،الفلبـين  ميانمار، نيجيريا، باكستان،     ،ليتوانيا،  التفيا،  قيرغيزستان،  كازاخستانجورجيا، الهند، إندونيسيا،    

يشير استخدام الخط المائل إلـى      (فييت نام ،  أوزبكستان، أوكرانيا،   طاجيكستان،  جنوب أفريقيا ، االتحاد الروسي،    مولدوفا
  .) مساعد الوزير/ الوزير أو نائبحضور 

  .)مساعد الوزير/ في جميع الحاالت حضر الوزير أو نائب (ليسوتو وبيرو وتايلند     ٢
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 البرامج الوطنية لمكافحة السل ولكنها تعتمد أيضاً على السياسات التي تـشمل قطـاع               اإلجراءات التي تتخذها  
  .ت أخرى أيضاً وتنص على العمل على المستوى الوزاريالصحة وتشرك قطاعا

  
وتتمثل أول سياسة عامة من هذا القبيل في االلتزام بالتحول إلى اإلتاحة الشاملة للرعاية العالية الجودة                  -٤

وتشمل العناصر الضرورية األخرى للسياسة العامة على المستوى الوزاري         . التي تكفل إزالة الحواجز المالية    
  :وردت في دعوة العمل ما يليوالتي 

  
  تدريباً مالئماًسد النقص في العاملين الصحيين المدربين   •
  
إنشاء شبكة مختبرات مالئمة ومزودة بوسائل التشخيص الحديثـة للرعايـة والترصـد تـستخدم                 •

  تكنولوجيات يمكن التوسع في استخدامها ليشمل اعتالالت أخرى ذات أولوية
  
 المـضادة    الخطين األول والثـاني     أدوية  كل  المضادة للسل، بما في ذلك     األدويةضمان جودة كل      •

  للسل
  
أدويـة المـالذ األخيـر      و السل، وخصوصاً أدوية الخط الثـاني     ضمان االستعمال الرشيد ألدوية       •

 وصـفة طبيـة، وقـصر       بشرط وجود  المقاوم لألدوية المتعددة، وإتاحتها      لنمط المرض المضادة  
   الخدمات الصحية المعتمدينعلى مقدميللمرضى وصفها 

  
العدوى المنقولة بالهواء في كل مرافق الرعاية الصحية والبيئـات          إعداد وتنفيذ سياسات لمكافحة       •

  .ذات المخاطر الشديدة
  
 عدم إجراء هذه اإلصالحات الخاصة بالسياسات وغيرها من اإلصالحات على النحو المالئم           ومن شأن   -٥

  .ار السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدويةأن يتيح ببساطة استمرار انتش
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بهذا التقرير  -٦
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  الملحق
  

  :دعوة عمل بيجين بشأن مكافحة السل ورعاية مرضاه
  لمتعددةمعاً نتصدى لوباء السل المقاوم لألدوية ا

  والسل الشديد المقاومة لألدوية على الصعيد العالمي
  
  
نحن، الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية والدول األخرى الممثلة هنا اليوم، وخصوصاً الدول                -١

 نجتمع في بيجين بالصين في      * المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية،       من السل  تضرراً   األشد
 من أجل التصدي للتهديد الذي يبعث على القلق والذي مصدره السل            ٢٠٠٩أبريل  /  نيسان ٣ إلى   ١الفترة من   

وعلى الرغم من تحقيق إنجازات كبيرة خـالل العقـد        . المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية      
  الـشديد  سل المقاوم لألدوية المتعددة والسل     أن ال  نالحظ مع القلق الشديد   الماضي في مجال مكافحة السل فإننا       

 بشدة جهودنا الرامية إلـى تنفيـذ        ويقوضانالمقاومة لألدوية يشكالن تهديداً ألمن الصحة العمومية في العالم،          
  .استراتيجية دحر السل وإلى التقليل بشكل هائل من عبء السل في العالم

  
الة جديدة من اإلصابة بالـسل المقـاوم        تشير التقديرات إلى حدوث أكثر من نصف مليون ح          )أ(

ويلحـق  .  السل الحقاً  وما يترتب على ذلك من سريان     لألدوية المتعددة سنوياً نتيجة عدم كفاية العالج        
 بالحاالت التي ال تصل إليها استراتيجية دحر السل على صعيد العـالم             على وجه الخصوص  الضرر  

ومة لألدوية، وهو نمط فرعي من السل المقاوم لألدوية         أما السل الشديد المقا   . ٪٣٧ نسبتها   والتي تبلغ 
تسبب في اإلصابة به سالالت شديدة المقاومة لألدوية، وتترتب عليه حصائل سيئة للغايـة،              تالمتعددة  

وعلى الرغم من ذلك تبلغ نسبة الحاالت التي يتم عالجها من السل            .  بلداً ٥٠يبلغ عنه اآلن أكثر من      و
وعالوة على ذلك فإن المتعايشين مع األيدز . ٪ تقريباً ٣ددة حسب معايير المنظمة     المقاوم لألدوية المتع  

  بالسل المقاوم لألدوية المتعـددة     اوالعدوى بفيروسه معرضون لمخاطر الوفاة بوجه خاص إذا أصيبو        
  .والسل الشديد المقاومة لألدوية

  
 مأساة للمرضـى وأسـرهم      لألدوية والسل الشديد المقاومة     يعد السل المقاوم لألدوية المتعددة      )ب(

 واإلنفاق الباهظ الذي كثيراً ما يكون ضرورياً اليـوم      الوصم االجتماعي ومجتمعاتهم المحلية يضاعفها    
  . التشخيص الفعال والعالج الناجع خدماتللحصول على

 
 يمكن وضع حد لتهديد السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدويـة علـى                )ج(

الصعيد العالمي إذا تصدينا له بشكل عاجل وأعدنا التأكيد على اتباع نهج قائم على النظم يشمل جميع                 
ونحن ندرك أنه ما لم نفعل ذلك ستواجه بلـداننا احتمـال            . الشركاء من النظام الصحي ومن خارجه     

ة لألدوية ويقتضي   حدوث وباء أعظم يستشري فيه السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاوم           
  .استثمارات أضخم بكثير

  

                                                           
أرمينيا، آذربيجان بنغالديس، بيالروس، بلغاريا، الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إستونيا، إثيوبيا، جورجيا،               *

يزستان، التفيا، ليتوانيا، ميانمار، نيجيريا، باكـستان، الفلبين،جمهوريـة مولـدوفا،           ، كازاخستان، قيرغ  الهند، إندونيسيا 
 . فييت ناماالتحاد الروسي، جنوب أفريقيا، طاجيكستان، أوكرانيا، أوزبكستان،



  A62/20 Add.1            Annex  الملحق        ١ إضافة ٦٢/٢٠ج

4 

نحن نقر بأن البلدان لم تتصد حتى اآلن تصدياً تاماً لألسباب التي يمكن أن تـؤدي إلـى اإلصـابة      و  -٢
  :بالسل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية

  
 أقل بكثير من    والمحفَّزينصحية المدربين    عدد مقدمي خدمات الرعاية ال     :وهي أسباب تتعلق بعدم كفاية العالج     

نقص التنسيق بين الـوزارات المـشاركة فـي تـوفير           وأن يوفروا العالج المالئم والدعم المناسب للمرضى؛        
عدم تنظيم بيع واسـتعمال أدويـة    و تتبع السياسات الوطنية؛   التي ال مرافق القطاعين العام والخاص     والرعاية؛  

كل من  طبقها  يللمعايير الصارمة التي    وصانعو األدوية الذين ال يمتثلون      ؛   للسل ةد المضا الخطين األول والثاني  
 المسبق لصالحية األدوية؛ وعدم كفايـة اسـتعمال األدويـة           لالختبارسلطات تنظيم األدوية وبرنامج المنظمة      

لتي تعطى تحـت    العبوات المحتوية على أكثر من دواء في جرعات وحيدة وا         التوليفية ذات الجرعة الثابتة، أو      
 واالتصاالت والتعبئة االجتماعيـة  ة وعدم كفاية االهتمام المولى إلى المسائل الخاصة بالدعو   اإلشراف المباشر؛ 
  .فيما يتعلق بالسل

  
 عدم كفاية كشف الحاالت وتأخره؛ وعدم كفاية مكافحة العـدوى فـي المرافـق               :األسباب المتعلقة بالسريان  

  .اطر الشديدةالصحية وسائر البيئات ذات المخ
  

فـالفقر  .  والتي تؤثر في مخاطر حدوث مقاومة األدويـة        :األسباب المتعلقة بالمحددات االجتماعية األساسية    
 لمخـاطر أشـد لإلصـابة        هي أمور تعرض األشخاص    وضعف المكانة االجتماعية  وسوء األحوال المعيشية    

الصحية ومع صعوبات فـي االلتـزام        ضعف إتاحة الرعاية     فضالً عن بالعدوى وبالمرض في طوره الفعال،      
  .بالعالج

  
ونحن نقر بأن العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل التدبير العالجي الفعال للسل المقـاوم لألدويـة                  -٣

ليـست لـدى     : وخارجـه   بجميع أجزاءه  المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية تكمن داخل النظام الصحي        
لمكافحـة الـسل المقـاوم      وتحترم حقوق اإلنسان    ة وممولة تمويالً كافياً      سياسات وخطط شامل   البلدان جميعها 

لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية؛ واليزال من الصعب والمكلف بالنسبة إلى المرضى الحصول              
ومـة  العالج من السل المقاوم لألدوية المتعددة والـسل الـشديد المقا          كما أن   ؛  على خدمات التشخيص والعالج   

لألدوية في المجتمع المحلي ال يحظى بالتركيز الكافي؛ وكثيراً ما يفتقر العاملون الـصحيون إلـى التـدريب                  
الشديد المقاومة  والسل  الضروري والموارد الالزمة من أجل تشخيص اإلصابة بالسل المقاوم لألدوية المتعددة            

فر له القدرة الكافيـة والبنيـة التحتيـة         ا تتو لألدوية وعالج مرضاه؛ وكثير من شبكات المختبرات الوطنية ال        
  والـسل   االختبارات السريعة الجديدة لكشف اإلصابة بالسل المقاوم لألدويـة المتعـددة           تتاح فيه المأمونة وال   

المقاومة لألدوية؛ والمتعايشون مع األيدز والعدوى بفيروسه يصابون في كثير من األحيان بالعدوى في               الشديد
 الشديد المقاومة    والسل  في حين يتأخر كثيراً تشخيص اإلصابة بالسل المقاوم لألدوية المتعددة          المرافق الصحية، 

لألدوية؛ وكثيراً ما ال تستفيد فئات ضعيفة أخرى، كالعمال المهاجرين والمساجين، من تدابير الوقاية والرعاية               
  .الكافية

  
  والسل  بتسريع الجهود الرامية إلى الوقاية من السل المقاوم لألدوية المتعددة          نلزم أنفسنا ومن ثم فإننا      -٤

، وبتعزيـز  ومكافحة الـسل الشديد المقاومة لألدوية من خالل األنشطة الفعالة فيما يتعلق برعاية مرضى السل  
واسـطة تنفيـذ    وسيتم ذلـك ب   .  الشديد المقاومة لألدوية    والسل تشخيص وعالج السل المقاوم لألدوية المتعددة     

 الشديد المقاومة لألدوية تحترم حقوق       والسل سياسات وخطط استراتيجية لمكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة       
 اإلنسان، في إطار الخطط الوطنية لمكافحة السل، وبما يتماشى مع المرامي اإلنمائيـة لأللفيـة ذات الـصلة                 
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 والجهود العامة الراميـة إلـى تعزيـز الـنظم         ٢٠١٥-٢٠٠٦ والخطة العالمية لدحر السل      **بمكافحة السل، 
  :الصحية، ويجب أن يشمل ذلك اإلجراءات التالية

  
 اإلتاحة الشاملة لتشخيص وعالج الـسل المقـاوم لألدويـة            تحقيق  بشكل عاجل نحو   التحول  )أ(

ية  في إطار التحول إلى التغطيـة الـصح        ٢٠١٥ الشديد المقاومة لألدوية بحلول عام       المتعددة والسل 
 مليون مريض بالـسل     ١,٦ العالج لمن يبلغ عددهم       إعطاء العالمي المتمثل في  هدف  ال ودعم   ١الشاملة

 ومن ثم إنقـاذ أرواحهـم       ٢٠١٥ الشديد المقاومة لألدوية بحلول عام       المتعددة والسل المقاوم لألدوية   
  وحماية مجتمعاتهم المحلية؛

  
 عادلـة علـى      السل الحصول بـصورة     المالية كي يتاح لكل مرضى     الحواجزضمان إزالة     )ب(

  . حقوقهم وعالجهم مع الحفاظ على احترامهم وكرامتهموصون ٢الرعاية الخاصة بالسل
  
المتعددة  إطار شامل للتدبير العالجي والرعاية فيما يتعلق بالسل المقاوم لألدوية            وضعضمان    )ج(

أمام لمرتكز، وتحديد الفئات األضعف      الشديد المقاومة لألدوية، بما في ذلك الرعاية المجتمعية ا         والسل
 في ذلك المتعايشون مع فيروس العوز المناعي        والمعرضة لمخاطره وآثاره، بمن   السل المقاوم لألدوية    

الرحل ومن يتعاطون المخـدرات ومـدمنو الكحوليـات         السكان  البشري والمساجين وعمال المناجم و    
لخدمات الرامية إلى توقي وعالج السل المقـاوم        والفقراء وسائر الفئات الضعيفة؛ وضمان أن تكون ا       

  ة نحو تلبية احتياجاتهم؛هلألدوية موج
  
 على النحو الكافي من أجل تنفيذ أنشطة التـشخيص          ومحفَّزينضمان توافر موظفين مدربين       )د(

،  الشديد المقاومة لألدويـة    المتعددة والسل والعالج والرعاية ذات الصلة بالسل والسل المقاوم لألدوية         
  في إطار الجهود العامة المبذولة من أجل تنمية القوى العاملة الصحية؛

  
 وتـسريع    الكافيـة  ارد البشرية  وتوفير المو  تعزيز القدرات تعزيز نظم المختبرات من خالل        )ه(

  إتاحة اختبارات التشخيص األسرع والمضمونة الجودة؛
  
 قيام مقـدمي    وضمانى السل،   ضمان تعاون كل الوزارات المشاركة في توفير رعاية مرض          )و(

 لمرضى السل والـسل     السليمخدمات الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص بالتدبير العالجي          
 الشديد المقاومة لألدوية، وفقاً للسياسات الوطنية، وضمان فعالية شبكة          المتعددة والسل المقاوم لألدوية   

  الرعاية الصحية األولية في دعم المرضى؛
  

                                                           
  . بشأن التمويل الصحي المستدام والتغطية الشاملة والتأمين الصحي االجتماعي٣٣-٥٨ج ص عالقرار      ١
 ولجنـة خبـراء   ، الصادر عن جمعية الصحة    ١٩-٦٠ج ص ع  تيجية المنظمة لدحر السل المعتمدة في القرار        استرا     ٢

  .١٩٧٤ التقرير التاسع -المنظمة المعنية بالسل

  المرامي اإلنمائية لأللفية    **
  .األيدز والمالريا وغيرهما من األمراض/ مكافحة فيروس العوز المناعي البشري: ٦      المرمى 
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في إطار البـرامج العامـة      (سياسات وطنية لمكافحة العدوى المنقولة بالهواء       ن وضع   ضما  )ز(
 وسـائر البيئـات ذات      الـصحية ذها في كل مرفق من مرافق الرعاية        وتنفي) لتوقي ومكافحة العدوى  

 فيما يتعلق بمكافحة عدوى الـسل فـي المجتمـع           التوعية الكافية  وضمان وجود    ١المخاطر الشديدة، 
  المحلي؛

  
، تفي بمعـايير المنظمـة       المضاد للسل  تأمين إمدادات كافية من عالج الخطين األول والثاني         )ح(

بالمعايير الصارمة التي تضعها السلطة التنظيمية، وضـمان اسـتعمال          المسبق للصالحية أو   لالختبار
 األدويـة    أو اسـتعمال   ٢األدوية التوليفية ذات الجرعة الثابتة في إطار نظام يعزز االلتزام بـالعالج،           

 من قبل القائم علـى تقـديم        المحتوية على أكثر من دواء في جرعات وحيدة تحت اإلشراف المباشر          
  المعالجة القصيرة األمد للسل تحت اإلشراف المباشر؛

  
القيام، من أجل تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية، بدعم البلدان النامية في إنشاء مصانع إلنتاج                )ط(

 المـسبق   لالختبـار  حسب معايير برنـامج المنظمـة        األدوية المضادة للسل  يفية من   التركيبات التول 
م لألدويـة   و توفير إمدادات األدوية الكافية ألغراض توقي ومكافحة السل المقا         بغية ضمان للصالحية  

   الشديد المقاومة لألدوية؛المتعددة والسل
  
وصـفها   وضـمان    ٣ وصفة طبية،  بشرط وجود تعزيز اآلليات التي تكفل إتاحة أدوية السل          )ي(

  الخاص؛في القطاع العام ومقدمي الخدمات المعتمدين في القطاع وصرفها من قبل مقدمي الخدمات 
  
تعزيز نظم الترصد والرصد والتقييم المنسقة لضمان التعرف على حاالت اإلصـابة بالـسل                )ك(

  طار بها إلى أبعد حد ممكن؛ الشديد المقاومة لألدوية واإلخالمتعددة والسلالمقاوم لألدوية 
  
 المتعـددة والـسل    والسل المقاوم لألدوية     لإلصابة بالسل التعرف على المحددات االجتماعية       )ل(

 النظام الصحي وخارجه    ويتطلب ذلك اتخاذ اإلجراءات داخل    . الشديدة المقاومة لألدوية والتصدي لها    
الـصحة  "عم الرامية إلى ضمان اتباع نهج       على السواء، وينبغي أن يرتبط ذلك بالمبادرات الوطنية األ        

  ؛" السياساتكلفي 
  
 واالتصاالت والتعبئة االجتماعية عنصراً     ةضمان أن تشكل المبادرات الفعالة الخاصة بالدعو        )م(

 الـشديد المقاومـة     المتعددة والسل أساسياً من عناصر سياسات وخطط مكافحة السل المقاوم لألدوية          
  .لألدوية

  
 التمويل المستدام للصحة في هذا الوقـت        إلى تعزيز ، في إطار جهودنا الرامية      ون كذلك ملتزمونحن    -٥

تقديم المساعدة على تعبئة المبلغ المقدر بملياري دوالر بالذي يشهد أزمة اقتصادية، وإلى حماية أضعف الفئات، 

                                                           
  . باإلشارة إلى تسريع تنفيذ اإلجراءات االحتياطية لمكافحة العدوى-١٩-٦٠ج ص عالقرار      ١
  . الصادر عن جمعية الصحة١٩-٦٠ج ص عاستراتيجية المنظمة لدحر السل المعتمدة في القرار      ٢
أحـد  ية من قبل     باإلشارة إلى حظر صرف األدوية المضادة للميكروبات دون وصفة طب          -٤٤-٥١ج ص ع  القرار       ٣

  .مهنيي الرعاية الصحية المؤهلين
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ة والرعاية فيما يتعلق بالـسل      أمريكي والالزم جمعه على مدى العامين القادمين لتوفير التمويل الكافي للمكافح          
 الشديد المقاومة لألدوية، وذلك باستخدام كل آليات التمويـل المتاحـة،            المتعددة والسل والسل المقاوم لألدوية    

والسيما الصندوق العالمي والمرفق الدولي لشراء األدوية، مع التنسيق مع االستراتيجيات والميزانيات الصحية             
ت التمويل أن تقدم المساعدة على تنفيذ اإلجراءات الالزمة من أجل دحـر الـسل               ونحن نناشد وكاال  . الوطنية

  . الشديد المقاومة لألدوية، مع مراعاة احتياجات كل بلدالمتعددة والسلوالسل المقاوم لألدوية 
  
 الحكومات وكل الشركاء في مجال البحث والتطوير      بزيادة االستثمار زيادة كبيرة من قبل      نناديونحن    -٦
 أنشطة التوقي والتدبير العالجي فيما يتعلـق      يما يتعلق بوسائل التشخيص واألدوية واللقاحات الجديدة من أجل          ف
ويقتضي ذلك تنسيق العمل على المستوى   .  الشديد المقاومة لألدوية   المتعددة والسل السل والسل المقاوم لألدوية     ب

  .العالمي
  
  :التقنية المندرجة ضمن شراكة دحر السل على ما يلي والوكاالت  نحث منظمة الصحة العالميةونحن  -٧
  

 الشديد  المتعددة والسل تقديم الدعم التقني الالزم لوضع وتنفيذ خطط مواجهة السل المقاوم لألدوية              •
  المقاومة لألدوية؛

  
 صانعي المستحـضرات  وتمكينمساعدة الوكاالت التنظيمية الوطنية على اعتماد المعايير الدولية،         •

  نتاج المنتجات ذات الجودة العالية الكافية كي تباع في األسواق الدولية؛إمن النية الصيد
  
   لتكنولوجيا التشخيص األحدث واألسرع وإتاحة نتائج التقييم على نطاق واسع؛المنهجيالتقييم   •
  
ذات  للمساعدة على التوسع في إتاحـة أدويـة الخـط الثـاني          "الضوء األخضر "تعزيز آلية لجنة      •

  سعار التسهيلية والجودة المضمونة؛األ
  
رصد وتقييم تنفيذ التدابير المبينة في دعوة العمل من قبل الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات         •

  .وغير ذلكالمحلية والقطاع الخاص 
  
  

  
=     =     =  


