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  مسودة االستراتيجية العالمية بشأن توقي
  اًومكافحة األمراض المنقولة جنسي

  
  
  

  مانةتقرير من األ
  
  
  

 المدير العام وضع استراتيجية عالمية      ، إلى ١٤-٥٣ج ص ع   في قرارها    ،طلبت جمعية الصحة العالمية     -١
  عـام  واعتمدت جمعية الصحة العالمية في    . اًجنسيالمنقولة   األيدز والعدوى بفيروسه واألمراض      لمواجهة وباء 

لة لقطاع الصحة لمكافحة األيدز والعدوى       باالستراتيجية الشام  اً، الذي يحيط علم   ٣٠-٥٦ج ص ع   القرار   ٢٠٠٣
 واعتمدت في السنة التالية استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي واألهداف اإلنمائية الدوليـة               ١بفيروسه،

 اً وتشكل مسودة االستراتيجية الشاملة لتوقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسي         ٢. بالصحة اإلنجابية  ذات الصلة 
   .١٤-٥٣ج ص ع الخطوة التالية في االستجابة للطلب الوارد في القرار ٢٠١٥-٢٠٠٦ للحقبة

  
من خالل عملية  شاملة ومـشاورات واسـعة علـى           تمر اآلن بمرحلة الصياغة وذلك      االستراتيجية  و  -٢

صعيد المنظمة ككل في جميع األقاليم، شارك فيها ممثلو وزراء الصحة ومنظمات غير حكومية وشركاء مـن                 
واسـتهلت  . الجهات الرئيسية المؤثرة في اتخاذ القرارات     مم المتحدة وممثلو القطاع الخاص وسائر       منظومة األ 

، ٢٠٠٤  عام وفي النصف الثاني من   .  بشرح لعناصر االستراتيجية الجديدة الرئيسية     ٢٠٠٢  عام تلك العملية في  
ليم التابعـة لمنظمـة الـصحة       جرت مناقشة المسودة األولى في مشاورات إقليمية دارت في كل إقليم من األقا            

مـسودة  الوتتـضمن  . العالمية، تلتها مشاورة عالمية لدراسة وجمع كّل المدخالت الالزمة إلعداد مسودة للعمل       
 التوصيات التي خرجت بها جميع المشاورات وتوصيات أعضاء الفريق االستشاري المعنـي بقـضايا               الحالية

 بما فيها فيروس العوز المناعي البشري،       اًاألمراض المنقولة جنسي  الجنسين وفريق الخبراء االستشاري المعني ب     
 الشاملة لقطاع الصحة لمكافحة األيـدز والعـدوى          االستراتيجية ،وهي تكمل التابعين لمنظمة الصحة العالمية،     

 ومكافحتها جانبان أساسيان من جوانب الـصحة        اًوهي تقر بأن الوقاية من األمراض المنقولة جنسي       . بفيروسه
 ذات الصلةاإلنجابية، وذلك كما يرد في استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي واألهداف اإلنمائية الدولية            

  .بالصحة اإلنجابية

                                                      
تـوفير إطـار للـشراكة    : ٢٠٠٧-٢٠٠٣استراتيجية شاملة لقطاع الصحة لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه للمدة    ١

 .٥، الملحق ١/سجالت/ ٢٠٠٣/ ٥٦ج ص عموجز تنفيذي، الوثيقة . والعمل
مسودة استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ المرامي واألهداف اإلنمائيـة  : ، الصحة اإلنجابية١٢-٥٧ج ص عالقرار    ٢

 .٢، الملحق ١/سجالت/ ٢٠٠٤/ ٥٧ج ص عانظر الوثيقة . الدولية
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 علـى ، والتي يزيد عـددها      اًمرضة المنقولة جنسي  إن الكثير من الجراثيم والفيروسات والطفيليات المُ        -٣
وينتقل بعضها  . ز، ينتقل بالدرجة األولى عن طريق االتصال الجنسي       ، بما فيها فيروس األيد    اًمرض مُ عامالً ٣٠
 عن طريق منتجات الدم الملوثة ونقل األنسجة، كما ينتقل من األم إلى الطفـل أثنـاء الحمـل والـوالدة                     أيضاً

 جميع أنحـاء    في  عاماً ٤٩-١٥ الفئة العمرية  أن الرجال والنساء في       إلى  المنظمة تشير تقديرات و. واإلرضاع
لية مراض المعدية الجرثومية أو األو     مليون حالة جديدة من اإلصابات باأل      ٣٤٠ بأكثر من    اًلعالم يصابون سنوي  ا

   ١).أي الُزهري والسيالن واألمراض المتدثرية التناسلية المعدية وداء المشعرات (اًالشائعة المنقولة جنسي
  
 ظهـور أعـراض أو مـع         أن تؤدي إلـى     موجودة في الجسم دون     المنقولة جنسياً  العدوىوقد تكون     -٤

 وخيمة وطويلة األجل كالعقم والحمـل المنتبـذ وبعـض           أعراض خفيفة وعابرة، ولكنها يمكن أن تترك آثاراً       
كذلك فإن إصابة األجنة والولدان بعدوى األمراض المتدثريـة والـسيالن           . األمراض المزمنة والوفاة المبكرة   

اإلصـابة  ة تتهدد حياتهم بما في ذلك اإلصابة بـأمراض خلقيـة و           والُزهري يمكن أن تؤدي إلى حاالت خطير      
أما العدوى بفيروس الورم الحليمـي البـشري فتزيـد مـن            . االلتهاب الرئوي وانخفاض الوزن عند الميالد     ب

 اإلناث في جميع أنحاء     لدىاحتماالت تطور سرطان عنق الرحم، وهو السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان            
 ويعتبر التشخيص الصحيح لألمراض المنقولـة       ٢. امرأة سنوياً  ٢٤٠ ٠٠٠يتسبب في إهالك نحو     العالم، حيث   

  .لتوفير العالج المالئم والناجع  أساسياً أمراًجنسياً
  
، مردوديـة   أوالً. وهناك ثالث فوائد أساسية تدعم االستثمار في مكافحة األمراض المنقولـة جنـسياً              -٥

 يساعد علـى انتقـال هـذا        فالعدوى بأمراض أخرى منقولة جنسياً    . س األيدز التدخل للوقاية من العدوى بفيرو    
؛ ومنها أمراض الهربس التناسلي بصفة خاصة والقرح التناسلية بصفة عامة التي تزيد فـرص          الفيروس جنسياً 

، تساعد مكافحة األمراض    وثانياً. وقاية مرة في كل اتصال جنسي يتم دون         ٣٠٠-٥٠انتقال فيروس األيدز من     
.  ووفيات األمومـة    على الوقاية من المضاعفات الخطيرة كالعقم األنبوبي وسرطان عنق الرحم          المنقولة جنسياً 

 الحمل السلبية مثل اإلمـالص والوفـاة فـي الفتـرة            حصائل، تؤدي مكافحة هذه األمراض إلى تقليص        وثالثاً
  .بالمتدثرات المحيطة بالوالدة من جراء الُزهري والعمى الناجم عن السيالن والعدوى

  
 للمـوارد    أمر ممكن ولكنه يشترط وجود إرادة سياسـية وحـشداً          ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً     -٦

 فـي   المحرزوهناك بعض األمثلة على النجاح      . الالزمة من أجل البدء في األنشطة وإدامتها في مستوى حرج         
 وأوغندا، وفي بلدان أخرى مثل الدانمرك والسويد        ندينة فيما بينها كما في حالة تايل      بيئات محدودة الموارد ومتبا   

وتتوافر اآلن شراكات وموارد وتكنولوجيـات ابتكاريـة        . يرلندا الشمالية أوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    
أما الوقاية، بما فيها المعالجة المبكرة الفعالـة        .  وباء األيدز والعدوى بفيروسه    لمكافحةوخبرات واسعة جديدة    

أليدز والعدوى بفيروسه، وهـو     من دعائم مواجهة ا   ، فيجب أن تصبح دعامة أساسية       ض المنقولة جنسياً  لألمرا
وتـشكل اللقاحـات    . ينص عليه إعالن االلتزام الصادر عن األمم المتحدة بشأن األيدز والعدوى بفيروسـه             ما

ويساعد إدراج اسـتعماله      البائي وهناك لقاح مأمون وفعال مضاد اللتهاب الكبد      .  آخر من أسلحة الوقاية    سالحاً
 ويقلل من الفرص الالحقـة      جنسياً  البائي الكبدفي برامج التلقيح الوطنية على الوقاية من انتقال فيروس التهاب           

ويتضح من نتائج تلقيح المتطوعين باللقاحات المضادة لفيروسات الورم الحليمي البشري           . لوقوع أمراض الكبد  
 النظر في إدراج اللقاحات الناجحة في بـرامج التمنيـع   والبد منذا المضمار، وجود فرص كبيرة واعدة في ه    

 مكافحـة األمـراض     دمـج ويجب  . طين جنسياً ماية المراهقين قبل أن يصبحوا نشي     الوطنية من أجل ضمان ح    

                                                      
 .WHO/CDS/CDR/EDC/2001.10قة الوثي   ١
 .٢٠٠٤جنيف، منظمة الصحة العالمية، تغيير مسار التاريخ، : ٢٠٠٤التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام    ٢
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الستراتيجيات الوطنية للوقاية من العدوى بفيـروس األيـدز         في ا  كعنصر من العناصر الهامة      المنقولة جنسياً 
  .ورعاية مرضاها

  
 المعلومـات   وقلة، يؤدي الجهل    أوالً.  تعترض مكافحة األمراض المنقولة جنسياً     عقباتوهناك أربعة     -٧
ويؤدي هذا الوصم بدوره إلى مقاومة المرضـى لاللتمـاس          .  إدامة المفاهيم الخاطئة والوصم المالزم لها      إلى

 القطاع الصحي الخاص، وهي     في إطار اس المعالجة   المعالجة المناسبة، وصعوبة إبالغ األزواج، وتفضيل التم      
الفئـات   الموارد ولدى    الشحيحةوتظهر هذه المشكلة بصفة خاصة في البيئات        . ليست كافية في معظم األحيان    

،  األعراض التي تتسم بها معظم األمـراض المنقولـة جنـسياً           عدم ظهور ، إن طبيعة    ثانياً. السكانية المهمشة 
ري واالختبارات التشخيصية السريعة والزهيدة التكلفة يؤديان إلى إصابة أعداد كبيرة من            واالفتقار لبرامج التح  

، وعلـى   ثالثاً.  األجل الناجمة عن عدم عالج أمراضهم      الطويلةالناس بأمراض مزمنة وبمعاناتهم من العواقب       
 إلى نقـص    جنسياًمستوى السياسات، يؤدي الوصم واإلجحاف وعدم تقدير عبء اإلصابة باألمراض المنقولة            

  رعاية األمراض المنقولة جنسياً    لدمج، فقد ثبت أن الجهود الرامية       أخيراًو. التمويل المخصص لتدابير المكافحة   
  .كان متوقعاً مما داًي أكثر تعق أمرفي خدمات رعاية الصحة اإلنجابية هي

  
 لتخطـيط   إطـاراً ولة جنـسياً وتتيح مسودة االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنق          -٨

  :وتنفيذ االستجابة السريعة عن طريق عنصرين عمليين حاسمين
  

، ويغطي جوانب مثل    عنصر تقني لشرح األنشطة األساسية لمكافحة األمراض المنقولة جنسياً          )أ(
ت الـسكانية    وتوعيـة الفئـا    أعراض علـيهن  صحة المراهقين، وإصابة النساء بالعدوى دون ظهور        

والفئات التي ال تملـك   إلصابة بعدوى األمراض المنقولة جنسياً مخاطر كبرى فيما يتعلق با    المعرضة ل 
كييف هذا الجزء من االستراتيجية مـع        ت وسيتعين.  الحصول على الرعاية الصحية    على القدرة الكافية 

  كل إقليم أو بلد؛
  
 المنقولـة جنـسياً   عنصر الدعوة، وهو يرمي لتنفيذ حمالت عالمية للتوعية بشأن األمراض             )ب(

  . على معالجة هذه المشكلةاإلرادة السياسيةوإيجاد 
  
  نطـاق  وستقوم البلدان باختيار األنشطة المعينة التي تقترحها مسودة االستراتيجية للتنفيذ أو لتوسـيع              -٩

 توسيع نطـاق    :وتشتمل هذه التدابير على ما يلي     . التنفيذ باالستناد إلى جدواها وعوائد االستثمار القابلة للقياس       
 عـن طريـق التـدبير العالجـي          المالئم لألمراض المنقولة جنسياً    والعالج التشخيص    خدمات الحصول على 

؛ وتدريب أو تجديد تدريب مـوظفي       بدونهالمتالزمي في مواقع نقاط الرعاية، مع إجراء الفحص المختبري أو           
 السكان الذين   تركز على  خاصة بالبلدان    تنفيذ تدخالت و في إطار أسلوب يركز على الزبائن؛     الرعاية الصحية   

ترتفع لديهم عوامل اختطار اإلصابة بالعدوى؛ وإذكاء الوعي وتحسين المهارات لدى الشباب من خالل التثقيف               
وإسداء المشورة في مجال الصحة الجنسية من أجل توقي اإلصابة بالعدوى؛ وتوسيع نطاق اختبار ومعالجـة                

 نقاط الرعاية؛ وتحسين ترصد الجيل الثاني لفيروس األيـدز، مـع الترصـد              الُزهري لدى الحوامل في مواقع    
 أوبئة هذه األمراض المعديـة      رصد من أجل     الطبي والترصد السلوكي لألمراض المنقولة جنسياً      - البيولوجي

وأوبئة األيدز والعدوى بفيروسه؛ والقيام بجمع المعطيات وتحليلها مع مسح أنشطة إيتاء الخدمات مـن أجـل                 
  .ضلمر االستجابة وعبء ارصد

  
 الحكومات  لتزامبا وخاصة فيما يتعلق  اتية،  و م ظروفوتعتمد مسودة االستراتيجية العالمية على وجود         -١٠

تراعي الثقافات واحتياجات الجنسين    فعالة  والشركاء الوطنيين والدوليين؛ وتوفير الموارد الكافية؛ وتنفيذ برامج         
 وفي هذا السياق تم وضع قائمة بالتدخالت ذات األولوية التي           .وتنسيق االستجابة والعقبات الناجمة عن الوصم؛     
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تم انتقاؤها بناء على البينات الدالة على األثر والجدوى، حيث سيجري التوسع فيها كما جرى اقتراح جـداول                  
  .زمنية وأهداف في هذا الصدد

  
دورته السابعة عشرة بعد المائة ولكن بمـا أن      وكان من المفترض تقديم االستراتيجية إلى المجلس في           -١١

بعض أقسامها يحتاج إلى المزيد من العمل فإنه يقترح بأن تطرح المسودة النهائية على المجلس التنفيذي فـي                  
  .٢٠٠٦مايو /  المائة في أيارددورته الثامنة عشرة بع

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
علماً بالتقرير وإلى أن ينظر في المقترح القاضي بإدراج البند في جدول            المجلس مدعو إلى أن يحيط        -١٢

  .األعمال المؤقت للدورة الثامنة عشرة بعد المائة، وإلى أن يقدم التوجيهات المناسبة في هذا الصدد
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