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  A69/33    

  
  
  

  االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة مسودة
    

  ٢٠٢١-٢٠١٦األمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا، 
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
 قـدمامنـة والثالثـين بعـد المائـة علمـًا بإصـدار سـابق مـن هـذا التقريـر أحاط المجلس التنفيـذي فـي جلسـته الث  -١

روابــط إلكترونيــة مؤديــة إلــى النســخة الكاملــة مــن مســودة االســتراتيجية بجميــع لغــات و لمســودة االســتراتيجية  اً مــوجز 
لمجموعـات ل اً وصـف ٢المعروضـة هنـا (انظـر الملحـق) من االسـتراتيجية ثةالمحدَّ  النسخة وتشمل ١المنظمة الرسمية.

ومفهوم ، لمتدّثرة الحثريةباالسكانية األشد تضررًا من األمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا، وزيادة التركيز على العدوى 
الوقاية في بيان رؤية االستراتيجية. كما تقدم هذه النسخة المزيد من التفاصيل التي توضح األثـر المحتمـل العتمـاد 

ـــدان؛ وحـــاالت العـــدوى  عـــدوىوقـــائي قبـــل التعـــرض للالالج العـــ ـــاعي البشـــري؛ ومســـؤوليات البل بفيـــروس العـــوز المن
 االتفــاق فــي المرونــة نــواحياســتخدام المصــاحبة؛ والوقايــة األوليــة فــي ســياق الوقايــة الشــاملة؛ وتعــاطي الكحــول؛ و 

 .بالتبليغ الخاصة والترتيبات ؛في حماية الصحة العمومية بالتجارة المتصلة الفكرية الملكية حقوق بجوانب المتعلق
 
ـــار/و   -٢ ـــة الثامنـــة والســـتون استعراضـــها النهـــائي للتقـــدم ، أَ ٢٠١٥مـــايو  فـــي أي جـــرت جمعيـــة الصـــحة العالمي

تنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من األمراض الُمعدية المنقولـة جنسـيًا ومكافحتهـا، التـي شـملت  فيالُمحَرز 
الضوء على ما ُحقق من إنجازات وتقدم في تدخالت الوقاية وبرامجها، وسّلط االستعراض  ٢٠١٥.٣-٢٠٠٦ الفترة

ط الضـوء والسيما في مكافحة فيروس الـورم الحليمـي البشـري والقضـاء عالميـًا علـى مـرض الزهـري الِخلقـي. كمـا ُسـلّ 
لتشـمل الخـدمات  ، كتوفير المـوارد البشـرية والماليـة الالزمـة للبـرامجفي هذا الصدد تزال قائمةعلى التحديات التي ال

  شاملة.الصحية التغطية الصلة باألمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا في سياق السعي الحثيث إلى تحقيق تالم
  
، ُحــددت حاجــة واضــحة إلــى اعتمــاد اســتراتيجية عالميــة للوقايــة مــن األمــراض الُمعديــة المناقشــاتوخــالل   -٣

قـوي لمواصـلة ها اللى ذلك، أعربت الـدول األعضـاء عـن تأييـد. إضافًة إ٢٠١٥المنقولة جنسيًا في فترة ما بعد عام 

                                                           
 .١٣٨/٣١م تالوثيقة    ١

ــــيح المقدمــــة والفــــروع    ٢ ــــم تنق ــــذي ٤-٥، و٤-٤، و٣-٤، و٢-٤، و١-٤، وصــــفر-٣ت ــــس التنفي ، عقــــب مناقشــــات المجل
ــــــس المــــــوجزة المحاضــــــر (انظــــــر ــــــذي للمجل ــــــي التنفي ــــــه ف ــــــة دورت ــــــين الثامن ــــــة، بعــــــد والثالث ــــــة ال الجلســــــة المائ تاســــــعة، الوثيق

 .)(باإلنكليزية) ٢// سجالت١٣٨/٢٠١٦ت  م

ُطلــب إلــى المــدير العــام، مــن جملــة طلبــات أخــرى، تقــديم تقــارير إلــى جمعيــة الصــحة فــي  ،١٩-٥٩ج ص ع القــرار فــي   ٣
، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي، بشــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية. ولالطــالع ٢٠١٥و ٢٠١٢و ٢٠٠٩األعــوام 

، انظـــر ٢٠١٥-٢٠٠٦افحتهـــا، للفتـــرة علـــى االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض الُمعديـــة المنقولـــة جنســـيًا ومك
 .٢، الملحق ١سجالت/ /٥٩/٢٠٠٦ج ص عالوثيقة 
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، هـذه األعمـال مـن شـأنو ومكافحتهـا،  الُمعديـة الوقاية من هذه األمـراض بخصوص الصحة العالمية أعمال منظمة
فـــي الوضـــع األمثـــل، أن ُتعنـــى بغايـــات محـــددة، قابلـــة للتحقيـــق، مـــن أجـــل قيـــاس مســـتوى النجـــاح المتحقِّـــق وتحديـــد 

وطلبت الدول األعضاء أيضًا مواصلة تقييم االستراتيجية السابقة، وتبادل االطالع على نجاحـات الـدول  التحديات.
وأكــدت األمانــة أن  ١.ةألهــداف المحــددة فــي تلــك االســتراتيجيتحقيــق افيمــا يتعلــق ب وممارســاتها الفضــلى األعضــاء
ولــــة جنســــيًا، ســـــُتواَءم مــــع عمليتــــي وضـــــع األمــــراض الُمعديـــــة المنق بشــــأنجديـــــدة العالميــــة الســــتراتيجية مســــودة اال

جمعيـة الصـحة  سُتعرض علىاالستراتيجيتين المتعلقتين بفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي، و 
  العالمية التاسعة والستين.

  
ـــــول/  -٤ ـــــة المســـــتدامة ٢٠١٥ســـــبتمبر  وفـــــي أيل ـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة خطـــــة التنمي ، اعتمـــــدت الجمعي

شـديدة األهميـة فـي هـذا السـياق، أال وهـي  الغاياتأهداف التنمية المستدامة، بما فيها  قّرتالتي أ ٢٠٣٠،٢ لعام
وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمـراض المداريـة المهملـة ومكافحـة االلتهـاب الكبـدي : "٣-٣ الغاية

ضـــمان : "٧-٣ والغايـــة"، ٢٠٣٠ بحلـــول عـــام الوبـــائي واألمـــراض المنقولـــة بالميـــاه واألمـــراض الُمعديـــة األخـــرى
حصول الجميع على خدمات رعاية الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، بمـا فـي ذلـك خـدمات ومعلومـات تنظـيم األسـرة 

ـــة الخاصـــة بـــه، وٕادمـــاج الصـــحة اإلنجابيـــة فـــي االســـتراتيجيات والبـــرامج الوطنيـــة بحلـــول عـــام  "، ٢٠٣٠والتوعي
على الحقوق اإلنجابيـة، علـى  لى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وضمان حصول الجميع ع: "٦-٥ والغاية

لبرنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي للســكان والتنميــة ومنهــاج عمــل بيجــين والوثــائق الختاميــة  النحــو المتفــق عليــه وفقــاً 
  ".لمؤتمرات استعراضهما

  
أن األمــراض الُمعديــة وضــعت منظمــة الصــحة العالميــة مســّودة اســتراتيجية عالميــة لقطــاع الصــحة بشــو   -٥

. وتســـــــتند ٢٠٣٠تتماشـــــــى مـــــــع خطـــــــة التنميـــــــة المســـــــتدامة لعـــــــام  ٢٠٢١-٢٠١٦المنقولـــــــة جنســـــــيًا، للفتـــــــرة 
شـــاملة المقترحـــة إلـــى اإلنجـــازات الُمحقَّقـــة فـــي إطـــار االســـتراتيجية العالميـــة الســـابقة بهـــذا الشـــأن ال االســـتراتيجية

  وٕالى الدروس المستفادة منها. ٢٠١٥-٢٠٠٦ لفترةل
  
ُأديــرت عمليــة وضــع مســّودة االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األمــراض الُمعديــة المنقولــة قــد و   -٦

فيـروس العـوز المنـاعي جنسيًا إلى جانب عمليتي وضع مسوّدتي االستراتيجيتين العالميتين لقطاع الصحة بشأن 
يــة كــل مشــترك تحــدده ثالثــة ُأطــر تنظيمدات االســتراتيجيات الــثالث هيالبشــري والتهــاب الكبــد الفيروســي. ولمســوّ 

حــــدد كــــل مــــن هــــذه تنهــــج الصــــحة العموميــــة. و  ؛سلســــلة الخــــدمات الصــــحية ؛هــــي: التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة
 تهــدد الصــحة العموميــة. االســتراتيجيات رؤيــة وهــدف وغايــات وٕاجــراءات للقضــاء علــى هــذه األمــراض باعتبارهــا

ــيَّن فــي اتخاذهــا فــي إطــار خمســة توجّ  ، ُنظمــت اإلجــراءات المطلــوبتهــاوتحقيقــًا لغايا هــات اســتراتيجية، حيــث تُب
  مة الصحة العالمية والشركاء.إطار كل منها اإلجراءات المحددة التي يلزم أن يتخذها كل من البلدان ومنظ

  
د ياالســـتراتيجية المقترحـــة إطـــارًا للعمـــل المشـــترك بـــين المنظمـــة ودولهـــا األعضـــاء علـــى الصـــع شـــكلوت  -٧

  قليمي والُقطري.العالمي واإل
  
جهـات شـريكة  ، فقـد شـملتعملية المشاورات الواسعة التي أسـفرت عـن وضـع مسـّودة االسـتراتيجيةوعن   -٨

رئيســـية، بمـــا فيهـــا الـــدول األعضـــاء، والمنظمـــات التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة والوكـــاالت األخـــرى المتعـــددة 
                                                           

 ةالثالثـــوالجلســـة ، ٤الفـــرع  الجلســـة الثانيـــة عشـــرة، لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين، ةالمـــوجز  المحاضـــرانظـــر    ١
 .)(باإلنكليزية) ٣سجالت/ /٦٨/٢٠١٥ج ص ع(الوثيقة  ٢، الفرع ةعشر 

  ، انظر:٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  - ٧٠/١عية العامة لألمم المتحدة قرار الجم   ٢
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E )نيســان ٢٢فــي  تــم االطــالع/ 

  ).٢٠١٦  أبريل
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مائيـــة، والمجتمـــع المـــدني، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، األطـــراف، والجهـــات المانحـــة والوكـــاالت والمبـــادرات اإلن
والمؤسسات والشبكات العلمية والتقنية، والقطـاع الخـاص. وقـد ُأجريـت مشـاورات عديـدة مـع أصـحاب المصـلحة، 

 ٢٠١٥ ويولي تموز/ - أبريل دولة عضو في المشاورات التي ُأجريت في الفترة نيسان/ ١٠٠وشاركت أكثر من 
وضــمانًا للمشــاركة علــى أوســع نطــاق ممكــن،  ،قليميــة للمنظمــة. وتكمــيًال لهــذه المشــاوراتفــي جميــع المكاتــب اإل

إلكترونيــة  امــةلمــدة ســتة أســابيع مشــاورة ع ٢٠١٥ ويونيــ حزيــران/ - أبريــل استضــافت األمانــة فــي الفتــرة نيســان/
األمـراض شـأن ث (باالسـتراتيجيات الـثالعـن كمـا ُعقـدت جلسـة إعالميـة تقنيـة رسـمية ُروِّجت على نطـاق واسـع. 

المعدية المنقولة جنسيًا، وفيروس العوز المناعي البشري، والتهـاب الكبـد الفيروسـي) أثنـاء انعقـاد جمعيـة الصـحة 
  العالمية الثامنة والستين.

  
باإلسهامات المقدمة من الفريق المرجعي للمجتمع المدني ومن  ،موّسعة، الوقد ُعززت عملية المشاورات  -٩

ق االستشـــاري المعنـــي بـــاألمراض الُمعديـــة المنقولـــة جنســـيًا والفريـــق االستشـــاري العلمـــي والتقنـــي اجتمـــاعي الفريـــ
  ١.ثالمعني بالصحة اإلنجابية والبح

  
بتحقيـــق سلســـلة مـــن المتعلقـــة علـــى التزامـــات منظمـــة الصـــحة العالميـــة المقترحـــة وتـــنص االســـتراتيجية   -١٠

ة فــي مســّودات االســتراتيجيات الــثالث، فحواهــا القضــاء علــى األهــداف والغايــات المتوائمــة مــع األغــراض المبيَّنــ
باعتبارهـا تهـدد الصـحة العموميـة، وذلـك فـي سـياق ضـمان  ٢٠٣٠األمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا بحلول عام 

األعمـار وتعزيـز عـافيتهم. عـالوة علـى ذلـك، تتـواءم مسـّودة االسـتراتيجية  كـلاألشخاص في  جميعحياة صحية ل
، وترّكــز علــى ضــمان تحقيــق ٢٠٣٠اض الُمعديــة المنقولــة جنســيًا مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام بشــأن األمــر 

شـــاملة. وتســـعى الصـــحية التغطيـــة ال حقيـــقالخـــدمات الصـــحية بـــااللتزام بت تـــوفيراألمـــن المـــالي واإلنصـــاف فـــي 
راد بهــا أن تكيِّفهــا المكاتــب إســهامات األمانــة، وُيــ حديــداالســتراتيجية المقترحــة إلــى توجيــه االســتجابات الوطنيــة وت

  اإلقليمية لتلّبي احتياجاتها المحددة.
  

باالستناد إلـى المعلومـات المحصـول  في تنفيذهامسّودة االستراتيجية بإمكانية قياس مستوى التقدم  سّلموت  -١١
برنــامج "و ٢"بعمليــة اإلبــالغ العــالمي عــن التقــدم المحــرز فــي التصــدي لأليــدز"عليهــا عــن طريــق النظــام المتعلــق 

لبـــرامج المتصـــلة بـــاألمراض لوٕالـــى إجـــراء تقيـــيم ســـريع، باســـتبيان،  ٣،"ترّصـــد مقاومـــة مضـــادات المكـــورات البنّيـــة
وشـــركائها مبـــادئ توجيهيـــة المنظمـــة الُمعديـــة المنقولـــة جنســـيًا التـــي تنفـــذها الـــدول األعضـــاء. وقـــد نشـــر كـــل مـــن 

بغــرض  وأســرعهم تــأثرًا بهــاه األمــراض الُمعديــة بهــذتســتهدف فــرز أكثــر فئــات الســكان تعرضــًا لخطــر اإلصــابة 
مجموعـــات ســـكانية  تـــدخالت تســـتهدف بهـــذا الشـــأن تشـــملمعظـــم خطـــط العمـــل الوطنيـــة أصـــبحت و  ٤،فحصـــهم

فـي مجـال الجـنس وزبـائنهم، والرجـال الـذين يمارسـون العالقـة الجنسـية مـع رجـال، ن و العـامل محددة، بما في ذلك
  .نو والمراهقمع فيروس العوز المناعي البشري، ن و المتعايشاص المخدرات بالَحقن، واألشخ وومتعاط

                                                           
لمزيــد مــن المعلومــات عــن عمليــة المشــاورات وعــن طائفــة متنوعــة مــن الوثــائق والتقــارير المــوجزة الداعمــة بشــأن مســّودة    ١

نيســـــان/  ٢٢فــــي  تــــم االطــــالع( /http://www.who.int/reproductivehealth/ghs-strategies/enاالســــتراتيجية، انظــــر: 
 ).٢٠١٦  أبريل

  ، انظر:"عملية اإلبالغ العالمي عن التقدم المحرز في التصدي لأليدز"لمزيد من المعلومات عن    ٢
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting )فــــي  تــــم االطــــالع

 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل   ٢٢

  ، انظر: "برنامج ترصد مقاومة مضادات المكورات البنّية"لمزيد من المعلومات عن    ٣
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/ )ــــم االطــــالع نيســــان/  ٢٢فــــي  ت

  ).٢٠١٦أبريل 
٤   See Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations, available 

at: http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/ (accessed 22 April 2016). 
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األمـــراض إلجـــراء فحوصـــات ومـــن أوجـــه القصـــور المحـــددة فـــي مســـّودة االســـتراتيجية أن عمليـــة الفـــرز   -١٢
الُمعدية المنقولة جنسيًا نادرًا ما ُتجرى في األوسـاط المحـدودة المـوارد، وأنهـا عـادًة مـا تتضـّمن إجـراء فحـوص دم 

الرعايـة السـابقة للـوالدة ومتبـّرعين بالـدم بغـرض الكشـف عـن اإلصـابة بـالزهري، على من نساء حاصالت  مأخوذ
  .Bواستخدام واصمات العدوى بفيروس العوز المناعي البشري وفيروس التهاب الكبد 

  
سـيًا. ويلـزم كما يلزم بشدة تعزيـز نظـم الترصـد والرصـد اإلقليميـة والعالميـة لألمـراض الُمعديـة المنقولـة جن  -١٣

  ت الحية المنتشرة المسبِّبة لها.على وجه عاجل إجراء المزيد من الدراسات المنتظمة عن أسبابها لتحديد الكائنا
  

سيفالوســــــبورين لل (Neisseria gonorrhoeae)الَنْيَســــــِرّية البنّيــــــة وتظهـــــر فــــــي الوقــــــت الــــــراهن مقاومـــــة   -١٤
(Cephalosporins)أن عـدد بلـدان العـالم التـي َأبلغـت عـن  مـن ها، علـى الـرغملإلصابة ب ، وهو العالج األخير

بلــدًا، تقــع أساســًا فــي إقليمــي أوروبــا وغــرب المحــيط  ٦٧حــاالت مقاومــة مضــادات هــذه الميكروبــات ال يتجــاوز 
الهــادئ. واســتجابًة لهــذه البالغــات، فقــد أصــدرت المنظمــة معلومــات وخطــة عمــل عالميــة بشــأن مكافحــة انتشــار 

 البنّيـــة ومكافحـــة أثرهـــا، والخطـــة مدمجـــة اآلن أيضـــًا فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة األوســـع التـــي مقاومـــة المكـــورات
  ١مضادات الميكروبات. اعتمدتها المنظمة بشأن مقاومة

  
بيانات عـن المسـائل  ٢وتوِجز تقارير الترصد العالمي السنوية المتعلقة باألمراض الُمعدية المنقولة جنسياً   -١٥

المكـــورات المبّلـــغ عنهـــا، ومقاومـــة مضـــادات  صـــابة بـــاألمراض الُمعديـــة المنقولـــة جنســـياً إلاالتاليـــة: عـــدد حـــاالت 
  ٣الُمحرز نحو القضاء على انتقال الزهري من األم إلى الطفل.البنّية، وعبء المرض، والتقدم 

  
وتسعى اإلجراءات المحددة في مسّودة االستراتيجية إلى ضـمان تعزيـز تصـدي قطـاع الصـحة لألمـراض   -١٦
حتـى اليـوم وضـمان أن النهـوج التـي  فـي هـذا المجـال عدية المنقولة جنسيًا بهدف حمايـة االسـتثمارات الُمحّققـةلمُ ا

فــــي ذات الصــــلة ترّكــــز علــــى األشــــخاص تســــاعد فــــي تــــوفير التمويــــل المســــتدام للخــــدمات والتــــدخالت والبــــرامج 
  المستقبل.

  
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
مسـّودة االسـتراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن األمـراض الُمعديـة  اعتمادإلى  ةمدعو  جمعية الصحة  -١٧

  .٢٠٢١-٢٠١٦المنقولة جنسيًا، للفترة 

                                                           
  يمكــــــن االطــــــالع علــــــى مزيــــــد مــــــن المعلومــــــات عــــــن مقاومــــــة مضــــــادات المكــــــورات البنّيــــــة وعــــــن اإلصــــــدار المعنــــــون    ١
"Sexually transmitted infections:عبـــــر الـــــرابط التـــــالي "http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/articles/en/ 
  إلصدار المعنون ). ويمكن االطالع على ا٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢في  تم االطالع(

“Global action plan to control the spread and impact of antimicrobial resistance in Neisseria gonorrheae”  عبـر الـرابط
نيســان/  ٢٢فــي  تــم االطــالع( /http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241503501/enالتــالي: 
 ).٢٠١٦أبريل 

٢                              The report on global sexually transmitted infection surveillance 2013 is available at: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/stis-surveillance-2013/en/ (accessed 22 April 2016). 

 ، انظـــــر:الُمحـــــرز نحـــــو القضـــــاء علـــــى انتقـــــال الزهـــــري مـــــن األم إلـــــى الطفـــــللمزيـــــد مـــــن المعلومـــــات عـــــن التقـــــدم    ٣

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/cs_global_updates/en/ )نيســــــــــان/  ٢٢فــــــــــي  تــــــــــم االطــــــــــالع
 ).٢٠١٦  أبريل
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  الملحق
    

  االستراتيجية العالمية لقطاع الصحةمسّودة 
 ٢٠٢١-٢٠١٦بشأن األمراض المعدية المنقولة جنسيًا في الفترة 

   
 المقدمة والسياق

  
ـــــي االســـــترا مســـــودة تســـــتند -١ ـــــة جنســـــيًا ف ـــــة المنقول ـــــة لقطـــــاع الصـــــحة بشـــــأن األمـــــراض المعدي تيجية العالمي

إلـــى االســـتنتاجات التـــي تمخـــض عنهـــا تقيـــيم تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن  ٢٠٢١-٢٠١٦ الفتـــرة
وتـــنص علـــى رؤيـــة وأهـــداف وغايـــات ومبـــادئ  ٢٠١٥،١-٢٠٠٦األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا ومكافحتهـــا فـــي الفتـــرة 

الصـحة  كمشـكلة مـن مشـكالتإرشادية وٕاجراءات ذات أولوية للقضاء علـى وبـاء األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا 
  العمومية.

 
مجموعة من األهداف والغايات العالمية الطموحـة فـي مجـال  ٢٠٣٠لعام  ٢تحدد خطة التنمية المستدامةو  -٢

ضــمان تمتّــع الجميــع  :مقترحــةال ى االســتراتيجيةإلــمــن الخطــة ذا أهميــة خاصــة بالنســبة  ٣ويعتبــر الهــدف  الصــحة.
)، بمــا فــي ذلــك تركيــزه علــى المجــاالت ذات ١ طــاراإلة فــي جميــع األعمــار (انظــر يــبأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاه

  .ةالصحب العالقة
 
 عنصـراً االستراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا هـذه  مسودة وتصف -٣

لبلــدان ينبغــي لحيــث توضــح اإلجــراءات التــي  إســهام قطــاع الصــحة فــي تحقيــق هــذه الغايــات، عناصــر مهمــًا مــن
لألمراض المعديـة المنقولـة  االستجابةولو ُنفذت هذه اإلجراءات فإنها ستسّرع  .أن تتخذها منظمة الصحة العالميةلو 

عـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن تنفيـــذ و  ملموســـًا.جنســـيًا وتكثّفهـــا لكـــي يصـــبح التقـــدم نحـــو القضـــاء علـــى هـــذه األوبئـــة واقعـــًا 
االســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا، فـــور اعتمادهـــا، ســـيتطلب التزامـــًا 

 ٢٠٣٠سياســيًا ومـــوارد لزيـــادة تســـريع االســـتجابة علـــى مـــدى الســنوات الخمـــس المقبلـــة والســـتدامة العمـــل حتـــى عـــام 
  بعده. وما
 
االســـتراتيجية إلـــى اســـتجابة قطـــاع الصــحة بشـــأن أوبئـــة األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا  مســـودة تنظــرو  -٤

باعتبارها بالغة األهمية لتحقيق التغطية الصـحية الشـاملة، وهـي إحـدى الغايـات الصـحية األساسـية ألهـداف التنميـة 
تيجية وتنفيـذها، فـور اعتمادهـا، وستسـهم هـذه االسـترا .٢٠٣٠المستدامة التـي حـددتها خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 

فـــي حـــدوث تراجـــع كبيـــر فـــي اإلصـــابات الجديـــدة بـــاألمراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا والوفيـــات ذات العالقـــة بهـــذه 
األمــراض (بمــا فــي ذلــك حــاالت اإلمــالص وســرطان عنــق الــرحم)، وتحّســن فــي الوقــت نفســه صــحة الفــرد والصــحة 

لوقايـة الشـاملة لة الجهـود الراميـة إلـى تسـريع جهـود االستراتيجيوسترشد  افة.الناس ك عافيةالجنسية للرجال والنساء و 
ٕاتاحـــة ، و مســـندة بالبينـــات مـــن النهـــوج الســلوكية والحيويـــة الطبيـــة والهيكليـــة فـــي توليفــة عـــن طريـــق التوســـع وتركيزهــا
ن ســيوتحنســيًا، أمراض معديــة منقولــة جاإلصــابة بــب فيمــا يتعلــقحــالتهم  إلــى المعلومــات بشــأنالنــاس  جميــع وصــول

المـرتبطين باإلصـابة مييـز إتاحة العالج والرعاية الشاملة الطويلة المدى عند الحاجة، وتتصدى النتشـار الوصـم والت
يقــوم علــى مبــادئ حقــوق و ركــز علــى النــاس ينهــج  االســتراتيجية علــى اعتمــاد مســودة تشــجع بهــذه األمــراض. كمــا

 صحة.اإلنسان والمساواة بين الجنسين واإلنصاف في ال
                                                           

 .ايز التقرير المرحلي  ٦٨/٣٦ج الوثيقة   ١

 :الـرابط التـالي ، انظـر٢٠٣٠خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  تحويـل عالمنـا: – ٧٠/١ة لألمم المتحدة قرار الجمعية العام   ٢
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E )٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٣ تم االطالع في.( 
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  من أهداف التنمية المستدامة  ٣الهدف   :١ اإلطار
 ة في جميع األعماريضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاه

 ٢٠٣٠ مولود حي بحلول عام ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٧٠إلى أقل من  مهاتاألخفض النسبة العالمية لوفيات   ١-٣
، بسـعي جميـع البلـدان ٢٠٣٠الخامسة التي يمكـن تفاديهـا بحلـول عـام  وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن  ٢-٣

مولــود حــي، وخفــض وفيــات  ١٠٠٠حالــة وفــاة فــي كــل  ١٢إلــى بلــوغ هــدف خفــض وفيــات المواليــد علــى األقــل إلــى 
 مولود حي ١٠٠٠حالة وفاة في كل  ٢٥األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى 

والمالريـا واألمـراض المداريـة المهملـة ومكافحـة االلتهـاب الكبـدي الوبـائي واألمـراض وضع نهاية ألوبئة األيـدز والسـل   ٣-٣
 ٢٠٣٠المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 

تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خـالل الوقايـة والعـالج وتعزيـز الصـحة   ٤-٣
 ٢٠٣٠ين بحلول عام والسالمة العقليت

تعزيــز الوقايــة مــن إســاءة اســتعمال المــواد، بمــا يشــمل تعــاطي المخــدرات وتنــاول الكحــول علــى نحــو يضــر بالصــحة،   ٥-٣
 وعالج ذلك

 ٢٠٢٠إلى النصف بحلول عام  في العالم خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور  ٦-٣
لصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة، بمـــا فــي ذلـــك خـــدمات ومعلومـــات تنظـــيم ضــمان حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات رعايــة ا  ٧-٣

 ٢٠٣٠األسرة والتوعية الخاصة به، وٕادماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 
لرعايـة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وٕامكانيـة الحصـول علـى خـدمات ا  ٨-٣

 الصحية األساسية الجيدة وٕامكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة
الحد بدرجـة كبيـرة مـن عـدد الوفيـات واألمـراض الناجمـة عـن التعـّرض للمـواد الكيميائيـة الخطـرة وتلويـث وتلـّوث الهـواء   ٩-٣

 ٢٠٣٠والماء والتربة بحلول عام 
 ز تنفيذ االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب االقتضاءتعزي  أ-٣
دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغيـر المعديـة التـي تتعـرض لهـا البلـدان الناميـة   ب-٣

إلعــالن الدوحــة  لقاحــات األساســية بأســعار معقولــة، وفقــاً فــي المقــام األول، وتــوفير إمكانيــة الحصــول علــى األدويــة وال
بشأن اتفاق منظمـة التجـارة العالميـة المتعلـق بالجوانـب المتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة (المعـروف باسـم 

اتفـاق  اتفاق تـريبس) والصـحة العامـة، الـذي يؤكـد حـق البلـدان الناميـة فـي االسـتفادة بالكامـل مـن األحكـام الـواردة فـي
ســيما العمــل مــن أجــل إمكانيــة حصــول الجميــع لالزمــة لحمايــة الصــحة العامــة، والتــريبس فيمــا يتعلــق بأوجــه المرونــة ا

 على األدوية
زيــادة التمويــل فــي قطــاع الصــحة وتوظيــف القــوى العاملــة فــي هــذا القطــاع وتطويرهــا وتــدريبها واســتبقائها فــي البلــدان   ج-٣

 والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة ن نمواً النامية، وبخاصة في أقل البلدا
ســيما البلــدان الناميــة، فــي مجــال اإلنــذار المبكــر والحــد مــن المخــاطر وٕادارة المخــاطر تعزيــز قــدرات جميــع البلــدان، وال  د-٣

 الصحية الوطنية والعالمية
  
، والسعي نحو توفير التغطية ٢٠٣٠تمامًا مع خطة التنمية المستدامة لعام  هذه االستراتيجية مسودةتتسق  -٥

كمــا تتســق مــع اســتراتيجيات وخطــط الصــحة العالميــة األساســية األخــرى التــي وضــعتها منظمــة  الصــحية الشــاملة.
الصحة العالمية، بما في ذلك االستراتيجيات والخطط المعنية بالصحة الجنسية واإلنجابية، وفيروس العوز المناعي 
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تيــات، وصــحة المــراهقين، وصــحة األمهــات والمواليــد واألطفــال، واألمــراض غيــر البشــري، والعنــف ضــد النســاء والف
 ١على الناس، والتهاب الكبد الفيروسي، والسل، ومأمونية الدم. تي تركزالسارية، والخدمات الصحية المتكاملة ال

  
ألخـــرى فـــي والبـــد مـــن التأكيـــد علـــى الشـــراكات الواســـعة والـــروابط القويـــة مـــع القضـــايا الصـــحية واإلنمائيـــة ا -٦

االســتراتيجية اســتراتيجيات الصــحة مســودة وتأخــذ  المرحلــة التاليــة مــن االســتجابة لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا.
الرئيســيين فــي اعتبارهــا، بمــا فــي ذلــك الصــندوق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل  التنميــةالعالميــة الخاصــة بشــركاء 

طارئـة للمسـاعدة فـي مجـال مكافحـة األيـدز، والتحـالف العـالمي مـن أجـل والمالريا، وخطة رئيس الواليـات المتحـدة ال
  ٢).٢٠٣٠-٢٠١٦اللقاحات والتمنيع، واالستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (

 
مضمونة الجودة التي ال غنى عنها الاالستراتيجية خدمات األمراض المعدية المنقولة جنسيًا مسودة تحدد و  -٧

تياجات الناس وأفضلياتهم، وتقترح إجراءات للتصدي للمحددات األساسية ألوبئة األمراض المعدية المنقولة لتلبية اح
التـي تجعـل النـاس أكثـر عرضـة لخطـر اإلصـابة بالعـدوى وتحـد  جحافـاتجنسيًا، بما في ذلـك الوصـم والتمييـز، واإل

االســتراتيجية كيفيــة ضــمان التغطيــة  ســودةم عــالوة علــى ذلــك، تصــفو  خــدمات الوقايــة والعــالج الفعالــة. إتاحــةمــن 
ـــزًا علـــى عمـــوم الســـكان وعلـــى  المنصـــفة بالخـــدمات وتحقيـــق أكبـــر األثـــر لجميـــع المحتـــاجين، وهـــو مـــا يشـــمل تركي

  .)٢(انظر اإلطار  بسواء سواءً  المحددةالمجموعات السكانية 

  
  المجموعات السكانية المحددة  :٢اإلطار 

ت الســـكانية المحـــددة األشـــد تضـــررًا مـــن أوبئـــة األمـــراض المعديـــة المنقولـــة ينبغــي لكـــل بلـــد أن ُيعـــّرف المجموعـــا
جنسيًا لديه، وينبغي أن تستند االستجابة إلى السياق الوبـائي واالجتمـاعي. وسـوف تشـمل المجموعـات السـكانية 

الجنس على  المحددة عند التركيز على األمراض المعدية المنقولة جنسيًا المجموعات السكانية التي ُيمارس فيها
األرجــح مــع عــدد كبيــر مــن العشــراء، مثــل العــاملين فــي مجــال الجــنس وزبــائنهم. وتشــمل المجموعــات الســكانية 
األخـــرى التـــي ينبغـــي أن تؤخـــذ فـــي االعتبـــار الرجـــال الـــذين يمارســـون الجـــنس مـــع الرجـــال، والمتحـــولين جنســـيًا، 

ي ذلـك األشـخاص المتعايشـون مـع فيـروس واألشخاص المصـابين بالفعـل بالعـدوى بمـرض منقـول جنسـيًا، بمـا فـ
العــوز المنــاعي البشــري. ويتــداخل العديــد مــن هــذه المجموعــات مــع المجموعــات المســلم بأنهــا مــن المجموعــات 
الرئيسية بالنسبة إلى فيروس العـوز المنـاعي البشـري. وتشـمل المجموعـات األخـرى التـي قـد تكـون سـريعة التـأثر 

قولة جنسيًا، الشباب، والمراهقين، والنساء، والمجموعات السـكانية المتنقلـة، بصفة خاصة باألمراض المعدية المن
واألطفــال والشــباب الــذين يعيشــون فــي الشــارع، والســجناء، واألشــخاص الــذين يتعــاطون المخــدرات، واألشــخاص 

  المتضررين من النزاعات واالضطرابات المدنية.

                                                           
شـبكة اإلنترنـت،  بعض استراتيجيات وخطط الصحة العالمية األساسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية متاح على   ١

فيمـا يتعلـق بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري  ٢٠٢١-٢٠١٦بما في ذلك ثالثة استراتيجيات عالمية لقطاع الصحة في الفتـرة 
   :واألمراض المعدية المنقولة جنسيًا، انظروالتهاب الكبد الفيروسي 

http://www.who.int/reproductivehealth/ghs-strategies/en/    
 )؛٢٠١٦نيســـــــان/ أبريـــــــل  ٢٤فـــــــي  عاالطـــــــال م(تـــــــ /http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/online-consultation/enو

ـــــــرابط التـــــــالي:  نيســـــــان/  ٢٠ تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي( /http://www.who.int/tb/strategy/enواســـــــتراتيجية دحـــــــر الســـــــل انظـــــــر ال
وفضـــًال علـــى ذلـــك، تتـــاح المعلومـــات عـــن دور المنظمـــة فـــي الـــدعوة والمشـــاورات اإللكترونيـــة الحاليـــة، مثـــل  )٢٠١٦ أبريـــل

نيســان/  ٢٠(تــم االطــالع فــي  /http://www.who.int/reproductivehealth/enر الــرابط التــالي: "إعطــاء صــوت للشــباب"، انظــ
  )؛ وخطة العمل العالمية للمنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ٢٠١٦أبريل 

http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٤تم االطالع في(. 

  ) متاحة على:٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (   ٢
http://www.everywomaneverychild.org/global-strategy-2  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٢(تم االطالع في.( 
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لتقليل إلى أدنى حد من مخاطر تعرض مـن يحتـاجون االستراتيجية أيضًا باتباع نهوج ل مسودة كما توصي -٨
 التـي األولوية ذات اإلجراءات من العديد ويعتمد إلى الخدمات للضوائق المالية؛ وتعتمد االبتكار لدفع عجلة التقدم.

 العالميــة االســتراتيجية تنفيــذ عنهــا تمخــض التــي البيِّنــات مــن قويــة مجموعــة علــى الضــوء االســتراتيجية عليهــا تســلط
 ٢وأنشطة االستجابة حول العالم. ٢٠١٥-٢٠٠٦ في الفترة ١جنسياً  المنقولة األمراض أنبش
  

 الخطوط العريضة لالستراتيجية
  
 لمحة عامة لها): ١االستراتيجية من األقسام الرئيسية الخمسة التالية (يورد الشكل  مسودة تتألف -٩
 

 وعبئهـا جنسـياً  المنقولـة لمعديـةا األمـراض ألوبئـة الـراهن الوضـع يسـتعرض - العـام السـياقتحديد  -١
 فـي الكـافي االستثمار ضرورة على الحجة ويقيم، مستقبالً  والتحديات الفرص ويحدد، لها االستجابة وأنشطة
 .جنسياً  المنقولة المعدية لألمراض الصحة قطاع استجابة

ية يصـــف األطـــر التنظيميــــة الثالثـــة لالســــتراتيجية (التغطيـــة الصــــح - االســــتراتيجية وضـــع إطــــار -٢
الشـــاملة، وسلســـلة خـــدمات األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا، ونهـــج الصـــحة العموميـــة)، ويعـــرض هيكـــل 

  االستراتيجية.

يقدم مجموعة من الغايات المتعلقة باألثر وتغطيـة  - الرؤية والهدف والغايات والمبادئ التوجيهية -٣
 االستجابة. لتوجيه ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الخدمة لعامي 

لبلـــدان ل ينبغـــييوصـــي بـــاإلجراءات التـــي  - جية واإلجـــراءات ذات األولويـــةالتوجهـــات االســـتراتي -٤
 ضمن كل واحد من التوجهات االستراتيجية الخمسة.أن تتخذها منظمة الصحة العالمية لو 

العناصر الرئيسية في  وضحي –القيادة والشراكات والمساءلة والرصد والتقييم  تنفيذ االستراتيجية: -٥
 االستراتيجية. تنفيذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، انظــــــــــر ٢٠١٥-٢٠٠٦ االســـــــــتراتيجية العالميـــــــــة بشـــــــــأن الوقايـــــــــة مـــــــــن األمـــــــــراض المنقولـــــــــة جنســـــــــيًا ومكافحتهـــــــــا:   ١

http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/stis_strategy[1]en.pdf  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٢(تم االطالع في(. 

 .زايالتقرير المرحلي  ٦٨/٣٦جانظر الوثيقة    ٢
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السـتراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن األمـراض المعديـة المنقولـة مسـودة ال الخطوط العريضـة  :١الشكل 
  ٢٠٢١-٢٠١٦جنسيًا في الفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انعدام المضاعفات المتصلة باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا والوفيات الناجمة عن اإلصابة  :الرؤية
عدية، وانعدام التمييز في عالٍم يستطيع فيه األشخاص المتعايشون معها أن ينعموا بحياة بهذه األمراض الم

 طويلة وصحية.

  معدية المنقولة جنسيًا بوصفها شواغل القضاء على أوبئة األمراض ال :الهدف
 رئيسية للصحة العمومية، وضمان تمّتع جميع األشخاص في كل األعمار بحياة صحية وتعزيز عافيتهم.

  : ٢٠٣٠غايات عام   
  ).٢٠١٨٪ (البيانات األساسية العالمية لعام ٩٠عالميًا بنسبة  باللولبية الشاحبةخفض معدالت اإلصابة 
  ).٢٠١٨٪ (البيانات األساسية العالمية لعام ٩٠عالميًا بنسبة  بالنيسرية البنّيةبة خفض معدالت اإلصا

  .البلدان من ٪٨٠ في حي مولود ١٠٠ ٠٠٠ لكل أقل أو حالة ٥٠ إلى الِخلقي الزهري حاالت عدد خفض
٪ ٩٠بنســبة  التغطيــة بلقــاح فيــروس الــورم الحليمــي البشــري فــي بــرامج التطعــيم الوطنيــة علــى حفــاظ البلــدان

 لها). عادلة٪ على األقل في جميع المقاطعات (أو الوحدات اإلدارية الم٨٠نسبةعلى الصعيد الوطني و 

 : التغطية الصحية الشاملة، وسلسلة الخدمات، ونهج الصحة العمومية.ُأطر العمل

 األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة

  التوجه 
   ١االستراتيجي 

توفير المعلومات من 
  أجل تركيز العمل

 "الهوية والمكان

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

التدخالت الرامية 
  إلى إحداث األثر

  
 "ماذا"

  التوجه 
   ٣االستراتيجي 

تقديم الخدمات من 
قيق أجل تح

  اإلنصاف
 "كيف"

  التوجه 
  ٤االستراتيجي 

التمويل من أجل 
  تحقيق االستدامة

  
 التمويل

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار من أجل 
  تسريع العمل

  
 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 رصد والتقييمالقيادة والشراكة والمساءلة وال

 العمل الُقطري

عمل المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها 
 عمل الشركاء الدوليين اإلقليمية والُقطرية

ينعمل الشركاء القطري

ييم
التق
د و
رص
ال
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المنقولة جنسيًا ِلَم ينبغي أن تمثل االستجابة لألمراض المعدية  :السياق العام تحديد  -١
 أولوية عالمية

 
يؤدي عبء المراضة والوفيات النـاتج عـن الممرضـات المسـببة لألمـراض المنقولـة جنسـيًا حـول العـالم إلـى  -١٠

 ).٢(انظـر الشـكل  التقويض نوعية الحياة فضًال عـن تقـويض الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة وصـحة المواليـد واألطفـ
جنسيًا أيضـًا، علـى نحـو غيـر مباشـر، انتقـال فيـروس العـوز المنـاعي البشـري تّسهل األمراض المعدية المنقولة  كما

وتتســـبب األمـــراض المعديـــة  .تســـبق اإلصـــابة بـــبعض أنـــواع الســـرطانعـــن طريـــق الجـــنس وتســـّبب تغيـــرات خلويـــة 
المنقولـــة جنســـيًا فـــي ضـــغوط كبيـــرة علـــى ميزانيـــات بعـــض األســـر المعيشـــية والـــُنظم الصـــحية الوطنيـــة فـــي البلـــدان 

 .)٣(اإلطار  توسطة الدخل والمنخفضة الدخل ولها أثر سلبي على عافية األفراد عموماً الم
 
 العبء الخفي لألمراض المعدية المنقولة جنسياً   :٣اإلطار 

مليـــون حالـــة إصـــابة جديـــدة ســـنويًا بـــأمراض معديـــة منقولـــة جنســـيًا قابلـــة للشـــفاء بـــين  ٣٥٧تشـــير التقـــديرات إلـــى أن هنـــاك 
ــــذين تتــــر  مليــــون)،  ١٣١( المتــــدثرة الحثريــــة :، أال وهــــي)٢ســــنة (انظــــر الشــــكل  ٤٩–١٥اوح أعمــــارهم بــــين األشــــخاص ال

وتصـل معـدالت انتشـار بعـض  مليـون).* ١٤٢( المشـعرة المهبليـةوماليـين)،  ٦الزهـري (و مليـون)،  ٧٨( النيسـيرية البنيـةو
يبلــغ عــدد األشــخاص المصــابين بعــدوى  ، حيــثاألمــراض الفيروســية المعديــة المنقولــة جنســيًا إلــى معــدالت مرتفعــة أيضــاً 

ــــنمط  ــــروس الهــــربس البســــيط مــــن ال ــــى  ٢في ــــورم الحليمــــي  ٤١٧إل ــــروس ال ــــون شــــخص، وعــــدد النســــاء المصــــابات بفي ملي
ولهـذه  ويتفاوت معدل انتشار هذه األمراض المعدية المنقولة جنسيًا حسب اإلقليم ونـوع الجـنس. مليون امرأة. ٢٩١ البشري

 صحة األطفال والمراهقين والبالغين وأرواحهم في كل أنحاء العالم:األوبئة أثر عميق على 
  حالــة وفــاة بــين األجنــة والمواليــد  ٣٠٠ ٠٠٠يتســبب الزهــري أثنــاء الحمــل فــي أكثــر مــن  -وفيــات األجنــة والمواليــد

  طر الوفاة المبكرة؛اخزيادة مرضيع ل ٢١٥ ٠٠٠كل سنة، وفوق ذلك يعّرض 
  حالـة إصـابة  ٥٣٠ ٠٠٠فيروس الورم الحليمي البشري مسؤولة عما يقدر بنحـو عدوى ُتعد  -سرطان عنق الرحم

 هذا السرطان سنويًا؛ ناجمة عنحالة وفاة  ٢٦٤ ٠٠٠بسرطان عنق الرحم 
  تعتبر األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا، مثـل السـيالن والمتـدثرة الحثريـة، مـن أسـباب العقـم المهمـة حـول  -العقم

 العالم؛
 يــؤدي وجــود مــرض معــٍد منقــول جنســيًا، مثــل الزهــري أو الســيالن أو  -لعــوز المنــاعي البشــري مخــاطر فيــروس ا

كبيــرة فــي مخــاطر اكتســاب العــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري أو نقلهــا  ةفيــروس الهــربس البســيط، إلــى زيــاد
  (بمقدار ضعفين أو ثالثة أضعاف بين بعض المجموعات السكانية)؛

 ة والنفسية واالجتماعية لألمراض المعدية المنقولة جنسيًا، بشدة، نوعية حياة المصابين بها.تقّوض العواقب البدني 
أو القضـاء عليهـا فـي الحـد مـن اإلصـابة بـاألمراض وتقليـل  ستسهم المكافحة الكافية لألمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا و/و 

 المعاناة اإلنسانية.
 .٢٠١٢ لعام* تخص أحدث التقديرات 

 
علـــى الصـــحة الجنســـية  المضـــاعفات الناتجـــة عـــن األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا تـــأثيرا بالغـــاً  وتـــؤثر -١١

األمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا (عــدا فيمــا يخــص العــدوى بــ ويتســاوى عــدد الرجــال والنســاء المصــابين واإلنجابيــة.
)، (ب)٣(أ) و٣(انظـر الشـكل  ميـةاإلقليوجـد بعـض االختالفـات ومع ذلك ي)، ٢النمط  منبفيروس الهربس البسيط 

  تناسب على النساء من نواح عديدة.فإن المضاعفات تؤثر على نحو غير مومع ذلك 
 

البيانــات عــن األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا، وخصوصــًا البيانــات المصــنفة حســب نــوع  نقــصوتقــّوض  -١٢
 مســــودة وتقتــــرح .وفيمــــا بينهــــام والبلــــدان األقــــالي داخــــلغ تبليــــوال يوجــــد اتســــاق فــــي ال الجــــنس، االســــتجابة العالميــــة.

أوًال، ضـمان إتاحـة بيانـات أفضـل بشـأن عـبء األمـراض  االسـتراتيجية الحاليـة أولويـة التركيـز علـى مجـالين، وهمـا:
نحـــو مكافحـــة  الُمحـــرز المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا مصـــنفة حســـب نـــوع الجـــنس والفئـــة العمريـــة مـــن أجـــل قيـــاس التقـــدم

 .العمل ذات األولويةولة جنسيًا؛ وثانيًا، تحديد مجاالت األمراض المعدية المنق
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مليون حالة إصابة جديـدة بـأمراض معديـة منقولـة جنسـيًا  ٣٥٧تقديرات منظمة الصحة العالمية:   :٢الشكل 
  ٢٠١٢ عام قابلة للشفاء في

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربعـة أل اإلصـابةانتشـار و معـدالت التقـديرات العالميـة ل ن.نيومـان إل. إم.، ورولـي ج.، وفانـدر هـورن س.، وآخـرو  المصـدر:
  .٢٠١٥ . بلوس وان٢٠١٢ عام أمراض معدية منقولة جنسيًا قابلة للشفاء في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مليون ١٨

 مليون ٣١ مليون ٦٤
 مليون ١٤٢

 مليون ٣٩

 مليون ٦٣

 إقليم األمريكيتين التابع لمنظمة الصحة العالمية

 لمنظمة الصحة العالميةاإلقليم األفريقي التابع 

 إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية

 اإلقليم األوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية

 صحة العالميةإقليم جنوب شرق آسيا التابع لمنظمة ال

 إقليم غرب المحيط الهادئ التابع لمنظمة الصحة العالمية

 أمراض معدية منقولة جنسيًا قابلة للشفاء: المتدثرة الحثرية والسيالن والزهري وداء المشعرات



  A69/33           Annex  الملحق          ٦٩/٣٣ج

12 

 أمــراض معديــة منقولــة جنســيًا حســب اإلقلــيم ونــوع الجــنس فــيأربعــة بإلصــابة ل المعــدالت المقــدرة  :(أ)٣الشكل 
 ٢٠١٢ عام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، حسـب اإلقلـيم ونـوع الجـنس فـي ٢المعدالت المقدرة النتشار فيروس الهربس البسيط من النمط   :ب)(٣الشكل 
  ٢٠١٢عام 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 إناث

 ذكور

 (بالماليين) ٢انتشار فيروس الهربس البسيط من النمط 

  غرب المحيط  األمريكتان أفريقيا
 الهادئ

  جنوب شرق  أوروبا
 آسيا

 شرق المتوسط

90
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40
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20
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0 

يين
مال
بال

 

اإلقليم 
 األفريقي

 

إقليم 
 األمريكتين

إقليم شرق 
 المتوسط

اإلقليم 
 األوروبي

إقليم جنوب 
 آسيا شرق

إقليم غرب 
المحيط الهادئ

♀     ♂ ♀     ♂ ♀     ♂ ♀     ♂ ♀     ♂ ♀     ♂ 

تداء المشعرا
داء السيالن
المتدثرة
الزهري

♀  ♂
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 تحققــت فــي الســنوات األخيــرة إنجــازات بــارزة فــي دفــع عجلــة االســتجابة لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا. -١٣
(القـريح) بـين عامـة السـكان،  بالمسـتدمية الدوكريـةصـابة وحدث تراجع ملحوظ، على سـبيل المثـال، فـي معـدالت اإل

 ومعدالت اإلصابة بـالزهري، وفـي بعـض عقابيـل اإلصـابة بهـذه األمـراض، بمـا فـي ذلـك التهـاب الملتحمـة الوليـدي.
وســاعدت الزيــادة فــي أعــداد النســاء الحوامــل الالتــي يخضــعن لتحــري الزهــري وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، مــع 

ير العالج الكافي، على تأكيد جدوى القضـاء الثنـائي علـى انتقـال فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والزهـري زيادة توف
عالوة على ذلك، أثبتت زيادة توفير التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمـي البشـري بالفعـل أنهـا و  من األم إلى الطفل.

وستســاعد زيــادة تســريع االســتجابة العالميــة علــى  .تحــد مــن آفــات عنــق الــرحم الســابقة للســرطان والثآليــل التناســلية
ليهـــا وتحقيـــق المزيـــد مـــن النجاحـــات فـــي التـــدبير العالجـــي لألمـــراض المعديـــة إد ســـتنااســـتدامة هـــذه اإلنجـــازات واال

  المنقولة جنسيًا والحد منها.
 

لوح في األفـق كما ت ،٢٠٣٠تتوافر بالفعل معظم األدوات الالزمة لتحقيق الغايات الطموحة المحددة لعام و  -١٤
بعض االبتكارات التي قد تكون بالغة األهمية، كاختبارات مراكـز الرعايـة لرصـد األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا، 

لكن استخدام هذه األدوات واالبتكـارات علـى  متعددة األغراض.الواللقاحات المضادة لهذه األمراض، والتكنولوجيات 
ب ســرعة التوســع فــي االســتثمار فــي االســتجابة لألمــراض المعديــة المنقولــة النحــو الــذي يحقــق األثــر الكامــل ســيتطل

شد حاجـة إليهـا، األات السكانية والمواقع الجغرافية جنسيًا، وتركيز الموارد على البرامج األشد فعالية وعلى المجموع
االســـتفادة وٕارســـاء الصـــالت بـــين التـــدخالت الخاصـــة بهـــذه األمـــراض وســـائر الخـــدمات الصـــحية فـــي ســـبيل تحقيـــق 

 وتورد االستراتيجية الحالية التوجهات الرئيسية بالتفصيل. المتبادلة.
  

  إعطاء األولوية لثالثة أمراض معدية منقولة جنسيًا للتركيز االستراتيجي العالمي عليها
 

ل االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن األمراض المعدية المنقولة جنسـيًا فـي المقـام األو مسودة تركز  -١٥
 على ثالثة أمراض تتطلب إجراءات فورية لمكافحتها وقابلة للرصد:

ــة  -١ ومخــاطر العــدوى  بســبب ازديــاد مخــاطر اإلصــابة بالســيالن غيــر القابــل للعــالج النيســيرية البني
 ؛المتدثرة الحثريةالمصاحبة باألمراض المعدية األخرى المنقولة جنسيًا بما في ذلك 

ــة الشــاحبة  -٢ تــوافر نظــام قــوي لضــمان علــى الزهــري الخلقــي الــذي يعنــي ضــمنًا  مــع القضــاء اللولبي
مكافحـة الزهـري بـين المجموعـات السـكانية إجراء فحص التحري لجميع النساء الحوامل وعالجهـن و 

  ؛ةمحددال
مـــع التأكيـــد علـــى التطعـــيم باللقاحـــات للقضـــاء علـــى ســـرطان عنـــق الـــرحم  الـــورم الحليمـــي البشـــري  -٣

 والثآليل التناسلية.
  

  .مردود لألمراض المعدية المنقولة جنسيًا الثالثة كلهاالتوجد تدخالت عالية و   
 

. ومــع بــين المــراهقين زيــادة معــدالت اإلصــابة بهــا، و بالمتــدثرة الحثريــةالعــدوى  وتقــر المنظمــة أيضــًا بأهميــة -١٦
ة العـدوى بالمتـدثرة ، نظرًا ألن أفضل استراتيجيات مكافحـوتحليالت المردودية ذلك، فهي ُتشّجع على إجراء البحوث

االختبار في مراكز الرعايـة باعتبارهـا خطـوة  تطوير ستحفز المنظمة أيضاً  وفضًال عن ذلك، وقياسها لم تحدد بعد.
 بالغة األهمية في التسلسل الخاص باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا وسلسلة خدماتها.
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 صياغة االستراتيجية -٢
  

حلقــة مــن ثــالث اســتراتيجيات مترابطــة لقطــاع المقترحــة لمعديــة المنقولــة جنســيًا اســتراتيجية األمــراض ا دعــتُ  -١٧
 ٢٠٣٠، وهـــي تهـــدف إلـــى اإلســـهام فـــي تحقيـــق خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام ٢٠٢١–٢٠١٦ الصـــحة فـــي الفتـــرة

ري وتشكل الصحة أحد األهداف الرئيسية في هذه الخطة الجديدة، مـا يجّسـد دورهـا المحـو  تتضمنه من أهداف. وما
  في تخفيف حدة الفقر وتيسير التنمية.

 
االســتجابة لعــبء األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا مــن إطــار  مكانــةاالســتراتيجية هــذه  مســودة كمــا تحــدد -١٨
وهــي تصــف مــا يلــزم مــن اإلجــراءات ذات األولويــة لتحقيــق الغايــات  .٢٠١٥لمــا بعــد عــام  نطاقــاً  األوســع لتنميــةا

وكيــف يمكــن لالســتجابة لهــذه األمــراض اإلســهام فــي تحقيــق  جنســيًا،المعديــة المنقولــة العالميــة المتعلقــة بــاألمراض 
   التغطية الصحية الشاملة وغيرها من األهداف الصحية األساسية.

 
سلســــلة  ؛التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة االســــتراتيجية هــــذه علــــى ثالثــــة أطــــر جامعــــة، وهــــي:مســــودة وتعتمــــد  -١٩

 نهج الصحة العمومية. ؛معدية المنقولة جنسياً الخدمات الصحية المتعلقة باألمراض ال
  

  التغطية الصحية الشاملة
  

يشــتمل علــى ثالثــة أهــداف  ) إطــارًا جامعــًا لالســتراتيجية٤تــوفر التغطيــة الصــحية الشــاملة (انظــر الشــكل  -٢٠
  متشابكة، وهي: 

ات دمتحسـين نطــاق التـدخالت والخــدمات الصـحية الضــرورية وجودتهـا وتوافرهــا (تغطيـة نطــاق الخــ  -١
  التي يحتاج الناس إليها)؛ 

تحسين االنتفاع المنصف واألمثل بالخدمات بقدر الحاجـة (تغطيـة المجموعـات السـكانية المحتاجـة   -٢
   ؛إلى الخدمات)

  خفض التكاليف وتوفير الحماية المالية لمن يحتاجون إلى الخدمات (تغطية تكاليف الخدمات).  -٣

  

والقـــدرات، يمكـــن توســـيع نطـــاق الخـــدمات المقدمـــة، وتحســـين جودتهـــا، ومـــع ازديـــاد المـــوارد وأوجـــه الكفـــاءة  -٢١
وتغطيـــة المزيـــد مـــن المجموعـــات الســـكانية، مـــع تخفـــيض التكـــاليف المباشـــرة التـــي ُتحمـــل علـــى مـــن يحتـــاجون إلـــى 

وسيحتاج كل بلد إلى تحديد المسـار األنسـب نحـو التغطيـة  الخدمات، أي تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيًا.
المضـي قـدمًا  حتـى يـتمكن مـنصـحية الشـاملة اسـتنادًا إلـى سـياقه القطـري، فيحـدد األولويـات ويجـري المفاضـالت ال

 بأسرع ما يمكن مع ضمان استدامة البرامج وجودتها وٕانصافها.
 

علــى الحاجــة إلــى المقترحــة ، تؤكــد االســتراتيجية )٤(الشــكل  وباســتخدام منظــور التغطيــة الصــحية الشــاملة -٢٢
األثـر؛ معالجـة المحـددات االجتماعيـة التـي  العظيمـةظم الصـحية والمجتمعيـة؛ تحديـد التـدخالت زيـز الـنُ تع يلـي: مـا

جيـدة النوعيـة التـي يحتـاجون إليهـا دون ال؛ ضـمان انتفـاع النـاس بالخـدمات الصـحية االستجابةتحرك الوباء وتعرقل 
ى وجــه التحديــد، القضــايا المتعلقــة بتغطيــة االســتراتيجية، علــ مســودة وتعــالج .أو الوصــم ماليــةال العــرض للصــعوبات

(انظـــر  المجموعـــات الســـكانية المعينـــةو  النســـاء والمـــراهقين الخـــدمات الفعالـــة والمنصـــفة، التـــي تشـــمل فهـــم حاجـــات
 في ذلك الحاجات المرتبطة بزيادة سرعة التأثر باإلصابة. ، بما)٣ اإلطار
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جميـــع النـــاس علـــى الخـــدمات الصـــحية التـــي حصـــول  ملة:األبعـــاد الثالثـــة للتغطيـــة الصـــحية الشـــا  :٤الشكل 
التسـبب على أن تكون هذه الخـدمات ذات جـودة كافيـة إلحـداث تـأثير إيجـابي، دون  يحتاجون إليها
 مالية في صعوبات

  
  لبرامج األمراض المعدية المنقولة جنسياً  تنظيميسلسلة خدمات األمراض المعدية المنقولة جنسيًا كإطار 

 
االســتراتيجية فــي مجملهــا، فــإن سلســلة  لتغطيــة الصــحية الشــاملة يمثــل إطــاررغم مــن أن مفهــوم اعلــى الــ -٢٣

خــدمات األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا الالزمــة لكــبح جمــاح أوبئــة األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا هــذه تــوفر 
وتمتد تلك السلسلة عبر المجموعة الكاملة  ).٥إطارًا شامًال لتقديم الخدمات لتنظيم اإلجراءات االستراتيجية (الشكل 

ـــة والتشـــخيص والعـــالج والشـــفاء  –مـــن التـــدخالت  الالزمـــة لتحقيـــق الغايـــات االســـتراتيجية، وتشـــمل جميـــع  –الوقاي
واألشخاص الذين ؛ واألشخاص الذين خضعوا لالختباراألنشطة الوقائية؛ الذين تصل إليهم  األشخاص األشخاص:

واألشـــخاص الـــذين  واألشـــخاص الـــذين بـــدأ عالجهـــم؛ ُألحقـــوا بالرعايـــة؛ شـــخاص الـــذينواألعلـــى علـــم بحـــالتهم؛  هـــم
   رعاية المزمنة.اليحصلون على  واألشخاص الذينا؛ واألشخاص الذين تم شفاؤهم؛ اسُتكمل عالجهم

 
ألمـراض لسـتجابة االاإلجـراءات ذات األولويـة الواجـب اتخاذهـا لتعزيـز أثـر  هذه االستراتيجية مسودة وتبين -٢٤

على امتداد سلسلة الخدمات بأكملها، مع إيالء عنايـة خاصـة للوصـول إلـى  اإلنصاف فيهاالمعدية المنقولة جنسيًا و 
النســاء، والرجــال،  مــا يلــي تبعــًا للســياق: المجموعــات الســكانية المهَملــة وقــد تشــمل .المجموعــات الســكانية المهَملــة

وهــي . الجــنس، والمتحولــون جنســياً  مجــال، والعــاملون فــي والمراهقــون، والرجــال الــذين يمارســون الجــنس مــع الرجــال
تحـدد ســبل ضــمان وتحســين جــودة الخــدمات، وتقتــرح اســتراتيجيات لتحقيــق االســتدامة الماليــة والتقليــل إلــى أدنــى حــد 

 من مخاطر تعّرض من يحتاجون إلى هذه الخدمات للضوائق المالية.

  التكاليف المباشرة 
  نسبة التكاليف 

 المشمولة بالتغطية

  الخدمات
  ما الخدمات 

 ؟المشمولة بالتغطية

  السكان
 ؟من المشمول بالتغطية

خفض تقاسم التكاليف 
 موالرسو 

التوسع لضم غير 
 المشمولين بالتغطية

  التغطية
 الحالية

 إدراج خدمات أخرى
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فـي سلسـلة األمـراض المعديـة  قـدماً  النـاسضـي ممـع  حـاالت التغيـب عـن المتابعـةحدث بعـض توعادة ما  -٢٥
 سلســلة مــن مرحلــة مبكــرة بقــدر اإلمكــاناألفــراد فــي  لحــاقويتمثــل الهــدف فــي إ ).٥المنقولــة جنســيًا (انظــر الشــكل 

  .ها، واالحتفاظ بهم في الرعاية، والحد من التسربات على امتداد تسلسلالخدمات
 
هميـة توسـيع نطـاق الرعايـة الصـحية العاليـة الجـودة فـي ألمسـوغات قويـة  االسـتراتيجية أيضـاً  مسودة وتقدم -٢٦

 مجــاالت تـوفير الوقايـة مـن األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا وتــوفير الرعايـة جيـدة النوعيـة لمرضـاها ودمجهمـا فـي
فيروس العوز المناعي الخاصة بخدمات الالصحة اإلنجابية والجنسية و الخاصة بخدمات الالرعاية الصحية األولية و 

مع القطاعـات  العمل التعاونيلزيادة نطاق التغطية من خالل الفرص المتاحة على تسلط الضوء كما أنها  البشري.
  الخاص. في القطاعوالمنظمات المجتمعية ومقدمي الرعاية  األخرى الحكومية

 
 ة باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا وتسلسل الرعاية لخاصسلسلة الخدمات الصحية ا  :٥الشكل 

  

  
 نهج الصحة العمومية

  
االسـتراتيجية إلـى نهـج الصـحة العموميـة الـذي ُيعنـى بالوقايـة مـن المـرض، وتعزيـز الصـحة،  مسـودة تستند -٢٧

وهـي تهـدف إلـى ضـمان التوسـع إلـى أقصـى حـد ممكـن فـي إتاحـة  .إجمـاالً وضـمان نوعيـة الحيـاة فيمـا بـين السـكان 
لســكان، وذلــك اســتنادًا إلــى تــدخالت وخــدمات مبســطة وموحــدة يمكــن توســيع خــدمات عاليــة الجــودة علــى مســتوى ا

  جميع 
 األشخاص

األشخاص الذين 
تصل إليهم 

 لوقايةأنشطة ا

األشخاص 
الذين خضعوا 

 لالختبار

األشخاص الذين 
هم على علم 

بحالتهم

األشخاص 
الذين ُألحقوا 
بالرعاية

األشخاص 
الذين بدأ 
عالجهم

األشخاص 
الذين اسُتكمل 

عالجهم

األشخاص 
الذين تم 
 شفاؤهم
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الربط  االختبار الوقاية
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العالج الرعاية 
 المزمنة
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ومـن خـالل اعتمـاد نهـج الصـحة العموميـة،  نطاقها بسهولة، بما في ذلـك فـي األمـاكن التـي تعـاني مـن قلـة المـوارد.
 تقترح االستراتيجية ما يلي:

 بروتوكوالت وٕارشادات موحدة ومبسطة؛ 
  اس؛ركز على النوتخدمات صحية متكاملة 
 الالمركزية في تقديم الخدمات؛ 
 التركيز على اإلنصاف؛  
 المشاركة المجتمعية؛  
  ؛لألشخاص األشد تضررًا من األمراض المعدية المنقولة جنسياً اإلشراك الهادف 
 االستفادة من القطاعين العام والخاص؛ 
  تكلفتها؛ يسرضمان مجانية الخدمات أو 
  السكان. القائمة علىردي إلى الخطط الوطنية الف السريرياالنتقال من محور التركيز 

  
ـــدأ "الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات" مـــن خـــالل االســـتراتيجية وتعـــزز  -٢٨ والتنظيميـــة  انونيـــةصـــالحات القاإلمب

األمراض المعديـة المنقولـة بـ الخاصـة خـدماتالكما تهدف إلى تعزيز التكامل والروابط بـين  عند اللزوم. يةوالسياسات
 ن كًال من األثر والكفاءة.رى، مما يحسّ جنسيًا والخدمات األخ

  
 المقترحة االستراتيجيةهيكل 
خمسة توجهات استراتيجية تندرج تحتها اإلجراءات ذات األولوية التـي يتعـين المقترحة االستراتيجية تصف  -٢٩

ــ علــى البلــدان اتخاذهــا، ــ دعموتصــف عــالوة علــى ذلــك ال ي ســتقدمه المنظمــة مــن أجــل توســيع نطــاق االســتجابة ذال
لخطــة التنميــة  المتاحــة بفضــل اُألطــر التــي ُوضــعت اســتجابةً وتســتفيد هــذه االســتجابة مــن الفــرص الهائلــة  لعالميــة.ا

فــي  للقلــق كبــرى مصــادرللقضــاء علــى أوبئــة األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا بوصــفها ، ٢٠٣٠ المســتدامة لعــام
  ميدان الصحة العمومية.

 
 الخاصــةاالســتراتيجية  مســودة) التــي تتضــمنها ١الشــكل  تــرد فــي(وتشــمل التوجهــات االســتراتيجية الخمســة  -٣٠
 ما يلي: ٢٠٢١-٢٠١٦ الفترةب

  ضـرورةعلـى هـذا التوجـه يركـز  – توفير المعلومات من أجل تركيـز العمـل - ١التوجه االستراتيجي 
السياســي  للتوعيــة وااللتــزام فهــم وبــاء األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا واالســتجابة لــه باعتبــاره أساســاً 

  الموارد وتخصيصها، والتنفيذ، وتحسين البرامج. تعبئةوالتخطيط الوطني و 

  لبعـد األول مـن با ُيعنـى هـذا التوجـه – األثـر إحـداث إلـى الراميـة التدخالت - ٢التوجه االستراتيجي
األثـر التـي يجـب تقـديمها  العظيمـةة مـن التـدخالت ساسـيالتغطية الصحية الشاملة بوصف الحزمـة األ

ـــ الخاصـــة خـــدماتاللـــى امتـــداد سلســـلة ع ـــة جنســـيًا لبلـــوغ الغايـــات القطريـــة ب األمراض المعديـــة المنقول
 والعالمية، والتي ينبغي أن ُينظر في إدراجها في حزم الفوائد الصحية الوطنية.

  ُيعنــى هــذا التوجــه بالبعــد – تقــديم الخــدمات مــن أجــل تحقيــق اإلنصــاف - ٣التوجــه االســتراتيجي 
الخاصـة خـدمات الوالنهـوج لتقـديم سلسـلة  ساليبتغطية الصحية الشاملة بتحديد أفضل األالثاني من ال
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األمراض المعدية المنقولة جنسيًا لمختلف المجموعات السكانية وفـي مختلـف المواقـع الجغرافيـة، مـن ب
وهــو يشــمل التركيــز الحاســم علــى التــدخالت  األثــر وضــمان الجــودة. وتعظــيمأجــل تحقيــق اإلنصــاف 

 اإلتاحةعلى حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والتصدي للعوائق التي تقوض  تي تركزوج الوالنه
  والمواقع الجغرافية. ظروفللخدمات لمختلف المجموعات السكانية وفي مختلف ال ةالمنصف

  الثالـث مـن  ُيعنـى هـذا التوجـه بالبعـد – التمويل من أجل تحقيق االستدامة - ٤التوجه االستراتيجي
الخاصــــة التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة بتحديــــد نمــــاذج مســــتدامة وابتكاريــــة لتمويــــل االســــتجابة والنهــــوج 

ألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا لخفــض التكــاليف بحيــث يتســنى للنــاس الحصــول علــى الخــدمات بــا
 مالية. التعرض لصعوباتالالزمة دون 

  هـا تعتريالمجاالت التي  هذا التوجه يحدد – االبتكار من أجل تسريع العمل - ٥التوجه االستراتيجي
ثغـــرات كبيـــرة فـــي المعرفـــة والتكنولوجيـــات، وحيـــث يلـــزم االبتكـــار لتحويـــل مســـار االســـتجابة لألمـــراض 

 وما بعده. ٢٠٢٠بلوغ المعالم المحددة لعام من أجل المعدية المنقولة جنسيًا 
 
األمراض المعدية المنقولة جنسيًا  ص منتخلاالستراتيجية مسارًا للمضي نحو تحقيق هدف ال مسودة تبّينو  -٣١

تغطية ب. وهي تحدد غايات تتعلق باألثر و ٢٠٣٠التي تحيق بالصحة العمومية بحلول عام  مخاطرباعتبارها أحد ال
ولتحقيـق هـذه . هـذه األمـراض التخلص مـنلقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هدف  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الخدمة لعامي 

  ت في خمسة مجاالت، وهي تندرج تحت التوجهات االستراتيجية الخمسة.الغايات، يلزم اتخاذ إجراءا
 
 ١تسترشـــد التوجهـــات االســـتراتيجية الخمســـة واإلجـــراءات ذات األولويـــة بتقيـــيم تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــةو  -٣٢

الـذي ُعـرض علـى جمعيـة الصـحة  ٢٠١٥–٢٠٠٦بشأن الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها فـي الفتـرة 
) تعزيز الترصد وتحسين المعارف حـول ١( ضرورة ما يلي: التقييموأّكد  ٢٠١٥.٢ عام العالمية الثامنة والستين في

) توسـيع نطـاق تـدخالت ٢؛ (ميكروبـاتانتشار األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا ومسـبباتها ومقاومتهـا لمضـادات ال
، مـن خـالل التركيـز علـى ضـمان البيئـة المحـددة سـكانيةللمجموعـات ال األمراض المعدية المنقولة جنسيًا وخصوصـاً 

) زيادة إتاحة الخدمات عن طريق دمج الوقاية من األمراض المعدية المنقولة جنسيًا وتدبيرها ٣المؤاتية والمالئمة، (
مـن العالجي في الخطط األوسع نطاقًا المعنية بفيروس العوز المناعي البشري والصحة الجنسية واإلنجابية وغيرهـا 

) تســريع ٥) تعزيــز آليــات تمويــل الخــدمات ذات العالقــة وتعزيــز قــدرات المــوارد البشــرية؛ (٤المنصــات الرئيســية؛ (
إتاحــة االبتكــارات عــن طريــق تطــوير اختبــارات تشخيصــية فــي مراكــز الرعايــة وتــدخالت وقائيــة جديــدة، كاللقاحــات 

البســيط وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وأســاليب ومبيــدات الجــراثيم والعــالج القمعــي للوقايــة مــن فيــروس الهــربس 
 تعزيز الصحة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  جنســــــيًا ومكافحتهــــــا:انظــــــر التقريــــــر المرحلــــــي بشــــــأن تنفيــــــذ االســــــتراتيجية العالميــــــة للوقايــــــة مــــــن األمــــــراض المنقولــــــة    ١

(تـــــم االطـــــالع فـــــي  http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/STI-progress.pdf?ua=1 علـــــى: ٢٠١٥-٢٠٠٦
  ).٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٢
 .ايز التقرير المرحلي  ٦٨/٣٦ج يقةالوثانظر    ٢
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  الرؤية والهدف والغايات والمبادئ التوجيهية -٣
 
االســتراتيجية رؤيــة قطــاع الصــحة العــالمي وأهدافــه وغاياتــه ومعالمــه وأثــره األعــم والمبــادئ  مســودةتوضــح  -٣٣

  التوجيهية التي يعتمدها.
 

م المهمة أثناء مشاورة لخبراء منظمة الصحة العالمية بشـأن األمـراض المعديـة اقُترحت الغايات والمعالوقد  -٣٤
، وتضـمنت ممثلـين قطـريين وخبـراء فـي هـذا المجـال مـن مجـاالت ٢٠١٤أغسطس  في آب/ُأجريت المنقولة جنسيًا 

ـــة. ـــة المردوديـــة ينبغـــي  الصـــحة العمومي ـــوافر تـــدخالت عالي ـــأثر اختيـــار الغايـــات بت  نطاقهـــاتوســـيع التعجيـــل بوقـــد ت
ويمكن رصد  .واستخدام المؤشرات وُأطر التبليغ الموجودة بالفعل للحد من أعباء التبليغ التي تقع على عاتق البلدان

(النيســرية البنيــة  غ عــن التقــدم المحــرز فــي االســتجابة لأليــدزلتبليــهــذه الغايــات مــن خــالل النظــام العــالمي الحــالي ل
. البشـــري) الحليمـــي الـــورم فيـــروس ضـــد ة الخاصـــة باللقاحـــات (التطعـــيم، وخطـــة العمـــل العالميـــواللولبيـــة الشـــاحبة)

وتتســـق الغايـــة  .، وهـــي ال تسترشـــد بعمليـــة نمذجـــةالمقترحـــة إلـــى توافـــق فـــي آراء الخبـــراء ٪٧٠لــــغايـــات ا واســـتندت
   ١الورم الحليمي البشري مع الغايات المحددة في خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات. المتعلقة بلقاح

 
، وهــو مــا يتســق مــع اإلطــار الزمنــي المحــدد ألهــداف ٢٠٣٠وينبغــي تحقيــق الغايــات العالميــة بحلــول عــام  -٣٥

تقيــيم  وســوف ُيجــرى عندئــذالمعــالم المهمــة،  ٢٠٢١وســيقيس التقريــر المقــرر صــدوره فــي عــام  ٢التنميــة المســتدامة.
لـك الحـين إجـراء أيـة تعـديالت الزمـة ويجـوز أيضـًا فـي ذ كانت الغايـات علـى المسـار الصـحيح أم ال.ما  إذا لمعرفة

 .٢٠٣٠لتحقيق الغايات العالمية المحددة لعام 
  

 الرؤية
  
المضــاعفات المتعلقــة بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا، وانعــدام  حــاالت العــدوى الجديــدة، وانعــدام انعــدام -٣٦

صـابين بهـذه األمـراض حريـة وسـهولة الوفيات الناجمة عنها، وانعدام التمييز المتعلق بهـا، فـي عـالم يتـيح لجميـع الم
الحصــول علــى خــدمات الوقايــة والعــالج مــن هــذه األمــراض، مــا يــؤدي إلــى أن يــنعم النــاس بحيــاة طويلــة ويتمتعــوا 

 بالصحة. 
  

  الهدف
 
 مصــادر القلــق الرئيســية فــي مجـــالالقضــاء علــى أوبئــة األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا باعتبارهــا مــن  -٣٧

  ٣الصحة العمومية.
  

  
 

                                                           
  .٤، الملحق ١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظر الوثيقة    ١
ترد أهداف التنمية المستدامة والغايات الخاصة بها، على النحو المذكور سالفًا، فـي قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة    ٢
  الرابط التالي: انظر ، ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام  حويل عالمنا:ت - ٧٠/١

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  نيســـــــان/  ٢٢(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي
 ).٢٠١٦أبريل 

الصــحة  صــادر القلــق الرئيســية فــي مجــالمســيًا باعتبارهــا مــن يتحــدد القضــاء علــى أوبئــة األمــراض المعديــة المنقولــة جن   ٣
الزهري الخلقـي وآفـات عنـق الـرحم  التخلص منو ، اللولبية الشاحبةو بالنيسرية البنيَّةحاالت اإلصابة  ددعالعمومية بانخفاض 

 ي.التغطية باللقاحات المضادة لفيروس الورم الحليمي البشر  من تحقيق مستوى عالٍ بسرطن تالسابقة لل



  A69/33           Annex  الملحق          ٦٩/٣٣ج

20 

  ٢٠٣٠الغايات العالمية لعام 
 
مــن شــأن الجهــود المتضــافرة الراميــة إلــى ســرعة التوســع فــي التــدخالت والخــدمات الفعالــة أن تحقــق هــدف و  -٣٨

الصــحة العموميــة  مصــادر القلــق الرئيسـية فــي مجــالالقضـاء علــى األمــراض المعديــة المنقولــة جنسـيًا باعتبارهــا مــن 
 ):٦طموحة (انظر الشكل الالتالية من الغايات مجموعة العن طريق تحقيق  ٢٠٣٠ بحلول عام
  البيانـــــات األساســـــية العالميـــــة  ٪٩٠بنســـــبة  اً عالميـــــ باللولبيـــــة الشـــــاحبةخفـــــض معـــــدالت اإلصـــــابة)

 )؛٢٠١٨ لعام
  البيانــــــات األساســــــية العالميــــــة  ٪٩٠بنســــــبة  اً عالميــــــ بالنيســــــرية البنيَّــــــةخفــــــض معــــــدالت اإلصــــــابة)

 )؛٢٠١٨ لعام
 مـن  ٪٨٠مولـود حـي فـي  ١٠٠ ٠٠٠حالة أو أقل لكـل  ٥٠لخلقي إلى خفض عدد حاالت الزهري ا

 ١؛البلدان
 بنســبة الوطنيــة التطعــيم بــرامج فــي البشــري الحليمــي الــورم فيــروس بلقــاح التغطيــة علــى البلــدان حفــاظ 

المقاطعــات (أو الوحــدات اإلداريــة  جميــع فــي األقــل علــى٪ ٨٠ونســبة  الــوطني الصــعيد علــى٪ ٩٠
 .المعادلة لها)

 
  ٢٠٢٠الم المهمة لعام المع
 ) ما يلي:٧(انظر الشكل  ٢٠٢٠تشمل المعالم المهمة لعام  -٣٩

 التقـدم رصـد علـى قـادرة جنسـياً  المنقولـة الُمعديـة األمـراض لترّصـد نظمـاً  البلـدان من٪ ٧٠ تنفذ أن 
 ا.عليه بالقضاء المتصلة الغايات تحقيق نحو الُمحرز

 فيـروس العـوز  لفحـص فيها الحوامل النساء من٪ ٩٥ عن يقل ال ما البلدان من٪ ٧٠ ُتخضع أن
 المصابات الحوامل من٪ ٩٠و والمستنيرة، والمسبقة الحرة بموافقتهن المناعي البشري و/ أو الزهري،
من الحوامل الالتي لديهن مصل إيجابي للزهـري  ٪٩٥و فعال. لعالج فيروس العوز المناعي البشري

أو بنظـام عالجـي آخـر فعـال عـن طريـق زرقـه  بينيسـيللينالبينزاتين بللعالج بجرعة واحدة على األقل 
 في العضل.

 ــاح أن ــات مــن٪ ٧٠ لنســبة ُيت ــاعي العــوز بفيــروس لإلصــابة المعّرضــة الرئيســية الســكان فئ  المن
 جنســياً  المنقولــة الُمعديــة بــاألمراض المتصــلة الخــدمات مــن كاملــة طائفــة علــى الحصــول البشــري

 .الواقيات على الحصول يشمل بما ،البشري المناعي العوز وبفيروس
 هــذه إلــى ُتحيــل أو جنســياً  المنقولــة الُمعديــة بــاألمراض متصــلة خــدمات البلــدان مــن٪ ٧٠ تقــدم أن 

 البشــري، المنــاعي العــوز وفيــروس األوليــة، الصــحية بالرعايــة المتصــلة الســياقات جميــع فــي الخــدمات
  .لها الالحقة وتلك للوالدة السابقة والرعاية األسرة، وتنظيم اإلنجابية، والصحة

  من خالل برنامج التمنيع الوطني. من البلدان لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ٪٧٠أن تقدم 

                                                           
 العـــوز بفيـــروس العـــدوى مـــن انتقـــال الـــتخلص: التحقـــق وعمليـــات المعـــايير بشـــأن العالميـــة اإلرشـــادات" مـــع يتماشـــى بمـــا   ١

    انظر الرابط التالي: "والزهري من األم إلى الطفل البشري المناعي
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112858/1/9789241505888_eng.pdf?ua=1&ua=1 فــــــــــي االطــــــــــالع (تــــــــــم 

  .)٢٠١٦نيسان/ أبريل   ٢٥
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 البنّية. بالنيسرية يتعلق فيما الميكروبات مضادات مقاومة حاالت عن البلدان من٪ ٧٠ تُبِلغ أن 
 ــدان تحقــق أن  المقاطعــات جميــع فــي٪ ٨٠و الــوطني الصــعيد علــى ٪٩٠ نســبةوتحــافظ علــى  البل

 بـــرامج فـــي البشـــري الحليمـــي الـــورم فيـــروس بلقـــاح التغطيـــة مـــن) لهـــا المعادلـــة اإلداريـــة الوحـــدات أو(
 .الوطنية التطعيم

  
  ٢٠٢٠الغايات الُقطرية لعام 

  
ينبغــي للبلــدان أن تسترشــد باألهــداف والغايــات العالميــة فــي وضــع أهــداف وغايــات وطنيــة عمليــة وطموحــة  -٤٠
ه فــي أســرع وقــت ممكــن، مــع مراعــاة الســياق الُقطــري، بمــا فــي ذلــك طبيعــة األوبئــة الُقطريــة ومــا بعــد ٢٠٢٠ لعــام

ودينامياتها، والمجموعات السـكانية المتضـررة، وهياكـل ُنظـم الرعايـة الصـحية والمجتمـع المحلـي وقـدراتهما، والمـوارد 
ســتناد إلـى أفضـل البيانـات المتاحـة عــن التـي يمكـن تعبئتهـا. وينبغـي أن تكــون الغايـات قابلـة للتحقيـق وأن ُتحـدد باال

حالــة األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا واتجاهاتهــا واالســتجابة لهــا، وأن ُتخضــع للرصــد مــن خــالل مجموعــة مــن 
 المعايير والمؤشرات القابلة للقياس. وينبغي أن تنطبق الغايات على الجميع.

  
   والسيالنلزهري با الغايات الخاصة بمعدالت اإلصابة  :٦الشكل 

 

 

 

 معدالت اإلصابة بالزهري

 اإلجراءات المعجلة 
  في الفترة

٢٠٢١-٢٠١٦ 

ن)
اليي

الم
(ب

 

  معدالت اإلصابة بالزهري 
(البيانات  ٪٩٠عالميًا بنسبة 

 )٢٠١٨العالمية لعام  األساسية

 خفض

٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ 

 السنة
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  ٢٠٢٠المعالم المهمة لعام  -استراتيجية األمراض المعدية المنقولة جنسيًا مسودة   :٧الشكل 

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالسيالنمعدالت اإلصابة 
 اإلجراءات المعجلة  

  في الفترة
٢٠٢١-٢٠١٦ 

٢٠١٠ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ 

 السنة

 خفض
   بالسيالن معدالت اإلصابة

(البيانات  ٪٩٠عالميًا بنسبة 
 )٢٠١٨ األساسية العالمية لعام

ن)
اليي

الم
(ب

 

٧٠ ٪٧٠٪ 
  من البلدان تنفذ نظمًا لترّصد األمراض المعدية المنقولة جنسياً   •
مـنهن لتحـري فيـروس  ٪٩٠لى األقل من النساء الحوامل لتحري الزهـري، وع ٪٩٥من البلدان تخضع   •

ممن يثبت االختبار إصابتهن بفيروس العـوز المنـاعي البشـري  ٪٩٥العوز المناعي البشري، وتحصل 
  من الحوامل على العالج الناجع

ليهـا فـي إطـار جميـع من البلدان تقدم الخدمات المتعلقة باألمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا أو تحيـل إ  •
خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة والخــدمات الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتنظــيم األســرة 

  والرعاية السابقة للوالدة والالحقة لها
  من البلدان تقدم اللقاحات المضادة لفيروس الورم الحليمي البشري من خالل برنامج التمنيع الوطني  •
 عن مقاومة النيسيرية البنيَّة للمضادات الجرثومية من البلدان تبّلغ  •

من المجموعات 
السكانية الرئيسية 

تتوافر لها مجموعة 
كاملة من الخدمات 
المتعلقة باألمراض 
المعدية المنقولة 

وفيروس العوز  جنسياً 
المناعي البشري، 

 في ذلك الواقيات بما

٧٠ ٪٧٠٪ 
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 األثر األعم
  

يـــق فـــي تحق كبيـــراً  ستســـهم االســـتجابة الموســـعة واألشـــد فعاليـــة لألمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا إســـهاماً  -٤١
 ،٢٠٣٠التغطيــة الصــحية الشــاملة، وضــمان حــق النــاس عمومــًا فــي الصــحة، وتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

وسيتضـاعف  بإنقاذ ماليين األرواح على نحو مباشر وغير مباشر، وبتحسين صـحة وعافيـة عـدد أكبـر مـن النـاس.
مصـحوبة باسـتجابة معـززة فـي المجـاالت هذا األثر عند وجـود نظـم صـحية ومجتمعيـة قويـة تـدعم هـذه اإلجـراءات، 

الصحية األخرى، والتصدي للعوامل االجتماعية والتنظيمية التي تزيد مخـاطر اإلصـابة بـاألمراض المعديـة المنقولـة 
  الخدمات المالئمة. إتاحةجنسيًا وتعوق 

 
ت واسـعة، مجـاال ٢٠٣٠تغطي الغايات التي تندرج تحت الهدف الثالث في خطة التنمية المستدامة لعام و  -٤٢
أو غايــات خاصــة بهــا. ومــن شــأن تســريع العمــل  ١تتضــمن إشــارة محــددة إلــى األمــراض المعديــة المنقولــة جنســياً  وال

 في مجالالتقدم  إحراز أن يساعد علىالمتعلقة باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا،  ٢٠٢٠على تحقيق غايات عام 
  . ٢٠٣٠عدد من أهداف التنمية المستدامة المحددة لعام 

  
 :٢٠٣٠ في خمسة من الثالث عشرة غاية المتعلقة بالصحة بحلول عام المقترحة االستراتيجية وستسهم -٤٣

 وضع نهاية لوفيات األمهات والمواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها؛ 
 وضع نهاية ألوبئة األيدز ومكافحة التهاب الكبد الوبائي واألمراض السارية األخرى؛  
 ض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خـالل الوقايـة والعـالج تخفي

 ؛نفسيتينوتعزيز الصحة والسالمة ال
  تنظـيم األسـرةو الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة، الخاصـة برعايـة الضمان حصول الجميع علـى خـدمات، 

  اتيجيات والبرامج الوطنية؛التوعية، وٕادماج الصحة اإلنجابية في االستر المعلومات و و 
  تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وٕامكانيـة الحصـول علـى

 المأمونـة خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيـدة وٕامكانيـة حصـول الجميـع علـى األدويـة واللقاحـات
  الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة.و 

 
محاربــة مقاومــة  راءات الفعالــة للتصــدي لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا علــى مــا يلــي:وستســاعد اإلجــ -٤٤

الحد من انتقال فيـروس الوالدة؛  المتعلقة بالحديثي حصائل السلبيةالالقضاء على ؛ ميكروباتاألمراض لمضادات ال
  وعافيتهم. دعم صحة الشبابي البشري؛ والوقاية من السرطان؛ تقليل عبء العقم؛ العوز المناع

 
خطــة التنميــة فــي غايــات معينــة خاصــة بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا  وجــودعــدم وقــد يترتــب علــى  -٤٥

ألولويـة المعطـاة لقيـاس إلـى ابالنسـبة  علـى عمليـة تحديـد البلـدان ألولوياتهـا وخصوصـاً  آثـار ٢٠٣٠المستدامة لعـام 
أن ندرك أن التنفيذ السـريع والشـامل  بمكان همية البالغةغير أنه من األ. األمراض المعدية المنقولة جنسياً مؤشرات 

 .٢٠٣٠لإلجراءات المبينة في هذه االستراتيجية سيسهم بشدة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
  
  
  

                                                           
 ، انظــــــر:٢٠٣٠خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة لعــــــام  تحويــــــل عالمنــــــا: – ٧٠/١قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة    ١

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  نيســـــــــــــــــان/  ٢٢(تـــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــالع فـــــــــــــــــي
  ).٢٠١٦  أبريل
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  المبادئ التوجيهية
 

عزيـز الـذي ُيعنـى بالوقايـة مـن المـرض، وت ١االسـتراتيجية الحاليـة إلـى نهـج الصـحة العموميـةمسـودة تستند  -٤٦
  ، وتهدف إلى تعزيز استجابة مستدامة طويلة المدى.الصحة، وٕاطالة أعمار السكان إجماالً 

  
 تسترشد االستراتيجية بالمبادئ التالية:و  -٤٧

 التغطية الشاملة بالخدمات الصحية؛ 
  ؛ةمساءلخضوعها للقوامة الحكومة و 
 التدخالت والخدمات والسياسات المسنَّدة بالبيِّنات؛ 
 بادئ حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين واإلنصاف في الصحة؛حماية وتعزيز م 
 بين القطاعات والبرامج واالستراتيجيات المعنية؛ ربطالشراكة والتكامل وال 
  األمراض المعدية المنقولة جنسيًا. األشد تضررًا مناإلشراك الهادف لألشخاص 

  
  التوجهات االستراتيجية واإلجراءات ذات األولوية -٤
 
  توفير المعلومات من أجل تركيز العمل :١التوجه االستراتيجي  ١-٤
 

 ة خصيصاً مصمممعرفة وباء األمراض المعدية المنقولة جنسيًا من أجل تنفيذ استجابة 
  

 ،والتخطــيط االســتراتيجي ،التمويــلو  ،لــدعوةفــي ايعتبــر وجــود نظــام للمعلومــات االســتراتيجية حجــر الزاويــة  -٤٨
ويتعـين  ض المعديـة المنقولـة جنسـيًا، ولرصـدها وتحسـينها، ولتقـديم البّينـات علـى أثرهـا.وتنفيذ تدخالت فعالـة لألمـرا

االسـتجابة ذات العالقـة  وجـهعلى البلدان أن تعرف ما بها من أوبئة األمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا وأن تعـرف أ
 االستجابة الوطنية بتلك المعلومات الدقيقة المحدثة. لكي تسترشد

  
  االستراتيجية من أجل الدعوة واالستثمارالمعلومات 

 
اسـتخدام المـوارد  لتبريـرقويـة وشـاملة  مسـوغات، أن تصـوغ المحـدودة يتعين على البلـدان، فـي ظـل المـوارد -٤٩

وجــود  عــدويُ  المحليــة فــي الوقايــة مــن األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا ورعايــة مرضــاها، ولحشــد المــوارد الخارجيــة.
حيـث  لومـات االسـتراتيجية ضـروريًا لحشـد االلتـزام السياسـي ولصـياغة مبـررات اسـتثمار قويـة؛نظام جيـد األداء للمع

يمّكن البلدان مـن تحديـد وٕاعـداد ميزانيـة لحزمـة فعالـة مـن التـدخالت والخـدمات اسـتنادًا إلـى السـياق القطـري، والبـت 
ر تمويــل محتملــة ويعــّول للمــوارد عبــر مختلــف مســتويات النظــام الصــحي، وتحديــد مصــاد نســبفــي التخصــيص األ

 عليها.
  
  
  

                                                           
ديـــد للخطـــر لتح ألشـــد تعرضـــاً تشـــمل وظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـية تقيـــيم ورصـــد صـــحة المجموعـــات الســـكانية ا   ١

المخاطر التي تهدد الصحة واألولويات؛ وصياغة سياسات عموميـة لحـل المشـكالت الصـحية التـي يـتم تحديـدها واألولويـات؛ 
 وضمان توفير رعاية مالئمة وعالية المردود لجميع المجموعات السكانية، وتقييم فعالية تلك الرعاية.
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  فهم األوبئة
  

تحــدث، وتحديــد  تحــدث وفــي أي أوســاط تشــمل معرفــة األوبئــة فهــم أيــن تحــدث اإلصــابات الجديــدة وكيــف -٥٠
 العوامــل التــي تســهل انتقــال األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا أو تحــّد مــن تــوافر الخــدمات المالئمــة واالنتفــاع بهــا.

  قاية والعالج والرعاية وتركيزها.ترتيب أولويات برامج الو  وبناًء على ذلك، يمكن
 
ويمكن لرسـم الخـرائط الجغرافيـة والسـكانية أن يسـاعد البلـدان علـى تصـميم االسـتجابة األكثـر كفـاءة واألشـد  -٥١

وينبغي أن توفر نظـم المعلومـات االسـتراتيجية بيانـات مصـنفة وعلـى المسـتوى دون الـوطني لرصـد  فعالية وتنفيذها.
انتقــال  معظــم حــاالتحــدث بينهــا تجاهــات األوبئــة ولرســم خــرائط للمواقــع الجغرافيــة والمجموعــات الرئيســية التــي ات
من تخصيص الموارد والخـدمات تبعـًا للمواضـع التـي يمكـن تحقيـق  ذلك يمّكن. وسألمراض المعدية المنقولة جنسياً ا
   األثر فيها. عظمأ

 
  جنسياً  الترصد الوطني لألمراض المعدية المنقولة

  
ـــة جنســـيًا، وهـــي: عناصـــرهنـــاك أربعـــة  -٥٢ ـــة المنقول ـــال رئيســـية لترصـــد األمـــراض المعدي حـــاالت، الغ عـــن تبلي

تقيــيم معــدالت االنتشــار، وتقيــيم مســببات متالزمــات األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا، ورصــد مقاومتهــا عمليــات و 
باالستناد  الشامل عن الحاالت غتبليحاليًا إلى ال يةُنظم الترصد الوطنية المعنوتستند معظم  .ميكروباتلمضادات ال

 المتالزمات.إلى 
 
لبلــدان لالنتقــال مــن ترصــد المتالزمــات إلــى ترصــد المســببات. إلــى اوينبغــي بمــرور الوقــت تقــديم المســاعدة  -٥٣

ولــن يتطلــب هــذا تعزيــز القــدرات المختبريــة الوطنيــة فحســب، بــل أيضــًا تطــوير واســتحداث وســائل تشــخيص ميســورة 
وينبغــي أن يركــز التبليــغ الــوطني عــن الحــاالت علــى  لتكلفــة لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا فــي مراكــز الرعايــة.ا

الرصـد الروتينـي إجراء لبلدان لالزهري والسيالن واإلفرازات اإلحليلية والقرحات التناسلية. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي 
ة بمـــا فـــي ذلـــك الرجـــال الـــذين محـــددالمجموعـــات الســـكانية ال نالزهـــري بـــين النســـاء الحوامـــل وبـــي لمعـــدالت انتشـــار

الرصــد الروتينــي لمعــدالت  إجــراء لبلــدانلالجــنس؛ كمــا ينبغــي  مجــاليمارســون الجــنس مــع الرجــال، والعــاملون فــي 
  المراهقين.بين انتشار السيالن والمتدثرة الحثرية بين المجموعات السكانية ذاتها و 

 
خدم التدبير العالجي للمتالزمات أن تجري كل بضع سنوات تقييمًا لمسـببات ويتعين على البلدان التي تست -٥٤

هذه األمراض لكي تسترشد التوصيات المتعلقة بالعالج بنتائجه. وينبغي أن يكون لدى جميع البلدان نظام موضوع 
  للرصد الروتيني لمقاومة مضادات المكورات البنيَّة. 

 
 ستراتيجية يركز على األمراض المعدية المنقولة جنسيًا من أجلهناك حاجة إلى نظام قوي للمعلومات االو  -٥٥

إنتاج بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن، واستخراج وتجميع البيانات بانتظام من نظم جمـع البيانـات  :ما يلي
األخرى التي تغطي موضوعات أخرى تتعلق بالصحة، كفيروس العوز المناعي البشري، وصـحة األمومـة والصـحة 

  نجابية وصحة األطفال. اإل
 
وتتــيح البيانــات القويــة حــول األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا تركيــز البــرامج ذات العالقــة علــى نحــو أدق  -٥٦

ويعتبر المجتمع المدني  وأشد فعالية، كما تتيح نشر الخدمات أو تكييفها للوصول إلى أعداد أكبر من ذوي الحاجة.
ظــم المعلومــات االســتراتيجية وضــمان جمــع البيانــات واســتخدامها علــى نحــو تعزيــز ن فــي العمــل علــى شــريكًا مهمــاً 

  أخالقي يعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
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االنتشــار  أســاس لتقــدير معــدالتكيمكــن أيضــًا اســتخدام بيانــات ترصــد األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا و  -٥٧
ويمكــن اســتخدام هــذه التقــديرات لتقيــيم  ي الخلقــي،لزهــري والســيالن، ومعــدالت اإلصــابة بــالزهر لالوطنيــة  واإلصــابة

  االستراتيجية. هذهالتقدم المحرز نحو أهداف 
  

وينبغي رصد األثر المحتمل العتماد العالج الوقائي السـابق للتعـرض فيمـا يتعلـق بالعـدوى بفيـروس العـوز  -٥٨
المعديـة المنقولـة جنسـيًا  األمـراضالمجتمعات المحلية، بما فـي ذلـك مـن خـالل ترصـد  مختلفالمناعي البشري في 

ومقاومـــة األدويـــة. وفـــي حـــين أن الدراســـات والبـــرامج التـــي ُأجريـــت فـــي هـــذه المرحلـــة المبكـــرة  الجنســـيةالســـلوكيات و 
تنطوي على بّينات تدل على التعويض عن المخاطر في الممارسـات الجنسـية، مثـل تراجـع اسـتخدام الواقيـات أو  ال

  معالجة عواقبه غير المتوقعة. أيضاً  االبتكار المهم لضمان فعاليته وضمان تعدد العشراء، فإنه ينبغي رصد هذا
 

  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 
 فــي إطــار تعزيــز  تعزيــز ترصــد األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا ودمجــه فــي نظــام المعلومــات الصــحية الــوطني

تبعًا إلرشادات منظمة الصحة العالميـة؛ وضـمان أن تـتمخض النظام الصحي، باستخدام مؤشرات ومنهجيات موحدة 
لمجتمعــات علــى اطــرق جمــع البيانــات عــن معلومــات عاليــة الجــودة وتســتوفي المعــايير األخالقيــة وال تشــكل مخــاطر 

 المحلية أو العاملين في مجال الرعاية الصحية القائمين عليها.
 جمـع البيانـات المصـنفة المتعلقـة بـاألمراض المعديـة المنقولـة  تحسين :بطرق من بينها ما يلي زيادة تفصيل البيانات

جنسيًا استنادًا إلى مختلف عوامل التصنيف التـي تشـمل السـن ونـوع الجـنس والمجموعـة السـكانية والموقـع الجغرافـي؛ 
ـــأثرة والمجموعـــات الســـكانية ال ـــمحـــددوٕاشـــراك المجتمعـــات المحليـــة المت ات ة لتحقيـــق مســـتوى عـــالي الجـــودة مـــن البيان

 والتحليل.
 التــي هــي أشــد عرضــة لخطــر اإلصــابة بــاألمراض المعديــة المنقولــة المحــددة المجموعــات الســكانية  التعــّرف علــى

وٕانشـاء آليـات لتشـجيع مشـاركة المجتمعـات المحليـة  انتقـال هـذه األمـراض؛ شـهد معظـم حـاالتجنسيًا واألمـاكن التـي 
الــدوري لمعــدالت اإلصــابة بــاألمراض المعديــة األساســية المنقولــة  الروتينــي عــن الحــاالت والتقيــيم التبليــغة؛ و ضــرر المت

 بطــرق مــن بينهــاجنسـيًا لتقيــيم حجــم مشــكلة األمــراض المعديــة المنقولــة جنسـيًا بــين المجموعــات الســكانية المســتهدفة، 
  ليف؛ تصنيف البيانات؛ ووصف أوبئة األمراض المعدية المنقولة جنسيًا وقياس أثرها من حيث العقابيل والتكا

 هــا.ومعالجتلفهــم هــذه المحــددات  ومحــددات األمــراض المعديــة المنقولــة جنســياً  خطــرإدراج بيانــات حــول عوامــل ال 
ـــائي قبـــل التعـــرض حســـب االقتضـــاء.  ات االستقصـــاء التشـــاركي منهجيـــواســـتخدام وٕادراج التركيـــز علـــى العـــالج الوق

حجــام المجموعــات الســكانية الرئيســية وفهــم األوبئــة دون إلعــداد تقــديرات دقيقــة أل ســواًء بســواء ةبتكاريــواال عتياديــةاال
الترصــد الســلوكي فــي ملفــات فيــروس  كمســحالوطنيــة فهمــًا مفصــًال؛ ودمــج الترصــد البيولــوجي مــع البــرامج األخــرى 

 .  العشراء وعالج مخالطي المرضىالعوز المناعي البشري، بما في ذلك تتبع 
 ــة ــرات الوطني وســائل تشــخيص فــي مراكــز الرعايــة لضــمان  عتمــادان الجــودة وامــن خــالل ضــم تعزيــز قــدرات المختب

  .ميكروباتلمضادات ال النيسيرية البنيَّةالرصد الروتيني لألمراض المعدية المنقولة جنسيًا ومقاومة 
 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 

 األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا وفـي  لـدان فـي تعزيـز ترصـدلبا وتقديم المساعدة إلى عالميةالقيادة بال االضطالع
ظــم معلومــات اســتراتيجية ورســم تطــوير نُ  دعــمهــذا الترصــد وتقــدير العـبء واألثــر، و فــي  وحــدةاسـتخدام المنهجيــات الم

خـــرائط ألوبئـــة األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا ولالســـتجابة لهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك تحليـــل البيانـــات المصـــنفة لرصـــد 
عن الحاالت؛ وتقييم معدالت االنتشار، وتقييم المسببات، ورصد مقاومـة  التبليغالبلدان في تعزيز  ودعم؛ جحافاتاإل

؛ وتعزيز النظم العالمية لجمع بيانات الترصد الوطنية وتبادلها بشأن األمراض المعدية المنقولـة ميكروباتمضادات ال
 لرصد اإلنصاف. جنسيًا بما في ذلك البيانات المصنفة والتحليل
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 اسـتنادًا إلـى مختلـف عوامـل التصـنيف وٕاشـراك المجتمعـات  وتحليلهاجمع البيانات المصنفة  بشأن اتتقديم اإلرشاد
تضــررة، بمــا فــي ذلــك المجموعــات الرئيســية بالنســبة إلــى فيــروس العــوز الم محــددةالمحليــة والمجموعــات الســكانية ال

؛ واســـتخدام الطـــرق تحليـــل عـــالي الجـــودة ٕاجـــراءت عاليـــة الجـــودة و فـــي جهـــود الحصـــول علـــى بيانـــا المنـــاعي البشـــري،
وفـي تحديـد  بالنسـبة إلـى فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، المعتمدة دوليًا لتقدير أحجام المجموعات السكانية الرئيسية

 ري.فيروس العوز المناعي البشالنسبة إلى ب أجل المجموعات السكانية الرئيسيةغايات البرامج للخدمات من 
 تلـك  ترصـد األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا واآلليـات القائمـة بمـا فـي ذلـك عناصـربين بعـض  ضمان وجود روابط

 .ميكروباتفيروس العوز المناعي البشري وترصد مقاومة مضادات الب التي تتعلق
  

  تتبع ورصد وتبادل البينات حول االستجابة
  

 ةقادرًا على جمع بيانـات مصـنفة وتحليلهـا علـى امتـداد سلسـليجب أن يكون نظام المعلومات االستراتيجية  -٥٩
الخـدمات بتغطيـة التحديد الثغرات في  ، من أجلخدمات الوقاية والعالج والرعاية ا، والتي تتمثل في،الرعاية بأكمله

ســتطيع وبتحديــد مؤشــرات لقيــاس التقــدم ولرصــد وتقيــيم التــدخالت، ت .يلــزم تحســينهاوأدائهــا، وتحديــد المجــاالت التــي 
البلـــدان تقيـــيم الخـــدمات المتعلقـــة بـــاألمراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا والتبليـــغ عنهـــا وتحســـينها وتحقيـــق مزيـــد مـــن 

حدد مـا إذا كانـت الخـدمات متاحـة وُينتفـع بهـا أم ال، ومـا إذا كانـت هنـاك تويمكن لها أن  اإلنصاف في استجابتها.
شد فعالية (مثًال، من خـالل المنشـآت الصـحية، أو األ ُتعد دماتوثغرات وأين توجد، وأي نماذج تقديم الخ إجحافات

ويتطلــب ربــط االســتجابة بــاألمراض  الخــدمات المجتمعيــة، أو النهــوج األخــرى)، وأّي العناصــر يحتــاج إلــى تحســين.
ق فـي المعدية المنقولة جنسـيًا بالمبـادرات الصـحية واإلنمائيـة األخـرى دمجـًا أكبـر لـنظم المعلومـات الصـحية واالتسـا

   التبليغ بين عموم البرامج الصحية.
  

  التخطيط االستراتيجي الوطني وتنفيذ البرامج والمساءلة
 

يجب أن يوفر نظام المعلومات االسـتراتيجية المعلومـات الالزمـة لوضـع اسـتراتيجية وطنيـة وخطـة لتنفيـذها  -٦٠
هـذه االســتراتيجية الوطنيــة  وجــهت. و السـياق القطــري، وتحــدد غايـات وطنيــة، وتتسـق مــع الغايــات العالميـة تسـتند إلــى

  .لألمراض المعدية المنقولة جنسياً وخطة التنفيذ االستجابة الصحية الوطنية 
 

اتخاذهـــا لتحقيـــق الغايـــات الوطنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك  لـــزموينبغـــي أن تصـــف االســـتراتيجية اإلجـــراءات التـــي ي -٦١
 تحديــدو  ،ســتنادًا إلــى الوضــع الوبــائي المحلــيوالمواقــع ذات األولويــة ا المحــددةالمجموعــات الســكانية  التعــرف علــى

األثـر ونمـاذج تقـديم الخـدمات األنسـب للسـياق، وتنفيـذ إطـار للرصـد  العظيمـةلتـدخالت المسـندة بالبينـات و ا أولويات
  والتقييم يمكنه تتبع التقدم المحرز صوب الغايات.

 
ســتراتيجيات القطاعيــة األخــرى االســتراتيجية الصــحية واالهــذه ي أن تكــون هنــاك روابــط واضــحة بــين ينبغــو  -٦٢

ذات العالقــة، واالســتراتيجيات األخــرى المعنيــة بــأمراض محــددة، كاالســتراتيجيات المعنيــة بالســل والصــحة الجنســية 
وينبغي أن يكون لـدى كـل بلـد برنـامج وطنـي  واإلنجابية، واالستراتيجيات الصحية واإلنمائية الوطنية األوسع نطاقًا.

ية المنقولة جنسيًا مع تمتعـه بـالموارد والقـدرات الالزمـة لتنفيـذ اسـتراتيجية وخطـة وطنيتـين يركز على األمراض المعد
  في هذا الشأن ولرصد التقدم والتبليغ عنه.

 
بشـأن ويتعين على البلدان تتبع وتقييم والتبليغ عن التقدم صوب الغايـات المتفـق عليهـا باسـتخدام مؤشـرات  -٦٣
 داخـلالمقارنـات  عقـد أو -ويلـزم اسـتخدام أسـس المقارنـة المرجعيـة  خـدمات.التوافر وحصائل التغطية وأثـر ال مدى

ـــدان وفي ـــذ لتقيـــيم األداء. - مـــا بينهـــاالبل ـــدم فـــي تنفي ـــدابير الخاصـــة ويجـــب اســـتخدام األدوات القائمـــة لقيـــاس التق  الت
لــة جنســيًا بمــا فــي ذلــك تعزيــز االســتجابة لألمــراض المعديــة المنقو مــن أجــل السياســات والتــدابير القانونيــة والهيكليــة ب
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والمؤشــر الخــاص بوصــم األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي  ١المؤشــر المرّكــب للسياســات الوطنيــة
 ٢البشري.

 
  لبلدانإلى ا بالنسبة اإلجراءات ذات األولوية

  ها للمسـاءلةخضـوعلبرامج المتعلقة بـاألمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا و في اتعزيز التصريف السديد للشؤون 
االستراتيجيات والخطط وتخصيص المـوارد علـى  جسدوٕاجراء مراجعات منتظمة للبرامج للمساعدة على ضمان أن ت

  كلما تغيرت. الفعلية المستوى الوطني الحاجات القطرية
 ولـة ألمـراض المعديـة المنقمكافحـة اوتحديـد المؤشـرات لرصـد وتقيـيم البرنـامج الـوطني ل وضع غايات ومعالم وطنية

بانتظـام عنهـا واسـتخدام هـذه  التبليـغوكذلك لرصد اإلنصاف بحيث تستطيع البلدان تقييم وضـع اسـتجابتها و  ،جنسياً 
  التقييمات لمواصلة تحسين البرامج.

  ّفــي كــال القطــاعين العــام والخــاص،  بــع سلســلة الخــدمات بأكملهــاضــمان أن أطــر الرصــد والتقيــيم ذات العالقــة تت
اإلنصاف مـن خـالل التصـنيف والتحليـل مدى بع توضع لتتّ  هاالمعلومات الصحية األخرى، وأن تنسَّق مع نظم هاوأن

المالئمين؛ واستخدام أساليب جمع ورسم خرائط البيانات دون الوطنية الكتشـاف أوجـه القصـور فـي تقـديم الخـدمات 
تتطلــب تقــديم خــدمات إضــافية؛ البنيــة التحتيــة، والمســاعدة علــى تنــوير القــرارات المتخــذة بشــأن المواضــع التــي فــي و 

واإلقبــــال عليهــــا حــــددة خــــدمات األمــــراض المعديــــة المنقولــــة جنســــيًا للمجموعــــات الســــكانية الم مــــدى إتاحــــةورصــــد 
  وجودتها.

 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 
 د األولويـات فيمـا يتعلـق بـاألمراض بشـأن التخطـيط االسـتراتيجي الـوطني وتحديـ وضع إرشادات وتحديثها وتنفيـذها

المعديــة المنقولــة جنســيًا؛ ومســاعدة مكاتــب المنظمــة اإلقليميــة والقطريــة للمراجعــات المنتظمــة لتقيــيم التقــدم المحــرز 
 .٢٠٣٠و ٢٠٢٠صوب الغايات العالمية المحددة لعامي 

  ــدعم التقنــي ــديم ال ــى اتق ــدانإل ــ لبل األثــر لتركيــز  عراضتاســة جنســيًا و التــي لــديها بــرامج لألمــراض المعديــة المنقول
 االستثمارات.

 أو  -اسـتخدام أسـس المقارنـة المرجعيـة  دعـمحـول حالـة التقـدم القطـري واإلقليمـي صـوب الغايـات و  البيانـات توفير
 لتقييم التقدم المحرز صوب بلوغ الغايات. -المجموعات الفرعية  لى صعيدع ما بينهاالبلدان وفي داخلالمقارنات 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
عـن الـدورة االسـتثنائية  ٢٠١٠مـن وثيقـة التبليـغ الصـادرة فـي عـام  ٤فـي التـذييل  المؤشر المرّكب للسياسات الوطنيةيرد    ١

 أن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/رصــد إعــالن االلتــزام بشــللجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن األيــدز والعــدوى بفيروســه. 
    :الرابط التالي ، انظريدز: مبادئ توجيهية بشأن تكوين المؤشرات األساسيةألا

http://data.unaids.org/pub/Manual/2009/JC1676_Core_Indicators_2009_en.pdf  ــــــــــي ــــــــــم االطــــــــــالع ف نيســــــــــان/  ٢٢(ت
  .)٢٠١٦  أبريل
   :فييروس العوز المناعي البشري، المؤشر الخاص بوصم األشخاص المتعايشين مع ف للمزيد من المعلومات انظر  ٢

http://www.stigmaindex.org/  ٢٠١٦  نيسان/ أبريل ٢٢(تم االطالع في(. 
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 األثر إحداث إلى الرامية التدخالت :٢التوجه االستراتيجي  ٢-٤
  

 من خدمات األمراض المعدية المنقولة جنسيًا التي يحتاجون إليها الكامل الطيفينبغي أن يحصل الناس على 
  

  األمراض المعدية المنقولة جنسياً الخاصة بفوائد الحزمة  تحديد مجموعة من التدخالت األساسية:
 
 حدد كل بلد مجموعة من التدخالت والخدمات األساسية بشأن األمراض المعدية المنقولة جنسـيًا.يلزم أن ي -٦٤

سلســلة خــدمات عاليــة  تتــاحوتبلــغ اســتراتيجيات األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا أقصــى درجــة مــن الفعاليــة عنــدما 
باإلضــافة و ينتفعــون بهــذه السلســلة. لنــاس للوقايــة مــن هــذه األمــراض وتشخيصــها وتــدبيرها العالجــي، و أمــام االجــودة 

الموجهــة إلــى إلـى دمــج الخــدمات ذات العالقــة فــي عمليـات تقــديم الخــدمات الروتينيــة، قــد تـدعو الحاجــة إلــى توعيــة 
  .المحددةالمجموعات السكانية 

 
ألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا و لكــي يحــدد لاإلصــابة و نتشــار االوينبغــي أن يسترشــد كــل بلــد بمعــدالت  -٦٥
مــن الوقايــة إلــى العــالج، ويقــدم هــذه التــدخالت فــي حــزم بأســاليب فعالــة  الخــدمات لويــات التــدخالت عبــر سلســلةأو 

تحســين  مواصــلةومــع ازديــاد المــوارد والقــدرات، يمكــن توســيع نطــاق التــدخالت والخــدمات تــدريجيًا بهــدف  ومقبولــة.
وقــد أثبتــت البيِّنــات بوضــوح أن الحــزم التــي  حصــائل األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا والحصــائل الصــحية األعــم.

  لة والمنفردة.ستقتشمل مزيجًا من التدخالت تحقق أثرًا أعظم من التدخالت الم
  

وعنــــد تحديــــد البلــــدان لحــــزم التــــدخالت الخاصــــة بهــــا، ينبغــــي أن تنظــــر فــــي حــــاالت العــــدوى المصــــاحبة.  -٦٦
بالســلوك، ويمكــن اكتســاب حــاالت عــدوى متعــددة  فــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا تشــترك فــي المخــاطر المتعلقــة

في الوقت ذاته ويمكن للعدوى الموجودة أن تيسر انتقال واكتساب أمراض معدية أخـرى منقولـة جنسـيًا بمـا فـي ذلـك 
فيــروس العـــوز المنــاعي البشـــري. وُيعــد تشـــخيص إحـــدى حــاالت العـــدوى مؤشــرًا علـــى مخــاطر اإلصـــابة بالحـــاالت 

يـة الدقيقـة لمعـدالتها ال تتـوافر. أن حاالت العدوى المصاحبة شائعة، فإن التقـديرات العالماألخرى. وعلى الرغم من 
وُتعد المجموعات السكانية المحددة، بما في ذلك المجموعات السكانية الرئيسية بالنسبة إلى فيروس العوز المنـاعي 

لــة جنســيًا. ومــن ثــم، فينبغــي إيــالء البشــري، شــديدة التعــرض لحــاالت العــدوى المصــاحبة بــاألمراض المعديــة المنقو 
ــــى جميــــع مســــتويات النظــــام الصــــحي لحــــاالت العــــدوى المصــــاحبة ذات األعــــراض وغيــــر ذات  عنايــــة خاصــــة عل

  األعراض في هذه المجموعات السكانية وفي عموم السكان.
  

 مــن بلــد إلــى آخــر، اســتنادًا إلــى األوضــاع ختلفوعلــى الــرغم مــن أن التــدخالت والخــدمات األساســية ســت -٦٧
 طري، ينبغي تغطية كل من مجاالت التدخل التالية:الوبائية والسياق القُ 

 الوقاية من انتقال األمراض المعدية المنقولة جنسيًا واكتسابها؛ 

 تحقيق التشخيص المبكر لألمراض المعدية المنقولة جنسيًا وربط المرضى بالعالج؛ 

  األعراض؛ ذوىتوفير التدبير العالجي للمرضى 

  هم؛يلإوتقديم العالج  العشراءالوصول إلى 

  الـتخلص مـن انتقـال الزهـري وفيـروس العـوز المنـاعي  )١( حْزم التدخالت لتحقيق أعظـم األثـر:تقديم
) االســتفادة الكاملــة مــن اللقاحــات المضــادة لفيــروس الــورم الحليمــي ٢(البشــري مــن األم إلــى الطفــل؛ 

 مضادات المكورات البنيَّة وأثرها؛) مكافحة انتشار مقاومة ٣( ؛Bالبشري واللتهاب الكبد 
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 :تعزيـز ١( ضمان جودة الرعاية والخدمات والتدخالت فيما يخص األمراض المعدية المنقولة جنسـيًا (
) إيجــاد الصــالت والتكامــل بــين الخــدمات والبــرامج؛ ٢(سلســلة الوقايــة والتشــخيص والعــالج والرعايــة؛ 

 ) تنفيذ برامج ضمان الجودة والتحسين.٣(
 
مــن مراجعــة الحزمــة األساســية بانتظــام لضــمان ســرعة دمــج االبتكــارات واغتنــام الفــرص كلمــا ظهــرت والبــد  -٦٨

ثـة لمسـاعدة البلـدان وسـوف تـوفر المنظمـة مبـادئ توجيهيـة محدَّ  تكنولوجيات ونهوج جديدة. اسُتحدثتبينات جديدة و 
 على وضع التدخالت والخدمات األساسية الخاصة بها وتنفيذها.

 
 تقال األمراض المعدية المنقولة جنسيًا واكتسابهاالوقاية من ان

  
وتعمــل ُأطــر  توليفــة وســائل الوقايــة الــنهج األشـد فعاليــة للوقايــة مــن األمــراض المعديـة المنقولــة جنســيًا. دعـتُ  -٦٩

الوقايــة الشــاملة المســندة بالبّينــات علــى نحــو أفضــل عنــدما يوجــد مــزيج اســتراتيجي مــن النهــوج الســلوكية والحيويــة 
فهــم األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا وأســاليب الوقايــة األوليــة،  . وينبغــي أن يشــمل هــذا المــزيجوالهيكليــةالطبيــة 

فــي ذلــك الواقيــات، والتركيــز علــى العمــل مــع األشــخاص األشــد تضــررًا واألســرع تــأثرًا بهــذه األمــراض، والســيما  بمــا
الوقاية من فيروس العوز المناعي البشـري  امية إلىالجهود الر عالوة على ذلك، يجب أن تشتمل توليفة و  المراهقين.

  األمراض المعدية المنقولة جنسيًا. عناصر تركز علىعلى 
  

) والخـدمات (مثـل التطعـيم واقيـاتالمعلومـات الحيويـة والسـلع (مثـل ال إتاحـةوتتطلب الوقاية الفعالة ضمان  -٧٠
باإلضـافة إلـى ذلـك، و  ر يكفـل حقـوق اإلنسـان.وختـان الـذكور الطبـي الطـوعي واالختبـار والعـالج والرعايـة) فـي إطـا

فيــروس العــوز بمــا فــي ذلــك التــدخالت الســلوكية بالغــة األهميــة للوقايــة مــن األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا  دعــتُ 
والتوعيـة بمـا فـي ذلـك التركيـز علـى  الذكرية واألنثويـة، الواقياتالمناعي البشري، وتشمل تشجيع االستخدام المتسق 

الكشـف  ، وزيـادة اإلقبـال علـى اختبـاراتالعشـراءوتقليـل عـدد  وعي بشـأن األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا،زيـادة الـ
وتـأخير بـدء المعاشـرة الجنسـية،  فيـروس العـوز المنـاعي البشـريبمـا فـي ذلـك األمراض المعدية المنقولة جنسيًا  عن

  فضًال عن تعزيز العافية الجنسية.
  

لوقايــة مــن األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا تتمثــل فــي اخالت بميــزة ثنائيــة مــن هــذه التــد العديــد ويمتــاز -٧١
اســتخدام المــراهقين  عــن طريــق الحمــل غيــر المقصــود، وخصوصــاً و العــوز المنــاعي البشــري فيــروس فــي ذلــك  بمــا
السـكانية (بمـا فـي ذلـك المجموعـات  محـددةوُيعد تركيز التدخالت كما ينبغي على المجموعات السكانية ال .واقياتلل

باإلضــافة إلــى و ت. والمـراهقين والنســاء الحوامـل مــن األولويـاالرئيسـية بالنســبة إلـى فيــروس العـوز المنــاعي البشــري) 
 حــد مـن الوصــم والتمييـز، يــزداد عــادةً يُ و  جنسـيًا، المعرفــة المجتمعيـة بــاألمراض المعديـة المنقولــة ُتعـززذلـك، فعنــدما 

 المعدية المنقولة جنسيًا.االنتفاع بالخدمات المتعلقة باألمراض 
 

 لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 
  بالوقايـة مـن  ارتباطـًا وثيقـاً  وتـرتبطللوبـاء  تي تصمم وفقـاً ال األثر والشاملة العظيمةإعطاء أولوية لتدخالت الوقاية

التــي و  ،وبــرامج التمنيــع ،وصــحة األمهــات واألطفــال ،والصــحة الجنســية واإلنجابيــة ،فيــروس العــوز المنــاعي البشــري
   :ما يلي تشمل
  ؛المعلومات الصحية الشاملة والتوعية وبرامج الترويج للصحة الموجهة إلى المراهقين •
الذكريـــة واألنثويـــة للحمايـــة الثنائيـــة مـــن األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا والحمـــل غيـــر  واقيـــاتبـــرامج ال •

المجتمعــــات المحليــــة ومــــن خــــالل خــــدمات التوعيــــة  لمــــراهقين، وتوزيعهــــا مــــن خــــاللوالســــيما ل ،المقصــــود
  ؛ المحددةواالتصال بالجماهير على المجموعات السكانية 
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اســتخدام عيــادات صــحة األمهــات واألطفــال وتنظــيم األســرة بوصــفها منافــذ إضــافية لتقــديم الرعايــة وتوزيــع  •
  ولة جنسيًا؛ألمراض المعدية المنقعلى النساء الالتي يمكن أن يكن عرضة لخطر ا واقياتال

مضــــمونة الجــــودة الزيــــادة اســــتخدام بــــرامج التســــويق االجتمــــاعي لزيــــادة العــــرض والطلــــب علــــى الخــــدمات  •
  ية؛في المنافذ التقليدية وغير التقليد واقياتميسورة التكلفة في مجال األمراض المعدية المنقولة جنسيًا والالو 

  ؛ حسب االقتضاءختان الذكور الطبي الطوعي على تشجيع ال •
 .Bواللتهاب الكبد  لفيروس الورم الحليمي البشريمان توافر اللقاحات المضادة ض •

 ًا الحتياجـات وفقـالتي تتعامل مع الصحة الجنسـية مـن منظـور العافيـة،  وتركيز تدخالت الحد من المخاطر صميمت
ى أعلــى مــن ًا؛ والتصــدي للعوامــل األساســية التــي تجعــل النــاس عرضــة لمســتو ضــرر المجموعــات الســكانية األشــد ت

، بمـا فـي والمالئمـةالخـدمات الفعالـة  إتاحـةخطر اإلصابة باألمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا والعوامـل التـي تعـوق 
تــدارك انتهاكــات حقــوق اإلنســان التــي تنشــأ عــن تجــريم ســلوكيات المثليــة الجنســية أو  الراميــة إلــى تــدخالتالذلــك 

ف القــائم علــى نــوع الجــنس والعنــف المتعلــق بالتوجــه الجنســي لوقايــة مــن العنــمــن أجــل االجــنس،  العمــل فــي مجــال
 والهوية الجنسانية وتدبيرها العالجي. 

 منظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية
  اإلدمـاج السـريع  بما فـي ذلـك:تحديث ونشر إرشادات محّدثة بشأن الوقاية من األمراض المعدية المنقولة جنسيًا

قطـاع الصـحة الجديـدة المسـندة بالبينـات فـي حـزم الوقايـة مـن األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا لمختلـف  لتدخالت
 الواقيـاتوالمراهقين والنسـاء؛ وتعزيـز بـرامج  المحددةمع إعارة اهتمام خاص للمجموعات السكانية  ،سياقات األوبئة

  تيسير الشراء.الذكرية واألنثوية الفعالة، بما في ذلك وضع معايير عالمية و 
  طر اإلصـابة اخمو التأثر تحديث ونشر إرشادات للمجموعات السكانية المستهدفة بشأن تدخالت الحد من سرعة

تعزيــز المبــادرات الجديــدة المعنيــة بالحــد مــن مــن أجــل ؛ والعمــل مــع الشــركاء بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســياً 
كة بـــالرأي بـــين الفتيـــات المراهقـــات والشـــابات وبـــين المجموعـــات المخـــاطر والتمكـــين وزيـــادة المرونـــة والثقـــة والمشـــار 

التــي  المتعلقــة بنــوع الجــنس ؛ وتقــديم البينــات واإلرشــادات حــول دور األعــراف والمواقــف اإليجابيــةمحــددةالســكانية ال
االلتـزام  طر اإلصابة باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا؛ والدعوة إلـى زيـادةاخمو  سرعة التأثرتساعد على الحد من 

 والموارد واإلجراءات للقضاء على األمراض المعدية المنقولة جنسيًا بين المواليد.
  

  التشخيص المبكر لألمراض المعدية المنقولة جنسيًا وربط المرضى بالعالج
 

ــــة المنقولــــة جنســــياً  -٧٢ ــــق التشــــخيص المبكــــر لألمــــراض المعدي ــــي يمكــــن تحقي بــــالتحري،  :عــــن طريــــق مــــا يل
بالتشـخيص، لـدى فـرد ال تظهـر عليـه األعـراض؛  رخطـاستناد إلى عوامـل البل نتيجة االختبار اكتشاف االعتال أي
ويعتبر التشخيص المبكر لألمراض المعدية المنقولة جنسـيًا، بمـا فـي ذلـك  اكتشاف السبب األساسي لألعراض. أي

. ن المزيـد مـن انتقـال العـدوىقايـة مـالفعـالين، وللو  دعمعراض، أفضـل فرصـة للعـالج الطبـي والـاأل الحاالت العديمة
). ٨ عراض (انظر الشكلاأل عديمةويمكن أن يكون هذا صعبًا، نظرًا ألن معظم األمراض المعدية المنقولة جنسيًا 

محــدودة المــوارد فــي ظــل عــدم وجــود اختبــارات ميســورة التكلفــة لألمــراض المعديــة الويظــل التحــري نــادرًا فــي البيئــات 
 الرعاية.المنقولة جنسيًا في مراكز 
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  األمراض المعدية المنقولة جنسياً   :٨الشكل 
  

عديمة األعراض، والرجال أكثر عرضة من النسـاء لإلصـابة الالنساء أكثر تأثرًا من الرجال باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا 
 باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا ذات األعراض

  
أوبئـــة ب توليفـــة مـــن نهـــوج التحـــري والتشـــخيص اســـتنادًا إلـــى طبيعـــة ســـيتعين علـــى كـــل بلـــد اختيـــار أنســـو  -٧٣

، والبّينـــات ة ونظامـــه الصـــحيضـــرر ، والمجموعـــات الســـكانية المتودينامياتهـــا األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا فيـــه
عـراض عديمـة األالويلزم بذل جهود خاصة الكتشاف والتـدبير العالجـي لألمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا  .المتاحة

المحــددة التــي تشــمل المجموعــات الســكانية الرئيســية بالنســبة إلــى فيــروس العــوز المنــاعي بــين المجموعــات الســكانية 
تـدخالت محسـنة للوصـول إلـى  وٕاجـراءالحـاالت وتحريهـا،  عـن كشفالوالمراهقين والشباب والحوامل، مثل  البشري،
لضـمان جـودة  ألمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا وأيضـاً تشخيص ا إتاحةعناية خاصة لضمان  ويلزم إيالء .العشراء

ويقطــع التشــخيص العاجــل والتــدبير  وســائل التشــخيص والخــدمات، وذلــك للحــد مــن مخــاطر الخطــأ فــي التشــخيص.
العالجــي الفعــال لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا سلســلة االنتقــال ويمنــع تطــور مضــاعفات وعقابيــل بعيــدة المــدى 

  لهذه األمراض.
  

  توفير التدبير العالجي للمرضى المصابين باألعراض
 

ينبغي لكل مركز رعاية أولية يقدم خدماته للمصابين باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا أن يتبـع بروتوكـوًال  -٧٤
، وذلـك اسـتنادًا ولعشـرائهمحديثًا للتدبير العالجي لألشخاص المصابين بأمراض مصحوبة بأعراض من هـذا النـوع، 

وتتنــوع منافــذ الرعايــة األوليــة وتشــمل عيــادات الرعايــة الصــحية األوليــة وخــدمات  بــادئ التوجيهيــة العالميــة.إلــى الم
والخــدمات التــي تــوفر الرعايــة والتــدبير  بمــا فــي ذلــك خــدمات الرعايــة الســابقة للــوالدة، الصــحة الجنســية واإلنجابيــة،

ة علــى ذلــك، يجــب ربــط التــدبير العالجــي لحــاالت عــالو و  العالجــي للمتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري.
بخـدمات  ربطـًا وثيقـاً  التعـرض للمخـاطراألمراض المعدية المنقولة جنسيًا فيما يخص المجموعات السكانية الشـديدة 

 الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري، بما في ذلك خدمات التوعية.
  
  
  
  

 الحاالت ذات األعراض

 األعراض العديمةالحاالت 
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  وتقديم العالج لهم العشراءالوصول إلى 
 

 جزء ال يتجزأ من الوقاية من األمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا ورعايـة المصـابين بهـا. العشراءخطار إن إ -٧٥
المرضـــى مـــن ِقبـــل  ةحالـــاإلالمشـــورة والعـــالج تبعـــًا للظـــروف، وتشـــمل  إلـــيهم وتقـــديم العشـــراءوتتبـــاين نهـــوج إخطـــار 

 يتــولىمقــدمي الخــدمات (مــن ِقبــل  ةالــحاإلبأنفســهم)، و  بعشــرائهمعلــى االتصــال  المرضــىتشــجيع  تتمثــل فــي (التــي
التعاقديـــة بمعرفـــة المرضـــى ومقـــدمي  ةويرتـــب للعـــالج)، واإلحالـــ العشـــيرمقـــدم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية إخطـــار 

مقــدمي الخــدمات)،  اإلحالــة مــن ِقبــلالمرضــى و  اإلحالــة مــن ِقبــلالخــدمات (نهــج مــن خطــوتين يــربط بــين طريقتــي 
دون  عشـيرهالوصفات الطبية أو األدويـة إلـى  ُشخصت إصابتهالذي  لمريضا(حيث يأخذ  عشيرلل عّجلوالعالج الم

. وينبغي الحث على اتباع نهج شامل للعشيرين من أجل زيادة المشورة ومعدالت عالج )عشيرفحص مسبق لهذا ال
يـار مسـتندة ويجـب أن تكـون االسـتراتيجية التـي يقـع عليهـا االخت .العشير، والسيما في سـياق الرعايـة السـابقة للـوالدة

 .والتعجيل به ءللعشراالعالج  إتاحةبين الجنسين، مع ضمان  لعدم المساواةإلى الحقوق ومراعية 
  

   حزم التدخالت لتحقيق أعظم األثر
 

األثــر الكلــي لهــذه التــدخالت األساســية علــى الصــحة العموميــة بــالجمع بينهــا وبــين مبــادرات  تعظــيميمكــن  -٧٦
ى انتقـال فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والزهـري مـن األم إلـ للـتخلص مـنعالمية الحملة ال أخرى، وتحديدًا ما يلي:

ختـــان الــذكور الطبــي الطـــوعي ة لفيـــروس الــورم الحليمــي البشــري؛ التوســع فــي التطعـــيم باللقاحــات المضــادالطفــل؛ 
تراتيجيات اســـمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا؛ األســـائر لهـــذا مـــن أثـــر علـــى فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري و  لمـــا

 التصدي لظهور مقاومة مضادات المكورات البنيَّة.
  

  التخلص من انتقال الزهري وفيروس العوز المناعي البشري من األم إلى الطفل
  

قطــع عــدد مــن البلــدان التزامــًا بــالتخلص مــن انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والزهــري مــن األم إلــى  -٧٧
وفي العديد من البلدان، يرتبط التخلص من انتقال الزهري من األم  خلقي").الطفل (المعروف أيضا باسم "الزهري ال

 ١،إلى الطفل بالحمالت الثنائية (للتخلص من انتقال فيروس العـوز المنـاعي البشـري والزهـري مـن األم إلـى الطفـل)
الزهـري والتهـاب وبدأ بعض البلدان في تنفيـذ حمـالت ثالثيـة (للـتخلص مـن انتقـال فيـروس العـوز المنـاعي البشـري و 

علـى تعزيـز برامجهــا  ،مـن األم إلـى الطفـل). وستسـاعد الخطـوات الواجــب اتخاذهـا اسـتعدادًا إلجـازة البلـدان B الكبـد
مختلــف  بــينفيمــا  جحافــاتأن تســاعد علــى الحــد مــن اإل ومــن شــأنهاالخاصــة بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا، 

   المجموعات السكانية داخل البلد الواحد.
   Bستفادة الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس الورم الحليمي البشري واللتهاب الكبد اال
قاحــات المضــادة لفيــروس الــورم الحليمــي البشــري أن يحقــق انخفاضــًا شــديدًا فــي حــاالت يمكــن للتطعــيم بالل -٧٨

آمن وفعال في الوقاية من العدوى بفيـروس  Bسرطان عنق الرحم الناتجة عن الفيروس، كما أن لقاح التهاب الكبد 
وســــيعها للتطعــــيم وينبغــــي أن تنظــــر البلــــدان علــــى وجــــه الســــرعة فــــي تطبيــــق هــــذه البــــرامج أو ت ٢.Bالتهــــاب الكبــــد 

باللقاحــــات المضــــادة لفيــــروس الــــورم الحليمــــي البشــــري فــــي ســــياق إطــــار شــــامل للوقايــــة مــــن ســــرطان عنــــق الــــرحم 
ومكافحته. ويجب أن يكون اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري حسب المجموعة السكانية التي يستهدفها 

                                                           
 البشـــري المنـــاعي العـــوز بفيـــروس العـــدوى مـــن انتقـــال الـــتخلص: التحقـــق وعمليـــات المعـــايير بشـــأن العالميـــة اإلرشـــادات   ١

    انظر الرابط التالي: "ن األم إلى الطفلوالزهري م
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112858/1/9789241505888_eng.pdf?ua=1&ua=1 فــــــــــــــــــي االطــــــــــــــــــالع (تــــــــــــــــــم 

  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل   ٢١
 ، متاحـة علـى:٢٠٢١-٢٠١٦في الفترة  تهاب الكبد الفيروسيالاالستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن  مسودة نظرا   ٢

http://www.who.int/hepatitis/news-events/strategy2016-2021/en ٢٠١٦ مايو/ أيار ٥طالع في (تم اال(. 
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للوصـــول إلـــى  الصـــحية الـــوعي الصـــحي واالســـتراتيجيات ركيـــزة أساســـية فـــي البـــرامج الصـــحية للمـــراهقين مـــع زيـــادة
 المراهقين.

 
  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 

  تكييف المبادئ التوجيهية بشأن تحـري وتشـخيص األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا وفيـروس العـوز المنـاعي
هـــــا وتوســـــيع اعتمادحيتها مســـــبقًا، و شـــــراء وســــائل التشـــــخيص التـــــي اختبـــــرت المنظمــــة صـــــال البشـــــري وتنفيـــــذها:

اسـتخدامها؛ وتنفيـذ تــدابير ضـمان الجـودة وتحســين الجـودة للحـد مــن مخـاطر الخطـأ فــي التشـخيص وتقليـل التــأخير 
 العالج. ٕاتاحةالنتائج و  تبليغ عنها في المختبرات والفحصبين أخذ العينات و 

  لتـدبير العالجـي لألمـراض المعديـة المنقولـة ا بشـأنتنفيذ وتوسيع نطاق مبادئ توجيهية وطنية مسندة بالبينات
  استنادًا إلى البيانات والخدمات القطرية المتاحة: جنسياً 
التـــــدبير العالجـــــي بـــــين تـــــوفير عديمـــــة األعـــــراض و الألمـــــراض المعديـــــة اتنفيـــــذ اســـــتراتيجيات الكتشـــــاف  •

حـري المنتظمـين للحـاالت، الرئيسية والحوامل والمراهقين، كاالختبار أو التالمحددة و المجموعات السكانية 
  ؛ العشراءمع تدخالت محّسنة للوصول إلى 

لتــدبير العالجــي لألمــراض المعديــة المنقولــة فــي اتحــديث خطــط التنفيــذ لتوجيــه التوســع الفعــال والمســتدام  •
  األعراض، وذلك استنادًا إلى أحدث البينات؛  ذاتجنسيًا 

، لزيــادة االلتــزام حيثمــا أمكــنعايــة الصــحية تشــجيع اســتخدام العــالج بجرعــة واحــدة تعطــى فــي مركــز الر  •
  بالعالج؛ 

وخـــدمات  محـــددةدمـــج التـــدبير العالجـــي لألمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا بـــين المجموعـــات الســـكانية ال •
 واالعـــــتالللعـــــدوى حـــــاالت االوقايـــــة مـــــن فيـــــروس العـــــوز المنـــــاعي البشـــــري ورعايـــــة مرضـــــاه للتصـــــدي ل

 عوز المناعي البشري.المصاحبة الخطيرة، وخصوصًا فيروس ال
  ًعنـدما يلـتمس النـاس العـالج  ضمان توافر سلع وأدوية فعالة للتدبير العالجي لألمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيا

تكلفــة  يســرو  إتاحــةضــمان شــراء عقــاقير مضــمونة الجــودة؛ والعمــل علــى تقليــل العقبــات أمــام  مــن هــذه األمــراض:
 عدية المنقولة جنسيًا.جيدة النوعية لألمراض المالوسائل التشخيص 

 وتقيـيم مسـتوى  العشـراءغ تبليـاعتمـاد اسـتراتيجيات ل :اءعشـر إعـداد وتنفيـذ اسـتراتيجيات لتعزيـز التـدبير العالجـي لل
 .العشراءالمشورة وعالج  خدماتالمرضى؛ وضمان الربط ب خصوصيةتنفيذها؛ وحماية 

 ــ إخضــاع جميــع الحوامــل لتحــري الزهــري م بحقــن البنســلين لــذوات األمصــال الموجبــة وضــمان تقــديم العــالج المالئ
انتقـــال فيـــروس العـــوز  الـــتخلص مـــنانتقـــال الزهـــري مـــن األم إلـــى الطفـــل بجهـــود  الـــتخلص مـــنمـــنهن: ربـــط جهـــود 

تـدخالت الوقايـة  قـديمفـي ت عـدم المسـاواةالمناعي البشري من األم إلى الطفل؛ واالجتهـاد لزيـادة التغطيـة والحـد مـن 
 ألم إلى الطفل من أجل بلوغ معايير اإلجازة.من انتقال الزهري من ا

 فـي  النظر علـى وجـه السـرعة فـي تطبيـق برنـامج للتطعـيم باللقاحـات المضـادة لفيـروس الـورم الحليمـي البشـري
تعزيـز المعلومـات الخاصـة بتحديـد حزمـة معلومـات، مـن ضـمنها  إطار نهج شامل للوقاية من سرطان عنق الرحم:

يمكــن تقــديمها بالتنســيق مــع تنفيــذ بــرامج التطعــيم باللقاحــات المضــادة لفيــروس الــورم الصــحة، تســتهدف المــراهقين و 
 الحليمي البشري.

  إدراج التطعيم باللقاحات المضادة اللتهاب الكبدB فـي البلـدان التـي لـم تنفـذ  فـي البـرامج الوطنيـة لتمنيـع الرضـع
فــي الوقــت المالئــم  Bفيــروس التهــاب الكبـد ، مـع ضــمان إعطــاء جرعــة التطعـيم بلقــاح واإلســراع بــذلك، ذلـك بالفعــل
 عند الوالدة.

 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 
  لتـدبير العالجـي لألمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا ا بانتظـام ونشـرها بشـأن موحـدةالتوجيهيـة المبادئ التحديث

ـــال ةمجيـــوالبر  ةوالتشـــغيلي الســـريرية اتاإلرشـــاد :والتـــي تشـــمل لعـــالج؛ فـــي اوجه التوســـع الســـريع والمســـتدام تي ســـت
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 واإلرشــــادات الموحــــدة بشــــأن نهــــوج اختبــــار األمــــراض المعديــــة المنقولــــة جنســــيًا وفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري
أحــدث التــدخالت، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى  التــي تتضــمن، الخاصــة بهمــاتشــخيص الســتراتيجيات ووســائل اال

البلـدان فـي تكييـف المبـادئ التوجيهيـة وتنفيـذها ورصـدها؛  دعـماالختبار والتحري المنتظمان؛ و التشخيص المبكر؛ و 
تشـخيص، الالمشـورة، و ب تزويـدهم، والتواصـل معهـم و هاء وتحديثعشراغ التبليوتوفير مبادئ توجيهية مسندة بالبينات ل

 عالج.الو 
 يم إرشـادات تقنيـة حـول كيفيـة تحقيـق معـايير تقـد :انتقـال الزهـري مـن األم إلـى الطفـل تخلص مـنللـ دعمتسريع الـ

التشـخيص  وسـائلانتقـال الزهـري مـن األم إلـى الطفـل؛ وتحديـد سـبل تقلـيص العوائـق أمـام  التخلص منالتحقق من 
تكنولوجيـات جديـدة لتحسـين  اسـتحداثانتقـال الزهـري مـن األم إلـى الطفـل؛ وتسـريع  من أجـل الـتخلص مـنوالعالج 

  مل والمواليد وعالجه.تشخيص الزهري بين الحوا
 تعزيـز :تعزيز الجهود لضمان توافر وسائل تشخيص عالية الجودة لألمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا وٕاتاحتهـا 

وســـائل جيـــدة النوعيـــة لتشـــخيص األمـــراض  إتاحـــةبرنـــامج المنظمـــة لالختبـــار المســـبق للصـــالحية لضـــمان ســـرعة 
وسـائل جيـدة النوعيـة لتشـخيص األمـراض المعديـة  إتاحةوائق أمام المعدية المنقولة جنسيًا؛ والعمل على تقليص الع

 تكلفتها. يسرالمنقولة جنسيًا و 
 فـي  للثغرات في التدبير العالجي لألمراض المعدية المنقولـة جنسـياً  معالجةوضع برنامج للبحوث وٕاجراء بحوث ل

ة يــفعالبالوتكنولوجيــات ونهــوج تتســم البحــوث لتحديــد اختبــارات تشخيصــية  دعــم؛ و التــي تفتقــر إلــى المــواردالبيئــات 
 فيما يخص األمراض المعدية المنقولة جنسيًا. القبولة و يمأمونالالكفاءة و و 

  تقيــيم الجــداول والجرعــات مــن أجــل  التمنيــع ضــد األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا:بشــأن رشــادات اإل تعزيــز
، وكــذلك الشــديدة التعــرض للمخــاطريــة الفئــات سياســات التمنيــع، وتقــديم المشــورة حــول الطــرق األشــد فعاليــة لحما

التمنيـــع باللقـــاح المضـــاد لفيـــروس الـــورم الحليمـــي  اعتمـــادالبحـــوث التشـــغيلية فـــي البلـــدان مـــن أجـــل  دعـــمالـــذكور؛ و 
ودعـم الجهـود الراميـة إلـى ضـمان تـوافر اللقـاح المضـاد لفيـروس  البشري ومن أجـل ربطـه ببـرامج صـحة المـراهقين؛

وٕاعــداد إرشـادات حـول التـدخالت الصــحية األخـرى التـي يمكــن  ي فــي البلـدان بأسـعار ميسـورة،الـورم الحليمـي البشـر 
 جانب برنامج التطعيم.إلى ها اعتماد

  
  مكافحة انتشار مقاومة مضادات المكورات البنيَّة وأثرها

 
 كبيــر علــىحــول العــالم ولــه أثــر  مــن أكثــر األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا شــيوعاً  اً الســيالن واحــدُيعــد  -٧٩

على مر العقود الماضية مقاومة لغالبية األدويـة المسـتخدمة  النيسرية البنيَّةوقد طورت  المراضة والوفيات. معدالت
وعــززت منظمــة الصــحة العالميــة برنــامج  قابلــة للعــالج.الصــابة غيــر اإل زيد احتمــاالتيســفــي عــالج العــدوى، مــا 

بكة مـن المختبـرات لتنسـيق رصـد مقاومـة النيسـرية البنّيـة لألدويـة ترصد مقاومة مضادات المكورات البنّية بإنشـاء شـ
المســببة لألمــراض المعديــة  األخــرى وتشــمل العوامــل .العالجيــةوتقــديم بيانــات لكــي تسترشــد بهــا المبــادئ التوجيهيــة 

المسـتدمية وفيـروس الهـربس البسـيط و اللولبيـة الشـاحبةالمنقولة جنسـيًا التـي يحتمـل مقاومتهـا للمضـادات الجرثوميـة 
  ١.الميكروباتوهي ترتبط بخطة العمل العالمية الكلية المعنية بمقاومة مضادات  ،الدوكرية

  
  
  
  
 

                                                           
 .)٢٠١٥( ٢٠-٦٨ج ص ع قرارالانظر    ١
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   األمراض المعدية المنقولة جنسياً الخاصة بتدخالت الخدمات و لتعزيز أوجه التآزر والروابط ل
 

 تعزيز سلسلة الوقاية والتشخيص والعالج والرعاية 
  

يق الحـد األدنـى مـن "التسـرب" والمسـتوى األمثـل مـن االسـتبقاء علـى مـدى هـذه ينبغي تنظيم الخدمات لتحق -٨٠
تـدخالت  مـدى قبـول تشـمل التحـديات الرئيسـية مـا يلـي:و  الوقايـة والرعايـة.التـدخالت الخاصـة بالسلسـلة، وااللتـزام ب

األثـر  لتعظيملتشخيص ا وتوجيهالوصم والتمييز في بعض أماكن الرعاية الصحية؛ و لوقاية الفعالة واإلقبال عليها؛ ا
مرحلــة مبكــرة بقــدر ربــط النــاس بخــدمات الوقايــة والعــالج المالئمــة فــي يــل التشــخيص الخــاطئ إلــى أدنــى حــد؛ وتقل

 ضمان االلتزام بالعالج.؛ اإلمكان
  

لمرضـى وتحتـرم حقـوق النـاس وتلبـي حاجـاتهم المتباينـة ا أن تالئـمالخدمات علـى النـاس و  تركزوينبغي أن  -٨١
ة باإلضـافة على الناس قد تكون أكثـر فعاليـ تي تركزبأن الخدمات ال علماً  ؛عليهم تحاملالأو  كامإصدار األحدون 

إشـــراك الفئـــات والشـــبكات المجتمعيـــة أيضـــًا فعـــال وخصوصـــًا للوصـــول إلـــى  أن كمـــا ثبـــت. إلـــى كونهـــا أكثـــر كفـــاءة
م وصـول إليهــا مثـل تلـك المســلَّ محـددة بمــا فـي ذلـك المجموعــات السـكانية التـي قــد يصـعب الالمجموعـات السـكانية ال

   .بالنسبة إلى فيروس العوز المناعي البشري رئيسيةبأنها كذلك كالمراهقين والمجموعات السكانية ال
 

مختلـف مسـتويات تقـديم الخـدمات الصـحية  علـى صـعيدوتتطلب سلسلة الخدمات القوية أيضًا تنسيقًا قويـًا  -٨٢
  القطاعات. على صعيدمع آلية إحالة فعالة 

 
 اد الصالت والتكامل بين الخدمات والبرامجإيج 

  
إن إيجاد المزيد من التكامل والصالت بين الخـدمات والبـرامج الخاصـة بـاألمراض الُمعديـة المنقولـة جنسـيًا  -٨٣

وســائر الخــدمات والبــرامج الخاصــة بالمجــاالت الصــحية األخــرى ذات الصــلة (بمــا فــي ذلــك فيــروس العــوز المنــاعي 
الصـــحة الجنســـية؛ والتمنيـــع  ذلـــك ورعايـــة األمهـــات والمواليـــد؛ وتعزيـــز الصـــحة بمـــا فـــي البشـــري، وتنظـــيم األســـرة،

الرعايــة الصــحية األوليــة الشــاملة والقطاعــات األخــرى (مثــل بــرامج  أيواألمــراض غيــر الســارية والصــحة النفســية)، 
التكـاليف ويحسـن التوعية الصـحية فـي المـدارس التـي تسـتهدف المـراهقين، والصـحة المهنيـة) مـن شـأنه أن يخفـض 

وســـتتوقف نمـــاذج التكامـــل والـــروابط المالئمـــة علـــى الســـياق القطـــري والنظـــام  الكفـــاءة ويـــؤدي إلـــى حصـــائل أفضـــل.
  الصحي، وينبغي أن تسترشد بالبحوث التشغيلية.

  
  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 

  بمــا فــي ذلــك تعزيــز قــدرات شــبكة الميكروبــاتمضــادات تعزيــز تنفيــذ االســتراتيجيات والتــدخالت لرصــد مقاومــة ،
في الخطة الوطنيـة لترصـد مقاومـة  ميكروباتلمضادات ال النيسيرية البنيَّةالمختبرات الوطنية؛ ودمج ترصد مقاومة 

تــدخالت للحــد التبعــًا ألنمــاط المقاومــة وتنفيــذ  العالجيــة؛ وتكييــف المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة مضــادات الميكروبــات
 وشرائها. ميكروبات؛ والحد من وصف مضادات المضادات الميكروباتر مقاومة من انتشا

 بمــا فــي ذلــك فيمــا بــين بــرامج األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا والبــرامج التــي تعزيــز الــروابط والتعــاون والتكامــل ،
ن األم إلـى الطفـل فيروس العوز المناعي البشري والصحة اإلنجابية واألمراض المنقولة م بشأنتتضمن مسؤوليات 

   ؛والسرطان واألمراض غير السارية وصحة المراهقين
 خدمات الرعاية الصحية األولية القائمة؛  من خاللالدمج عملية  تعزيز مواصلة •
ظم الوطنيــة لرصــد وتقيــيم األمــراض المعديــة المنقولــة دمــج المؤشــرات الرئيســية للوقايــة والمكافحــة فــي الــنُ  •

 جنسيًا؛ 
 تنسيق الكافيين بين مختلف مستويات النظام الصحي والقطاعين العام والخاص؛ ضمان التواصل وال •
تحليــل سلســلة خــدمات الوقايــة والمكافحــة لتحديــد جــودة الخــدمات، وتحديــد أهــم مــواطن الضــعف، واتخــاذ  •

  .ةتصحيحيالجراء اإل
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 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى  اإلجراءات ذات األولوية
 النيسـيرية تنسـيق االسـتجابة لمقاومـة  :مضـادات الميكروبـاتعالميـة فـي التعامـل مـع مقاومـة لاقيادة بال االضطالع

  ١:مضادات الميكروباتمع خطة العمل العالمية المعنية بمقاومة  ميكروباتلمضادات ال البنيَّة
مضــادات والجهـود األخـرى لرصـد مقاومـة  ٢برنـامج ترصـد مقاومـة مضـادات المكـورات البنّيـة دعـمزيـادة  •

  واحتواء انتشار السيالن غير القابل للعالج؛  الميكروبات
  عالج السيالن؛ بشأن وتحديث المبادئ التوجيهية  •
للعــالج  المســتدمية الدوكريــةوفيــروس الهــربس البســيط و اللولبيــة الشــاحبةورصــد احتمــال ظهــور مقاومــة  •

  ؛ بمضادات الميكروبات
ألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا تســمح بمســتوى وزيــادة االســتثمار فــي البحــوث لتطــوير مراكــز رعايــة ل •

 .مضادات الميكروباتأفضل من التعرف على مقاومة 
 هاالخدمات ودمجبين الروابط إحراز التقدم في إرساء البلدان في  دعم:  

  لقياس الربط الفعال؛  أساليباقتراح مؤشرات و  •
ــ مــا يتعلــقفي هاتوثيــق أفضــل الممارســات ونشــر  • الصــحية عــن طريــق الهواتــف  والخــدمات الخــدمات دمجب

  الجوالة؛ 
ظم الوطنيـــة لرصـــد وتقيـــيم األمـــراض المعديـــة المنقولـــة اســـتخدام إطـــار المنظمـــة للرصـــد والتقيـــيم فـــي الـــنُ  •

  جنسيًا؛ 
  عن أهم النتائج؛  التبليغتيسير جمع البيانات الوطنية حول سلسلة الخدمات و  •
  لها؛  معالجتهاالتدخالت ل في سلسلة الخدمات واقتراح المشتركةتحديد مواطن الضعف  •
 إدراج التعرف على التدخالت والنهوج الفعالة في اإلرشادات التشغيلية والبرمجية الخاصة بالمنظمة. •

  
  تقديم الخدمات من أجل تحقيق اإلنصاف :٣التوجه االستراتيجي   ٣-٤
 

حتـاجون إليهـا، وأن تكـون ينبغي أن يحصل جميع الناس على خدمات األمراض المعدية المنقولـة جنسـيًا التـي ي
 هذه الخدمات ذات جودة كافية

  
للعمــل تســتند إلــى مبــادئ  واتيــةإن بلــوغ الغايــات المتعلقــة بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا يتطلــب بيئــة م -٨٤

األثـر  والعظيمـةحقوق اإلنسان والمساواة بـين الجنسـين، ولـن يتسـنى ذلـك إال بتركيـز التـدخالت والخـدمات المناسـبة 
األشـــد عرضـــة للخطـــر واألكثـــر عرضـــة المحـــددة بمـــا فـــي ذلـــك المجموعـــات الســـكانية لمجموعـــات الســـكانية اعلـــى 

 فينبغـيوبالتـالي،  لإلصـابة بهـا. معظم حـاالتلإلصابة باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا وفي األماكن التي تشهد 
مكـن أن يشـكل تحـديًا؛ حيـث تحـدث اإلصـابة وهـو مـا ي، الخدمات الفعالة منصفًا وخاليًا من التمييـز إتاحةأن يكون 

وبـــين المـــراهقين، وكلهـــم قـــد  ةحـــددبـــاألمراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا بمعـــدل كبيـــر بـــين المجموعـــات الســـكانية الم
 الخاصـــة خـــدماتاليواجهـــون تحـــديات فـــي الوصـــول إلـــى الخـــدمات الصـــحية أو البقـــاء مـــرتبطين بهـــا، وخصوصـــًا 

ونتيجـــة لـــذلك، فـــإن نســـبة كبيـــرة مـــن األشـــخاص الشـــديدي التعـــرض لمخـــاطر . ياً األمراض المعديـــة المنقولـــة جنســـبـــ

                                                           
ـــــة بمقاومـــــة األمـــــراض    ١ ـــــة المعني ـــــى خطـــــة العمـــــل العالمي ـــــاتللالطـــــالع عل ـــــالي ، انظـــــرمضـــــادات الميكروب ـــــرابط الت  :ال

http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/  ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٢(تم االطالع في(. 

 :الـــــــــرابط التـــــــــالي للمزيـــــــــد مـــــــــن المعلومـــــــــات عـــــــــن برنـــــــــامج ترصـــــــــد مقاومـــــــــة مضـــــــــادات المكـــــــــورات البنّيـــــــــة، انظـــــــــر   ٢
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/  ــــم االطــــالع فــــي نيســــان/  ٢٢(ت

 ).٢٠١٦أبريل 
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اإلصــابة بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا ال يســتخدمون طــرق وخــدمات الوقايــة بفعاليــة، أو تظــل حــاالتهم غيــر 
  مشخَّصة، أو ال يستخدمون العالج أو ال يلتزمون به.

 
نبتغطية الويمكن زيادة  -٨٥ ة م ة  الخدمات العالجي رامج الصحية والقطاعات الحكومي اون مع الب خالل التع

رى ( اتاألخ ل قطاع يم،  مث ة، والتعل جون، والصحة المھني لحة الس ة ومص ات المجتمعي ذلك المنظم رة) وك الھج
 ومقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص.

  
   ين الجنسينحقوق اإلنسان والمساواة ب عززة تشتمل على سياسات وقوانين تواتيتهيئة بيئة م

 
بإمكــان القــوانين والسياســات التــي تحمــي وتعــزز الصــحة العموميــة وحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك الصــحة  -٨٦

والحقوق الجنسية واإلنجابيـة، عنـدما يـتم إنفاذهـا كمـا ينبغـي، أن تحـد مـن سـرعة التـأثر بالعـدوى والتعـرض لمخـاطر 
والخــدمات الصــحية األخــرى الخاصــة بــاألمراض المعديــة  األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا، وتحســن إتاحــة الرعايــة

ومازالــت العقبـــات القانونيــة والمؤسســـية وغيرهــا مـــن  المنقولــة جنســـيًا؛ وتوّســع نطاقهـــا وتزيــد مـــن جودتهــا وفعاليتهـــا.
ويجــب  العقبــات تثنــي النــاس فــي بلــدان كثيــرة عــن االنتفــاع بالخــدمات المتعلقــة بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا.

لى قطاع الصحة أن يضمن مساندة السياسات والقوانين واللـوائح التنظيميـة للبـرامج الوطنيـة ذات العالقـة وأنشـطة ع
االستجابة الصحية الوطنية عمومًا، وذلك بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز الحقوق اإلنسانية والصحية 

اض المعديـة المنقولـة جنســيًا (بمـا فــي ذلـك المجموعــات للمجموعـات السـكانية األشــد عرضـة لخطــر اإلصـابة بــاألمر 
  السكانية المحددة) وللمراهقين.

 
   الحد من سرعة التأثر بالعدوى والمخاطر

 
تتوقــف التــدخالت الفعالــة للحــد مــن ســرعة التــأثر بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا وخطــر التعــرض لهــا  -٨٧

لصـــحة والحـــد مـــن المخـــاطر، وعلـــى زيـــادة إتاحـــة خـــدمات علـــى بنـــاء الـــوعي والتواصـــل الموجـــه مـــن أجـــل تشـــجيع ا
إجـراءات فعالـة للحـد مـن  ويتطلب إحـراز تقـدم فـي هـذه المجـاالت مـا يلـي: الصحة الجنسية واإلنجابية واستخدامها.

مبــادرات الوقايــة وتقــديم الخــدمات التــي تتصــدى ايــة الصــحية والمجتمعــات المحليــة؛ الوصــم والتمييــز فــي أمــاكن الرع
التــدخالت التــي تمّكــن جــه الجنســي أو الهويــة الجنســانية؛ قــائم علــى نــوع الجــنس والعنــف ذي العالقــة بالتو للعنــف ال

النســاء والمجموعــات الســكانية الموصــومة. وفــي بعــض المجموعــات الســكانية قــد يــؤدي تعــاطي الكحــول علــى نحــو 
 ته عند تصميم الخدمات.ضار إلى زيادة سرعة التأثر والسلوكيات التي تنطوي على مخاطر وينبغي مراعا

  
  المجموعات السكانية بالخدمات المالئمة جميع الوصول إلى

 
سيكتســب الوصــول إلــى المجموعــات فضــًال عــن تلبيــة احتياجــات عمــوم الســكان علــى نحــو مــن الفعاليــة،  -٨٨

ســيًا فــي بالتــدخالت األنســب لهــم أهميــة بالغــة للقضــاء علــى أوبئــة األمــراض المعديــة المنقولــة جن محــددةالســكانية ال
المجموعـات السـكانية مـن الحصـول هـذه من اتخاذ إجراءات إلزالة أو التغلب على العوائق التي تمنـع  والبد البلدان.

ووفقـــًا للمجموعـــة  إليهـــا. تحتـــاجعلـــى خـــدمات األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا والخـــدمات الصـــحية األعـــم التـــي 
نيا للرضا، وتجريم بعض السلوكيات كاالشتغال بـالجنس بالسن الدُ تشمل هذه العوائق القوانين الخاصة  السكانية، قد

العنــف القــائم علــى نــوع الجــنس و وممارســة الرجــال للجــنس مــع الرجــال، والوصــم والتمييــز علــى الصــعيد المؤسســي، 
وينبغـي أيضـًا لالسـتجابة لألمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا أن  .عنـف العشـيروصور العنـف األخـرى بمـا فـي ذلـك 

احتمـــال احتيـــاج مختلـــف المجموعـــات الســـكانية إلـــى مجموعـــات مختلفـــة مـــن التـــدخالت وأنـــواع مختلفـــة مـــن  ســـدجت
 الخدمات.
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  استهداف الرجال والصبيان خصيصاً 
 

مجموعــة ســكانية تتطلــب تركيــزًا خاصــًا لمكافحــة األمــراض كتعــرض الرجــال والصــبيان لإلهمــال غالبــًا مــا ي -٨٩
ت أنشــطة االســتجابة لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا وفيــروس العــوز المنــاعي وقــد بــدأ المعديــة المنقولــة جنســيًا.

 إتاحـــةعلـــى ضـــمان  تركـــز عناصـــرأهميـــة ضـــمان احتـــواء النهـــوج الشـــاملة علـــى  علـــى نحـــو متزايـــدالبشـــري تـــدرك 
تمـاعي وقـد تشـمل التـدخالت اإلضـافية بـرامج التغييـر االج لنسـاء والفتيـات.ا فضـًال عـنالخدمات للرجال والصـبيان 

علـى تعـاطي الكحـول  تـي تركـزالرجـال، وتشـجيع ختـان الـذكور الطبـي الطـوعي؛ والبـرامج ال إلىوالسلوكي الموجهة 
المجموعـــــات الســـــكانية المتنقلـــــة  ة بمـــــا فـــــي ذلـــــكمحـــــددومـــــواد اإلدمـــــان؛ والتركيـــــز علـــــى المجموعـــــات الســـــكانية ال

والمتـرددون الـذكور  ،الجـنس مجـالون الـذكور فـي والعامل ،الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجالو  والمهاجرون،
 الجنس. مجالفي  تعلى العامال

  
   إشراك المجتمعات المحلية والشركاء وربطها

 
يكتسي العمل مع المجتمعات المحلية والشركاء اآلخـرين علـى المسـتويات كافـة أهميـة بالغـة لتحديـد حزمـة  -٩٠

مختلــف العوامــل التــي تــؤثر علــى  معالجــةمج والمســاءلة، و التــدخالت وتحســين اتســاق السياســات والتنســيق بــين البــرا
وينبغـي أن تسترشـد الشـراكات بمبـادئ . هاوحصـائل ئهـاوأدا هاتصميم برامج األمراض المعدية المنقولـة جنسـيًا وتنفيـذ

وتعزيز حقوق اإلنسان  ،والمساءلة العمومية ،الحكومة قوية من جانب الصحة العمومية، بما في ذلك ضرورة قوامة
وسيســاعد العمــل القــوي مــع المجتمــع المــدني، بمــا فــي ذلــك  المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة.و 

القطــاع الـــديني، وخصوصـــًا علـــى مســتوى المجتمـــع المحلـــي، علـــى ضــمان تـــوافر الخـــدمات األساســـية للمجموعـــات 
لخــاص والمجتمــع المــدني أيضــًا كمــا ستســاعد الــروابط المنظمــة مــع مقــدمي الخــدمات مــن القطــاع ا الســكانية كافــة.

  على توسيع التغطية مع تحسين ضمان الجودة في الوقت نفسه.
 

  تعزيز النظم الصحية
 

يمكــن االعتمــاد عليهــا ركــز علــى النــاس التــي ترعايــة اليشــكل وجــود نظــام صــحي قــوي قــادر علــى تــوفير  -٩١
ســتجابة الفعالــة لألمــراض المعديــة الفــي احجــر األســاس  ،الفعاليــة واإلنصــاف فــي القطــاعين العــام والخــاصب وتتســم

ات تلبــي حاجــات نمــاذج عاليــة الكفــاءة لتقــديم الخــدم ويتســم مثــل هــذا النظــام بالخصــائص التاليــة: المنقولــة جنســيًا.
الالزمـة مهـارات القوى عاملة مدربة وموزعة بالشكل المناسب وبأعداد كافية وتمتلـك مزيجـًا مـن المرضى المتنوعة؛ 
إتاحــة يعــول عليهــا وميســورة التكلفــة للمنتجــات والتكنولوجيــات ظــام قــوي للمعلومــات الصــحية؛ ؛ نلتلبيــة االحتياجــات

وال يتسم بكل هذه الخصائص إال القليل  قيادة قوية وحسن تصريف الشؤون.؛ تمويل صحي كاف؛ ساسيةالطبية األ
 من النظم الصحية في الوقت الراهن. جداً 
  

  استهداف البيئات الخاصة
 

صــــة ترتفــــع فيهــــا مســــتويات ســــرعة التــــأثر بالعــــدوى بــــاألمراض المعديــــة المنقولــــة جنســــيًا هنــــاك بيئــــات خا -٩٢
الخدمات األساسية الخاصة بهـا بشـدة، كمـا فـي السـجون ومراكـز  إتاحة مستوى طرها وقد يتدنى فيهااخموالتعرض ل

لى البلدان أن تضـمن أن ويتعين ع االحتجاز ومخيمات الالجئين واألماكن التي تشهد أوضاعًا إنسانية مثيرة للقلق.
  .للمجتمع األوسع نطاقاً  لتلك التي تتوافرألفراد في هذه البيئات مساوية إلى اتكون الخدمات المقدمة 
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  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 
  اقـع التـي األمراض المعدية المنقولـة جنسـيًا إلـى المجموعـات السـكانية والمو الخاصة بخدمات التدخالت و التوجيه

  تشهد أعلى مستوى من االحتياج والمخاطر وسرعة التأثر بالعدوى:
الخاصـــة المســـاواة بـــين الجنســـين فـــي خطـــط العمـــل الوطنيـــة  والراميـــة إلـــىدمـــج التـــدخالت المســـندة بالبينـــات  •

ن النســـاء ألمراض المعديــة المنقولــة جنســـيًا بمــا فــي ذلـــك التــدخالت التــي تشــجع األعـــراف اإليجابيــة وتمّكــبــا
  الفتيات وتتصدى للعنف؛و 

  وٕادراج التثقيف الشامل بالصحة الجنسية في المناهج الدراسية للمراهقين؛  •
وتحديـــد وٕاعطـــاء األولويـــة لتنفيـــذ حـــزم الخـــدمات المصـــممة خصيصـــًا لتلبيـــة حاجـــات المجموعـــات الســـكانية  •

بمـــا فـــي ذلـــك الـــربط  هـــا،من ضـــرراً المعرضـــة لإلصـــابة بـــاألمراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا واألشـــد ت محـــددةال
مثــل الخــدمات الخاصــة بصــحة األم والطفــل أو فيــروس العــوز  بحزمــة أوســع مــن الخــدمات الصــحية المناســبة

  ؛ المناعي البشري أو التطعيم
للحـــد مـــن الوصـــم والتمييـــز فـــي االســـتراتيجيات والسياســـات  متعـــددة قطاعـــات مشـــتركة بـــينوٕادراج إجـــراءات  •

  راض المعدية المنقولة جنسيًا؛ ألمالمتعلقة باوالبرامج الوطنية 
  وٕاشراك المنظمات المجتمعية وشبكات األقران في تخطيط الخدمات وتقديمها؛  •
الخدمات الصحية الخاصة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري واألمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا  إتاحةورصد  •

  ؛ محددةوجودتها واإلقبال عليها بين المجموعات السكانية ال
  الخدمات؛ إتاحةخدمات مالئمة للمراهقين ومراجعة السياسات المتعلقة بالرضا لتحسين وتقديم  •
األمراض المعدية المنقولـة جنسـيًا للسـجناء والسـجون علـى النحـو الخاصة بتدخالت الوتنفيذ حزمة شاملة من  •

  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية؛ الذي وضعه 
راج خطــط طــوارئ للخــدمات األساســية لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا فــي الخطــط الوطنيــة لألمــراض وٕاد •

تشــهد أوضــاعًا إنســانية المعديــة المنقولــة جنســيًا لضــمان اســتمرارية الخــدمات ذات العالقــة فــي األمــاكن التــي 
 .مثيرة للقلق

 من خالل: تهيئة البيئات المؤسسية والمجتمعية المأمونة  
صـــياغة القـــوانين والسياســـات المتعلقـــة بالصـــحة التـــي تعـــزز حقـــوق فـــي ل بينـــات الصـــحة العموميـــة اســـتعما •

  ؛ مع األعراف والقواعد المتفق عليها دولياً  بما يتسقاإلنسان والمساواة بين الجنسين 
التــي وٕازالــة العوائــق والممارســات القانونيــة والتنظيميــة والسياســاتية (وخصوصــًا فــي أمــاكن الرعايــة الصــحية)  •

  تتغاضى عن الوصم والتمييز والعنف أو تشجعها؛ 
وضمان تـدريب مقـدمي الرعايـة الصـحية علـى حقـوق اإلنسـان والمسـاواة بـين الجنسـين فيمـا يخـص األمـراض  •

  المعدية المنقولة جنسيًا وفيروس العوز المناعي البشري؛ 
 بانتهاكات حقوق اإلنسان. وٕانشاء آليات مستقلة للرصد والمساءلة لضمان تدارك المظالم المتعلقة •

  ظم الصـحية ونهـج مـن خـالل الـنُ  األمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا فـي البـرامج الوطنيـةبـ الخاصـة خدماتالدمج
وفيـروس  ينمجتمعي، ومن خالل اآلليات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية وصـحة األم والطفـل وصـحة المـراهق

  العوز المناعي البشري؛ 
ألمــراض المعديــة االوقايــة األوليــة  الســريع فــي نطــاق توســيعلملين الصــحيين بالمهــارات والســلع لوتجهيــز العــا •

  ؛ وعالجها الكشف عنها واختبار المنقولة جنسياً 
واســـتخدام طـــرق ونهـــوج تقـــديم الخـــدمات (بمـــا فـــي ذلـــك حشـــد جهـــود مقـــدمي الخـــدمات مـــن القطـــاع الخـــاص  •

منقولــة جنســيًا) التــي تــوفر خــدمات منصــفة وفعالــة للجميــع، والصــيدليات فــي االســتجابة لألمــراض المعديــة ال
  ؛ المحددةوخصوصًا للمجموعات السكانية 

وضمان أن تيسر األطر القانونية والتنظيمية تعاونًا وشراكات أقوى مع الجماعات المجتمعية وبين القطـاعين  •
  العام والخاص؛ 
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والرصـد  ،وتقـديم الخـدمات ،كة فـي تخطـيط البـرامجأكبر لتنمية القدرات (لتعزيز المشار  دعموتوفير أو تيسير  •
  ؛ والتوعيةاألقران المجتمعية المجتمعية لدعم برامج الوالتقييم مثًال)، وزيادة االستثمار في 

 وٕاشراك الجماعات المجتمعية في رصد خدمات األمراض المعدية المنقولة جنسيًا. •
 الميةمنظمة الصحة العبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 

 إلــى ونمــاذج تقـديم الخـدمات  األساسـيةحـزم الزيــادة الدقـة فـي تحديــد مـن أجـل اإلرشـادات الحاليــة  االسـتناد إلـى
لنسـاء والفتيـات، والمـراهقين والمجموعـات ا، بمـا فـي ذلـك لمجموعات السكانية والمواقع والظروف والبيئات المعينةا

  السكانية الرئيسية؛ 
الغتصاب بين المراهقين واألطفال، وتشجيع حاالت ال سريريلتدبير العالجي الا بشأنوتقديم ونشر إرشادات  •

بـرامج فـي والعنـف الجنسـي بـين النسـاء العشـير بشـأن اسـتجابة قطـاع الصـحة لعنـف  اتاإلقبال على اإلرشاد
  األمراض المعدية المنقولة جنسيًا وأماكن تقديم الخدمات؛ 

 المعرضــة المحــددة ابة للعنــف فيمــا بــين المجموعــات الســكانيةبينــات حــول الوقايــة واالســتجالوتجميــع ونشــر  •
الذين ينتمي عشـراؤهم إلـى نـوع لخطر األمراض المعدية المنقولة جنسيًا بما في ذلك األشخاص  تعرضًا كبيراً 
  الجنس؛ مجالوالعاملون في  الجنس نفسه،

م حزمـة للوقايـة مـن األمـراض تصـميفـي ف وصـندوق األمـم المتحـدة للسـكان يوالتعاون مع اليونسـكو واليونيسـ •
  تلبي حاجات الشباب وتتعامل مع واقعهم؛  ،المعدية المنقولة جنسيًا والتدبير العالجي لها

تقديم خـدمات األمـراض المعديـة  بشأنرشاداتها إلتحديث المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين و  •
  ؛ نية مثيرة للقلقتشهد أوضاعًا إنساالمنقولة جنسيًا في األماكن التي 

 بشــــأنلتحـــديث المنـــتظم إلرشـــاداته علــــى اوالعمـــل مـــع مكتـــب األمـــم المتحــــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة  •
 األمراض المعدية المنقولة جنسيًا للسجناء والسجون.الخاصة بخدمات ال

 اإلنســان  تشـجع حقــوق التــي واتيـةداخـل البلــدان دعمـًا للبيئــة المة واتيــتهيئـة البيئــة التقنيــة والسياســية والدعويــة الم
  والمساواة بين الجنسين؛

مـــع األعـــراف  لمواءمتهـــامراجعـــة وتنقـــيح قوانينهـــا وسياســـاتها المتعلقـــة بالصـــحة فـــي الـــدول األعضـــاء  دعـــمو  •
  والقواعد الدولية؛ 

االنتفـاع علـى تشـجيع التركيـز علـى المـراهقين واألطفـال و الالتصـدي للعنـف الجنسـي مـع  بشأنوتقديم النصح  •
 الخدمات والبرامج. ماكناستجابة قطاع الصحة للعنف ضد النساء في أ بشأنرشادات القائمة باإل

  ظم األمراض المعدية المنقولـة جنسـيًا داخـل الـنُ ب الخاصة خدماتالدوات لتعزيز تكامل األرشادات و اإل وضع ونشر
  :الصحية

قولة جنسيًا وفيـروس العـوز المنـاعي تطوير أدوات لتعزيز قدرات المختبرات في اختبار األمراض المعدية المن •
  البشري؛ 

  لنظم الصحية؛ اوتطوير أدوات لتعزيز إدارة البرامج واإلشراف عليها من خالل نهج  •
فــــي إعــــداد مبــــادئ توجيهيــــة وأدوات لتقــــديم  والمجتمــــع المحلــــي وٕاشــــراك الشــــركاء وممثلــــي المجتمــــع المــــدني •

 األمراض المعدية المنقولة جنسيًا. الخاصة خدماتال
  

  جيدة النوعيةالضمان إتاحة اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية والسلع األخرى 
 

تتوقـــف البـــرامج الفعالـــة لألمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا علـــى وجـــود إمـــدادات ال تنقطـــع مـــن اللقاحـــات  -٩٣
مـــراض المضــمونة الجـــودة لفيــروس الـــورم الحليمــي البشـــري واألدويـــة ووســائل التشـــخيص وغيــر ذلـــك مــن الســـلع لأل

ويلزم تطبيق ُنظم قوية للشراء وٕادارة اإلمدادات لضمان اختيـار المنتجـات المناسـبة  المعدية األخرى المنقولة جنسيًا.
ويمكن تحسين جـودة الرعايـة بضـمان شـراء سـلع وشرائها بسعر مناسب وٕايصالها بكفاءة إلى نقطة تقديم الخدمات. 

معـــايير الوطنيـــة والدوليـــة، ورصـــدها وتحســـينها باســـتمرار، وتحســـين مضـــمونة الجـــودة والتـــزام الخـــدمات بالقواعـــد وال
 إتاحتها أمام المرضى وجعلها أنسب لحاجاتهم وأفضلياتهم.
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 لبلدانبالنسبة إلى ا اإلجراءات ذات األولوية

 ــايير وطنيــة لضــمان الجــودة ــذ قواعــد ومع اســتنادًا إلــى المبــادئ التوجيهيــة والمعــايير الدوليــة، ورصــد  وضــع وتنفي
نفيــذها، وتطبيــق تــدابير تحســين الجــودة فــي المواضــع التــي بهــا قصــور، وضــمان شــراء األدويــة واللقاحــات ووســائل ت

المنظمـــة للتحقـــق المســـبق مـــن  ُنظـــمالمضـــمونة الجـــودة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام  واقيـــاتالتشـــخيص وال
ءمتهـــــا لحاجـــــات المرضـــــى باســـــتمرار ومال وقبولهـــــاالصـــــالحية؛ ووضـــــع آليـــــات لرصـــــد االســـــتفادة مـــــن الخـــــدمات 

والمجتمعات المحلية والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأفضلياتهم؛ وتعزيز المختبرات المرجعيـة الوطنيـة لرصـد 
 جودة اختبارات التشخيص.

  لضمان استمرارية إمدادات السلع الضرورية وتجنب نفاد المخزون ورصدهما الطلب والعرضب للتنبؤوضع آليات:   
اح المضــاد لفيــروس الــورم الحليمــي البشــري واألدويــة ووســائل التشــخيص لعــالج األمــراض المعديــة إدراج اللقــ •

  المنقولة جنسيًا في الخطة الوطنية للشراء وٕادارة اإلمدادات؛ 
لقاحــات واألدويــة ووســائل التشــخيص التــي تتعلــق بالم الصــحي االنظــالخاصــة بســلع الوتعزيــز عمليــات شــراء  •

 ى المضمونة الجودة المرتبطة باألمراض المعدية المنقولة جنسيًا.والسلع األخر  واقياتوال

 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى  اإلجراءات ذات األولوية

 في ضمان الجودة: دعماالضطالع بالدور القيادي وتقديم ال   
  في إرشادات المنظمة؛  هومؤشرات هتأكيد ضمان الجودة ومبادئ تحسين الجودة ونهوج •
أو الشــركات الخاصــة  والمصــنعينء قــدرات الســلطات التنظيميــة الوطنيــة ومختبــرات مراقبــة الجــودة بنــا دعــمو  •

  األدوية الجنيسة؛  في ذلكاألخرى لضمان جودة األدوية بما 
علـــى التقـــدم لالختبـــار المســـبق  صـــنعينوتعزيـــز برنـــامج المنظمـــة لالختبـــار المســـبق للصـــالحية لتشـــجيع الم •

  ؛تقييم السريع للتطبيقات الجديدةشخيص واألجهزة ولتيسير اللصالحية األدوية ووسائل الت
الوقاية مـن األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا  خدمات بانتظام عن تحسين الجودة على امتداد سلسلة التبليغو  •

 ورعاية مرضاها وعالجهم. 
  وٕاصـدار التوصـيات الالزمـة؛  األمراض المعدية المنقولة جنسيًا المتاحة تجاريـاً الخاصة بسلع التقييم جودة وأداء

لضـــمان جـــودة األدويـــة،  صـــنعينومســـاندة بنـــاء قـــدرات الســـلطات التنظيميـــة الوطنيـــة ومختبـــرات مراقبـــة الجـــودة والم
 األدوية الجنيسة، ووسائل التشخيص. ذلك في بما
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 تمويل من أجل االستدامةال :٤التوجه االستراتيجي   ٤-٤
 

 التعـرض لصـعوباتمراض المعدية المنقولة جنسـيًا التـي يحتـاجون إليهـا دون ينبغي أن يتلقى الناس خدمات األ
 مالية

  
خطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة الفقـــــر والحـــــد مـــــن عـــــدم المســـــاواة عنصـــــرين محـــــوريين فـــــي  استئصـــــاليعتبـــــر  -٩٤
مليــون  ١٠٠ قــع، كمــا يلكــوارث ماليــةمليــون شــخص علــى المســتوى العــالمي يتعرضــون  ١٥٠ وهنــاك. ٢٠٣٠  لعــا

وبالتـالي، فـإن ضـمان  م فـي بـراثن الفقـر بسـبب نفقـات العـالج التـي يتحملونهـا مـن أمـوالهم الخاصـة.شخص كل عا
األمن المـالي واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة يشـكالن عنصـرين أساسـيين لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، وتـوفر 

  هاتين المسألتين. لمعالجةالتغطية الصحية الشاملة إطارًا 
  

تحــدي االســتثمار فــي برنــامج موســع لتحقيــق الغايــات المتعلقــة بــاألمراض المعديــة المنقولــة تواجــه البلــدان و  -٩٥
، مع ضمان استدامة التمويل على المدى الطويل في الوقت نفسه، وكل هذا في سياق بعدهوما  ٢٠٢٠  عامجنسيًا ل
مر اتجـاه زيـادة التمويـل الـداخلي أن يسـت لـزموي المـالي الخـارجي.وعـدم اليقـين بشـأن الـدعم األولويات اإلنمائية  تغّير

لبرامج األمراض المعدية المنقولة جنسيًا على الرغم من أن بعض البلدان المنخفضة الدخل، وخصوصًا التـي تـرزح 
  خارجي كبير لضمان سرعة توسيع النطاق. دعممنها تحت عبء ثقيل، ستحتاج إلى 

 
ًا فــي مــدمجلمعديــة المنقولــة جنســيًا نهجــًا يتطلــب تــوفير التمويــل مــن أجــل اســتجابة مســتدامة لألمــراض او  -٩٦

تعبئــة أمــوال كافيــة لــدفع  واتخــاذ إجــراءات فــي ثالثــة مجــاالت، وهــي: نطاقــاً  أوســع عامــةاســتراتيجية صــحية وطنيــة 
لعـام والخـاص والمصـادر تكاليف برامج األمراض المعدية المنقولة جنسيًا بما في ذلـك مـن خـالل التمويـل الـداخلي ا

تحقيـق االسـتخدام األمثـل لحمايـة مـن المخـاطر الماليـة؛ مـن أجـل ااألمـوال  جميـعيـات منصـفة لتوضـع آلالخارجية؛ 
البرامج واإلنصـاف بـتغطيـة الفلتمويل النظام الصحي أثر كبير على . يل التكاليف وتحسين أوجه الكفاءةللموارد بتقل

  والحصائل الصحية.
 

يطبـق قولة جنسيًا من خالل نهج النظام الصحي وسيساعد ضمان التمويل المستدام لألمراض المعدية المن -٩٧
  المزيد من أوجه الكفاءة والتآزر في عموم النظام. كفالةالنظام على  على نطاق

  
  ويتطلب توفير التمويل من أجل االستجابة المستدامة بذل الجهود في ثالثة مجاالت، وهي: -٩٨

 جديدة؛ونهوج التمويل ال بتكاريزيادة اإليرادات من خالل التمويل اال  
 الحماية من المخاطر المالية وتجميع األموال؛  
 .خفض السعر والتكاليف وتحسين الكفاءة  
 

 زيادة اإليرادات من خالل التمويل االبتكاري ونهوج التمويل الجديدة
  

ينبغـي تشـجيع البلـدان فـي سـعيها إلـى تمويـل التغطيـة الشـاملة علـى تمحـيص مجموعـة متنوعـة مـن قضــايا  -٩٩
توحيـــد ترتيبـــات تجميـــع األمـــوال؛  اســـتعراض تـــدفقات التمويـــل وآليـــات التخصـــيص؛ دة والتـــي تشـــمل:التمويـــل المحـــد

اســـتعراض إمكانيـــة دمـــج التـــدخالت الخاصـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري واألمـــراض آليـــات الشـــراء؛  مواءمـــة
 المعدية المنقولة جنسيًا والتهاب الكبد في حزم الفوائد الوطنية.

  
المبينـــــة فـــــي هـــــذه  ٢٠٣٠ت التمويـــــل الدوليـــــة والمحليـــــة الراهنـــــة لتحقيـــــق غايـــــات عـــــام وال تكفـــــي التزامـــــا -١٠٠

وســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــى مصـــادر تمويـــل إضـــافية لتمويـــل التوســـيع المســـتدام لنطـــاق البـــرامج وســـد . االســـتراتيجية
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يـة ماليـة وتنفيـذها وسيتعين على البلدان وضع خطط انتقال الثغرات التمويلية التي تنشأ عن تبدل أولويات المانحين.
تعـود ويملك الكثير من البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل قـدرة ماليـة محـدودة  كلما زادت البرامج الممولة محليًا.

حجـم القطـاع غيـر الرسـمي، وضـعف قـدرات اإلدارة الماليـة العامـة، وسـوء  بما فـي ذلـكأسباب هيكلية متنوعة (إلى 
محليـة بفعاليـة علـى المـديين القصـير المـوارد قـدر كبيـر مـن القدرتها علـى تعبئـة  نحد ماإلدارة المالية العامة)، ما ي

 الـدعموسـيتعين علـى البلـدان التـي تظـل بحاجـة إلـى  والمتوسط، وذلك على الرغم من األداء الجيد لالقتصاد الكلي.
  .لدعوةالخارجي، وأن تعزز جهود ا دعمخارجي أن تكّيف استراتيجياتها وتعززها لحشد الال
 

وال تتــرَجم زيــادة المــوارد الحكوميــة مــن كــل مــن المصــادر الداخليــة والخارجيــة بالضــرورة إلــى زيــادة المــوارد  -١٠١
المــوارد الحكوميــة الكليــة المخصصــة للصــحة عرضــة للتقلــب، وربمــا تكــون حجــم لقطــاع الصــحة؛ ألن المخصصــة 

لى الرغم من وجود اإلرادة السياسـية. مخصصات الميزانية غير متسقة مع األولويات الحكومية في سياقات كثيرة ع
وينبغــي تشــجيع البلــدان علــى النظــر إلــى اســتدامة التغطيــة بالخــدمات والتــدخالت ذات األولويــة بــدًال مــن اســتدامة 

  البرامج في حد ذاتها. 
 

تحســين الــنظم مــن أجــل  ١تشــجيع البلــدان علــى تحقيــق االتســاق مــع خطــة تمويــل التنميــة األعــم نبغــيوي -١٠٢
حليــة واتخــاذ إجــراءات صــارمة ضــد التهــرب الضــريبي الــدولي وتــدفقات األمــوال غيــر المشــروعة، مــع الضــريبية الم

  إعادة التأكيد في الوقت نفسه على استقطاب التأييد السياسي الالزم لتحديد األولويات.
  

  الحماية من المخاطر المالية وتجميع األموال
 

تقلـل مـن اضـطرار النـاس إلـى اإلنفـاق مـن أمـوالهم  يتعين على البلدان تطبيق نظم التمويـل الصـحي التـي -١٠٣
 الوقايــة مــنهــذه الخــدمات و  إتاحــةية وذلــك بهــدف زيــادة ساســالخاصــة للحصــول علــى جميــع الخــدمات الصــحية األ

نســبة اإلنفـــاق مـــن ة إلــى حـــدها األدنـــى، ينبغــي أال تتجـــاوز كارثيـــولتقليـــل المـــدفوعات الصــحية ال لفقــر.ا فـــيالوقــوع 
وتعـــد الوقايـــة مـــن األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا  مـــن إجمـــالي اإلنفـــاق الصـــحي. ٪٢٠–١٥ األمـــوال الخاصـــة

كثيــر مــن خــدمات األمــراض ال وُيقــدَّم ومكافحتهــا ســهلة نســبيًا مــن حيــث المبــدأ وميســورة التكلفــة فــي معظــم البيئــات.
علــى نحــو مثـل المركزيــة الخــدمات) ( الداعمــةترتيبــات الالمعديـة المنقولــة جنســيًا مجانــًا، كمــا تسـتخدم البلــدان أيضــًا 

 العديـــد مـــن فـــيف ومـــع ذلـــك خفـــض التكـــاليف غيـــر المباشـــرة التـــي يتحملهـــا المســـتفيدون بالخدمـــة.أجـــل  متزايـــد، مـــن
النفقـات األخـرى التـي يتحملهـا  بالنسـبة إلـىوكمـا هـو الحـال  تُفـرض علـى المسـتفيدين. هنـاك رسـوم مـاكن مازالـتاأل

رسـمية وغيـر الرسـمية)، فـإن هـذه الرسـوم تـؤدي إلـى تقـويض االسـتفادة مـن الخدمـة، األفراد مـن أمـوالهم الخاصـة (ال
عـالوة و  في إتاحة الخدمات، وتضـعف ربـط المرضـى بـالعالج، وتزيـد مخـاطر إخفـاق العـالج. إجحافاتوتسفر عن 

ا أمكـن فـي وينبغي للبلـدان أن تنظـر حيثمـ على ذلك، فإنها تشكل أعباء مالية غير ضرورية على األسر المعيشية.
تحســين الحمايــة الماليـــة  ًا مــن أجــلهــذا ضــروريُيعـــد و  .األمــراضبمختلــف  الخاصــة تــدخالتللفوائــد التوفيــق حــزم 

  وتحقيق الكفاءة لتفادي إهدار الموارد من خالل االزدواجية والتجزؤ.
  

للجمع  منصة موحدة ومتكاملة للبلدان ٢وتوفر منصة منظمة الصحة العالمية القطرية للحسابات الصحية -١٠٤
بهـدف حمايـة السـكان مـن النفقـات الصـحية الكارثيـة  سنويًا على نحو مالئم التوقيت، النفقات الصحيةعن لبيانات ا

 في مجال الصحة. اإلجحافاتوالحد من 
  

                                                           
 تمويــــــــل التنميــــــــة، انظــــــــر الموقــــــــع اإللكترونــــــــي إلدارة الشــــــــؤون االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة التابعــــــــة لألمــــــــم المتحــــــــدة:   ١

http://www.un.org/esa/ffd/  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٢(تم االطالع في(.  
ــــة الصــــحة منظمــــة للمزيــــد مــــن المعلومــــات بشــــأن منصــــة   ٢ ــــة العالمي ــــالي:  للحســــابات القطري ــــرابط الت الصــــحية، انظــــر ال

http://www.who.int/health-accounts/platform_approach/en/  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٢(تم االطالع في(. 
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  خفض األسعار والتكاليف وتحسين أوجه الكفاءة
 

جـال األمـراض المعديـة المنقولـة تفرض القيود المالية اختيار البلدان للتدخالت والنهوج األشد فعاليـة فـي م -١٠٥
جنســيًا، وتوجيــه هــذه األنشــطة إلــى المجموعــات الســكانية والبيئــات التــي ســُتحقق فيهــا أعظــم األثــر، وخفــض أســعار 

وُتعـد البـرامج التـي تثبـت إمكانيـة تحقيـق القيمـة مقابـل المـال . لع الصحية، وزيادة كفاءة الخدماتاألدوية وسائر الس
لكفــاءة مــن خاللهــا، فــي وضــع أفضــل للمطالبــة بتخصــيص عــادل للمــوارد والحصــول علــى والمكاســب الناجمــة عــن ا
   وهناك حاجة إلى بحث إمكانية تحقيق المكاسب الناجمة عن الكفاءة على صعيد البرامج. الدعم المالي الخارجي.

 
  لبلدانبالنسبة إلى ااإلجراءات ذات األولوية 

  فــي عــالج األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا لضــمان التخصــيص صــياغة مبــررات مقــدرة التكــاليف لالســتثمار
  الكافي للموارد المحلية والخارجية:

وضـــع خطـــط انتقاليـــة ماليـــة مـــع التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى الحاجـــات االنتقاليـــة للبـــرامج والخـــدمات األشـــد  •
أو تبرعــات القطــاع المــانحون مــن خــارج البلــد أو المعونــات الدوليــة  أياعتمــادًا علــى المــانحين الخــارجيين (

  الخاص)؛ 
وتطـــوير قنـــوات تمويـــل جديـــدة كصـــندوق لتعزيـــز الصـــحة، مـــع تخصـــيص نســـبة يـــتم التفـــاوض بشـــأنها مـــن  •

  اإليرادات لبرامج األمراض المعدية المنقولة جنسيًا والخدمات ذات الصلة؛ 
ـــ • كبـــر مجمعـــات أ فـــي موجـــودةاألمـــوال المجمعـــة ال دمجوتحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة ب

  ؛ جزأةظم التأمين الصحي الموبالتالي تفادي نُ 
 الخدمات الصحية. دعم، مثل استخدام الضرائب الوطنية والمحلية الخاصة لاالبتكاريواستخدام التمويل  •

 ظم القسائم) التي تمّكـن النـاس مـن (مثل نُ  تنفيذ نظم لتمويل الصحة وبرامج للحماية المالية وغير ذلك من اآلليات
  مالية؛  صعوباتالتعرض لمضمونة الجودة دون الة ساسيالخدمات األ الحصول على

اإلنهاء التدريجي إلنفـاق النـاس مـن أمـوالهم الخاصـة (بمـا فـي ذلـك رسـوم المسـتفيدين غيـر الرسـمية) والحـد  •
مـــن العوائـــق الماليـــة األخـــرى أمـــام الحصـــول علـــى خـــدمات األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا والخـــدمات 

رى؛ وضـمان أن تغطـي بـرامج التـأمين الصـحي الخـدمات الشـاملة لألمـراض المعديـة المنقولـة الصحية األخـ
  جنسيًا؛ 

ظـم التـأمين الصــحي قـدراتهم علـى الـدفع، مــع تقـديم الـدعم (الــذي مسـاهمات النــاس فـي نُ  تجسـدوضـمان أن  •
  ؛ السريعي التأثرتموله اإليرادات الضريبية الحكومية) للفقراء و 

الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة شـاملة بحيـث تغطـي جميـع المجموعـات السـكانية بمـا  وضمان أن تكون نظـم •
 فيها المجموعات المجّرمة والمهّمشة.

  الـرخص  مـن خـالل، األمراض المعدية المنقولة جنسياً الخاصة بسلع الاتباع استراتيجيات شاملة لتخفيض أسعار
 بالتجـارة المتصـلة بالجوانـب المتعلـق العالميـة التجـارة ظمـةمن اتفاقجوانب المرونة التي يتضمنها  الطوعية، وتطبيق

 العمـل وخطـة االسـتراتيجيةبمـا يتماشـى مـع و  حسب االقتضاء، لحماية الصحة العمومية، الفكرية الملكية حقوق من
بمـــا فـــي ذلـــك الـــرخص اإللزاميـــة، ورفـــع الـــدعاوى ، الفكريـــة والملكيـــة واالبتكـــار العموميـــة الصـــحة بشـــأن العـــالميتين

معارضة براءات االختراع، والتفاوت في األسعار، والمفاوضات المباشـرة مـع المصـنعين بشـأن األسـعار، والتصـنيع ل
   المحلي.

 وتكييــف نمــاذج تقــديم  زيــادة أوجــه الكفــاءة مــن خــالل تحســين التخطــيط ونظــم الشــراء والتوزيــع األكثــر كفــاءة
دًا إلـــى الســـياق القطــري والوبـــاء، بمـــا فــي ذلـــك تطبيـــق األمراض المعديــة المنقولـــة جنســـيًا اســتناالخاصـــة بـــخــدمات ال

 .حسب االقتضاءالمهام  إعادة توزيعأسلوب 
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 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 
  األمراض المعدية المنقولـة جنسـيًا مـن المـوارد والـدعوة إلـى اسـتجابة ممولـة بالكامـل الخاصة بحتياجات االتقدير

  تركيز على:الالداخلي والخارجي و  لدعمامن خالل 
األمراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا، وتعبئـــة الخاصـــة بـــدويـــة األتشـــخيص و التخفـــيض أو دعـــم تكلفـــة وســـائل  •

  الموارد من خالل اآلليات المالية العالمية القائمة؛ 
 دعـــمنيســـة؛ و وتعزيـــز برنـــامج المنظمـــة لالختبـــار المســـبق للصـــالحية لحمايـــة وتوســـيع إتاحـــة المنتجـــات الج •

وضع الخطط الوطنية لتمويل الصحة التـي  ودعمصياغة مبررات االستثمار ومقترحات التمويل في البلدان 
  األمراض المعدية المنقولة جنسيًا؛ الخاصة ببرامج التتضمن 

اعتمادهــا مــن جانــب البلــدان؛  دعــممنصــة منظمــة الصــحة العالميــة القطريــة للحســابات الصــحية و وتعزيــز  •
ظـم تمويـل الفنـي إلنشـاء نُ  الـدعمة والمستدامة للتمويل الصـحي؛ وتقـديم اإلرشـادات و االبتكارييات وبحث اآلل

 .هصحي قوية وعادلة، بما في ذلك تصميم التأمين الصحي الوطني اإللزامي وتنفيذ
  فـي  يها، بمـاصـنعاألمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا ومالخاصـة بـسـلع التقديم معلومات استراتيجية حول أسـعار

؛ ذلك من خـالل اآلليـة العالميـة لمنظمـة الصـحة العالميـة للتبليـغ عـن األسـعار وقواعـد بيانـات الحالـة التنظيميـة
، حســب تطبيــقو  صــنعينلبلــدان لتعزيــز قــدراتها علــى التفــاوض علــى تخفــيض األســعار مــع الما دعم إلــىوتقــديم الــ
، والتـي ب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة الفكريـةالجوانشأن بتفاق التي ترد في اال األحكام استخدام االقتضاء،

 .تتعلق بجوانب المرونة الرامية إلى حماية الصحة العمومية
  
 االبتكار من أجل تسريع العمل :٥التوجه االستراتيجي   ٥-٤
  

 تحقيق الغايات الطموحة من أجل تغيير مسار االستجابة
  

ـــ -١٠٦ ـــة لألمـــراض تـــوفر البحـــوث واالبتكـــار األدوات والمعرفـــة اللت ين يمكنهمـــا تغييـــر مســـار االســـتجابة العالمي
ومــن المســتبعد أن يــتم تحقيــق ر. المعديــة المنقولــة جنســيًا وتحســين الكفــاءة والجــودة وتحقيــق اإلنصــاف وتعظــيم األثــ

لـو اعتمــدت البلـدان علـى المعــارف والتكنولوجيـات ونهـوج تقــديم  ٢٠٣٠و ٢٠٢٠الغايـات الطموحـة المحــددة لعـامي 
   القائمة فحسب.الخدمات 

 
ولــيس االبتكــار مطلوبــًا لتطــوير تكنولوجيــات ونهــوج جديــدة فحســب، بــل أيضــًا الســتخدام األدوات الحاليــة  -١٠٧

 بحـوث تـدعم فالمنظمـة استخدامًا أكثر كفاءة ولتكييفهـا لمواءمـة مختلـف الفئـات السـكانية أو األمـاكن أو األغـراض.
ركاء حـول حشـد الشـبناء قدرات ُنظم البحوث الصحية؛  :يلي مافي المثال سبيل على البشري المناعي العوز فيروس

تيسـير ترجمـة البينـات إلـى تكنولوجيـات ر للممارسـات البحثيـة الجيـدة؛ وضـع قواعـد ومعـاييتحديد أولويات البحـوث؛ 
وعلى الرغم من اضطالع المنظمة بدور محدود جدًا في البحث  صحية ميسورة التكلفة وسياسات تسترشد بالبّينات.

وتطـــوير المنتجـــات، فإنهـــا تعمـــل عـــن كثـــب مـــع الشـــركاء فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير والمصـــنعين لضـــمان إتاحـــة 
 للبلدان ويسر تكلفتها بأسرع ما يمكن. ة األساسيةالتكنولوجيات الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري الجديد

  
سـتراتيجي يبـين المجـاالت الرئيسـية ونظرًا لـدور الشـركاء الحيـوي فـي مجـال االبتكـار، فـإن هـذا التوجـه اال -١٠٨

ونظــرًا للمهلــة الزمنيــة البالغــة  لالبتكــار التــي ســتتطلب جهــدًا مشــتركًا مــن جانــب البلــدان والمنظمــة وســائر الشــركاء.
ى المــدى القصــير والمتوســط علــ ، ينبغــي النظــر فــي تحديــد أولويــات البحــث٢٠٣٠ســنة لتحقيــق غايــات عــام  ١٥

  ويات على المدى القصير والمتوسط.على األولهذه تيجية االسترامسودة وتركز . والطويل
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 الوقاية من األمراض المعدية المنقولة جنسياً  تحقيق المستوى األمثل من
  

 لم تتغير التكنولوجيات الرئيسية للوقاية من األمراض المعدية المنقولة جنسيًا إال قليًال في اآلونة األخيرة. -١٠٩
يــات الذكريــة واألنثويــة فــي الوقايــة مــن الحمــل غيــر المقصــود واألمــراض المعديــة وعلــى الــرغم مــن ثبــوت فعاليــة الواق

المنقولــة جنســيًا، فــإن تــدني مســتوى قبولهــا واســتخدامها علــى نحــو غيــر صــحيح أو غيــر مســتمر يعنــي عــدم تحقــق 
ة المنقولــة وهنــاك فــرص كبيــرة لالبتكــارات التــي مــن شــأنها أن تعــزز الوقايــة مــن األمــراض المعديــ منافعهــا الممكنــة.

 جنسيًا. 
  

   ألمراض المعدية المنقولة جنسياً اتشخيص  تحقيق المستوى األمثل لوسائل
 

مـن شـأن تكنولوجيـات التشــخيص واالسـتراتيجيات والنهـوج الجديـدة والمحســنة الخاصـة بوسـائل التشــخيص  -١١٠
وض بمكافحة األمراض وهناك عقبة كبيرة تقف أمام النه وٕالى تعزيز رصد المرضى. إلى التشخيص المبكر واألدق

المعدية المنقولة جنسـيًا والوقايـة منهـا تتمثـل فـي االفتقـار إلـى اختبـارات منخفضـة التكلفـة يمكـن االعتمـاد عليهـا فـي 
 وتوجد فرص عديدة لالبتكار في هذا المجال. مراكز الرعاية،

  
   ألدوية وأساليب العالجتحقيق المستوى األمثل 

  
زالــت هنــاك هــا ومقبولهــا، مانجاعتظــم العــالج و فــي مأمونيــة األدويــة ونُ  علــى الــرغم مــن التطــورات الكبيــرة -١١١

 .يلزم تحسينها وُيعد ممكناً مجاالت 
 

  لتقديم الخدمات تحقيق المستوى األمثل
 

يــــزداد األثــــر الكلــــي عنــــدما تتفــــق نهــــوج تقــــديم الخــــدمات مــــع واقــــع المســــتفيدين المحتملــــين واحتياجــــاتهم  -١١٢
ـــاءة،  عـــدمحـــد مـــن أوجـــه تاألولويـــة التـــي يصـــعب الوصـــول إليهـــا)، و  (وخصوصـــًا المجموعـــات الســـكانية ذات الكف

وهناك فرص للمزيـد مـن االبتكـار  .إشراكًا كامالً  لمجتمعات المحليةا تشركة، و وحدستخدم بروتوكوالت مبسطة ومتو 
  في كل هذه النواحي.
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 إلى البلدان االبتكارات ذات األولوية
  لمنقولــة جنســيًا وحــاالت الحمــل غيــرج للوقايــة مــن األمــراض المعديــة امتعــددة األغــراض والنهــو الالتكنولوجيــات 

الذكريـــة واألنثويـــة التـــي ُتســـتخدم فيهـــا  واقيـــاتال المقصـــود، وخصوصـــًا التكنولوجيـــات التـــي تـــتحكم فيهـــا اإلنـــاث:
؛ هاامتصميمات ومواد جديدة لزيادة القبول وخفض التكـاليف، وطـرق التسـويق الجديـدة لزيـادة الطلـب عليهـا واسـتخد

ونهــوج تغييــر الســلوك والتواصــل مــع المــراهقين، وخصوصــًا الصــبيان، بشــأن الحمايــة الثنائيــة (منــع الحمــل والوقايــة 
أو فيــروس العــوز المنــاعي البشــري)؛ وزيــادة نطــاق اللقاحــات للوقايــة مــن  مــن األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا و/

 .المتدثرة الحثرية والنيسيرية البنيَّةفيروس الهربس البسيط و اكتساب األمراض المعدية المنقولة جنسيًا، وخصوصاً 
 :االبتكارات في توسيع نطاق الخدمة وتقديمها  

بـــرامج التطعــيم باللقاحــات المضــادة لفيـــروس الــورم الحليمــي البشـــري  التوســع توســعًا كبيـــرًا فــي نطــاق يلــزم •
 اللقاحات؛  عتمادمن أجل االبحوث التشغيلية تعزيز باإلضافة إلى  Bوالتهاب الكبد 

المهــام، بمــا فــي ذلــك مــن أجــل التشــخيص المبكــر والــدقيق والــربط الفعــال  وٕاعــادة توزيــعالالمركزيــة تــوخي و  •
 بالعالج والرعاية؛ 

خــدمات الب محــددةوتقــديم الخــدمات المجتمعيــة والنمــاذج األكثــر قبــوًال للوصــول إلــى المجموعــات الســكانية ال •
 شاملة؛ال

ســـلوك التمـــاس الرعايـــة الصـــحية؛ والخـــدمات المالئمـــة للمســـتخدمين واســـتخدام وتعزيـــز البحـــوث المعنيـــة ب •
  الخدمات الصحية عبر الهاتف المحمول للمراهقين التي هي أنسب وأكثر قبوًال؛ 

بمــا فــي ذلــك التحديــد الواضــح للخــدمات التــي ســتحقق منفعــة متبادلــة مــن  تكاملهــاالخــدمات و  الــربط بــينو  •
 ، باإلضافة إلى آليات وٕاجراءات مبتكرة للربط أو التكامل.أو التكامل الربط االستراتيجي

 اختبار األمراض المعدية المنقولة جنسيًا: مجال االبتكارات في  
المجموعـات  هذه األمراض في أوسـاط مراكز الرعاية لتحسين استراتيجية تحريالخاصة بختبارات االإدراج  •

 ورصدها؛ التدبير العالجي للحاالت توفير ، و المحددةالسكانية 
أو االختبـــار الـــذاتي الميســـورة التكلفـــة واألســـرع  وتكنولوجيـــات اختبـــارات التشـــخيص فـــي مراكـــز الرعايـــة و/ •

 واألبسط في استخدامها؛  واألوثق
ــ • ن مـن التشـخيص المتــزامن لعـدة أمـراض معديـة منقولــة جنسـيًا فـي آن واحــد، وتطـوير منصـات متعـددة تمكَّ

والزهـــري وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، باإلضـــافة إلـــى  ية البنيَّـــةالمتـــدثرة الحثريـــة والنيســـير وخصوصـــًا 
 ادات الجرثومية والحمل الفيروسي؛مقاومة المض

 التشخيص للمرض االلتهابي الحوضي؛وتحسين أدوات  •
االختبـارات السـريعة فـي البلـدان، ولتحديـد  عتمـاداألشد فعالية ال ساليبالبحوث التشغيلية إلرشاد األٕاجراء و  •

  ات الكبيرة والفرص المتعلقة بها.التحدي
  ظم أقـوى للحـد مـن مخـاطر مقاومـة نُ  وضع لتصدي للتحديات أمام العالج ولمقاومة العقاقير:من أجل ااالبتكارات

وفيـروس الهـربس البسـيط؛ وتقليـل عـدد الجرعـات  والنيسـيرية البنيَّـةاألدوية؛ وأدوية جديدة أشد فعالية لعـالج الزهـري 
 السمية والتكاليف.العالجية لتقليل 

 منظمة الصحة العالميةبالنسبة إلى اإلجراءات ذات األولوية 
 تكنولوجيـات جديـدة، وخصوصـًا  اسـتحداثتحفيز  ودعمها من أجل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص

للوقايـة مـن اكتسـاب فعالـة ال الميكروبـاتالمنصـات المتعـددة، وتطـوير مبيـدات ٕانشـاء االختبار في مراكـز الرعايـة، و 
  خيارات العالج الجديدة.وضع فيروس العوز المناعي البشري واألمراض المعدية المنقولة جنسيًا األخرى؛ و 

 التكنولوجيـات التشخيصـية الجديـدة  بمـا فـي ذلـك مـا يلـي:، وتوحيـدها ةاالبتكاريلتكنولوجيات والنهوج ا التحقق من
ــ مجــال والحاليــة والبحــوث التشــغيلية فــي ذ اختبــارات مراكــز الرعايــة لتحــري األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا؛ تنفي

لبلـدان بشـأن خلـق بيئـة داعمـة ا إلى ونشر أفضل الممارسات التي تصف نماذج تقديم الخدمات؛ وتقديم اإلرشادات
، وخصوصــًا ميســورة التكلفــة لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســياً اللالبتكــار؛ وضــمان تــوافر اختبــارات مراكــز الرعايــة 

  في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
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 القيادة والشراكة والمساءلة والرصد والتقييم تنفيذ االستراتيجية:  -٥
  
  التعاون مع الشركاء  ١-٥

 
الجمع بين شتى الجهـات والقطاعـات والمنظمـات في تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور تنظيمي مهم  -١١٣

وفضــًال عــن العمــل مــع  ِقبــل قطــاع الصــحة لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا. لــدعم اســتجابة منســقة ومتســقة مــن
الــدول األعضــاء، تعمــل أمانــة المنظمــة عــن كثــب أيضــًا مــع الشــركاء الرئيســيين اآلخــرين، بمــا فــي ذلــك: الجهــات 

ات التقنيــــة المانحــــة الثنائيــــة والوكــــاالت والمبــــادرات اإلنمائيــــة والصــــناديق والمؤسســــات والمجتمــــع المــــدني والمؤسســــ
  والشبكات والقطاع الخاص التجاري وشبكات الشراكات.

 
 المساءلة العالمية والقطرية ٢-٥
  

وجود آليات  دعاستجابة الفعالة، يُ لحشد الشركاء وأصحاب المصلحة الذين تتضافر جهودهم  طسقنظرًا ل -١١٤
المجتمــع  ِقبــل شــاركة قويــة مــنأن تتضــمن هــذه اآلليــات م . ويلــزمبــالغ األهميــة جيــدة األداء وشــفافة للمســاءلة أمــراً 

مشـاركة  اللـذين يتضـمنانوتسـتفيد عمليـة المسـاءلة المشـتركة مـن القيـادة القويـة والتصـريف السـديد للشـؤون  المدني.
أصحاب المصلحة المعنيين؛ ووضع غايات وطنية واضحة تعكس التزامات خطة التنمية المستدامة  ِقبل حقيقية مع

التــدخالت وتغطيتهــا  تــوافرلعالميــة ذات الصــلة؛ واســتخدام مؤشــرات مالئمــة بشــأن االلتزامــات اســائر و  ٢٠٣٠ لعــام
  وجودتها وأثرها لتتبع التقدم المحرز؛ وترسيخ إجراءات شفافة وشاملة للتقييم والتبليغ.

 
 اعتمادها، نقترح الخطوات الرئيسية الخمس التالية: بعدلضمان تنفيذ االستراتيجية في البلدان ورصدها و  -١١٥

 قـــة عمـــل إقليميـــة للتعريـــف باالســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن األمـــراض المعديـــة عقـــد حل
المحــــددة اإلقليميــــة  للخصــــائصالمنقولــــة جنســــيًا ولضــــمان وضــــع اســــتراتيجيات إقليميــــة مكيفــــة تبعــــًا 

 وتقديمها إلى اللجان اإلقليمية؛
 وضع خطة عمل عالمية وخطط عمل إقليمية؛ 
 العالميـــة اســـتراتيجية قطـــاع الصـــحة  اســـتعراضاإلقليميـــة البلـــدان إلـــى  ينبغـــي أن تـــدعو االجتماعـــات

األمــراض  بشــأنوخطـط العمــل لتكييفهــا تبعــًا للسـياق القطــري وإلعــداد إطــار زمنـي لتنفيــذ االســتراتيجية 
 المعدية المنقولة جنسيًا؛

 لبشـري عقد حلقات عمـل قطريـة مشـتركة حـول الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة وفيـروس العـوز المنـاعي ا
 والتهاب الكبد لتخطيط أين وكيف ينبغي دمج خدمات األمراض المعدية المنقولة جنسيًا؛

  تعزيـــز نظـــام الرصـــد القطـــري للســـماح بـــالتبليغ عـــن التقـــدم المحـــرز وأثـــر تنفيـــذ اســـتراتيجية األمـــراض
 المعدية المنقولة جنسيًا.

 
 الرصد والتقييم والتبليغ ٣-٥
  

  لغايات العالمية والتبليغ عنهرصد التقدم الُمحرز نحو األهداف وا
 

يجــري علــى الصــعيد العــالمي التخطــيط إلجــراء استعراضــات منتظمــة لتقيــيم التقــدم المحــرز فــي مختلــف  -١١٦
هــا البلــدان مــن خــالل مختلــف آليــات عن غلــى البيانــات التــي تبلَّــإهــذه االستعراضــات  ستســتندو  االلتزامــات والغايــات،

   الرصد والتقييم.
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المحـــرز علـــى الصـــعيدين العـــالمي واإلقليمـــي نحـــو الغايـــات الموضـــوعة فـــي هـــذه تقيـــيم التقـــدم  جريوســـي -١١٧
البلــــدان  داخــــلأو المقارنــــات  -أيضــــًا أســــس المقارنــــة المرجعيــــة  ُتســــتخدمكمــــا س االســــتراتيجية علــــى نحــــو منــــتظم.

بمــا يكفــي وقــد ُصــممت هــذه االســتراتيجية لتكــون مرنــة  بلــوغ الغايــات. الســعي إلــى لتقيــيم األداء فــي - بينهــا وفيمــا
لتتضمن أولويات إضافية أو لسد الثغرات التي ُحددت حديثًا في استجابة قطاع الصحة لألمـراض المعديـة المنقولـة 

لبلـدان مـن أجـل الجمـع المنسـق إلـى اولهذا الغرض، ستواصل المنظمة عملهـا مـع شـركائها لتقـديم المسـاندة  جنسيًا.
  البيانات. التبليغ المنتظم عنوُيقترح  العالمية واإلقليمية، والموحد للمؤشرات الرئيسية وفي إعداد التقارير

 
 وستعد المنظمة إطارًا مناسبًا للرصد والمسـاءلة لالسـتراتيجية بالتشـاور مـع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين، -١١٨
ول األمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا وحـ بشـأنمبادئهـا التوجيهيـة اعتمـاد سترصد أيضًا وتتبادل البيانات حـول  كما

 أفضل الممارسات. عزيزالتقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية، من أجل تسليط الضوء على العقبات وت
  

  رصد االستجابة على المستوى القطري وتقييمها
 

 باسـتخدامينبغي تقييم التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ اسـتجابة قطـاع الصـحة لألمـراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا  -١١٩
رصـد التنفيـذ بشـأن ر وحاصـل التغطيـة واألثـر، مـع أخـذ التوصـيات األخـرى ذات العالقـة التوافبـ الخاصـةمؤشرات ال

تتبــع التقــدم المحــرز فــي أهــداف التنميــة  جري، ســي٢٠٣٠وفــي ســياق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  بعــين االعتبــار.
   المستدامة المتعلقة بالصحة والتبليغ عنه.

 
ظم الصــحية إلـى منهـاج مشــترك لرصـد وتقيـيم االســتراتيجيات وتسـتند المؤشـرات المتعلقـة برصــد تعزيـز الـنُ  -١٢٠

وهنــاك أيضــًا  .تنســيقه المنظمــة وتتــولىالصــحية الوطنيــة يطلــق عليــه اســم "منهــاج ترّصــد الــُنظم الصــحية القطريــة"، 
تجابة لقيــاس التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ السياســات والتــدابير القانونيــة والهيكليــة الراميــة إلــى تعزيــز أنشــطة االســ أدوات

  لفيروس العوز المناعي البشري واألمراض المعدية المنقولة جنسيًا.
 

  إطار منظمة الصحة العالمية لإلدارة القائمة على تحقيق النتائج
 

 رصد تنفيذ خطة العمل من خالل استعراض منتصف المدة في نهاية السنة األولى في كل ثنائية، يجري -١٢١
 النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة في نهاية كل ثنائية.مع التبليغ عن التقدم المحرز في تحقيق 

  
 تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني ٤-٥
 

وضـــع اســـتراتيجيات األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا عمليـــة تهـــدف االســـتراتيجية العالميـــة إلـــى توجيـــه  -١٢٢
مع ما ستقدمه المنظمـة وشـركاء  التنفيذفعالية  علىالواسع خالل عملية اإلعداد  تأييدساعد اليالوطنية وتنفيذها، وس

ومــن أجــل التمكــين مــن  .التنميــة مــن مســاعدة لــدعم عمليــة وضــع اســتراتيجية وطنيــة وصــياغة مبــررات االســتثمار
ألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا مــع بشــأن االملكيــة القطريــة، البــد مــن مواءمــة االســتراتيجيات أو الخطــط الوطنيــة 

األمـراض  بشـأن سـتراتيجياتااللتنميـة الوطنيـة واالسـتراتيجيات الوطنيـة لقطـاع الصـحة و ة مثل خطط اقائمالخطط ال
 ).٩قدر اإلمكان، مع الدورات التخطيطية والمالية الوطنية (انظر الشكل بكما ينبغي أن تتواءم أيضًا،  األخرى.
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  الدورات التخطيطية والمالية  :٩الشكل 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 يذ االستراتيجيةتنفالمقدرة لتكاليف ال ٥- ٥
  

تـــذهب التقـــديرات إلـــى أن التنفيـــذ الكامـــل لالســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن األمـــراض المعديـــة  -١٢٣
مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي الســـــنوات الخمـــــس،  ١٨ ٢٠٠ســـــيتكلف  ٢٠٢١-٢٠١٦المنقولـــــة جنســـــيًا فـــــي الفتـــــرة 

ـــدًا مـــنخفض و  ١١٧منهـــا لتنفيـــذ التـــدخالت ذات األولويـــة فـــي  ٪٩٩,٧ مليـــون دوالر  ٥٣متوســـط الـــدخل، ونحـــو بل
   ).١٠) للدعم التقني على مستوى العالم والبحوث والدعوة بمعرفة المنظمة وشركائها (انظر الشكل ٪٠,٣أمريكي (

 
ـــة جنســـيًا و  -١٢٤ ـــة المنقول تتمثـــل القـــوى المحركـــة للتكـــاليف فـــي التطعـــيم باللقاحـــات المضـــادة لألمـــراض المعدي

مليــون دوالر أمريكــي)، وتحــري  ٣٦٩٠حــري األمــراض المعديــة المنقولـة جنســيًا (مليـون دوالر أمريكــي)، وت ٣٢٦٠(
مليـــون دوالر أمريكـــي)، وتحـــري الزهـــري ضـــمن الرعايـــة الســـابقة للـــوالدة  ٢٥٤٠المتـــدثرة الحثريـــة بـــين المـــراهقين (

جنســيًا إجمــاًال وتقــدر تكلفــة التــدبير العالجــي الســريري لألمــراض المعديــة المنقولــة  مليــون دوالر أمريكــي). ١٤٠٠(
مليــــون دوالر أمريكــــي واالختبــــار التشخيصــــي  ٨١٨مليــــون دوالر أمريكــــي، يشــــكل تقــــديم الخــــدمات  ٣٠٠٠بمبلــــغ 

  مليون دوالر أمريكي منها. ١٤٠٠ة للسيالن والمتدثرة الحثري

 
ومن األنشطة ذات األولويـة علـى المسـتوى العـالمي، ستخصـص أكبـر التكـاليف لتطـوير اختبـارات مراكـز  -١٢٥
ايــة لتحســين التحــري الميســور التكلفــة لألمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا والبحــوث التشــغيلية واإلرشــادات بشــأن الرع

مليون  ٤٠٠٠إلى  ٢٠١٦مليون دوالر أمريكي في عام  ٢٦٠٠وتزداد التكاليف العالمية من  ترصد هذه األمراض.
يم باللقاحــات المضــادة لألمــراض المعديــة بفعــل التوســع التــدريجي فــي نطــاق التطعــ ٢٠٢١دوالر أمريكــي فــي عــام 
 .)١٠(الشكل  المنقولة جنسيًا وعالجها

  

تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية ورصدها

آلية تعاون لكل 
أصحاب المصلحة

تحليل الموقف 
وتحديد األولويات

هيكل لتصريف 
الشؤون مدعوم 

بتشريعات

خطة وطنية ممولة
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  ٢٠٢١-٢٠١٦تقدير تكاليف االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة في الفترة   :١٠الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٪ مـن العـبء العـالمي لألمـراض المعديـة المنقولـة ٤٠وتمثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التـي تحمـل  -١٢٦
٪ مـن تكلفـة المكافحـة العالميـة المرتبطـة بـاألمراض المعديـة ٣٠٪ من الحاجة إلى الخدمات و٤٤نسبته  جنسيًا، ما

٪ من العبء العالمي لألمراض المعديـة المنقولـة ١٥يليها إقليم غرب المحيط الهادئ، الذي يحمل  المنقولة جنسيًا،
ويحمــل إقلــيم جنــوب شــرق آســيا  لمكافحــة العالميــة.٪ مــن تكلفــة ا٢٦٪ مــن الحاجــة إلــى الخــدمات، و١٥جنســيًا، و

وفي البلدان البالغ عـددها  ٪ من التكلفة العالمية.١٨٪ من العبء العالمي لألمراض المعدية المنقولة جنسيًا، و٢٠
٪ ٤٧٪ من التكاليف في البلدان منخفضة الدخل؛ و١٥٪ من حجم الخدمات/ الحاجة إليها و٢٦، يتركز بلداً  ١١٧

٪ مـــن ٢٧نيا مـــن البلــدان المتوســـطة الــدخل؛ و٪ مــن التكـــاليف فــي الشـــريحة الــدُ ٣٩ج إلــى الخـــدمات ومــن االحتيـــا
 ٪ من التكاليف في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.٤٦االحتياج إلى الخدمات و

  
 ولبيــة الشــاحبةاللو المتــدثرة الحثريــة والنيســيرية البنيَّــةهــذه التقــديرات إلــى تقــديرات المنظمــة ألعبــاء  وتســتند -١٢٧

 ، والتراجــــع المفتــــرض فــــي معــــدالت األمــــراض المعديــــة المنقولــــة جنســــيًا فــــي٢٠١٢فــــي عــــام  المشــــعرة المهبليــــةو
. وُيقدر التـدبير العالجـي السـريري لهـذه األمـراض المعديـة ٢٠٣٠االستراتيجية المحددة لعام غاية ل وفقاً  ٢٠١٨ عام

المفطـــورة وااللتهـــاب المهبلـــي البكتيـــري و ٢س البســـيط مـــن الـــنمط المنقولـــة جنســـيًا القابلـــة للعـــالج، وفيـــروس الهـــرب
االســتراتيجية بمواصــلة التــدبير العالجــي للمتالزمــات والتوســع فــي اختبــار  ة فــي، باســتخدام التوصــية الــواردالحبيبيــة

  مسببات هذه األمراض حيثما كان هذا مجديًا وعالي المردود.
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 الالتـي النسـاء وٕاخضـاع للفتيـات البشـري الحليمـي الـورم سلفيـرو  المضـادة باللقاحـات التطعيم وسيتمخض -١٢٨
 الســنوات فــي واإلنتاجيــة الصــحية الرعايــة تكــاليف حيــث مــن كبيــرة وفــورات عــن التحــري لفحــص اإلنجــاب ســن فــي

وستتضــمن الفوائــد المحققــة مــن تحســين مكافحــة األمــراض المعديــة  .الــرحم عنــق ســرطانات مــن بالوقايــة المســتقبلية
تحقيـق  ٢٠٣٠االسـتراتيجية لعـام  وفقًا للغاية المحددة في ٪٩٠ًا وخفض معدالت اإلصابة بها بنسبة المنقولة جنسي

المزيـــد مـــن الوفـــورات المســـتقبلية فـــي تكـــاليف الرعايـــة الصـــحية نتيجـــة تفـــادي نوبـــات اإلصـــابة بـــاألمراض المعديـــة 
ة والوفيـات نتيجـة العقـم الـذي يعـزى إلـى المنقولة جنسيًا التي تتسبب في خسائر في اإلنتاجية االقتصـادية، والمراضـ

  األمراض المعدية المنقولة جنسيًا ومضاعفات الحمل والمضاعفات الخلقية واآلثار النفسية.
 

توقــع حــدوث انخفــاض كبيــر فــي أســعار اللقاحــات المضــادة لفيــروس الــورم  علــىتقــدير التكلفــة  ينطــويو  -١٢٩
 يحـدث أني يفتـرض ذرات التشخيصـية للمتـدثرة الحثريـة، الـالحليمي البشري (عبر كافة مسـتويات الـدخل)، واالختبـا

االنخفــاض المفتــرض فــي األســعار،  ا. وتتوقــف التكــاليف العالميــة بشــكل أساســي علــى هــذ٢٠١٦ عــام مــن اعتبــاراً 
   الزمني لالستراتيجية. اإلطار خالل األسعار انخفاضويمكن أن تكون أقل إذا تحقق مزيد من 

 
ر اختبارات مراكز الرعاية عن وفورات مستقبلية بخفض تكاليف تشخيص وسيتمخض االستثمار في تطوي -١٣٠

 القـائمللحـاالت (التحـول مـن الـنهج المتالزمـي إلـى الـنهج  إدارةاألمراض المعدية المنقولة جنسـيًا وتحريهـا، وتحسـين 
تقلـيص أعبـاء  ) واكتشاف األمراض المعدية المنقولة جنسـيًا عديمـة األعـراض، وبالتـالي اإلسـهام فـيالمسببات على

المضــادة  اللقاحــات بخــالفباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن االســتثمار فــي اللقاحــات و  األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا.
لفيــروس الــورم الحليمــي البشــري يمكنــه فــي المســتقبل أن يعــزز االنخفــاض فــي معــدالت انتقــال األمــراض المعديــة 

  المنقولة جنسيًا بقدر كبير.
 

لُيمــومــن المتوقــع أن  -١٣١ مــن  للبلــدان تنفيــذ مكافحــة األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا مــن المــوارد المحليــة وَّ
خــالل الــنظم الصــحية؛ ومــن خــالل بــرامج التمنيــع الوطنيــة فيمــا يخــص اللقاحــات المضــادة لفيــروس الــورم الحليمــي 

فـي البلـدان المؤهلـة  ممـن تكـاليف التطعـي ٪٧٠البشري (بدعم من المانحين لشراء اللقاحات، وهـو مـا يغطـي حـوالي 
تشمل التكلفة التقديرية األنشطة المشتركة بين  وال ١للتمويل من خالل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.

بــرامج فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، مثــل التثقيــف الوقــائي وتحــري األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا فــي ســياق 
باإلضافة إلى االستفادة من ميزانيات الوقاية من فيروس العوز المناعي  عي البشري.الوقاية من فيروس العوز المنا

األمراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا إلـــى االســـتفادة مـــن األمـــوال مـــن الخاصـــة بـــمبـــادرات الالبشـــري، ســـوف تحتـــاج 
ثــر تكــامًال لتعزيــز وهنــاك حاجــة إلــى اســتجابة أك وبــرامج التمنيــع. والمراهــق لوالطفــصــحة األم الخاصــة بتــدخالت ال

المـانحين الــدوليين؛  دعـموسـتحتاج البلـدان المنخفضـة الـدخل إلـى (مواصـلة وزيـادة)  أوجـه التـآزر فيمـا بـين البـرامج.
التمويــل الــالزم داخليــًا إذا ُأعــدت  فمــن المتوقــع أن تجــح فــي تعبئــةمــن البلــدان المتوســطة الــدخل  عليــاالشــريحة ال أمــا

ويعتبـــــر االلتـــــزام السياســـــي، مـــــدعومًا  المنقولـــــة جنســـــيًا ووضـــــعت لهـــــا ميزانيـــــات.اســـــتراتيجيات األمـــــراض المعديـــــة 
والبلــدان المانحــة، بــالغ األهميــة للجهــود العالميــة  شــحيحة المــواردمــن البلــدان ال جانــب بااللتزامــات الماليــة مــن كــل

  األمراض المعدية المنقولة جنسيًا. للتخلص من
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