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   بشأنمسودة االستراتيجية العالمية
  جنسياًتوقي ومكافحة األمراض المنقولة 

  
  

  تقرير من األمانة
 
  
 
وضع استراتيجية عالمية   ،  ١٤-٥٣ج ص ع  في القرار    ،ية إلى المدير العام   طلبت جمعية الصحة العالم     -١

، ٢٠٠٣عام  وفي  . جنسياً بفيروسه واألمراض المنقولة     العدوى األيدز و  لمواجهة أوبئة خاصة بالقطاع الصحي    
  باالستراتيجية الشاملة لقطاع الـصحة     اً الذي يحيط علم   ٣٠-٥٦ج ص ع  اعتمدت جمعية الصحة العالمية القرار      

 استراتيجية تـسريع    ،١٢-٥٧ج ص ع  في العام التالي، في القرار      أقرت   و ١ بفيروسه، العدوىلمكافحة األيدز و  
ويشكل تقـديم مـسودة االسـتراتيجية       . التقدم نحو بلوغ األهداف والمرامي الدولية المتصلة بالصحة اإلنجابية        

 الخطوة التالية في االسـتجابة      ٢ ٢٠٢٥-٢٠٠٦ للحقبة   جنسياًالعالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة       
  .١٤-٥٣ج ص ع القرار  الوارد في طلبلل
  
 شملت جميع األقاليم وشارك فيهـا ممثلـو   بعد مشاورات مستفيضةوقد تم وضع مسودة االستراتيجية    -٢

وزارات الصحة ومنظمات غير حكومية وشركاء من منظومة األمم المتحدة والقطاع الصحي الخاص وسـائر               
 نُظمت،ثم  .  بملخص ألهم عناصر االستراتيجية الجديدة     ٢٠٠٢وبدأت تلك العملية في عام      . اب المصلحة أصح

 مشاورات لمناقشة المسودة األولى في كل إقليم، تلتها مـشاورة عالميـة             ،  ٢٠٠٤في النصف الثاني من عام      
 توصـيات الة تتـضمن     مـسود  مما أفضى إلى وضع     . للنظر في جميع المدخالت وتجميعها في مسودة عمل       

 أعضاء الفريق االستشاري المعني بقضايا الجنسين        التي تقدم بها   توصياتال جميع المشاورات و   الصادرة عن   
 بما فيها فيروس العوز المناعي البشري التابعين        جنسياًوفريق الخبراء االستشاري المعني باألمراض المنقولة       

 لغرض مناقشتها من    ٢٠٠٦فبراير   / التابع للمنظمة في شباط     موقع االنترنت  على المسودة   عرضتللمنظمة، و 
وتراعي المسودة األخيرة التعليقات التي تم تلقيهـا وهـي تكمـل            .  تعليقاتها عليها  وإبداءقبل الدول األعضاء    

 وتقر المـسودة  . والتي تعني القطاع الصحي في مجمله   بفيروسه العدوى لمكافحة األيدز و   العالميةاالستراتيجية  
 ومكافحتها جانبان أساسيان من جوانب الصحة الجنسية واإلنجابية، وذلـك           جنسياًبأن توقي األمراض المنقولة     

  .األهداف الدولية ذات الصلة بالصحة اإلنجابيةالمرامي وكما يرد في استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ 
  

                                                      
 .٥، الملحق ١/سجالت/ ٥٦/٢٠٠٣ج ص علإلطالع على موجز، انظر الوثيقة    ١
 .٢ إضافة ٥٩/١١الوثيقة ج   ٢



            A59/11    ٥٩/١١ج

2 

، والتي يزيد عددها    جنسياًمرضة المنقولة   ن الكثير من الجراثيم والفيروسات والطفيليات الم      والمعلوم أ   -٣
وينتقـل  . عامالً ممرضاً، بما فيها فيروس األيدز، ينتقل بالدرجة األولى عن طريق االتصال الجنسي             ٣٠على  

الحمـل  فترات  الدم الملوثة ونقل األنسجة، كما ينتقل من األم إلى الطفل أثناء           مشتقاتبعضها أيضاً عن طريق     
 عاماً في جميع ٤٩-١٥وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الرجال والنساء في الفئة العمرية         . والوالدة واإلرضاع 

الـشائعة   مليون حالة جديدة من اإلصابات بـاألمراض المعديـة           ٣٤٠أنحاء العالم يصابون سنوياً بأكثر من       
اض التناسلية المعديـة    أي الزهري والسيالن واألمر    (جنسياًالمنقولة  تلك الناجمة عن األوالي، و    الجرثومية أو   

  ).وداء المشعراتالناجمة عن اإلصابة بالمتدثرات 
  
 موجودة في الجسم دون أن تؤدي إلـى ظهـور أعـراض أو مـع                جنسياً المنقولة   العدوىوقد تكون     -٤

أعراض خفيفة وعابرة، ولكنها يمكن أن تترك آثاراً وخيمة وطويلة األجل كالعقم والحمـل المنتبـذ وبعـض                  
 والولدان بعدوى األمراض الناجمة عـن المتـدثرات       إصابة األجنة   كما أن   . مزمنة والوفاة المبكرة  األمراض ال 

والسيالن والزهري يمكن أن تؤدي إلى حاالت خطيرة تتهدد حياتهم بما في ذلك اإلصـابة بـأمراض خلقيـة                   
الحليمي البشري فتزيـد     بفيروس الورم    العدوىأما  . واإلصابة بااللتهاب الرئوي وانخفاض الوزن عند الميالد      

من احتماالت تطور سرطان عنق الرحم، وهو السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان لدى اإلناث في جميـع                 
 ويعتبر التشخيص الـصحيح لألمـراض       ١. امرأة سنوياً  ٢٤٠ ٠٠٠ نحو   موتأنحاء العالم، حيث يتسبب في      

  .لناجع أمراً أساسياً لتوفير العالج المالئم واجنسياًالمنقولة 
  
ن أوالً، أ :  وهـي  .جنسياًوهناك أربع فوائد رئيسية تدفع إلى االستثمار في مكافحة األمراض المنقولة              -٥

في سواء  جنسياًالمكافحة تساعد على تقليص العبء الضخم لألمراض والوفيات الناجمة عن األمراض المنقولة 
 مباشرة، من خالل األثر الذي تحدثه في نوعية الحياة،  بصورةإماالبلدان المتقدمة،    وأالبلدان المحدودة الموارد    

أن تعد تدخالً عـالي     ،  اًثاني. غير مباشرة، من خالل أثرها على االقتصاد الوطني واقتصاد األفراد          بصورة   وأ
ساعد على انتقـال هـذا       ت جنسياً بأمراض أخرى منقولة     وىالعد بفيروس األيدز؛ ف   العدوى للوقاية من    المردود

 التناسلية بصفة عامـة التـي تزيـد    ات؛ ومنها أمراض الهربس التناسلي بصفة خاصة والقرح     سياًجنالفيروس  
نها تـساعد   وثالثاً، أ . ال جنسي يتم دون وقاية     مرة في كل اتص    ٣٠٠ إلى   ٥٠فرص انتقال فيروس األيدز من      

 وأخيـراً، فإنهـا  . ممة وسرطان عنق الرحعلى الوقاية من المضاعفات الخطيرة كالعقم األنبوبي ووفيات األمو       
 حصائل الحمل السلبية مثل اإلمالص والوفاة في الفترة المحيطة بالوالدة من جراء الزهري              الحد من تؤدي إلى   

  . بالمتدثراتالعدوىوالعمى الناجم عن السيالن و
  
 أمر ممكن ولكنه يشترط وجود إرادة سياسـية وحـشداً للمـوارد             جنسياًومكافحة األمراض المنقولة      -٦
وهناك بعض األمثلة على النجاح المحرز      . مواصلتها والنجاح في تنفيذها   زمة من أجل البدء في األنشطة و      الال

في بيئات محدودة الموارد ومتباينة فيما بينها كما في حالة تايلند وأوغندا، وفي بلدان أخرى مثـل الـدانمرك                   
 اآلن شراكات ومـوارد وتكنولوجيـات       وهناك. والسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      

أما الوقاية، بما فيها المعالجة المبكـرة      .  بفيروسه العدوىابتكارية وخبرات واسعة جديدة لمكافحة وباء األيدز و       
 بفيروسه،  العدوى، فيجب أن تصبح دعامة أساسية من دعائم مواجهة األيدز و          جنسياًالفعالة لألمراض المنقولة    

 باعتماد إعالن االلتـزام     ٢٠٠١  عام  القرار الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في         ما ينص عليه   وذلك
وهناك لقاح مأمون وفعـال     .  وتشكل اللقاحات سالحاً آخر من أسلحة الوقاية       ٢. بفيروسه العدوىبشأن األيدز و  

على الوقايـة مـن     ن يساعد   أإدراج استعماله في برامج التلقيح الوطنية       ومن شأن   مضاد اللتهاب الكبد البائي     

                                                      
 .٢٠٠٤جنيف، منظمة الصحة العالمية، ، تغيير مسار التاريخ: ٢٠٠٤التقرير الخاص بالصحة في العالم لعام    ١
 .٦٢/٢-مم المتحدة دإقرار الجمعية العامة لأل   ٢
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ويتـضح  .  فى مراحل الحقة   أمراض الكبد ب من فرص اإلصابة   ويقلل   جنسياًالكبد البائي   انتقال فيروس التهاب    
 المتطوعين باللقاحات المضادة لفيروسات الورم الحليمي البشري وجود فرص كبيرة واعدة في             تطعيممن نتائج   

قاحات الناجحة في برامج التمنيع الوطنية من أجل ضمان حمايـة           هذا المضمار، والبد من النظر في إدراج الل       
 كعنصر من العناصـر   جنسياًويجب دمج مكافحة األمراض المنقولة      . يبدأوا نشاطهم الجنسي  المراهقين قبل أن    

  . بفيروس األيدز ورعاية مرضاهاالعدوىالهامة في االستراتيجيات الوطنية للوقاية من 
  
 الجهـل وقلـة     أوالهـا أن  . جنـسياً ض المنقولة   تعترض مكافحة األمرا  سية  رئي عقبات   وهناك أربع   -٧

ويؤدي هذا الوصم بـدوره إلـى مقاومـة         . إلى إدامة المفاهيم الخاطئة والوصم المالزم لها      يؤديان  المعلومات  
 المعالجة المناسبة، وصعوبة إبالغ األزواج، وتفضيل التماس المعالجة في إطـار القطـاع              اللتماسالمرضى  

وتظهر هذه المشكلة بصفة خاصة في البيئات الشحيحة        . صحي الخاص، وهي ليست كافية في معظم األحيان       ال
ن طبيعة عدم ظهور األعراض التي تتسم بها معظم األمـراض       ثانياً، أ . فئات السكانية المهمشة  الموارد ولدى ال  

يعة والزهيدة التكلفة يؤديان إلى إصابة      ، واالفتقار لبرامج التحري واالختبارات التشخيصية السر      جنسياًالمنقولة  
أعداد كبيرة من الناس بأمراض مزمنة وبمعاناتهم من العواقب الطويلة األجـل الناجمـة عـن عـدم عـالج                    

ثالثاً، وعلى مستوى السياسات، يؤدي الوصم واإلجحاف وعدم تقدير عبء اإلصـابة بـاألمراض              . أمراضهم
وأخيراً، فقد ثبت أن الجهود الرامية لدمج رعاية        .  لتدابير المكافحة   إلى نقص التمويل المخصص    جنسياًالمنقولة  

  . في رعاية الصحة اإلنجابية هي أمر أكثر تعقيداً مما كان متوقعاًجنسياًاألمراض المنقولة 
  
 الستجابة عالمية سريعة لتوقي ومكافحة األمراض المنقولـة     اً توجيهي اًوتتيح مسودة االستراتيجية إطار     -٨

  : عن طريق عنصرين عمليين حاسمين هماجنسياً
  

، ويغطي جوانب مثل    جنسياًعنصر تقني لشرح األنشطة األساسية لمكافحة األمراض المنقولة           )أ(
 دون ظهور أعراض علـيهن وتوعيـة الفئـات الـسكانية            العدوىصحة المراهقين، وإصابة النساء ب    

 والفئات التي ال تملـك  جنسياًالمنقولة المعرضة لمخاطر كبرى فيما يتعلق باإلصابة بعدوى األمراض       
وسيتعين تكييف هذا الجزء من االستراتيجية مـع        . القدرة الكافية على الحصول على الرعاية الصحية      

  كل إقليم أو بلد؛
  
عنصر الدعوة، وهو يرمي من خالل تنفيذ حمالت عالمية ووطنية، للتوعية بشأن األمراض               )ب(

  . السياسية الالزمة لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد اإلرادةجنسياًالمنقولة 
  

وستقوم البلدان باختيار األنشطة المعينة التي تقترحها مسودة االستراتيجية للتنفيذ أو لتوسـيع نطـاق                 -٩
: ويمكن لهذه األنشطة أن تشتمل على مـا يلـي         . التنفيذ باالستناد إلى جدواها وعوائد االستثمار القابلة للقياس       

 عن طريـق التـدبير      جنسياًل على خدمات التشخيص والعالج المالئم لألمراض المنقولة         توسيع نطاق الحصو  
العالجي المتالزمي في مواقع نقاط الرعاية، مع إجراء الفحص المختبري أو بدونه؛ وتدريب أو تجديد تدريب                

كـز علـى    موظفي الرعاية الصحية في إطار أسلوب يركز على الزبائن؛ وتنفيذ تدخالت خاصة بالبلـدان تر              
؛ وإذكاء الوعي وتحسين المهارات لدى الشباب من        العدوىالسكان الذين ترتفع لديهم عوامل اختطار اإلصابة ب       

؛ وتوسـيع نطـاق   العـدوى خالل التثقيف وإسداء المشورة في مجال الصحة الجنسية من أجل توقي اإلصابة ب      
حسين ترصد الجيل الثاني لفيروس األيـدز،       اختبار ومعالجة الزهري لدى الحوامل في مواقع نقاط الرعاية؛ وت         

 من أجـل رصـد أوبئـة هـذه          جنسياً الطبي والترصد السلوكي لألمراض المنقولة       -مع الترصد البيولوجي    
 بفيروسه؛ والقيام بجمع المعطيات وتحليلها مع مسح أنـشطة إيتـاء            العدوىاألمراض المعدية وأوبئة األيدز و    

  .ء المرضالخدمات من أجل رصد االستجابة وعب
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وتعتمد مسودة االستراتيجية على وجود ظروف مؤاتية، يتم فيها تأمين التزام الحكومـات والـشركاء                 -١٠
الوطنيين والدوليين؛ وتوفير الموارد الكافية؛ وتنفيذ برامج تراعي الثقافات واحتياجـات الجنـسين والعقبـات               

 إدراج قائمة تتضمن بعض التدخالت ذات األولوية وتم في هذا السياق.  الناجمة عن الوصم؛ وتنسيق االستجابة
  .األثر والجدوى، واقتراح األطر الزمنية واألهداف المتوخاةالمتعلقة ببينات ال اختيرت على أساس العالية

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 

  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في اعتماد مشروع القرار التالي  -١١
  

  المية التاسعة والخمسون،جمعية الصحة الع
  

  ١؛جنسياًوقد نظرت في مسودة االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة 
  

 فـي   جنـسياً ، الذي يعترف بدور سائر األمراض المنقولة        ٣٧-٤٦ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار    
 العـام وضـع     ، الذي يطلـب إلـى المـدير       ١٤-٥٣ج ص ع   بفيروس األيدز؛ والقرار     العدوىتفشي  

 بفيروسه واألمراض المنقولة العدوىاستراتيجية عالمية للقطاع الصحي من أجل مواجهة وباء األيدز و
، الذي يحيط علماً باالستراتيجية الشاملة لقطاع الصحة لمكافحة األيدز          ٣٠-٥٦ج ص ع  ؛ والقرار   جنسياً

ريع التقدم نحو بلوغ المرامي     ، الذي يعتمد استراتيجية تس    ١٢-٥٧ج ص ع   بفيروسه؛ والقرار    العدوىو
  واألهداف اإلنمائية الدولية ذات الصلة بالصحة اإلنجابية؛

  
وإذ تقر وتؤكد االلتزام الذي أعرب عنه قادة دول العالم، إبان مؤتمر القمـة العـالمي لعـام                  

، بتحقيق الصحة اإلنجابية للجميع بحلـول عـام         )٢٠٠٥سبتمبر   / أيلول ١٦-١٤نيويورك،   (٢٠٠٥
، بمـا فيهـا     اًإدراج هذا الهدف في االستراتيجيات الرامية لبلوغ األهداف المتفق عليها دولي           و ٢٠١٥

 اًاألهداف التي ترد في اإلعالن بشأن األلفية، وبأن بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية يـستلزم اسـتثمار               
 جنـسياً ض المنقولة    سياسياً إزاء الصحة الجنسية واإلنجابية، والتي تشتمل على توقي األمرا          اًوالتزام

  ٢ومكافحتها؛
  
  ؛جنسياً االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة تعتمد  -١
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

اعتماد االستراتيجية واالستناد إليها في التأكد من أن الجهود الوطنية الرامية لبلـوغ               )١(
إلى تهدف  و وإجراءات مالئمة لوضع األوبئة المحلي       اً خطط المرامي اإلنمائية لأللفية تتضمن   

 ومكافحتها، بما في ذلك تعبئة اإلرادة السياسية وحشد الموارد          جنسياًتوقي األمراض المنقولة    
  المالية لهذا الغرض؛

  

                                                      
 .، الملحق٥٩/١١الوثيقة ج   ١
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
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 كعنصر قائم بذاته في برامج الوقاية       جنسياًإدراج توقي ومكافحة األمراض المنقولة        )٢(
  ز والصحة الجنسية واإلنجابية؛من فيروس األيد

  
 لإلصـابة   اًمراقبة تنفيذ الخطط الوطنية للتأكد من حصول األشخاص األكثر تعرض           )٣(

صابتهم إ على المعلومات واألدوات الالزمة للوقاية، وعلى تشخيص جنسياًباألمراض المنقولة 
  ومعالجتها في الوقت المناسب؛

  
  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٣
  

 على وضع خطة عمل تحدد فيها      منظومة األمم المتحدة     مؤسسساتالتعاون مع سائر      )١(
األولويات واألنشطة والجدول الزمني ومؤشرات األداء الالزمة لتنفيذ االسـتراتيجية علـى            
المستوى العالمي واإلقليمي، وتقديم الدعم الالزم للتنفيذ على مستوى البلدان ومراقبة الخطـط    

   وتوقيها؛جنسياً األمراض المنقولة الوطنية لمكافحة
  
توعية الدول األعضاء بأهمية إعـداد وتعزيـز وتمويـل التـشريعات والخطـط                )٢(

  ؛جنسياًواالستراتيجيات الداعمة لتوقي ومكافحة األمراض المنقولة 
  
دعم الدول األعضاء، بناًء على طلبها، العتماد االسـتراتيجية وتنفيـذها بأسـلوب               )٣(

، ولتقيـيم أثـر االسـتراتيجية       جنسياًضع الوبائي المحلي لألمراض المنقولة      يتناسب مع الو  
  وفعاليتها؛

  
، عن ٢٠١٥ و ٢٠١٢ و ٢٠٠٩  األعوامجمعية الصحة العالمية فيتقارير إلى   تقديم  )٤(

  .طريق المجلس التنفيذي، تتناول التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية
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  الملحق
  

  مسودة االستراتيجية العالمية للوقاية من العداوى
  ٢٠١٥-٢٠٠٦ ومكافحتها جنسياًالمنقولة 

  
  المحتويات

  
  الصفحة

  ٩  ..........................................................................................  التمهيد
  ١١  ..........................................................................................  لمحات

  ١٢  ...................................مشكلة تهدد الصحة العمومية: جنسياًالعداوى المنقولة   -١
  ١٢  ........................................................................  العبء العالمي١-١
  ١٦  . ومكافحتها، اآلن؟جنسياً أسباب االستثمار في الوقاية من العداوى المنقولة   ما هي٢-١

  ١٦  ........جنسياً  الحد من المراضة ومعدل الوفيات ذات العالقة بالعداوى المنقولة ١-٢-١
  ١٦  ............................ بفيروس العوز المناعي البشريالعدوى  الوقاية من ٢-٢-١
  ١٧  ....................................ء  للوقاية من المضاعفات الوخيمة لدى النسا٣-٢-١
  ١٨  ..........................................  للوقاية من النتائج الضائرة للحمل   ٤-٢-١

  ١٨  ......................................................اإلسراع بوتيرة التصدي  فرص ٣-١
  وز المناعيـروس العـة بفيـ التدخالت الفعالة لقاء التكاليف للوقاية من اإلصاب ١-٣-١

  ١٨  ......................................................................          البشري 
  ١٩  ................................................................شراكات جديدة  ٢-٣-١
  ١٩  ........................................دي  التقنيات الجديدة لتعزيز أنشطة التص٣-٣-١
  ٢٠  .........أسلوب الصحة العمومية للوقاية من العداوى المنقولة جنسياً ومكافحتها  ٤-٣-١
  تشجيع عامة السكان والمجموعات السكانية العالية االختطار على استخدام العازل  ٥-٣-١

  ٢٢  .......................................................................          الذكري
  ٢٣  ...........  المعوقات التي تعرقل تقديم خدمات مكافحة العداوى المنقولة جنسياً ٦-٣-١

  ٢٥  ..............................................................مرامي ونطاق االستراتيجية   -٢
  ٢٥  ...................................................................  الهدف واألغراض٢-١
  ٢٦  .....................................................................  الفئات المستهدفة٢-٢
  ٢٦  ....................................................................  المبادئ اإلرشادية٣-٢
  ٢٧  ..................................................  العناصر األساسية لعملية االستجابة٤-٢

  االعتماد على النجاح في الوقاية مـن العـداوى المنقولـة جنسيـا: االستراتيجية التقنية  -٣
  ٢٩  ................................................................................ومكافحتها  
  ٢٩  ...........................................جنسياً سراية العداوى المنقولة ديناميكيات  ١-٣
  ٣٠  ....................................... ومكافحتهاجنسياً من العداوى المنقولة الوقاية  ٢-٣

  ٣٢  ........................................................تعزيز السلوك الصحي  ١-٢-٣
  ٣٣  ................................توفير العازل الذكري والوسائل األخرى الحائلة  ٢-٢-٣
  ٣٣  ..............اها ورعاية مرضجنسياًتقديم خدمات الوقاية من العداوى المنقولة   ٣-٢-٣
  ٣٨  ..........................................إتاحة األدوية والتكنولوجيات المالئمة  ٤-٢-٣
  ٣٩  ............................................................النهوض بالبرنامج  ٥-٢-٣
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  ٤٠  ...............................المعلومات من أجل وضع السياسات والبرامج تحسين  ٣-٣
  ٤٠  ...................................................................... الترصد  ١-٣-٣
  ٤٣  .............................................................الرصد والتقيـيم  ٢-٣-٣

  ٤٤  ..................................................مع برامج وشركاء آخرين  التداخل ٤-٣
  ٤٤  ...................................................برامج القطاع الصحي العام  ١-٤-٣
  ٥٠  ...............................................................القطاع الخاص  ٢-٤-٣
  ٥١  ...............................................................إشراك المجتمع  ٣-٤-٣
  ٥٢  ............................................................ الشركاء اآلخرون  ٤-٤-٣

  ٥٢  ............... قدرات وطاقات األنظمة الصحية لتقديم خدمات فعالة ومؤثرةتعزيز  ٥-٣
  ٥٣  ..............جنسياًإتاحة خدمات رعاية المرضى المصابين بالعداوى المنقولة   ١-٥-٣
  ٥٤  ................................................................ضمان الجودة  ٢-٥-٣
  ٥٧  ...............................................................الخدماتتمويل   ٣-٥-٣
  ٥٨  .......................................................تطوير الموارد البشرية  ٤-٥-٣
  ٥٩  ...............................................دعم المختبرات إلدارة البرنامج  ٥-٥-٣
  ٦١  ................................................  إدارة المشتروات واللوجستيات٦-٥-٣

  ٦٢  ....................... المحددة لألولويات من أجل القيام بإجراءات فورية  العناصر٦-٣
  ٦٢  ................جنسياً المنقـولة العداوى  التدبير العالجي عالي الجودة لحاالت ١-٦-٣
  ٦٣  ................................................ إتاحة السلع واألدوية األساسية ٢-٦-٣
   واألكثـرارـة االختطـ  التدخالت التي يجب إجراؤها للتجمعات السكانية العالي٣-٦-٣

  ٦٤  ............................................................ لإلصابة عرضة           
  ٦٨  ............................................  إجراءات الترصد وجمع المعطيات٤-٦-٣
  ٦٩  .................................المسؤوليات المشتركة:  أسلوب التنفيذ المتكامل ٥-٦-٣

  ٧١  ........استنهاض القيادة السياسية وحشد الموارد المالية : استراتيجية الدعوة والمساندة  -٤
  ٧١  .....................................................................والمساندة الدعوة  ١-٤
  ٧١  .............................................................  العمل مع وسائل اإلعالم٢-٤
  ٧٢  ..................................................................إقامة شركات فاعلة  ٣-٤
  ٧٣  ..................................................................  حشد الموارد المالية٤-٤

  ٧٤  ......................................................................................... المراجع
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  التمهيد
  

 . مليون شخص كل يوم    ى، حوال األيدز بفيروس   العداوى، بما في ذلك     جنسياًلة  تصيب العداوى المنقو  
 تظهر في   وعداوى مزمنة وغيرها من اآلثار الخطيرة التي      وتتمثل نتائج هذه العداوى في ظهور أعراض حادة         

لغين مراحل الحقة من العمر مثل العقم، والحمل الهاجر أو المنتبذ، وسرطان عنق الرحم وموت األجنة والبـا                
ية، أو  ح مثل الزهري، أو القرحة القري     جنسياًكما أن إصابة أي شخص بعداوى أخرى منقولة         . في نهاية األمر  
وتشير البحوث الجديدة .  تزيد بشدة من مخاطر اكتساب أو نقل فيروس العوز المناعي البشريالهربس التناسلي

 العوز المناعي البـشري وسـائر العـداوى          المبكرة جداً بفيروس   العداوىإلى حدوث تفاعل قوي في ما بين        
هذه وعلى الرغم من    .  إلى هذا التفاعل    بهذا الفيروس  العداوى أو أكثر من سراية      ٪٤٠ويعزى   .جنسياًالمنقولة  
 فقدت زخمها خالل السنوات الخمس      جنسياً، فإن الجهود المبذولة للسيطرة على انتشار العداوى المنقولة          القرائن

  .ول التركيز إلى معالجات األمراض التي يسببها هذا الفيروسالمنصرمة نظراً لتح
  

 ومكافحتها جزءاً متمماً للخدمات الـشاملة       جنسياً الوقاية من العداوى المنقولة      ومن ثم ينبغي أن تصبح    
 تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية واالستجابة للدعوة إلى تحسين الصحة          حتى يتسنى   والجنسية، للصحة اإلنجابية 

  التـابع لألمـم المتحـدة      جنسية واإلنجابية، كما هو محدد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة            ال
  ).١٩٩٤ ،القاهرة(
  

علـى  ،  ٢٠١٥-٢٠٠٦ ومكافحتها،   جنسياً للوقاية من العداوى المنقولة      العالمية االستراتيجية   وتتضمن
 التقني لالستراتيجية الطرق التي يمكن من       صرالعن ويتناول   .والمساندةعنصر تقني وعنصر للدعم     : عنصرين

 وإتاحـة ،  جنسياً المنقولة   العداوىخاللها تعزيز السلوك الجنسي الصحي، وتقديم الوسائل الحائلة التي تقي من            
رصد وتقييم برامج مكافحة العـداوى المنقولـة        و،  جنسياً الوصول إليها، للعداوى المنقولة      يسهلرعاية فعالة،   

كمـا  . امجن بما يساعد على تنفيذ البر     توضيح للخطوات المطلوبة لتطوير طاقات النُظُم الصحية      وهناك  . جنسياً
  .يتم التركيز على أساليب الصحة العمومية المرتكزة على قرائن علمية سليمة وتحليل للمردودية

  
لمنقولـة   للعـداوى ا   العالية الجودة صحية  الرعاية  نطاق ال توسيع  أهمية  وتؤكد هذه االستراتيجية على     

 وخـدمات رعايـة     ، والجنـسية   في مجال الرعاية الصحية األولية وخدمات الصحة اإلنجابيـة         والسيما جنسياً
تضافر التغطية من خالل    ال كما أنها تؤكد على ضرورة توفير الفرص لزيادة نطاق           .األيدزالمصابين بفيروس   

   .مؤسسات الخاصةالمنظمات المجتمعية، ومقدمي الرعاية بالو  القطاعات الحكوميةمع
  

 أساسـاً مـن     التـي تعـاني    المجتمعات المهمشة    في بأعلى معدل تواتر     جنسياًوتقع العداوى المنقولة    
وتمثل عملية تأمين مستوى الدعم الـالزم لتـوفير         . الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية    مشكالت معينة في    

  .ه من مزايا صحية عمومية جمةمما تحقق أمراً صعباً على الرغم المجموعاتذه له فعالة تدخالت
  

يقدم المشورة والنصح لمديري البرامج حول طرق وأساليب حشد أعلـى           أما القسم الخاص بالتواخي ف    
  .مستوى من االلتزام الذي يشكل الدعامة األساسية الستجابة ذات وتيرة متسارعة

  
، إال أن النمط    األيدزل فيروس    بالرغم من وجود العديد من أنماط انتقا       هفعلى المستوى العالمي، نجد أن      

فعلـى مـدى    . جنـسياً  بمثابة عدوى منقولـة      األيدزومن ثم يعتبر فيروس     . الجنسي هو النمط السائد للسراية    
 جنـسياً السنوات، قدمت الدراسات البيولوجية والدراسات الخاصة بالوبائيات، قرائن على أن العداوى المنقولة             

وهذا بـدوره أدى إلـى      .  وسرايته األيدز بفيروس   العدوىزة الكتساب   لدى الشخص، تكون بمثابة عوامل معز     
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مما أعطـى انطباعـاً بـأن       " األيدز تيسر سراية فيروس     جنسياًبأن العداوى المنقولة    "المقولة المتعارف عليها    
  .جنسياً يختلف عن العداوى المنقولة األيدزفيروس 

  
في هـذه   " األيدز تيسر سراية فيروس     جنسياًمنقولة  إن العداوى ال  "استخدام العبارة العامة    ومن ثم فإن      

وعندما يتطلب األمر   . األيدز بخالف   جنسياًالوثيقة، يجب أن يفهم منها أنها تشير إلى العداوى األخرى المنقولة            
 جنـسياً العداوى المنقولة   "أو  " جنسياًالعداوى األخرى المنقولة    "المزيد من اإليضاح، فإننا نستخدم عبارات مثل        

، األيدزوبوجه عام، فإن االستراتيجية والتدخالت التي من شأنها وقف سراية فيروس            ". األيدزخرى بخالف   األ
  .جنسياًتفيد أيضاً في حالة العداوى األخرى المنقولة 
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  لمحات
  
  

 مليون حالة جديدة من العداوى بالجراثيم أوالبكتيريـا         ٣٤٠تقع أكثر من    
  .ألوالي المنقولة جنسياً في شتى أرجاء العالم، كل عاموبا

  
  
  

يؤدي عدم عالج حاالت العداوى بالمكورات البنية والمتدثرات، لـدى النـساء، إلـى              
٪ من عـدد الحـاالت، وإن       ٤٠اإلصابة بأمراض التهابية بالحوض بنسبة تصل إلى        

  .واحدة من كل أربع من هذه الحاالت تؤدي إلى اإلصابة بالعقم

  
  
  

٪، ٢٥يؤدي عدم عالج اإلصابة المبكرة بالزهري، أثناء الحمل، إلى موت الجنين بمعـدل              
٪ من الوفيات التـي     ٤٠٪ من وفيات الولدان، ونسبة      ١٤كما أن هذا المرض مسؤول عن       

وإن تفشي الزهري لدى الحوامل، في قـارة        . تحدث في الفترة المحيطة بالوالدة بشكل عام      
  .٪١٥٪ و٤ال، يتراوح بين أفريقيا، على سبيل المث

  
  
  

إن توفر لقاحات جديدة لفيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يؤثر على الوفاة المبكرة              
 امرأة من جراء اإلصابة بسرطان عنق الرحم، كل عـام           ٢٤٠ ٠٠٠التي تحدث لحوالى    

  .في األماكن ذات الموارد الفقيرة

  
  
  

حول العالم بسبب اإلصابة بعداوى عينية تعزى        مولود أبصارهم، كل عام،      ٤٠٠٠يفقد حوالى   
  .إلى عداوى غير معالجة بالمكورات البنية والمتدثرات، أثناء الحمل
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   الصحة العموميةتُهددمشكلة : جنسياًالعداوى المنقولة   -١
  
  العبء العالمي  ١-١
  

عن طريـق   بكتيري وفيروسي وطفيلي، تنتقل     ) عامل مسبب للمرض  (   ممراض     ٣٠هناك أكثر من    
 تنتقل، في معظم األحوال، أثناء الجماع،       جنسياًوعلى الرغم من أن العداوى المنقولة        .)١( الممارسات الجنسية 

إال أن السراية يمكن أن تحدث أيضاً من األم إلى الجنين أثناء فترة الحمل أو أثناء والدة الطفل، وعن طريـق                     
. ن خالل وسائل أخرى غير مرتبطة بممارسـة الجـنس         مشتقات الدم أو نقل األنسجة، وفي بعض األحيان، م        

 بفيروس العوز المناعي البشري، والتي تـؤدي إلـى          العداوى التي تشمل أيضاً     جنسياً المنقولة   وهذه العداوى 
 بفيروسه، أصبح ينظر إليها كمشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العموميـة،            العداوى و األيدزاإلصابة بمرض   

 جنـسياً ، بعضاً من أكثر العوامل المسببة لألمراض المنقولة         ١الجدول رقم    ويوضح   .وذلك منذ سنوات عديدة   
  .شيوعاً، واألمراض التي تسببها

  
والسـيما  ، القابلـة للـشفاء،      جنسياً مليون حالة جديدة من العداوى المنقولة        ٣٤٠ويقدر بأن أكثر من     

والمتـدثرة الحثريـة والمـشعرة      ) الـسيالن (ية  والنيسرية البن ) الزهري( العداوى الناجمة عن اللولبية الشاحبة    
 عاماً، مع   ٤٩-١٥ تحدث كل عام في شتى أرجاء العالم في الرجال وفي النساء ضمن الفئة العمرية                المهبلية،

الصحراء األفريقية، ثم   البلدان الواقعة جنوب    وقوع أعلى نسبة منها في إقليم جنوب وجنوب شرق آسيا، تليها            
، جنـسياً كما تحدث ماليـين الحاالت من العداوى الفيروسية المنقولة         . )٢( منطقة الكاريبي أمريكا الالتينية، و  

 بفيروس العوز المناعي البشري، وعداوى الهربس التناسـلي         العدوىومن بين هذه األمراض،     . أيضاً كل عام  
وعلـى  . ""البـائي " البسيط، وعداوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي، وفيروس التهاب الكبد الوبـائي           

 عبئاً صحياً واقتصادياً ضخماً، خصوصاً بالنسبة للبلدان النامية         جنسياًالصعيد العالمي، تشكل العداوى المنقولة      
  .)٣(  من الخسائر االقتصادية الناتجة عن اعتالل الصحة٪١٧حيث تكون مسؤولة عن 

  
ي لإلصـابة بـأمراض القرحـات       ، الـسبب الرئيـس    ٢ بفيروس الهربس البسيط، الـنمط       العدوىوتمثل    •

أن البلدان الواقعة جنوب الصحراء األفريقية      وتوضح المعطيات المأخوذة من     . في البلدان النامية   التناسلية
ويتراوح معدل انتشار مـرض     . العدوى من الرجال مصابون بهذه      ٪٥٠–٪١٠و من النساء    ٪٨٠–٪٣٠

وفي البلدان اآلسـيوية    . ٪٤٠ و ٪٢٠يكا بين   ، بين النساء في وسط وجنوب أمر      ٢الهربس البسيط، النمط    
وفـي الواليـات    . ٪٣٠ و ٪١٠النامية، يتراوح معدل انتشار هذا المرض لدى السكان بوجه عام، بـين             

وفـي  . )٤( ٪١٩ عاماً إلى    ٤٩-١٤المتحدة األمريكية يصل معدل انتشار نفس المرض في الفئة العمرية           
كل متجانس، لدى النساء أكثر منها لدى الرجال، كمـا أنهـا     شتى أرجاء العالم، ترتفع إيجابية المصل، بش      

 وىالعـد  بفيروس الهربس البسيط دوراً مهماً فـي نقـل           العدوىوتلعب  . )٥(تتزايد مع التقدم في العمر      
 المتحـدة، أن    تنزانياوقد أظهرت دراسة أجريت في موانزا، بجمهورية        . بفيروس العوز المناعي البشري   

 بين النساء، يمكن أن تعـزى إلـى         ٪٢٢العوز المناعي البشري بين الرجال و      من العدوى بفيروس     ٪٧٤
 .)٦( ٢اإلصابة بفيروس الهربس البسيط، النمط 

  
وهـي تـسبب    . جنـسياً المنقولة  و الممرضات الفيروسية الهامة   فيروس الورم الحليمي البشري أحد       ويعد  •

 وفاة،  ٢٤٠ ٠٠٠ يؤدي إلى حدوث     مما  حالة سنوياً من سرطان عنق الرحم      ٥٠٠ ٠٠٠اإلصابة بحوالي   
 .)٩-٧( أكثرها في البلدان فقيرة الموارد
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من خالل اشتراك أكثر من شخص فـي        و،  جنسياً، الذي يمكن أن ينتقل      "البائي"يؤدي التهاب الكبد الوبائي       •
 مليـون   ٣٥٠استخدام إبر الحقن، وأيضاً عن طريق نقل الدم، ومن األم للطفل، إلى اإلصابة بما يقدر بـ                 

حالة من التهاب الكبد المزمن، وحدوث ما ال يقل عن مليون حالة وفاة كل عام من جراء تـشمع الكبـد                     
 مما يحد من حـاالت      "البائي" من اإلصابة بالتهاب الكبد      وهناك بالفعل لقاح للوقاية   . )١٠( وسرطان الكبد 

 .)١٢،١١( سرطان الكبدب اإلصابة
  

ماعية والديموغرافية واتجاهات الهجـرة، فـإن المجتمعـات الـسكانية           واستناداً إلى االتجاهات االجت   
وبينما يبلغ . كبير، ستظل آخذة في االرتفاع بشكل جنسياًالمعرضة لعوامل االختطار لإلصابة بالعداوى المنقولة 

تواجه األمـم    مداه في العالم النامي، فمن المتوقع أيضاً أن          جنسياً اإلصابة بالعداوى المنقولة     عنالعبء الناشئ   
 جنسياًالصناعية عبئاً متزايداً من جراء هذا المرض والذي يمكن عزوه إلى انتشار العداوى الفيروسية المنقولة                

وإن التكلفة االجتماعية واالقتصادية للعداوى     . زيادة السفر وغير القابلة للعالج، واالتجاهات السلوكية الجنسية،       
وتعد هذه األمراض من بين أكثر عشرة أسباب،        . ة عنها، هي تكلفة باهظة    ، والمضاعفات الناجم  جنسياًالمنقولة  

تستدعي زيارة المريض لمرافق الرعاية الصحية في معظم البلدان النامية، بما يستنفد، بشكل ضخم، الميزانيات          
مسؤولة عن  جنسياًوإن الرعاية التي توجه إلى معالجة عواقب العداوى المنقولة . سرالصحية الوطنية ودخل اُأل

فيما يختص بتحري ومعالجة حـاالت سـرطان        ) التخصصية(نسبة كبيرة من تكاليف الرعاية الصحية الثالثية        
 ورعاية المراضة في فترة مـا حـول الـوالدة،           ، وتقصي أمراض العقم   ،عنق الرحم، ومعالجة أمراض الكبد    

وتتـضمن  . حوض المزمنة لدى النساء   وفقدان البصر لدى األطفال، واألمراض الرئوية لدى األطفال، وآالم ال         
. ، الصراعات التي تحدث بين الشركاء في الجنس، والعنف المنزلي         جنسياًالتكلفة االجتماعية للعداوى المنقولة     

 جنسياًسائر العداوى المنقولة    العامل الخاص ب    تميم وتتصاعد التكاليف بشكل أكبر عند األخذ في االعتبار تأثير        
  . العوز المناعي البشريالمعزز لسراية فيروس
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   واألمراض التي تسببهاجنسياًالممرضات الرئيسية المسببة للعداوى المنقولة : ١الجدول 
  

 المظاهر السريرية واألمراض األخرى المرتبطة بها الممراض
  )البكتيرية(العداوى الجرثومية 

  داء السيالن  المكورة البنية
، التهاب البربخ، التهاب الخصية،     )التهاب اإلحليل (لي  إفراز إحلي : الرجال
  عقم

التهاب عنق الرحم، التهاب بطانة الرحم، التهاب النفير، مرض         : النساء
التهابي حوضي، عقم، تمزق الغشاء قبل موعد الوالدة، التهاب حـوائط           

  الكبد
التهاب المستقيم، التهاب البلعوم، عدوى منتثرة بالمكورات       : كال الجنسين 

  البنية
 التهاب الملتحمة، تندب القرنية والعمى: الولدان

  عدوى المتدثرات  المتدثرة الحثرية
، التهاب البربخ، التهاب الخصية،     )التهاب اإلحليل (إفراز إحليلي   : الرجال
  عقم

التهاب عنق الرحم، التهاب بطانة الرحم، التهاب النفير، مرض         : النساء
بل موعد الوالدة، التهاب حـوائط      التهابي حوضي، عقم، تمزق الغشاء ق     

  الكبد، والذي يكون عديم األعراض بصفة عامة
  التهاب المستقيم، التهاب البلعوم، متالزمة رايتر: كال الجنسين

  التهاب الملتحمة، االلتهاب الرئوي: الولدان
  المتدثرة الحثرية

  )٣ ل – ١الذراري ل (
  جنسياًورم حبيبي لمفي منقول 

  ، التهاب المستقيم)األدبال(، تورم اإلربيتان قرحة: كال الجنسين

  الزهري  الشاحبةاللولبية 
مع تضخم موضـعي فـي العقـد        ) تقرحات(قرحة أولية   : كال الجنسين 

، أضرار بالعظام، وأضـرار      ))التا(( اللمفاوية، طفح جلدي، أورام لقمية      
  قلبية وعائية وعصبية

  لوالدة قبل األوان، ا)إجهاض أو موت الجنين(فقدان الحمل : النساء
  موت الجنين، الزهري الخلقي: الولدان

  قريح  المستدمية الدوكرية
  قرحات تناسلية مؤلمة قد تكون مصحوبة بتقرحات: كال الجنسين

  )داء الدونوفانيات(ورم حبيبي إربي   الحبيبومية) المغمدة(الكلبسيال 
ربيـة   تورمات عقدية وآفات تقرحيـة فـي المنـاطق اإل          :كال الجنسين   

  والشرجية التناسلية
  )التهاب إحليلي ال سيالني(إفرازات إحليلية : الرجال  المفطورة الحبيبية

  التهاب مهبلي جرثومي، واحتمال مرض التهابي حوضي: النساء
  )التهاب إحليلي ال سيالني(إفرازات إحليلية : الرجال  الميورة الحالة لليوريا

  ال مرض التهابي حوضيالتهاب مهبلي جرثومي، واحتم: النساء
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 المظاهر السريرية واألمراض األخرى المرتبطة بها الممراض
    العداوى الفيروسية

  )األيدز(متالزمة العوز المناعي المكتسب   فيروس العوز المناعي البشري
  األيدزأمراض مرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري، : كال الجنسين

  ٢فيروس الهربس البسيط، النمط 
 ١فيروس الهربس البسيط الـنمط    

  )أقل انتشاراً(

  يالهربس التناسل
  آفات وتقرحات حويصلية في المنطقة الشرجية التناسلية: كال الجنسين

  )غالباً ما يكون مميتاً(هربس وليدي : الولدان
  الثآليل التناسلية  فيروس الورم الحليمي البشري

  ثآليل قضيبية وشرجية، سرطانة القضيب: الرجال
ثآليل قرحية، وشرجية وعنق رحمية، سرطانة عنـق الـرحم،          : النساء

  سرطانة قرحية وشرجية
   الكبد الفيروسيالتهاب  "البائي"فيروس التهاب الكبد 

  التهاب كبدي حاد، تليف الكبد، سرطان الكبد: كال الجنسين
  

  الفيروسة المضخمة للخاليا 
  للخاليا بالفيروسة المضخمة وىالعد

حمى تحت السريرية أو غير نوعية، تورمات عقدية لمفية         : كال الجنسين 
  . أمراض كبدية، إلخمنتشرة،

  المليساء المعدية  فيروسة المليساء المعدية
عقد جلدية مسررة جامدة في المناطق التناسلية أو عامـة          :  الجنسين كال

  في الجسم
ســاركومة كــابوزي المرتبطــة 

أو فيـروس   (بفيروس الهـربس    
  )٨ نمط الهربس البشري،

  ساركومة كابوزي
األشخاص الذين يعانون مـن  نوع نشط من السرطان لدى    : كال الجنسين 
  مناعة مكبتة

    العداوى باألوالي الحيوانية
  داء المشَعرات  المشَعرة المهبلية

غالباً ما يكـون    ) التهاب إحليلي غير سيالني   (إفرازات إحليلية   : الرجال
  عديم األعراض

التهاب مهبلي مصحوب بإفرازات زبدية غزيـرة، والدة قبـل          : النساء
  ن المولود عند الوالدةاألوان، نقص وز

  نقص الوزن عند الوالدة: الولدان
    العداوى بالفطريات

  المبيضة البيضاء  
  عدوى سطحية على حشفة القضيب: الرجال
التهاب قرحي مهبلي مع إفرازات ثخينة رائبة مع حكة وحرقان          : النساء
  فرجي

    العداوى بالطفيليات
  عدوى قمل العانة  قمل العانة
  جرب   الجربية القارمة
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 ومكافحتها،  جنسياً في الوقاية من العداوى المنقولة       االستثمارما هي أسباب      ٢-١
  اآلن؟

  
  جنسياًالحد من المراضة ومعدل الوفيات ذات العالقة بالعداوى المنقولة   ١-٢-١
  

الوفيـات فـي    ، عبئاً هائالً من المراضة و     األيدز بفيروس   وىالعد، غير   جنسياًتفرض العداوى المنقولة      
البلدان المحدودة الموارد والبلدان المتقدمة على السواء، بشكل مباشر من خالل تأثيرها علـى نوعيـة الحيـاة     
والصحة اإلنجابية وصحة الطفل، وبشكل غير مباشر من خالل دورها في تيسير السراية الجنـسية لفيـروس                 

  .ردي ومن خالل تأثيرها على الوضع االقتصادي الوطني والفاأليدز
  

. وتتفاوت العواقب الصحية في مداها من أمراض حادة خفيفة إلى آفات مشوهة ومؤلمة وأمراض نفسية                
.  بالمكورة البنية، مثالً، تسبب آالماً للرجال أثناء التبول، وآالماً حادة أو مزمنة للنساء أسـفل الـبطن                 العدوىف

المراحل المبكرة، فإنها يمكن أن تـسبب أمراضـاً         لم تعالج عدوى الزهري، رغم أنها ال تسبب آالماً في            وما
.  الحـادة  العـدوى عصبية وقلبية وعظمية في مراحل الحقة من العمر، وفقدان الجنين لدى الحوامل في حالة               

وتسبب القرح اللينة قرحاً مؤلمة مسببة للعجز قد تؤدي إلى تخريب النسيج إذا تأخرت المعالجة عـن بـضعة                   
 بالهربس التناسلي فتسبب معاناة نفـسية جنـسية         العدوىأما  . ص المنقوصي المناعة  أيام، والسيما في األشخا   

  . شديدة نظراً لطبيعتها المعاودة والمؤلمة، والسيما لدى الشباب
  

وتشمل التكـاليف   . كما أنها تفرض عبئاً اقتصادياً ثقيالً على األفراد والبلدان ككل، وتؤثر في انتاجيتهم              
 والمواد؛ وتكاليف أخرى غيـر      للرعاية تكاليف مباشرة، طبية وغير طبية،       جنسياًقولة  المرتبطة بالعداوى المن  

مباشرة تتمثل في الوقت الذي أمضاه الشخص في المرض، عندما يعجز عن المشاركة في أي أنشطة إنتاجيـة                  
). ينة منـه   أو ألخذ ع   للرعايةمثل السفر للحصول على المعالجة، أو وقت المكث في المرفق الصحي انتظاراً             (

 يجعلها جديرة بالمكافحة كمـشكلة مـن مـشكالت الـصحة            جنسياًإن حجم العبء العالمي للعداوى المنقولة       
  .العمومية

  
   بفيروس العوز المناعي البشريالعدوىالوقاية من    ٢-٢-١
  

ال  عن طريق االتص   األيدز ومعالجتها يحدان من انتقال فيروس       جنسياًإن الوقاية من العداوى المنقولة      
. الجنسي، والسيما بين الفئات التي لها عدد كبير من القرناء في العالقة الجنسية، مثل البغايا والمترددين عليهن                

 أثنـاء   األيدز يزيد من مخاطر انتقال فيروس       جنسياًكما أن وجود التهاب غير معالج أو عدوى تقرحية منقولة           
 وقـرين آخـر غيـر       العـدوى ائية، بين قـرين مـصاب ب      العالقة الجنسية، التي لم تتخذ لها االحتياطات الوق       

 يكـون أكبـر إذا      األيدز في تعزيز سراية فيروس      جنسياًالمنقولة   ويبدو أن دور سائر العداوى    . )١٣( مصاب
إذ توضح البينات الحديثة أن الهربس التناسلي قد يكون مسؤوالً عن حدوث نـسبة              . كانت هذه العداوى تقرحية   
 تحد  ٢ لفيروس الهربس البسيط، النمط      الكابتة وأن المعالجة    س العوز المناعي البشري   كبيرة من العداوى بفيرو   

 وهناك تقديرات بأن أمراض القرحات التناسلية تزيد من مخاطر          .)١٦-١٤( األيدزمن إصابة النساء بفيروس     
ـ          ٣٠٠ – ٥٠سراية فيروس العوز المناعي البشري بمقدار        تخدام  ضعف لكل مرة يحدث فيها جماع بغيـر اس

   .)١٧( وسيلة واقية
  

 واحدة من المنافذ الرئيسية للوقايـة  جنسياًوتعتبر المرافق التي تقدم الرعاية لمرضى العداوى المنقولة       
من اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري، حيث إن المرضى الذين يلتمـسون الرعايـة بـسبب اإلصـابة         
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انية الرئيـسية المـستهدفة بالتوعيـة التـي تتعلـق بالوقايـة،              هم إحدى الفئات السك    جنسياًبالعداوى المنقولة   
 للكشف عن وجود فيروس العوز المناعي البشري، وربمـا يحتـاجون إلـى               والسرية وباالختبارات الطوعية 

 وقد يعاني المرضى الذين يحضرون      .األيدزالرعاية في ما يتعلق باإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري أو           
 ،األيدز، في الوقت نفسه، من عدوى أولية بفيروس         جنسياً بحثاً عن الرعاية للعداوى المنقولة       للعيادات الصحية 
ولقد كان فيروس العوز المناعي البشري المعزول من الـسائل          .  الفيروسي لديهم مرتفعاً   الِحملوعادة ما يكون    

وفي أعقاب العالج من    . الويالمنوي أعلى ست مرات لدى الرجال المصابين بالتهاب اإلحليل السيالني في ما           
التهاب اإلحليل، انخفض الحمل الفيروسي إلى معدالت مشابهة لتلك الموجودة لدى الرجال المصابين بعـدوى               

 وفي دراسة جرت مؤخراً في الواليـات        .)١٨( فيروس العوز المناعي البشري دون اإلصابة بالتهاب اإلحليل       
روس العوز المناعي البشري ولديهم إصابة تتراوح بـين األوليـة            رجالً مصاباً بفي   ٥٢المتحدة األمريكية على    

 من هؤالء الذين كانوا يتلقون عالجاً بمضادات الفيروسات القهقهرية، كانت ٪٥٨والثانوية بالزهري، اتضح أن 
اإلصابة بالزهري لديهم مصحوبة بزيادة كبيرة في الحمل الفيروسي، لفيـروس العـوز المنـاعي البـشري،                 

ولقد مكنت معالجة الزهري من استعادة المناعة وتركيزات فيروس العوز . CD4 خاليا في عدد بيروانخفاض ك
، بما يؤكد أهمية الوقاية والمسارعة      العدوىالمناعي البشري في المناطق التناسلية لمعدالتها في مرحلة ما قبل           

لمناعي البشري، كاستراتيجية    بفيروس العوز ا   العدوىفي عالج اإلصابة بالزهري لدى األشخاص المصابين ب       
 .)١٩( وقائية، إلى جانب تحسين جودة الرعاية لألشخاص الذين يتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري             

، وتشجيع استخدام العـازل     جنسياًعداوى أخرى منقولة    معالجة أي   وويمكن أن يكون للرسائل الوقائية الفعالة،       
  . بفيروس العوز المناعي البشريالعدوىن سراية  على الحد متأثيراً كبيراًالذكري، 

  
مـرض  لمرمى السادس من المرامي اإلنمائية لأللفية يدعو األمم إلى وقف انتشار            الهدف السابع ل  إن  

طـرق  أظهـرت ال  في جمهورية تنزانيا المتحدة،     و . بفيروسه والعودة به إلى المعدالت األولى      وىالعد و األيدز
 يمكن أن تقلل من السراية الجنسية لفيروس العوز المناعي جنسياًة العداوى المنقولة صارمة، أن معالجالعلمية ال

البشري، بطريقة تـتصف بالفعالية العالية لقاء التكاليف، وذلك حين خفَّضت المعالجـة الجيـدة لمتالزمـات                
بة تدخل مجتمعي    في تجر  ٪٣٨ بفيروس العوز المناعي البشري بنسبة       العدوى، حدوث   جنسياًالعداوى المنقولة   

وربما يمكن تعميم تجربة موانزا على مجتمعات سكانية أخرى تـتركز فيهـا اإلصـابة الوبائيـة                . في موانزا 
وإن معظم العداوى التي تحدث بفيروس العوز المناعي البشري تُكتسب مـن            . بفيروس العوز المناعي البشري   

 ومن ثم تعتبر معالجة     . القابلة للمعالجة، مرتفع   جنسياً الشركاء العابرين، كما أن معدل انتشار العداوى المنقولة       
، أحد التدخالت الفعالة، والتي تُسهم في تحقيق الهدف السابع للمرمـى الـسادس مـن                جنسياًالعداوى المنقولة   

  .المرامي اإلنمائية لأللفية
  
  للوقاية من المضاعفات الوخيمة لدى النساء   ٣-٢-١
  

 ٪٤٠ و ٪١٠وإن ما بـين     . السبب الرئيسي الذي يمكن الوقاية منه للعقم       جنسياًتمثل العداوى المنقولة    
 من جهة أخـرى،     .)٢٠( من النساء المصابات بعدوى غير معالجة بالمتدثرات يصبن بمرض التهابي حوضي          

.  من حاالت العقم لدى النساء     ٪٤٠ – ٪٣٠، مسؤول عن    العدوىفإن ما يلحق بالبوق من تلف عقب اإلصابة ب        
الحمل ( فإن النساء اللواتي أصبن بمرض التهابي حوضي، يصبحن معرضات للحمل المنتبذ           –لك  عالوة على ذ  

 من حاالت   ٪٥٠ – ٪٤٠ مرات أكثر من أولئك الالتي لم يصبن بهذا المرض، كما أن             ١٠ – ٦واقع  ب) البوقي
  .)٢١(الحمل المنتبذ يمكن عزوها إلى إصابة سابقة بمرض التهابي حوضي 

  
 حالة سـرطان عنـق      ٥٠٠,٠٠٠يروس الورم الحليمي البشري إلى حدوث حوالي         بف العدوىوتؤدي  

وهي تمثل ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء، بعد سرطان الثدي، وتتسبب في وفـاة                . رحمي سنوياً 
  .)٩-٧(  سيدةً سنوياً، معظمها يقع في األماكن الفقيرة الموارد٢٤٠ ٠٠٠ ىحوال
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رمى الخامس من المرامي اإلنمائية لأللفية إلى خفض معدل وفيات األمومة           مهدف السادس لل  ويسعى ال 
وإن الوقاية من األمراض االلتهابية الحوضية من شأنها        .  بمقدار ثالثة أرباع ما كانت عليه      ٢٠١٥بحلول العام   

ن الوقاية من   أن تسهم في تحقيق هذا المرمى من خالل الحد من أعداد الوفيات المرتبطة بالحمل المنتبذ، كما أ                
 بفيروس الورم الحليمي البشري سوف تؤدي إلى خفض أعداد النساء الالتي يقضي علـيهن سـرطان                 العدوى

  .عنق الرحم
  
  للوقاية من النتائج الضائرة للحمل  ٤-٢-١
  

، التي ال تـتم معالجتها، مع حدوث عداوى خلقية وأخرى تقع فـي             جنسياًتـترافق العداوى المنقولة    
  .جنسياًة بالوالدة عند الولدان، خاصة في المناطق التي ال تـتم فيها مكافحة العداوى المنقولة الفترة المحيط

  
 من حاالت الحمل لدى السيدات المصابات بالزهري المبكر غير المعالج، أن يولـد              ٪٢٥ويحدث في   

 يجعل معدل الوفيات     من هذه الحاالت يموت الطفل خالل الفترة المحيطة بالوالدة، مما          ٪١٤الطفل ميتاً، وفي    
فريقيـا، علـى    أويتراوح معدل انتشار الزهري لدى الحوامل في        . ٪٤٠خالل الفترة المحيطة بالوالدة حوالي      

وتؤدي اإلصابة بعداوى المكورات البنية غير المعالجة إلى حـدوث          . )٢٢( ٪١٥ و ٪٤سبيل المثال، مـا بين     
لحوامل المصابات بهذه العداوى، كما تـصل نـسبة          من ا  ٪٣٥في  ) والدات مبتسرة (إجهاض تلقائي و خداج       

وفي غياب العالج الوقـائي،     . )٢٣( ٪١٠وفيات الولدان في الفترة المحيطة بالوالدة لدى هؤالء السيدات إلى           
 من الولدان الذين يولدون ألمهات مصابات بسيالن وال يخضعن للمعالجة، ونسبة تصل إلـى               ٪٥٠-٪٣٠فإن  
دون ألمهات مصابات بعدوى بالمتدثرات وال يحضرن أيضاً للمعالجـة، يـصابون             من الولدان الذين يول    ٪٣٠

 وليـد،   ٤٠٠٠-١٠٠٠وينتهي الحال بأن يصاب     . )٢٥-٢٤(بالرمد الوليدي الذي يمكن أن يفضي إلى العمى         
  .)٢٦(كل عام بالعمى بسبب هذه الحالة على مستوى العالم 

  
ـ          وإن جهداً عالمياً للقيام بتدخالت فعالة للوقا         ر الوقايـة  ـية من الزهري الِخلقي مـن شـأنه أن يوف

 حالة وليد ميت أو وفاة للولدان خالل الفترة المحيطة بـالوالدة، سـنوياً، فـي قـارة أفريقيـا                    ٤٩٢ ٠٠٠ لـ
وفيما يتعلق بالفعالية لقاء التكاليف، فإنه في موانزا، بجمهورية تنزانيا المتحدة، ومـع انتـشار               . )٢٧( وحدها

 دوالراً أمريكياً لكـل سـيدة يـتم تحـري     ١,٤٤ من الحوامل، تقدر تكلفة التدخل بـ ٪٨لدى الزهري النشط  
 دوالراً أمريكياً لكل سنة     ١٠,٥٦ دوالراً أمريكياً لكل امرأة يتم عالجها من هذا المرض، و          ٢٠المرض لديها، و  

سـنة مـن سـنوات      وتتراوح التكلفـة لكـل      . من سنوات العمر المصححة باحتساب مدة العجز، يتم إنقاذها        
المصححة باحتساب مدة العجز والتي يتم إنقاذها من خالل كافة الدراسات الخاصة بتحـري الزهـري،                 العمر
  . )٢٨( دوالراً أمريكياً ١٩ و٤ بين
  
  فرص اإلسراع بوتيرة التصدي  ٣-١
  
   يالتدخالت الفعالة لقاء التكاليف للوقاية من اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشر  ١-٣-١
  

 هو أحد التدخالت التي ثبتت علمياً فعاليتها        جنسياًإن تحسين التدبير العالجي لحاالت العداوى المنقولة        
وإذا تـم   . )٣١-٢٩(  بفيروس العوز المناعي البشري لدى السكان بـشكل عـام          العدوىلخفض معدل حدوث    

 عالية، فـإن الفعاليـة لقـاء        استهداف توجيه الخدمات إلى مجموعة معينة من السكان معرضة ألخطار سراية          
  .)٣٢(التكاليف تصبح أمراً مؤكداً بصورة أكبر 
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  شراكات جديدة  ٢-٣-١
  

 بفيروسه والذي يتضمن التزامـاً بمكافحـة        العدوى و األيدزهناك تصميم عالمي متجدد لمكافحة وباء       
تحدة لاللتزام بمكافحة مرض    إن إعالن األمم الم   .  بوصف ذلك استراتيجية وقائية مبدئية     جنسياًالعداوى المنقولة   

، ينص على أنه بينما تعد الرعاية والدعم والمعالجة عناصر          )٢٠٠١يونيو  / حزيران ( بفيروسه العدوى و األيدز
أساسية ضمن جهود التصدي، فإن الوقاية البد أن تكون هي الدعامة األساسية إلجراءات التـصدي لجائحـة                 

 وقد شهدت ساحة التنمية الدولية شركاء       .جنسياًوالفعالة للعداوى المنقولة    ، بما في ذلك المعالجة المبكرة       األيدز
، بما في ذلك، جمعيات المساندة والدفاع عن الحقوق، وشبكات وجماعات تتمتع بنفـوذ              ومصادر تمويل جديدة  

 ومـن . وتأثير قوي، إلى جانب شركاء من القطاعات غير الصحية، مثل القطاع التجاري والمؤسسات الخيرية             
الممكن حشد الموارد المالية عن طريق مصادر التمويل الجديدة هذه، إضافة إلى المصادر الموجودة بالفعـل،                

 ١. بفيروسهالعدوى واأليدز، بما في ذلك مرض جنسياًلتحقيق التصدي المكثف للعداوى المنقولة 
  

محدودة المـوارد، مثـل     لاماكن  األ في   المحققة والنتائج الناجحة    ويشير الطيف المتنوع من التدخالت    
 أنه باإلمكـان مكافحـة العـداوى        إلى والسويد والمملكة المتحدة،     الدانمركتايلند وأوغندا، وبلدان أخرى مثل      

 . باستنهاض التأيـيد السياسي والموارد الكافية للقيام بهذه األنشطة واستمرارها بـشكل حاسـم             جنسياًالمنقولة  
والشراكات مع الوكاالت المعنية من شأنه تيسير تبادل المعلومات وتعميم           في أن التعاون بين البلدان       ءمرا وال

  .الدروس الناجحة
 

من الممكن ربط جهود الوقاية من سراية فيروس العوز المناعي البشري من األم إلى الطفل، بجهـود                 
 بفيـروس العـوز     الوقاية من داء الزهري الِخلقي لتفادي وقوع الكارثة المتمثلة في وقاية الرضع من اإلصابة             

عالوة على  . )٣٣(المناعي البشري، بينما هم يموتون من جراء اإلصابة بالزهري، كما كان الحال في هايتي               
 . لقاء تكاليفهاالتدخالتذلك، فإن هذا الربط من شأنه أن يعزز، بشكل أكبر، من فعالية 

  
  التقنيات الجديدة لتعزيز أنشطة التصدي  ٣-٣-١
  

 وسـبل التمنيـع ضـدها       جنسياًتحقيقه في مجال تشخيص وعالج العداوى المنقولة        إن التقدم الذي تم     
والحيلولة دون اإلصابة بها، توفر الفرص لرؤى ووسائل وحلول جديدة تجاه الوقاية منها ومن عداوى الجهاز                

  .التناسلي ورعاية مرضاها وترصد اإلصابة بها
  

  االختبارات التشخيصية السريعة

الجديدة التي تجرى في نقاط تقديم الرعاية لكشف اللولبية، من تحري داء الزهري فـي               تمكن االختبارات     •
 .المراكز الصحية النائية مع تقديم المعالجة الالزمة دون تأخير

                                                      
 والـسل والمالريـا،   األيـدز تشمل بعض المصادر المتوفرة على المستوى الوطني الصندوق العـالمي لمكافحـة      ١

الفيروسات القهقريـة، وخطـة طـوارئ    واالستراتيجيات والمبادرات التي تستهدف زيادة سبل الحصول على مضادات        
 باليـين دوالر    ٩بما في ذلك ما يقرب مـن        ( بليون دوالر أمريكي     ١٥، التي تقدم    األيدزالرئيس بوش إلغاثة مرضى     

 بفيروسه، على مدى خمس سنوات، مع التركيز علـى          العدوى و األيدزلمكافحة جائحة   ) أمريكي في صورة تمويل جديد    
 جنـسياً ء بهذا المرض وبرامج البنك الدولي المتعددة القطاعات لمكافحة العـداوى المنقولـة             من البلدان األكثر ابتال    ١٥
  .األيدزو



  A59/11          Annex    الملحق                ٥٩/١١ج

20 

 واالسترشـاد   جنسياًاتجاهات العداوى المنقولة     التضخيم للحموض النووية لرصد      اختباراتيمكن استخدام     •
 علـى العينـات الـسهلة       بعض هذه االختبارات  ويمكن استخدام   . ديل المعالجة بها لتوجيه بروتوكوالت تع   

 .التجميع مثل البول والمسحة المهبلية التي تجرى ذاتياً
 
يجري حالياً تطوير جيل جديد من االختبارات التشخيصية السريعة والزهيدة الثمن والخاصة بالكشف عن                •

  .المتدثراتعداوى 
 

 المداواة

 التي أصـبحت أسـعارها ميـسورة، مثـل          جنسياًوية الخاصة بمعالجة العداوى المنقولة      هناك بعض األد    •
السيـبروفلوكساسين، لألمراض التي يكون فعاالً فيها، واألسيكلوفير، كما أن هناك أدوية أخـرى مثـل               

لتي سوف  األزيثرومايسين والسيفيكسيم، التي تتمتع بالميزة اإلضافية المتمثلة في كونها أحادية الجرعة، وا           
وقد تم وضع االستراتيجيات الخاصة بتـأمين كميـات         . تصبح أقل سعراً مع انقضاء فترة تسجيل براءتها       

واليزال البنسلين ناجعاً في معالجة اإلصابات المبكرة بالزهري، ويمكن إعطاؤه كمعالجـة            . ضخمة منها 
 .أحادية الجرعة، وإن كانت تتم عن طريق الحقن

 
 اللقاحات

 الوقائية المضادة لألنماط المكونة للورم من فيروس الورم الحليمي البشري، تبـشر بـالخير               إن اللقاحات   •
وينبغي أن يتعاون المجتمع الدولي مع البلـدان إلعـداد          . الكثير وسرعان ما سوف تصبح متاحة ومتوفرة      

 تغطية على    لضمان تحقيق  االستراتيجيات ووضعها لتعزيز تنفيذها واستخدامها في برامج التمنيع الوطني        
  .)٣٥،٣٤( جنسياًمستوى عال، وبخاصة في فئة المراهقين قبل أن يصبحوا نشطين 

 
 من فيروس الهربس البسيط، إال أن أحد اللقاحات يبـشر بـالخير           ٢ال يتوفر حتى اآلن لقاح مضاد للنمط          •

وتمس . )٣٦(س الفيرولدى النساء الالتي لم يتعرضن سابقاً لإلصابة بالنمط األول أو النمط الثاني من هذا 
الحاجة إلجراء المزيد من التجارب الميدانية في أماكن مختلفة لتقيـيم فائدته في مجموعة متنوعـة مـن                 

 من فيروس الهـربس  ٢بالنمط  العدوى ونظراً الرتفاع معدل انتشار .األوساط أو البيئات الوبائية المختلفة 
 من ٢ بالنمط العدوىإن استخدام لقاح للوقاية من انتشار ، فاأليدزالبسيط، وأهميته في زيادة انتقال فيروس 

ومن ثم يجب أن يتضافر المجتمـع الـدولي،         . خيرالفيروس الهربس البسيط في مرحلة مبكرة يبشر بكل         
 العـدوى ووكاالت التمويل، والحكومات، للتخطيط وإلحراز تقدم في مضمار إعداد لقاحات فعالـة ضـد               

  .سيط من فيروس الهربس الب٢بالنمط 
 
، وبالتالي ينبغي على البلدان وضـع خطـط         ١٩٨٢منذ عام   ،  "ب"إن هناك لقاحاً وقائياً ضد التهاب الكبد          •

واستنهاض تضمين اللقاح الحالي في برامج التمنيع من أجل ضـمان تمنيـع             " ب"للوقاية من التهاب الكبد     
 بالتهـاب   العدوىرضين لخطر اإلصابة ب    والمع جنسياًاألطفال بكل البلدان، وإتاحته لكل البالغين الناشطين        

  ".ب"الكبد 
 
   ومكافحتهاجنسياًأسلوب الصحة العمومية للوقاية من العداوى المنقولة   ٤-٣-١
  

 عن طريق استخدام مجموعة مؤلفة      جنسياًيمكن تحقيق وقاية ورعاية فعالة لمرضى العداوى المنقولة         
لتغطي والوقاية منها،  جنسياًخاصة بالعداوى المنقولة حيث يجب توسيع خدمات الرعاية ال. من أساليب التصدي

  :مضمومة الصحة العمومية التي تشمل اآلتي
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  .تشجيع السلوك الجنسي المأمون  •
 

  .تشجيع السلوك المتعلق بااللتماس المبكر للرعاية الصحية  •
 

 الرعاية  برامجع   ورعاية مرضاها بطريقة أفقية عبر جمي      جنسياً الوقاية من العداوى المنقولة      تنفيذ  •
 وبرامج مكافحة فيروس العـوز       والجنسية الصحية األولية، بما في ذلك مرافق الصحة اإلنجابية       

ومن المعروف أنه قد تم في عدد من البلدان توثيق برامج متكاملـة وناجحـة               . المناعي البشري 
عوز المناعي البشري   ، وفيروس ال  جنسياًوتتسم بالفعالية لقاء التكاليف، لمكافحة العداوى المنقولة        

والسل، حيث يتم تقديم الرعاية من قبل مقدمي الرعاية الصحية على مستوى مراكـز الرعايـة                
ويتمتع هذا األسلوب بالجاذبية، ويوفر التكاليف لكل من العميل والنظـام           . الصحية األولية أنفسهم  
 .الصحي على حد سواء

  
  : ، ويشتمل علىجنسياًاوى المنقولة إيجاد أسلوب شامل للتدبير العالجي لحاالت العد  •
  
  ؛جنسياًتحديد هوية متالزمة العداوى المنقولة   -
  
  ؛ لهذه المتالزمةالميكروباتالمعالجة المناسبة بمضادات   -
  
فيـروس العـوز   ، بما فـي ذلـك   جنسياًتقديم المشورة والتثقيف الصحي حول العداوى المنقولة         -

  ؛المناعي البشري
  
  ؛دام العازل الذكريتشجيع على استخال  -
  
 ). لمزيد من التفاصيل٣,٢,٣راجع القسم (وإبالغ الزوج   -

  
ومـن خـالل    . والبد أن تكون التدخالت واالستراتيجيات مستندة، ألقصى حد ممكن، على البـراهين           

التطبيق والتقيـيم الدقيق للتدخالت المبتكرة، يمكن جمع بينات وبراهين جديدة تستخدم في إضـافة معلومـات                
إذا تحقـق   (خطِّط، افعل، قيم، ثـم      : واألهمية بمكان تطبيق مفهوم   . الستراتيجيات والبرامج، وزيادة المعدالت   ل

وفيما يلي بعض األساليب المبتكرة التي يمكن استخدامها والتعويل عليها في مثل            ). PDAS(انهض بها   ) النجاح
  :هذه العمليات

  
 في مكافحة العـداوى  القصيرة المدى فعالية تراتيجية  لقد أظهرت هذه االس   . العالج الظني الدوري    •

 . عند استهدافها لمجموعات سكانية محددة، في المرافق المالئمةجنسياًالمنقولة 

 حيث إن التسويق    .جنسياً المنقولة   العداوىالتسويق أو الترويج االجتماعي للسلع الخاصة بمكافحة          •
 جنـسياً  المنقولـة    العداوىكرية، التي تستهدف معالجة     االجتماعي لألدوية المغلَّفة أو العوازل الذ     

 قد ساهمت فـي     )باإلضافة إلى التدريب على استخدامهم بصورة صحيحة ومتسقة        (والوقاية منها 
 .تحسين سبل رعاية مرضى هذه العداوى في بعض األماكن

مات أكثـر    جعل هذه الخـد    أظهرت التجربة كيفية   فقد   .توفير خدمات سهلة االستخدام للمراهقين      •
ينبغي على كل بلد االنتفـاع بهـذه المعـارف          قبوالً من قبل المراهقين وأكثر تلبية الحتياجاتهم،        
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والخبرات في مواءمة التدخالت المناسبة بما يتناسب مع احتياجات كل بلد وموقع، فـضالً عـن                
 .العمل على الوصول إلى المراهقين وتلبية احتياجاتهم

وقد أثبتت المشاريع االرتياديـة التـي        .ن خالل تقديم الخدمات لهم     وتحفيزهم م  ،إشراك الذكور   •
 تهيئة الخبرات المكتسبة منها وتكيـيفها بمـا         ومن ثم فالبد من    ؛تستهدف الرجال نجاحاً ملموساً   

 .يتالءم والظروف واألنشطة المحلية، ومن ثم النهوض بها

 العوز المناعي البشري، إجراءات     يجب أن تشمل إجراءات الجيل الثاني الخاصة بترصد فيروس          •
 حيث إن مثل هذه االستراتيجية من شأنها تقديم برامج          .جنسياً المنقولة   العداوىالترصد السلوكي و  

توفر المعلومات الالزمة حول التدخالت المالئمة لمكافحة كل من فيروس العوز المناعي البشري             
  .جنسياً المنقولة  األخرىالعداوىو

  
ة السكان والمجموعات السكانية العالية االختطار علـى اسـتخدام العـازل            تشجيع عام   ٥-٣-١

  الذكري
 

 في تـوفير     عند استخدامه بصورة صحيحة ومتسقة     إن هناك بينات كافية تظهر فعالية العازل الذكري       
  بفيروس العوز المناعي البشري بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء، وكذلك في            العدوىالحماية ضد سراية    

  والصحيح وال يترافق االستخدام المتسق   .  بداء السيالن إلى الرجال    العدوىتقليل عوامل الخطر المتعلقة بانتقال      
للواقي الذكري فقط مع تقليل سراية فيروس العوز المناعي البشري وتقليل انتقال العدوى اإلحليلية للرجال، بل                

 :)٣٧(انخفاض اكتساب يترافق كذلك مع 

 ؛٢ النمط –ء للعدوى بفيروس الهربس التناسلي البسيط الرجال والنسا  -

 الرجال والنساء للعدوى بالزهري؛  -

 الرجال والنساء للعدوى بالمتدثرات؛  -

 النساء لداء السيالن؛  -

 النساء للعدوى بداء المشَعرات؛  -

 الـرحم   التقهقر المتسارع الوتيرة لآلفات التي تـصيب عنـق        فقد أسفر استخدام العازل الذكري عن       
للنـساء  وفيروس الورم الحليمي البشري المصاحب لها، والتصفية المتسارعة الوتيرة أيضاً للعدوى التناسـلية              

  .بفيروس الورم الحليمي البشري
 

 األيـدز  بفيـروس    العدوىوفي ظل وجود هذه البينات، فإنه من األهمية بمكان تقيـيم حجم اإلصابة ب            
وفي البلدان التي   . عموم السكان ولدى التجمعات السكانية المعرضة للخطر       في   جنسياًوسائر العداوى المنقولة    
 فيها عالية في كل مـن عمـوم   جنسياً وسائر العداوى المنقولة األيدز بفيروس العدوىتكون معدالت اإلصابة ب   

 يةجنـس السكان والتجمعات السكانية المعرضة للخطر، فالبد من تقديم االستراتيجيات المتعلقة بالممارسـات ال            
 تشجيع استخدام العـازل الـذكري       : تتضمن االستراتيجيتين  . للمجموعتين في صورة مضمومة    األكثر مأمونية 

وتوزيعه، واالستعفاف أو االمتناع عن ممارسة الجنس، وتأخير بدء المعاشرة الجنـسية، واالقتـصار علـى                
 األيـدز  بفيـروس    العـدوى فيها   وفي األماكن التي تكون      .الممارسات الجنسية ضمن اإلطار الشرعي للزواج     

 مركزة في مجموعات سكانية معرضة للخطـر، ينبغـي أن تمثـل التـدخالت         جنسياًوسائر العداوى المنقولة    
تقديم خدمات الرعاية والوقايـة األخـرى لعمـوم         المستهدفة أولوية، ولكن ليس إلى الحد الذي يؤدي الستبعاد          

  .السكان أو توعيتهم
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  جنسياًل تقديم خدمات مكافحة العداوى المنقولة المعوقات التي تعرق  ٦-٣-١
  

، غير فيروس جنسياًلقد تراجع على مدى األعوام الخمسة الفائتة االهتمام بالوقاية من العداوى المنقولة   
، ومكافحتها، وكذلك الموارد الالزمة لذلك، على الرغم من أهميتها كعوامل معززة لسراية فيروس العوز    األيدز

لقد حول المدافعون عن . ي وكعوامل ذات إسهام مباشر في معدالت المراضة والوفيات في العالمالمناعي البشر
 بفيروسه تركيزهم ودعمهم، إلى المعالجة بمـضادات الفيروسـات القهقريـة            العدوى و األيدزحقوق مرضى   

  .البشريوإجراء االختبارات ووضع سياسات التوعية والمشورة للمصابين بعدوى فيروس العوز المناعي 
  

التابع لألمم   المؤتمر الدولي للسكان والتنمية      من مناقشات وبرنامج العمل الذي أوصى به      وعلى الرغم   
 والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في بكين في عام            ١٩٩٤قد في القاهرة عام     الذي ع المتحدة و 
 عـن   يتحمس المـدافعون  طار الحق في اإلنجاب، فلم      ، بالنسبة لمفهوم الصحة الجنسية واإلنجابية، في إ       ١٩٩٥

بما فيهم المرضـى المـصابون      ( جنسياً مرضى العداوى المنقولة     إلدماج أنشطة وقاية  حقوق الصحة اإلنجابية    
فقد تبين أن إدراج خدمات رعاية مرضـى العـداوى          . )٣٩،  ٣٨( ورعايتهم، ضمن أعمالهم  ) األيدزبفيروس  
ن برامج الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية لتحـسين التغطيـة، أصـعب مـن               ورعايتهم ضم  جنسياًالمنقولة  
وليست هناك معلومات كافيـة حـول       .  ولقد كانت التجارب المتعلقة بدمج هذه األنشطة متباينة النتائج         .المتوقع

الوقاية  والتأثير الذي يمكن أن تحققه فيما يتعلق ب        التدخالتأفضل األشكال التي يمكن أن يكون عليها دمج هذه          
  .)٤٠( والحمل غير المرغوب فيه وىالعدن م
  

إضافة إلى ذلك، فقد تبين أن التدبير العالجي للمتالزمات لدى النساء الالتي يعانين من إفرازات مهبلية 
لعداوى عنق الرحم، وبخاصة في حاالت االنتشار المـنخفض         قد أثبت صعوبته كأداة اكتشاف وتدبير عالجي        

ولقد استلزم ذلك ضرورة وجود اختبارات تشخيصية سـريعة وميـسورة التكـاليف             . نسياًجللعداوى المنقولة   
إال أن تطوير هذه االختبارات يتم ببطء، وأينما توفرت، فهي مكلفة جداً بشكل             . جنسياً المنقولة   العداوىلحاالت  

عـداوى المنقولـة     مرضى ال  البرامج الوطنية المعنية برعاية   يجعل الحكومات غير قادرة على إدراجها ضمن        
  .جنسياً

  
 الوقاية من العداوى المنقولة     عدد من الصعوبات األخرى التي تجابه محاوالت تعزيز تدخالت        وهناك  

وأنها تشمل عدم المساواة (، متعددة األوجه  جنسياًوى المنقولة   اومن المعروف أن المحددات الوبائية للعد     . جنسياً
، كما أن الجهود التدخليـة للوقايـة مـن          )ت االجتماعية واالقتصادية  بين الجنسين، والفقر، وغيرها من التباينا     

وعلـى  . ، فشلت في األخذ بعين االعتبار النطاق الكامل للمحددات الدفينة أو المستبطنة           جنسياًالعداوى المنقولة   
ة، هو أمـر    ، والعوازل الذكري  جنسياً المنقولة   العداوىمستوى الرعاية، فإن استمرار اإلمداد باألدوية لمعالجة        

فـضالً عـن    . حيوي وحاسم، وهو تحد لم يتم حتى اآلن مواجهته بنجاح، وذلك على مستوى األنظمة الصحية              
، فإنـه مـن     جنسياًوفي مجال مكافحة العداوى المنقولة      .   حول تقليل االختطار    التوعية والمشورة  االفتقار إلى 

بما فيها  (القطاعات، واألنظمة والمجتمعاتالضروري أن تكون هناك مشاركة على نطاق أكبر من قبل مختلف 
، إال أن هذه المشاركة الواسعة التزال تمثل تحدياً، وبخاصـة، فـي مجـال               )المنظمات الالحكومية والعقائدية  

  .المشاركة المجتمعية
  

وعالوة على أوجه القصور هذه، فإن العوامل الدفينة التالية تسهم كذلك فـي فـشل جهـود مكافحـة             
  :جنسياًولة العداوى المنق

 
 يسهم في استمرار المفاهيم الخاطئة عن هذه جنسياًالجهل ونقص المعلومات عن العداوى المنقولة   •

 .األمراض والوصمة المترافقة معها
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 إلى أن تكون عديمة األعراض، أو ال يتم إدراك وجودها           جنسياًتنزع العديد من العداوى المنقولة        •
 .خاصة لدى النساءحتى تظهر مضاعفاتها وعواقبها، و

والعيادات التـي تقـدم خـدمات        (جنسياًتمثل الوصمة المترافقة مع اإلصابة بالعداوى المنقولة          •
حاجزاً مستمراً وقوياً في وجه تنفيذ التدخالت الرامية        ) الرعاية للمرضى المصابين بهذه العداوى    

  . ورعاية مرضاهاجنسياًإلى الوقاية من العداوى المنقولة 

 :وصمة المترافقة مع اإلصابة بهذه األمراض، على مستوى الفرد والمجتمع، إلىوتؤدي ال

 تردد المريض في التماس المعالجة المبكرة؛  -

تفضيل التماس المعالجة في المرافق الصحية بالقطاع الخاص، سواء كان القائمون على تقـديمها                -
أنواع أخرى من مقدمي الرعاية، أشخاصاً مؤهلين، أو صيادلة، أو ممارسين للطب الشعبي أو أي 

وذلك نظراً إلدراك مرضى هذه األمراض أن يسر الوصول إلى هذه الرعاية والسرية التي تحاط               
بها وعدم إلحاق الوصمة المقترن بهذه الرعاية، هو أكبر بكثير مما يتوفر في المرافق الـصحية                

 التابعة للقطاع العام؛

 . ومعالجتهمجنسياًولة زواج بالعداوى المنقألاصعوبة إبالغ   -
  

 :، تؤخذ العوامل التالية بعين االعتباروعلى مستوى وضع السياسات واتخاذ القرارات

 من قبـل واضـعي الـسياسات ومتخـذي          جنسياًتُولى أولوية ضعيفة لمكافحة العداوى المنقولة         •
لمـصابين  ومن الممكن أن يتفاقم هذا الوضع بسبب الوصمة والتمييـز المـرتبطين با            . القرارات

 . لصحة والتنمية االقتصاديةعلى ا هذه العداوى  تأثير والجهل بأهميةجنسياًبالعداوى المنقولة 

 يتزايد لجوء الجهات المانحة إلى األساليب المرتبطة بكامل القطاعات بالـشكل الـذي يجعلهـا                 •
كافحـة  تخصص معوناتها لكامل القطاع الصحي بدالً من توجيهها إلى مشروعات محددة مثل م            

وبالرغم من أن ذلك يتيح لوزارات الصحة تحديد األولويات الوطنية، إال           . جنسياًالعداوى المنقولة   
 الوصمةبسبب  جنسياً أهمية أقل إلى العداوى المنقولة اعتادت إعطاءأنه يؤدي كذلك بالبلدان التي      

 .في ميزانيات الصحة لديها، إلى االستمرار في ذلك

يم التثقيف والخدمات المناسبة للتجمعات السكانية المعـروف عنهـا بـصفة    يالحظ إخفاق في تقد    •
، مثـل الـشباب والمـراهقين، والبغايـا         جنسياًخاصة، أنها عرضة لإلصابة بالعداوى المنقولة       

وعمالئهم، واللواطيين، والمخنثين، ومتعاطي مواد اإلدمـان والـسجناء والتجمعـات الـسكانية             
، األطفال والـشباب المـشردين فـي الطرقـات          )ستجمام والترفيه سواء للعمل أو لال   (المهاجرة  

  .واألشخاص المتأثرين بالصراعات والقالقل المدنية
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  مرامي ونطاق االستراتيجية  -٢
  
  الهدف واألغراض  ١-٢
  

 لتوجيه االستجابة العالميـة المتـسارعة الـوتيرة       إن الهدف من هذه االستراتيجية العالمية هو تقديم إطار          
 وتركز االسـتراتيجية،    .، وذلك بغية بلوغ مرامي التنمية الدولية       ومكافحتها جنسياًلة  قاية من العداوى المنقو   للو

  :على تحقيق األهداف التالية
  

زيادة التزام الحكومات الوطنية والشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بالتنمية والتطوير، بالوقاية             •
 ؛افحتها ومكجنسياًمن العداوى المنقولة 

حشد التمويل وإعادة تخصيص الموارد، مع التركيز على التدخالت التي تركز على النتائج تعزيز   •
 وتؤكد على فعالية المعونات، وتعزيز الشعور بالملكيـة والمـساءلة،           ،وتحظى باألولوية الوطنية  

 ١؛والمواءمة، وتقييم النتائج المحققة

المرتبطة بتقديم الرعاية للمصابين بالعداوى المنقولة   بادرات   السياسات والقوانين والم   التأكد من أن    •
اق يفي إطـار الـس    الحساسية بين الجنسين،    وتراعي   ال تحمل خطر الوصمة االجتماعية       جنسياً

 ؛الثقافي واالجتماعي السائد

تسخير القوى والطاقات لدى كافة الشركاء والمؤسسات للنهوض بـالتدخالت الرامية إلى الوقاية              •
 . ومكافحتها وضمان استمرارهاجنسياً العداوى المنقولة من

  
 :استراتيجيين بعنصرين جنسياًوتسترشد عملية االستجابة العالمية للعداوى المنقولة 

.  يمكن تكييفها على المستوى البلداني واإلقليميجنسياًاستراتيجية تقنية عالمية للعداوى المنقولة : التقنيالعنصر  
 ورعايـة مرضـاها     جنـسياً  العناصر البرمجية الرئيسية للوقاية من العداوى المنقولة         ديمبما في ذلك طرق تق    

التـي يجـب    و والتدابير التي أثبتت نجاحهـا     وتستنتج االستراتيجية التقنية الدروس المستفادة       .بصورة مناسبة 
  :وضح أوجه القصور في المجاالت الرئيسية التاليةتكما س. النهوض بها

  
 للمجتمعات الـسكانية المـستهدفة ذات       خدمات الرعاية الصحية المقدمة    استمرار   توفر أو ضمان    -

 ؛)مثل المراهقين والبغايا(األولوية 

 تشخيص ومعالجة العداوى التي ال تترافق بأعراض؛  -

 ؛النهج المتالزمي في التدبير العالجي للنجيج المهبلي غير الطبيعي  -

 ؛ لدى األزواجياًجنسالتدبير العالجي للعداوى المنقولة   -

 ؛مسلك مقدمي الرعاية الصحية  -

 .مدى توافر ومعولية المعطيات الالزمة ألغراض التخطيط  -
                                                      

١   Paris Declaration on Aid Effectiveness: Ownership, Harmonisation, Alignment, Results and Mutual 
Accountability. Paris, March 2005.                                                                                                         
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ومن شأن هذه االستراتيجية أيضاً أن تحدد الفرص المالئمة للترابط البنيوي والتكامل مع برامج مرض 
  . الخاص في ذلك، ومشاركة القطاع والجنسية بفيروسه، والصحة اإلنجابيةالعدوى واأليدز

  
 بهدف زيادة الـوعي     جنسياًالقيام بحملة عالمية لمساندة المصابين بالعداوى المنقولة        : الدعم والمساندة عنصر  

وحشد الموارد على مستوى العالم أجمع، جنباً إلى جنب مع المبادرات األخرى مثل مبـادرة القـضاء علـى                   
لجنسية القابلة للعالج، ومكافحة الهـربس التناسـلي،        الزهري الخلقي، ومكافحة واستئصال أمراض القرحات ا      

  .وعداوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلية
  
  الفئات المستهدفة  ٢-٢
  

لعـداوى  عـبء ا  توضح االستراتيجية الخطوط العامة والعناصر الرئيسية لعملية االستجابة الفعالـة ل          
وهي ليست محاولة   .  األساسية المتعلقة والمرتبطة بها    ، كما تقدم معلومات عن األمور والقضايا      جنسياًالمنقولة  

  .لتقديم دالئل إرشادية حول كيفية تطوير األنشطة أو تنفيذها
  

 العـدوى  و األيـدز مديرو البرامج الوطنية لمكافحة مرض      : والفئات المستهدفة لهذه االستراتيجية هي    
عـام  حي من مقدمي الرعاية في القطاعين ال       في القطاع الص   المعنيون، و  والجنسية بفيروسه، والصحة اإلنجابية  

 السياسات وغيرهم من متخذي القرارات في القطاع الصحي، والوكاالت          والخاص، ووزراء الصحة، وصانعو   
والشركاء غير الحكوميين واإلدارات والهيئات الحكومية األخـرى،        ) بما فيها منظمة الصحة العالمية    (الدولية  

  .والجهات المانحة
  
   اإلرشاديةالمبادئ  ٣-٢
  

يتوفر الدعم والتأييد المطلوبين لهذه االستراتيجية من واقع األطر المتفـق عليهـا دوليـاً والخاصـة                 
حق كافة األفراد في الحصول على أرفع مستويات الصحة بما فـي            تقر ب باألخالقيات وحقوق اإلنسان، والتي     

القانوني الذي يحكم متطلبات الصحة اإلنجابية       اإلطار   وتتفق االستراتيجية مع   .ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية   
الخاصة باألطفال والمراهقين، وبخاصة، الحق في عدم التعرض لإلكراه أو اإليذاء بما فـي ذلـك االنتهـاك                  

  .الجنسي
  

 :وترتكز االستراتيجية على المبادئ اإلرشادية التالية

ـ              -١ دخالت ذات التـأثير علـى اإلرادة       البد من معالجة قضية عدم المساواة بين الجنسين من خـالل الت
 ووضع المرأة، وإن التعزيز الفعال لمـسؤولية        نالسياسية، وعلى األعراف واالتجاهات االجتماعية في الجنسي      

، هي عناصر حاسمة ضمن أنشطة االستجابة الفعالة        جنسياًالرجل وتمكين المرأة في مكافحة العداوى المنقولة        
 .نسينالتي تراعي الحساسية الخاصة بالج

 ورعايـة   جنـسياً  الوقاية من العـداوى المنقولـة        تدخالتالبد من وجود تالحم متصل ومستمر بين          -٢
وهذا يشمل إيجاد توازن مالئم ومجموعة متنوعة من األنشطة، اعتماداً على المحددات . المرضى المصابين بها

وإن تـوفر العـوازل     . الموارد المتاحـة  ، وأنماط العداوى و   جنسياًالخاصة بوبائيات العداوى المنقولة     الوطنية  
 المواقع، هـي    كل، في   جنسياًالذكرية وإمكانية التوصل لها، ووجود األدوية الخاصة بمعالجة العداوى المنقولة           

 .االستجابةالتي تحدد الفعالية التامة لعملية 



  A59/11          Annex    الملحق                ٥٩/١١ج

27 

طاق الخدمات الشاملة    جزءاً ال يتجزأ من ن     جنسياًالعداوى المنقولة   التدخالت المرتبطة ب  يجب أن تكون      -٣
  الجنـسية والـصحة    رامج الـصحة  ب الوثيق الصلة ب   التعاونوإن  .  اإلنجابية  الجنسية والصحة  المتعلقة بالصحة 

استراتيجية منظمة الصحة العالمية المعنية بالصحة اإلنجابية شـأنه أن يـسهم، وبـشكل    اإلنجابية ضمن إطار  
علقة بالصحة اإلنجابية، كما أنه أمر حاسم في تنفيذ االستراتيجيات  المتكبير، في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية

 .المتعلقة بكل من الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية

 أمـراً حيويـاً ضـمن    جنسياً والعداوى المنقولة األيدزفيروس  برامج مكافحة   بين   الوثيق   التعاونيعد    -٤
 هي نفسها التي تـؤدي  األيدز بفيروس العدوىؤدي إلى فالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي ت  عملية االستجابة   

 تمثـل عناصـر     ، ومكافحتها جنسياً، كما أن سبل رعاية العداوى المنقولة        جنسياًإلى العداوى األخرى المنقولة     
 وبخاصة في المواقـع والمجموعـات الـسكانية ذات معـدالت            ،األيدزأساسية في الوقاية األولية من فيروس       

 البرنامجين من شأنه أن يحقـق       أوجه القوة في  وإن ضم   . ة لفيروس العوز المناعي البشري    االنتشار المنخفض 
وإن . جنـسياً  المنقولـة     األخـرى   وسـائر العـداوى    األيدزتالحماً في أنشطة المكافحة ضد كل من فيروس         

 بفيروسـه   العـدوى  و األيـدز االستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بالقطاع الصحي لمكافحة          
، األيدز، واالستراتيجيات المشتركة بين منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة لمكافحة            ٢٠٠٧-٢٠٠٣

 الحصول الشامل على الوقاية والرعاية والمعالجة، ستكون بمثابة إجـراءات وأطـر             تحقيق مرمى الرامية إلى   
 .فعالة ضمن هذا التعاون

ضم الـنهج   تويجب أن   .  ومكافحتها جنسياًرعاية العداوى المنقولة    ضروري لتحسين   إن بناء شراكات      -٥
 القطاعات وزارات الصحة والتعليم، والرياضة، والسياحة، والمواصالت، والقوات النظامية والقـوات            ةالمتعدد

 .المسلحة والقطاعات الخاصة وغير الرسمية

 والتجمعات السكانية المعرضة    )ائديةبما فيها المنظمات الالحكومية والعق     (ضرورة إشراك المجتمعات    -٦
لخطر اإلصابة كشركاء في وضع وتنفيذ وتقييم التدخالت والخدمات، من أجل إثراء العملية، وصيانة الملكيـة                

 .والحساسية الثقافية للعملية ونتائجها، وحشد االلتزام بتنفيذها

عنصر ويين الفردي والمجتمعي،     الوصمة والتمييز المترافقين مع هذا األمر، وذلك على المست         تقليص  -٧
 بالوقاية مـن    الرعاية الصحية المتعلقة  خدمات   التماس الرعاية الصحية وتوفير      من أجل تحسين عملية   أساسي  

  . ومكافحتهاجنسياًالعداوى المنقولة 
 
  العناصر األساسية لعملية االستجابة  ٤-٢
  

، على المستويين الـوطني     جنسياًلمنقولة  إن العناصر االستراتيجية األساسية لبرنامج مكافحة العداوى ا       
  :واإلقليمي، ثابتة وراسخة وتشمل اآلتي

 للتحقق من كونها    جنسياًمراجعة السياسات واألنظمة والقوانين المتعلقة بمكافحة العداوى المنقولة           •
غير عقابية أو قسرية وأنها تسهم في تحقيق غايات برامج وخدمات الوقاية من هـذه العـداوى                 

 ؛تهاومكافح

، وسلوكيات التمـاس الرعايـة الـصحية         المأمون سلوكيات الجنس : تعزيز السلوكيات الصحية    •
 ؛ وتقديم التدبير العالجي لهم من واقع المسؤوليةوااللتزام بالعالج وإبالغ األزواج
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 بما في ذلك برامج استقصاء الحاالت أثناء الحمـل  جنسياًإيتاء الرعاية لمرضى العداوى المنقولة    •
 وتقديم العالج الوقائي للولـدان عنـد        جنسياًلمتعلق بمرض الزهري والعداوى األخرى المنقولة       ا

 ؛والدتهم والتمنيع ضد التهاب الكبد البائي

 عليها ألدوية وسلع ذات جودة عالية تكون في         مأمونة وفعالة يمكن التعويل   ضمان وجود إمدادات      •
، بما فـي ذلـك العـوازل        جنسياًعداوى المنقولة   متناول إمكانيات المرضى خاصة بالوقاية من ال      

 ؛الخاصة بالذكور واإلناث والوسائل الحائلة األخرى

تقوية عناصر الدعم بما يشمل تكييف الـدالئل اإلرشـادية المعياريـة، والتـدريب، وشـبكات                  •
 .ستيات السلع، والدعم المختبري، والترصد والبحوثيالمعلومات، وإمداديات أو لوج

  
 جنـسياً  الرئيسية للوقاية مـن العـداوى المنقولـة          ستكشاف طرق مبتكرة لتجميع  العناصر     البد من ا  

 : وتقديمها في حزمة واحدة، ويتمثل التحدي في التعرف على أفضل السبل كي يمكن القيام بـومكافحتها،

د الذين هم   استخدام الوسائل والتقنيات سواء المتوفرة أو الجديدة، بالشكل الذي يحقق الفائدة لألفرا             -
 ؛في أشد الحاجة إليها

جعل اسـتخدامها أيـسر وأن تكـون        تيسير الوصول إليها و   تحسين بيئة ووسط العيادات الطبية ل       -
 ؛ لتلبية احتياجاتهأنشطتها متمركزة حول العميل

 ؛نقل وإبالغ الرسائل الصحية باألسلوب الذي يجعلها جديرة بالتذكر ويحقق فعاليتها  -

 مع الوسائل اإلعالمية وتوظيف متحدثين بلسان الهيئة أو الجماعة، من الـذين             إقامة صالت قوية    -
 عبر الشبكات االجتماعية التي     جنسياًيمكن أن يناضلوا ويناصروا قضية مكافحة العداوى المنقولة         

 ؛يصعب اختراقها

تعزيز أنشطة التصدي المتعدد القطاعات، الذي يتم من خالل قطاعات أخرى غيـر القطاعـات                 -
 ؛الصحية مثل القطاعات القضائية والتعليمية، وصناعة السياحة، والقطاع الخاص

 ؛ ومكافحتهاجنسياًإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص للوقاية من العداوى المنقولة   -

استنهاض وحشد الوكاالت الدولية، والحكومات الوطنية، والمؤسسات الخيرية الخاصة، وأصحاب           -
رية، حول مجموعة تدخالت ومبادرات تمثل أولويات فيما يتعلق بمكافحة العداوى           المصالح التجا 

 ؛جنسياًالمنقولة 

 لتدخالت متعددة األوجه تسير في انسجام وتناغم        "حلول سحرية "التحرك الذي يتجاوز البحث عن        -
  .، مع ضمان استمرارها على المستوى الوطنيمن خالل عناصر ومستويات عديدة
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االعتماد على النجاح في الوقاية مـن العـداوى المنقولـة           : راتيجية التقنية االست  -٣
   ومكافحتهاجنسياً

  
  جنسياًديناميكيات سراية العداوى المنقولة   ١-٣
  

 تطوراً كبيراً على مدى العشرين      جنسياًلقد تطورت معرفتنا حول ديناميكيات سراية العداوى المنقولة         
 العالمي لفيروس العوز المناعي البشري، األمر الذي زاد من جهود مكافحة            سنة الماضية، مدفوعة بفعل الوباء    

ولقد أوضحت النماذج الرياضية والبحوث أهمية الشبكات الجنسية في تحديد          . جنسياًالعداوى األخرى المنقولة    
اك تـأثيرات   وهن .، األمر الذي حسن من عملية فهم كيفية حدوث السراية         جنسياًمدى انتشار العداوى المنقولة     
 في ما يتعلق بوضع وتصميم التدخالت االستراتيجية للوقايـة مـن هـذه              جنسياًلديناميكيات العداوى المنقولة    

  .العداوى ومكافحتها
  

، ليس ثابتاً في أي مجتمع سكاني، حيث إن أوبئة العـداوى            جنسياًإن توزيع معدالت العداوى المنقولة      
ر في أطوار مختلفة تتميز بتغير أنماطها في ما يتعلق بتوزيع وسـراية              تتطور، مع الوقت، وتم    جنسياًالمنقولة  

وبصفة . )٤١ ( داخل وفي ما بين المجموعات السكانية أو الجماعات الفرعية         جنسياًالكائنات الممرضة المنقولة    
 تكـون   ، تنتقل، على األرجح، بين ومن األشخاص الـذين        جنسياًعامة، فإن الكائنات المسببة للعداوى المنقولة       

وتغيير القرناء باستمرار خارج إطار الزواج الـشرعي        عوامل الخطر لديهم مرتفعة، وبمعدالت عدوى عالية        
 إلى الفئات السكانية األقـل تعرضـاً للخطـر          الممرضات ومع تفاقم الوباء، تنتشر      .)المجموعات األساسية  (
جنسية بين المجموعات األساسية وعامـة       والذين يكونون بمثابة حلقة وصل       )المجموعات السكانية الجسرية   (

وقد تُزيد الظروف االجتماعية أو االقتصادية لبعض المجموعات السكانية من تعرضهم بصورة أكبـر              . السكان
وتتغير هذه الـشبكات الجنـسية مـن        .  الجسرية الكتساب أو نقل هذه األمراض، وبالتالي تنقلهم إلى هذه الفئة         

 لـديهم مرتفعـة     العـدوى ة عامة، يقوم األزواج الذين تكـون معـدالت          إلى مكان آخر، ولكن، وبصف     مكان
.  إلى أزواجهم، كزوجاتهم أو ضمن المجتمـع العـام         العدوى، بدورهم، بنقل    )المجموعات السكانية الجسرية  (

  . داخل المجتمعجنسياً نموذجاً مبسطاً لديناميكيات سراية العداوى المنقولة ١الشكل رقم ويمثل 
  

   على مستوى المجتمع السكانيجنسياًديناميكيات سراية العداوى المنقولة . ١الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

جموعات سكانية  م
جاسرة

المجتمع العام

ناقلون بتواترات 
 عالية
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ويتعقد الوضع بشكل أكبر بفعل ديناميكيات التفاعل المختلفة بين المضيف وبـين العامـل المـسبب                
، تمثل العـدد    R0ة،  وهذه المتثابت . ، وهي العدد التكاثري األساسي    R0متثابتة عتبية، هي    والتي يحكمها   للمرض  

. المتوقع من الحاالت الثانوية الناتجة عن حالة وحيدة في مجتمع سكاني ألشخاص لديهم االسـتعداد لإلصـابة                
 العامـل المـسبب   قـدرة هي " ß"، حيث تكون R0= ß×D×Cهي نتاج لثالثة متغيرات ممثلة بـ  R0والمتثابتة 

هي معـدل   " C"هي مدة اإلعداء و   " D"وتكون  ) داءاإلع (وىالعدللمرض في كل اتصال جنسي واحد على نقل         
 عالية اإلعداء ولكن لمدة قصيرة      )المستدمية الدوكرية (الممرضات   بعض   تكونو. )٤٢( تغير األنماط الجنسية  

، بينما هناك كائنات أخرى مسببة للمرض مثل فيـروس العـوز     )مثل المستدمية الدوكرية، التي تسبب القريح     (
منخفضة نسبياً، لكنها تستمر مـدة      ، ذات خاصية إعدائية     ٢ النمط   –س الهربس البسيط    المناعي البشري وفيرو  

، )التي تـسبب الزهـري     (واللولبية الشاحبة ،  والمتدثرة الحثرية ،  النيسيرية البنية من جهة أخرى، فإن     . طويلة
بـاء العـداوى    وهكذا، فإن النمط الذي يتطور من خالله و       . )٤٤،  ٤٣( تتميز بخاصية ومدة إعدائية متوسطة    

وينبغي أخذ كافـة    .  يختلف وفقاً الختالف التفاعالت في ما بين السكان والكائن المسبب للمرض           جنسياًالمنقولة  
هذه العوامل في الحسبان، كلما أمكن، وذلك عند التخطيط إلقامة برامج فعالة للوقاية من العـداوى المنقولـة                  

  . ومكافحتهاجنسياً
  

شمل فيروس العوز المناعي البشري، وهو يتبـاين        ، وت جنسياً المنقولة   لخطر للعداوى هناك عوامل ا  و
ويمكن عزو الفروق في القابلية لإلصابة      . حسب الجنس، لدى األمهات وأطفالهن حيث يتأثر بشكل غير قياسي         

ت، والعواقب إلى االستعداد البيولوجي، والتفاضالت المرتبطة بالذكورة واألنوثة مثل عدم المساواة في الـسلطا      
أو الصالحيات، والعوامل السلوكية بما في ذلك الممارسات الجنسية، وسلوك التماس الرعاية الصحية، وفـي               

  .بعض األماكن، ضعف التوصل والحصول على الرعاية، وانخفاض المستويات التعليمية
  
   ومكافحتهاجنسياًالوقاية من العداوى المنقولة   ٢-٣
  

جزت أعاله في الحسبان، يجب أن تكون استراتيجيات الوقاية مـن        مع أخذ ديناميكيات السراية التي أو     
وينبغـي  .  ومكافحتها، مالئمة حتى يمتد نطاق تأثيرها ومكتسباتها إلى أقصى حد ممكن           جنسياًالعداوى المنقولة   

  :أن يكون هناك تفهماً لألمور التالية من قبل واضعي هذه البرامج

 ؛رضاً للخطرأي من التجمعات السكانية هي األكثر تع  -

 ؛ما هي السلوكيات أو الظروف التي تضع هذه التجمعات السكانية في دائرة الخطر  -

 ؛سلسلة السرايةما هي أفضل األساليب والتدخالت التي يمكن اتخاذها لوقف   -

  ؛كيف يمكن تحديد األولويات، والنهوض بالتدخالت  -

 فـي المجتمـع     جنسياًالعداوى المنقولة   وفي بعض المواقع الجغرافية وبعض البلدان، تكون معدالت         
السكاني العام مرتفعة، بينما تكون هذه المعدالت المرتفعة، مقصورة على مجموعات سكانية معينة، وذلك فـي                

، والـسلوكيات   جنـسياً  حدوث العداوى المنقولة     مستوياتوإن أنشطة تحديد    . بعض البلدان واألماكن األخرى   
عـازل  االستخدام الصحيح والمتـسق لل    مثل  (والسلوكيات الوقائية   )  تغيرهن مثل عدد األزواج ومعدل   (الجنسية  
فـي المجموعـات الـسكانية ذات       ) مثل سلوكيات التماس المعالجة   (، والسلوكيات المرتبطة بالصحة     )الذكري

 المرتفعة والمجموعات المعرضة أكثر من غيرها لإلصابة والمجتمع الـسكاني العـام، تقـدم               العدوىمعدالت  
 وتساعد على تحديد التدخالت األكثر نجاحاً في        جنسياًات قيمة حول ديناميكيات سراية العداوى المنقولة        معلوم
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وينبغي تحديد أولوية التدخالت المستهدفة وذلك وفقاً لالحتياجـات         . تحقيق األثر المطلوب إلجراءات المكافحة    
  . والمتطلبات، والجدوى، وتوفر الموارد

  
انية التي يتطلب األمر تحليل سلوكياتها وقابليتها لإلصابة، بغرض إمكانيـة           وتتباين المجموعات السك  

وفي ما يلي بعض الفئات التـي ينظـر         . استهدافها بإجراءات تدخلية، وذلك من منطقة ألخرى، ومن بلد آلخر         
  :للتدخالت المستهدفةإليها على أنها بحاجة 

ن قد يكونون أو ال يكونون يمارسون الجنس        البغايا من اإلناث والذكور والمخنثين وعمالئهم الذي        -
 مع قرنائهم المعاشرين لهم؛

والـصيادين، والمالحـين، والعمـال       السكان المرتحلون مثل سائقي الشاحنات لمسافات طويلة،        -
المهاجرين والذين تزيد عوامل الخطر لديهم بسبب حركتهم المستمرة، وارتفاع عامـل اختطـار              

 االتصال الجنسي لديهم؛

لواطيون الذين يقترفون ممارسات جنسية شرجية مع الكثير من المترددين عليهم دون اكتـراث              ال  -
 لما يترتب عليها من مخاطر؛

 اللواطيون الذين يمارسون الجنس أيضاً مع نساء إلى جانب اللواطة؛  -

ليف متعاطو مواد اإلدمان، وبخاصة، من كان منهم من البغايا أو يمارس البغاء للحصول على تكا                -
 مواد اإلدمان أو من الذين يمارسون الجنس مع غير المتعاطين لهذه المواد؛

 ؛منهمالمساجين، خاصة األحداث   -

 الالجئون والمشردون، خارج أوداخل بلدانهم؛  -

 العسكريون، سواء في الجيش أو الشرطة؛  -

 السياح، وبخاصة من يبحث منهم أثناء السياحة عن البغاء؛  -

ال الذين يتعرضون لالنتهاكات الجنسية، أو االنتهاكات القائمة على مجرد كونهن           النساء أو الرج    -
 من اإلناث أو كونهم من الذكور؛

  .األطفال والشباب أو األيتام المشردون ويتعرضون لإليذاء  -
  

 وفيروس العوز المناعي جنسياًوالمراهقون معرضون لعوامل خطر خاصة لإلصابة بالعداوى المنقولة      
 الصحية أو الدعم الذي يحتاجونه أثنـاء مرحلـة          الرعايةألنهم قد يفتقدون المعلومات أو المهارات أو        البشري  

وتنزع عالقاتهم الجنسية ألن تكون غير مخطط لها ومتشتتة، وفي كثير مـن الحـاالت               . النماء الجنسي لديهم  
والمراهقـات،  . لمقبوليـة تكون راجعة لوجود ضغوط أو قسر أو إكراه مقابل تحقيق مكاسب مال أو ضمان ا              

 ألسباب بيولوجية واجتماعيـة     جنسياًبصفة خاصة، معرضات أكثر من المراهقين لإلصابة بالعداوى المنقولة          
مما يستلزم ففي بعض الثقافات، يتزوج من هم في سن المراهقة، وبخاصة الفتيات، في سن مبكرة،  . واقتصادية

 نظراً النطبـاق    جنسياًيرات يكن أكثر عرضة للعداوى المنقولة       من البرامج الوطنية أن تدرك أن الفتيات الصغ       
 وتتطلـب   .ات بسبب زواجهـن   العوامل البيولوجية واالجتماعية السالفة الذكر عليهن، وإن كن سيعاملن كبالغ         



  A59/11          Annex    الملحق                ٥٩/١١ج

32 

 ومكافحتها، بما في ذلك فيروس العوز المناعي البـشري، بـين            جنسياًإجراءات الوقاية من العداوى المنقولة      
ويكون القطـاع   .  مجموعة من القطاعات المختلفة    طيفاً من التدخالت المناسبة للسن، المقدمة من ِقبل        الشباب،

. الصحي نفسه مسؤوالً عن القيام بعدد من هذه التدخالت، من خالل مجموعة من الشركاء في النظام الـصحي    
  .تعلقة بالمراهقينمن هذه االستراتيجية بالمناقشة لبعض هذه األنشطة الم ١-٤-٣ويتعرض القسم 

  
الفعالة المقدمـة لمرضـى العـداوى        الخدمات   سياقومن ثم يجب تقديم كل التدخالت المستهدفة في         

  .، وغيرها من االحتياجات الصحية المقدمة لعموم السكان، والفئات المستهدفةجنسياًالمنقولة 
  
  تعزيز السلوك الصحي  ١-٢-٣
  

بالوقاية من خالل تـوفير المعلومـات الـصريحة          جنسياًقولة  تبدأ عملية التصدي الفعال للعداوى المن     
، بما في ذلك، تعزيز استخدام العازل الذكري، تـأخير بـدء النـشاط              والدقيقة عن الممارسة الجنسية المأمونة    

 قبل الزواج، واالقتصار على ممارسة الجنس مع الزوج أو الزوجة، أو ضمن إطار الزواج               والتعففالجنسي،  
ضافة للتدخالت الوقائية، فالبد من توفير خدمات الرعاية الصحية لتـوفير المعالجـة البـاكرة                وباإل .الشرعي

  .جنسياًوالفعالة للعداوى المنقولة 
  

وإن التواصل بشأن تغيير السلوك، هو جزء من عملية تكاملية متعددة المستويات، تتسم بالتفاعلية مع               
اليب مصممة خصيصاً لهذا الغرض باسـتخدام مجموعـة         المجتمعات السكانية وتهدف إلى تطوير رسائل وأس      

 كما،  جنسياً جهود الوقاية من العداوى المنقولة       في التواصل لتغيـير السلوك     إدماجويجب  . قنواتالمختلفة من   
الرعاية، فهذه العملية يمكنها زيادة المعرفة وحفز الحـوار فـي المجتمـع،             ودعم  اليجب دمجه ضمن أنشطة     

؛ وخلق طلـب علـى المعلومـات         والتميـيز ة المواقف، والتقليل من آثار الوصم     ساسي في  األ تغييرالوتعزيز  
التـدخالت   وتعزيـز    ؛، ومساندة عملية وضع السياسات واألنظمة والقوانين المالئمة        الرعاية الصحية  خدماتو

  .)٤٥( وتحسين المهارات الفردية، واحترام الذات ؛الوقاية والرعاية، والدعمب الخاصة
  

لمهم، لدى انتقاء قنوات االتصال التي يتم من خاللها إطالق الرسائل الرامية إلى تغيير السلوك،               ومن ا 
ومن بين القنـوات    . معرفة أي هذه الرسائل هو األقدر على الوصول بفعالية إلى المجتمع السكاني المستهدف            

مالئهم وقادة الرأي، كما ثبتـت      الناجحة في إيصال التدخالت المستهدفة، الزمالء الذين يضطلعون بالتثقيف لز         
أيضاً فعالية األحاديث الصحية التي تتم من خالل الشبكات المؤسسية أو التي تعتمد على االتصال في ما بـين                   

وتفيد البـرامج المدرسـية     . األفراد، أو المناقشات الجماعية أو التي تعتمد األسلوب الفردي، من شخص آلخر           
الموجودين في المدارس، أما بالنسبة لألشخاص غير الموجـودين فـي           في الوصول إلى الشباب     بحسب السن   

  . مثل التعلم من األقرانالمجتمع المدرسي، فينبغي توظيف قنوات أخرى للتواصل معهم
  

. فمن المهم استخدام اللغة التي تكون مفهومة محلياً بـشكل جيـد           . وأياً كانت القناة التي يتم اختيارها     
أن تتميز الرسائل بالحساسية للذكورة واألنوثة وللثقافة، وأنها ال تقوم بتعزيـز أيـة            وينبغي التنبه إلى ضرورة     

وينبغي إعداد أنشطة الوقاية إعداداً خاصاً      . جنسياًأعراف موجودة  يمكن أن تزيد من انتشار العداوى المنقولة           
ع الناس، وقابليتهم لإلصابة،   للمجتمع السكاني المحدد الذي تستهدفه هذه األنشطة، مع األخذ في الحسبان، أوضا           

  .واحتياجاتهم الخاصة
  

ويجب استخدام استراتيجيات مبتكرة لزيادة الطلب على خدمات ذات جودة عالية لمكافحـة العـداوى               
، مثل الطرق التي تتوجه نحو التسويق برفع الوعي لدى المستهلك حول ما يمكن للمـستهلك أن                 جنسياًالمنقولة  
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ويستند هذا األسلوب على القاعـدة  . دمي الرعاية من معالجة صحيحة عالية الجودةيتوقع الحصول عليه من مق    
وإن إحـداث توقعـات عاليـة    . تقديم خدمات الرعاية الـصحية   المنطقية التي تفيد أن زيادة الطلب تؤثر على         

  .يكون باإلمكان تلبيتها أو الوفاء بها، يمكن أن تكون له آثار ضارة بهذه القضية ال
  

، بما في ذلك، التوعية والمشورة      جنسياًكون التوعية الصحية حول مكافحة العداوى المنقولة        توالبد أن   
لمرضى المقدمة   بفيروسه، جزءاً ال يتجزأ من الخدمات الصحية         العدوى و األيدزواإلجراء الطوعي الختبارات    

سي لدى كـل مـن األشـخاص        ، حيث إن هذه العملية تولد الدافع لتغيير السلوك الجن         جنسياًالعداوى المنقولة   
كما يجب أن تركز الرسائل التثقيفية والتوعية أيضاً على         . المصابين واألشخاص غير المصابين على حد سواء      

 تكرار حدوث   لتجنب،  جنسياً من أي عداوى منقولة      ضرورة إبالغ الزوج وخضوعه للتدبير العالجي المناسب      
  .العداوى

  
  األخرى الحائلةالعازل الذكري والوسائل توفير   ٢-٢-٣
  

 في تقليص   ،يعتبر الواقي الذكري المصنوع من الالتكس من أكثر األساليب التكنولوجية المتاحة فعالية           
وبالرغم مـن فعاليـة العـازل األنثـوي         . جنسياً والعداوى األخرى المنقولة     األيدزالسراية الجنسية لفيروس    

ويمثـل العـازل    . الوجه األكمل نظراً لتكلفته العالية نسبياً     ومأمونيته، إال أن البرامج الوطنية لم تنتفع به على          
 االذكري والعازل األنثوي عنصرين رئيسيين من عناصر استراتيجيات الوقاية الشاملة، ومن ثم ينبغي إتاحتهم             

 بما فيهـا  جنسياًبصورة متسقة لكل المحتاجين إليهم بغرض تقليص مخاطر التعرض الجنسي للعداوى المنقولة        
  .)٤٦( األيدزفيروس 

  
 والعـداوى   األيـدز ويتم اآلن إجراء اختيارات لتقييم فعالية الحجاب لحماية عنق الرحم من فيـروس              

 المهبلية والحجاب سوياً أفضل أداة للحماية يمكـن للمـرأة           الميكروباتوتمثل مبيدات   . جنسياًاألخرى المنقولة   
فإذا أثبتت أي مـن هـذه الوسـائل    . )١٣(د االختبار  قيالميكروباتوحالياً هناك عدد من مبيدات  . التحكم فيها 

 فعالية، فالبد من إعداد االستراتيجيات الالزمة لتيسير استخدامها في          جنسياًالجديدة للوقاية من العداوى المنقولة      
  .المواقع الجغرافية والسكانية المختلفة

  
تلبية االحتياجات والمتطلبات   والبرامج الخاصة باستخدام العازل الذكري ضرورية والزمة للتأكد من          

وبمجرد تأمينها، يجب تعزيز استخدام العوازل الذكرية وتوزيعها عن طريق  . الوطنية على نحو مستمر ومتسق    
وتعد عيـادات   . وغير السريرية ) اإلكلينيكية(كال القطاعين العام والخاص، وذلك في كل من المواقع السريرية           

سرة، منافذ جيدة لتوزيع العازل الذكري، حيث تكون متاحة للنساء الالتي           رعاية األمومة والطفولة، وتنظيم األ    
ولقـد ثبتـت فعاليـة بـرامج التـسويق          . جنسياًقد يكن معرضات لعوامل خطر لإلصابة بالعداوى المنقولة         

االجتماعي، بشكل خاص، في ضمان توفير جودة عالية من العوازل الذكرية ذات الكلفة المعقولة، في الوقـت                 
ومن الممكن تكملة عمليـة توزيـع       . لمكان الذي تطلب فيه، وذلك في كل من المنافذ التقليدية وغير التقليدية           وا

العوازل الذكرية عن طريق مراكز التوزيع المجتمعية وخدمات التوعية واالتصال بالجمـاهير، وذلـك إلـى                
  .التجمعات السكانية المستهدفة

  
   ورعاية مرضاهاجنسياً المنقولة تقديم خدمات الوقاية من العداوى  ٣-٢-٣
  

، هو توفير الوقاية من المضاعفات جنسياًإن المرمى من تقديم خدمات رعاية مرضى العداوى المنقولة 
والعواقب التي تحدث على المدى الطويل من جراء هذه األمراض، لدى األشخاص الذين يكونون قد أصـيبوا                 

  . إلى األزواج غير المصابين بها، أو إلى الجنين أو الوليدوىالعدا بالفعل، والحد من انتشار هذه العدوىب
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   ورعاية مرضاهاجنسياًالخيارات االستراتيجية للوقاية من العداوى المنقولة 
  

 في أي مجتمع سكاني كان، كمـا أن هنـاك           جنسياًسيكون هناك أشخاص مصابون بالعداوى المنقولة       
ن هاتين المجموعتين بالتماس الرعاية سواء لوجود أعراض قد         وستقوم نسبة من كل م    . أناس غير مصابين بها   

 أو غيـر    العـدوى ، وسواء كان هؤالء األشـخاص مـصابين ب        جنسياًترى أنها ذات عالقة بالعداوى المنقولة       
وفي نفس الوقت، سيكون هناك عدد من األشخاص، ضمن         . مصابين، أو بسبب علل أخرى غير تلك األمراض       

، ومع ذلك ال يلتمسون الرعاية لسبب أو آلخر، كما سيكون هناك العدوىإلصابة بهذه المجتمع، لديهم أعراض ا
والبد من تحديد االستراتيجيات    . أناس ال تظهر عليهم أعراض اإلصابة ويكونون مصابين فعالً بهذه األمراض          

وى المجتمـع  المناسبة ووضعها موضع التنفيذ للتعامل مع هذه الفئات المختلفة من األشخاص وذلك على مـست         
  .وكذلك على مستوى المراكز الصحية

  
تخطيطاً بيانياً لمثل هذا السيناريو، حيث يمثل الجانب األيسر األشخاص الذين لديهم             ٢الشكل رقم   يقدم  

ويمثل النصف العلوي من    . عدوى ثابتة بينما يمثل الجانب األيمن هؤالء األشخاص غير المصابين بأي عدوى           
 ).جنسياًسواء كان أو لم يكن لديهم عدوى من النمط المنقول           (ال تظهر عليها أعراض     الجدول المجموعة التي    

وعلى ذلـك، فـإن     . ويمثل النصف السفلي من الجدول مجموعة من األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض            
لربـع  الربع العلوي األيسر من الجدول يمثل األشخاص المصابين بعدوى وتظهر عليهم أعراضها، بينما يمثل ا 

 لدى  العدوىوالتحدي هو كيف يمكن اكتشاف اإلصابة ب      . السفلي األيسر المصابين بعدوى دون ظهور أعراض      
ويمثل الربع العلوي األيمن من الجدول، األشخاص غيـر         . هؤالء المصابين بها ولكنهم ال يشعرون بأعراض      

. العـدوى اض توحي بإصابتهم ب    ولكنهم يحضرون إلى مرافق الرعاية الصحية ولديهم أعر        بالعدوىالمصابين  
، ولكنها تحتاج إلى معلومات وتطمينات      جنسياًوهذه الفئة من األشخاص ال تحتاج إلى معالجة للعداوى المنقولة           

وبالنسبـة لـهذه الفئـة   . إضافة إلى معالجة العلة التي قد تكون مسؤولة عن األعراض التي يشكون منهــا            
األشـخاص غيـر   ويصور الربـع السفلي األيمن . العدوىإلصابــة بفإن التحدي هو كيف يمكن استبعـاد ا      

 وال يشكون من أية أعراض، وهذه الفئة من المجتمع السكاني هي فئة تتمتع بالصحة وتحتاج العدوىالمصابين ب
. إلى معلومات ومعرفة ليظلوا خالين من أية عدوى، سواء داخل المجتمع، أو إذا حضروا إلى أي مركز صحي

 ورعاية مرضاها، موضحة    جنسياًات والسلع الالزمة لتقديم برنامج شامل للوقاية من العداوى المنقولة           والخيار
ضمن المناقشة الواردة أدناه، مع األخذ بعين االعتبار ديناميكيات السراية والفئات المختلفة لألشـخاص الـذين                

  .يزورون مرافق الرعاية الصحية
  

 يمكـن   التدخالت الفعالة، والمقبولـة والتـي      جنسياًاوى المنقولة   وينبغي أن تعزز برامج مكافحة العد     
، للوقايـة مـن     جنسياًالوصول إليها وتقوم بتقديم تدبير عالجي شامل لألشخاص المصابين بالعداوى المنقولة            

وكذلك من المضاعفات الكثيرة والعواقب المرتبطة بهذه الحاالت والتي تحدث على           . العداوى حدوث مزيد من  
وفيما يلي العناصر المكونة لبرنامج التدبير العالجي الشامل للمرضـى المـصابين بالعـداوى               . الطويل المدى

  :)٤٨، ٤٧( جنسياًالمنقولة 

 تحديد التشخيص الصحيح من خالل التشخيص وفق المتالزمات أو التشخيص المختبري؛  -

 تقديم المعالجة الفعالة؛  -

 طرة من خالل أنشطة التوعية والتثقيف الصحي؛خفض أو منع حدوث المزيد من سلوك المخا  -

 تشجيع استخدام العازل الذكري وتوزيعه؛  -

 .التأكد من أن األزواج قد تم إبالغهم ومعالجتهم  -
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 وعـداوى الجهـاز     جنـسياً  تمثيل ديناميكي لألعراض السريرية للعداوى المنقولـة         -٢الشكل رقم   
  اإلنجابي والخدمات المطلوبة

  
  ني العامالمجتمع السكا  

أشخاص مصابون بعداوى منقولة 
 جنسياً

أشخاص غير مصابين بعداوى منقولة 
 جنسياً

 غير مصابين ولكن لديهم أعراض مصابون ولديهم أعراض

يلتمسون  المعالجة ال يلتمسون المعالجة ال يلتمسون المعالجة

 

 تجنب المعالجة غير الضرورية ريةالمعالجة ضرو

  تدبير عالجي موحد للحاالت

تثقيف وتوعية صحية لزيادة الوعي 
حول أعراض العداوى المنقولة 

عداوى الجهاز التناسلي /جنسياً
وتحسين سلوك التماس الرعاية 

 الصحية

زيادة الوعي والتثقيف الصحي حول 
 الصحة اإلنجابية والنظافة الشخصية

ض
را
أع

ر 
هو
ظ

 

ت
خال
تد

 

رسائل وقائية حول العداوى المنقولة 
 بما فيها فيروس العوز المناعي جنسياً

  البشري

رسائل وقائية حول العداوى المنقولة 
 بما فيها فيروس العوز المناعي جنسياً

 البشري

ض
ظهور أعرا

 

 غير مصابين وال تظهر لديهم أعراض مصابون وال تظهر لديهم أعراض

 يلتمسون ال
 الرعاية

العداوى المنقولة 
 أو عداوى جنسياً

 الجهاز التناسلي

يحضرون لمرافق  
الرعاية الـصحية   
ألســباب أخــرى 

 غير

  ال يلتمسون الرعاية

 عدم الحاجة للمعالجة المعالجة ضرورية

كشف وتحري الحاالت، دمج 
اإلجراءات التشخيصية السريعة 

، المعالجة جنسياًللعداوى المنقولة 
  الظنية الدورية

 حمالت لزيادة الوعي

زيادة الوعي والتثقيف الصحي حول 
 الصحة اإلنجابية والنظافة الشخصية

ية
ير
سر
 ال
ض
را
ألع
ا

 

ض
را
أع

ر 
هو
 ظ
دم
ع

 

ت
خال
تد

 

رسائل وقائية حول العداوى المنقولة 
 بما فيها فيروس العوز المناعي جنسياً

 البشري

رسائل وقائية حول العداوى المنقولة 
ناعي  بما فيها فيروس العوز المجنسياً

 البشري

ض
عدم ظهور أعرا

 

  
 أو الشك في حدوثها، فيجب اإلسراع في تقديم المعالجة الفعالة           العدوىومتى ما تم تشخيص اإلصابة ب     

وينبغي أن يتلقـى العميـل      .  لتجنب حدوث المضاعفات ولكسر سلسلة انتشار المرض       جنسياًللعداوى المنقولة   
لـألزواج وإبالغهـم بالعـداوى      التدبير العالجي     توفير تثقيفاً وتوعية صحية حول االلتزام بالمعالجة، وكذلك      

كما يجب إحالة المريض لعالج المـضاعفات أو        . ، وتقليل عوامل االختطار، واستخدام العازل     جنسياًالمنقولة  
  .العواقب الموجودة، عندما تقتضي الحاجة
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  جنسياًالتدبير العالجي لمتالزمات العداوى المنقولة 
  

، إما عن طريق المظهـر      جنسياًي حالة من حاالت العداوى المنقولة       يتم، على نحو تقليدي، تشخيص أ     
أو بواسطة  اختبار يجرى في المختبر، والـذي يمكـن أن            ) والذي ما يكون غالباً غير دقيق     (السريري وحده   

وحتى لو كان أمراً    . تكتنفه تعقيدات أو أن يكون مكلفاً، وبصفة عامة يؤخر المعالجة، في انتظار ظهور النتائج             
 المختبرية يكون غالباً محدوداً، وبخاصة في األمـاكن         ختباراتمرغوباً، فإن توفر التشخيص المرتكز على اال      

التي تعاني من مصاعب في الموارد، وذلك نظراً للتكاليف المطلوبة الستمرار عمل المختبر واإلمداد المستمر               
لهذه األسـباب، فـإن منظمـة       . راقبة الجودة والمنسق للمواد المختبرية الالزمة لالختبار، إضافة إلى ضمان م        
 لدى المرضى الذين تبـدو      جنسياًوى المنقولة   االصحة العالمية توصي بإجراء التدبير العالجي لمتالزمات العد       

لديهم عالمات وأعراض مستمرة ومتسقة يتم إيضاحها في مخطط مجربات بسيط يمكن استخدامه على مستوى               
   ١.عيادات الرعاية الصحية األولية

  
ويرتكز التدبير العالجي لمتالزمات على استعراف متالزمة ما، أي مجموعة أعراض وعالمات يـتم              

وتوجه المعالجة الخاصة بكل متالزمة نحـو       . ، يكون قد تم تحديدها جيداً     ممرضاتإدراكها بسهولة مع وجود     
ولقد ظهر .  الموقع الجغرافي المسببة للمرض المسؤولة عن حدوث هذه المتالزمة داخل ذلك       الممرضاتغالبية  

أن لهذا األسلوب المتالزمي فعالية عالية في عالج التهاب اإلحليل والتهاب البربخ، لدى الرجال، والقرحـات                
ويجـب  . ابين بالرمـد الوليـدي    التناسلية لدى كل من الرجال والنساء، كما أنه يفيد في عالج األطفال المـص             

ة ليست نوعية، كما أنها ال تعطي حساسية تساعد في الـتكهن بوجـود               أن متالزمة اإلفرازات المهبلي    مالحظة
إال أنـه إذا كـان   . المكورات البنية، أو المتدثرات أو أي عداوى أخرى من تلك التي تـصيب عنـق الـرحم    

المبدئي هو معالجة االلتهاب المهبلي، المعزو، على سبيل المثال، إلى االلتهـاب المهبلـي الجرثـومي                 الهدف
لمشعرة المهبلية، فيكون األسلوب الذي تم األخذ به مفيداً ويصبح فعـاالً لقـاء التكـاليف فـي كافـة                    إلى ا  أو

  .)٥٠، ٤٩( األماكن
  

 دون ظهور أعراض دالة عليها، وهذا األمر هو من األمـور            جنسياًوغالباً ما تحدث العداوى المنقولة      
ال  مختلفة للكشف عن هـذه العـداوى التـي         الشائعة، وبخاصة لدى النساء، وهناك حاجة لوجود استراتيجيات       

ويجب أن تكون بعض هذه االستراتيجيات مختـصاً بكـشف أو           .  والقيام بالتدبير العالجي لها    تترافق بأعراض 
 لهـم   جنـسياً تدخالت للوصول إلى األزواج لتوفير معالجة العداوى المنقولـة          تحري هذه الحاالت، مع وجود      

، جنـسياً  وتشير عملية كشف الحاالت الخاصة بالعداوى المنقولة         .ر الفردية وزيادة المعارف والتوعية بالمخاط   
وى اإلى إجراء االختبارات لدى األشخاص ملتمسي الرعاية الصحية ألسباب غير تلك المتعلقة باإلصابة بعـد              

ى العداوى  ومن بين التطبيقات البالغة األهمية في ما يتعلق بكشف الحقائق، تقديم الرعاية لمرض            . جنسياًمنقولة  
ومـن  .  في عيادة رعاية الحمل وضمن خدمات رعاية صحة األمومة والطفولة وتنظيم األسرة            جنسياًالمنقولة  

 االختبارات الروتينية التي تجرى للحوامل بشأن تحـري وجـود مـرض             كشف الحقائق، األمثلة الشائعة في    
  .الزهري في عيادات رعاية الحوامل ووحدات رعاية صحة األمومة

  
ر عملية التحري إلى  اختبار هؤالء األشخاص الذين ال يقومون بااللتمـاس المباشـر للرعايـة                 وتشي

فعلى سبيل المثال، فإن اختبار المتبرعين بالدم للكشف عن اإلصابة بـالزهري، وفيـروس العـوز                . الصحية
كـذلك فـإن التحـري      . المناعي البشري، وبااللتهاب الكبدي البائي، هو أحد التطبيقات الهامة لعملية التحري          

                                                      
اإلفرازات المهبلية، اإلفـرازات اإلحليليـة،   : لقد وضعت منظمة الصحة العالمية بروتوكوالت لسبع متالزمات هي   ١

 .)٤٧(ي حمة الوليدالقرحة التناسلية، آالم أسفل البطن، الورم الصفني، الدبل اإلربي، والتهاب الملت
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المجتمعي، عندما يكون ممكناً ومجدياً ومقبوالً ويتم مع مراعاة السرية الواجبة وحقوق اإلنسان المرعية، يمكن               
 ومعالجة األشـخاص    جنسياًأن يكون بمثابة وسيلة فعالة للكشف عن الحاالت غير العرضية للعداوى المنقولة             

لذين يتعرضون لعوامل اختطار عالية، بعملية التحـري، مـن       وإن استهداف هؤالء األشخاص ا    . المصابين بها 
  .شأنه أن يحسن من الفعالية لقاء التكاليف لبرامج التحري

  
وبينما تتطلب االستراتيجيات الخاصة بكشف وتحري الحاالت، إجراءات أكثر من التطـوير الـسريع              

ـ       جنسياًلالختبارات التشخيصية للعداوى المنقولة      دوى عنـدما تـصبح مثـل هـذه         ، فإنها سـتكون أكثـر ج
وفي جميع األحوال، يجب توجيه االنتباه التام لألمور المتعلقة بالسرية والتوعيـة            . متاحة ومتوفرة  االختبارات
  .)٥١( والمعالجة

  
  جنسياًاالستراتيجيات الخاصة بإبالغ الزوج بإمكانية التعرض لإلصابة بالعداوى المنقولة 

  
 ال يتجزأ من إجراءات التدبير العالجي لحاالت العـداوى المنقولـة            إن إبالغ الزوج، والتي تعد جزءاً     

، هي عملية يتم من خاللها إبالغ األزواج للمرضى الذين تشخص حاالتهم باإلصابة بالعداوى المنقولـة                جنسياً
وتهـدف  . ، بإمكانية تعرضهم للعدوى، وذلك بغرض جعلهم يستفيدون من خدمات التحري والمعالجـة            جنسياً

. جنـسياً إبالغ األزواج إلى الوقاية من معاودة إصابة الحالة الدالة والتقليل من انتشار العداوى المنقولة               عملية  
  :وهناك ثالثة أساليب يتم استخدامها إلبالغ الزوج

عادة ما يكون أحد العاملين في خدمات الرعايـة         (استخدام الشخص الناقل للعدوى ألطراف ثالثة         •
 ؛إلبالغ األزواج) الصحية

تتم إحالة المريض عندما يقوم المرضى الدالون بإبالغ أزواجهم، أو عند إمداد المرضى باألدوية                •
 ؛)٥٢( لتسليمها لألزواج

 عندما يوافق المرضى الدالون على إبالغ أزواجهم، مـع          العدوىتتم إحالة الشخص المنقولة إليه        •
 أولئك األزواج الذين ال يتقـدمون       إدراك أن القائمين على تقديم الرعاية الصحية سوف يخطرون        

 .للخضوع للمعالجة خالل فترة زمنية معينة
  

)  الموجودة لدى الحالة الدالـة     معالجة نفس الكائنات الممرضة أو نفس المتالزمة      (وإن المعالجة الوبائية      
 أن  ومن المعـروف  . البد وأن تُعطى لجميع األزواج الذين كان لهم اتصال جنسي قريب مع الشخص المصاب             

م جداً، حيث إنه يقدم     ، لكنه مه  جنسياًالتدبير العالجي للزوج هو أحد أصعب عناصر مكافحة العداوى المنقولة           
الستعراف األشخاص الذين لديهم إصابات ال تترافق بأعراض، ومن ثم معالجتهم، وبصفة خاصة             فرصة هامة   

ومع ذلك، فـال يجـب أن       . رضية لديهن لدى النساء في مرحلة اإلصابة المبكرة وقبيل حدوث المضاعفات الم         
تكون معالجة الزوج قسرية، والبد من التأكد من مراعاة جوانب السرية المتعلقة بحالة المريض وكـذلك أخـذ             
مسألة الذكورة واألنوثة في الحسبان، مع اإلدراك بأن تأثيرات هذه األمور بالنسبة لـألزواج تختلـف حـسب                  

  . واالجتماعية السائدةالذكورة واألنوثة واألعراف الجنسية
  

 أو اختيـار    للـنُهج الثالثـة   ما يتعلق بالتأثيرات النسبية     من بينة أو برهان قوي أو متسق في       وليس هناك     
وتستلزم إحاالت المرضى تكلفة خدمات أقل ويمكن أن تكون أكثر فعاليـة        . المريض في ما بين االستراتيجيات    

 وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث الميدانية، وبخاصة في          .)٥٣( في ظل وجود أنشطة تثقيف وتوعية مالئمة      
ما يتعلق بمقبولية ذلك، وعـدد األزواج الـذين         ، وفي  المختلفة إلبالغ األزواج   النُهجالبلدان النامية، وذلك لتقييم     
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يتقدمون للخضوع للفحص الطبي، وتأثير ذلك على معدالت معاودة إصابة المرضى الدالين ووقوع العـداوى               
 كانت الطريقة التي تتبع في إبالغ األزواج، فـإن التكـاليف والـضرر              اًعالوة على ذلك، وأي   . جنسياًلة  المنقو

  .المحتمل المتعلق بالعملية، هما في حاجة إلى الرصد والتوثيق
  
  إتاحة األدوية والتكنولوجيات المالئمة  ٤-٢-٣
  

  جنسياًاألدوية الخاصة بالعداوى المنقولة 
  

 أمراً غاية في األهمية لنجاح برنامج جنسياًر لألدوية المالئمة لعالج العداوى المنقولة       يعد التوفير المستم    
 يكسر سلسلة االنتـشار  جنسياًوإن المعالجة السريعة والفعالة للعداوى المنقولة . جنسياًمكافحة العداوى المنقولة    

عظم األدويـة المـستخدمة فـي       وإن م . ويقي من حدوث المضاعفات والعواقب التي تتطور على المدى البعيد         
.  هي أدوية غير مكلفة، كما أن التكاليف يجب أال تمثل حـائالً أمـام توفرهـا                جنسياًمعالجة العداوى المنقولة    

وهناك بعض المستحضرات الجديدة والمحسنة، المرتفعة الثمن التي تتطلب آليات تأمين معينـة لجعلهـا فـي                 
وامل المتعلقة بجعل هذه المستحضرات في المتناول، مالمح وطنيـة  وقد تشمل الع. متناول الحكومات والعمالء 

وإقليمية ودولية مثل براءات االختراع، والحجم المحدود والمنافسة المحدودة، والرسوم الجمركية التي تفـرض         
  .على األصناف المستوردة، والضرائب المحلية، ورفع األسعار على مبيعات الجملة والتوزيع والصرف

  
 هو ذلك الدواء الذي يكون ناجعـاً ومعتـدل          جنسياً الذي يكون مالئماً لمعالجة العداوى المنقولة        والدواء  

 له، والذي يؤخذ عن طريق الفم، ويفضل أن يؤخذ كجرعة واحدة، وأال             الميكروبات  مقاومة السمية، وال يواجه  
وائيـة ذات مـستويـين يـتم       وقد ينتج عن وضع سياسة د     . يكون ممنوعاً استعماله أثناء الحمل أو اإلرضاع      

بمقتضاها توفير أدوية أقل فاعلية على مستوى مراكز الرعاية الصحية في المناطق النائية، وجعـل األدويـة                 
متوفرة فقط على المستوى المرجعي، قد ينتج عن ذلك معـدل  ) والتي تكون عادة مرتفعة التكلفة (األكثر فاعلية   

كروبية سريعة لألدوية، وتآكل للثقـة      يلمضاعفات وحدوث مقاومة م   غير مقبول من المعالجة الفاشلة، وحدوث ا      
  .في الخدمات الصحية

  
 لمعالجـة العـداوى المنقولـة        المأمونة والفعالة  ولكي يمكن للبلدان التأكد من استمرار اإلمداد باألدوية         
ـ       االسـتمرار و   ة المـضمون  للمـشتريات ، فالبد من وجود استراتيجية      جنسياً تـوفر  ضمن  التـي يمكـن أن ت

وقد تم التعرض بالمناقشة الستراتيجيات تأمين األدوية في القسم         . إضافي كاف لستين يوماً على األقل      مخزون
  . من هذه الوثيقة٦-٥-٣
  

  جنسياًاالختبارات التشخيصية للعداوى المنقولة 
  

ث تكـون    يحدث في العالم النامي، حي     جنسياً من العبء العالمي للعداوى المنقولة       ٪٩٠–٨٠ إن حوالى   
 تشخيـصية   اختبـارات وهناك حاجة لتطوير    .  االختبارات التشخيصية لهذه األمراض محدودة أو منعدمة       إتاحة

سريعة لهذه األنواع من العداوى لتحسين جودة الرعاية والتشخيص للمرضى المصابين بها، وذلك في المواقع               
 العـداوى  تشخيصية محسنة لحـاالت      اتاختبارهناك حاجة عاجلة لوجود     و. واألماكن ذات الموارد المحدودة   

 جنسياً والمناطق الموطونة بفيروس العوز المناعي البشري، حيث تكون بعض العداوى المنقولة             جنسياًالمنقولة  
  .عامالً هاماً لسراية العدوى بفيروس العوز المناعي البشري
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  اللقاحات
  

 تمثل، بصفة عامة، طريقة فاعلـة لمكافحـة         بالنظر إلى أن وقاية المجتمعات السكانية العالية االختطار         
فيروس  بالعدوى، بما في ذلك،  جنسياًاألمراض المعدية، فإن البحث عن لقاحات فاعلة مضادة للعداوى المنقولة           

وسوف يكون توفر اللقاحات المضادة لهذه العدوى بمثابة إضافة         . العوز المناعي البشري، يعد مهمة ملحة جداً      
وال يوجد أي لقاح فعال حاليـاً ضـد         . الموجودة حالياً والخاصة بالوقاية من هذه العداوى      هامة للتكنولوجيات   

  ".ب"، سوى لقاح االلتهاب الكبدي جنسياًالكائنات الممرضة المنقولة 
  

وسوف يصبح اللقاح الواقي المضاد ألنواع الفيروسات المسببة لألورام الحليمية البشرية، متوفراً عمـا                
ما أظهرته تجربة تمت مؤخراً وثبت من خاللها تطوير لقاح فعال ومـؤثر للوقايـة مـن                 قريب، وذلك حسب    

ولقد تم إجـراء    . )٣٥( ١٨ والنمط   ١٦ النمط   –حدوث واستمرار عداوى عنق الرحم بفيروس الورم الحليمي         
الخاصـة  مناقشات تحت رعاية منظمة الصحة العالمية لتحديد الترتيبات المالئمة للوصول إلى نقطة النهايـة               
 العـدوى بلقاحات فيروس الورم الحليمي البشري، وتوليد االهتمام على المستوى القطري وإدراك حقيقـة أن               

وتشجع منظمة الصحة العالمية البلدان     . بفيروس الورم الحليمي البشري تمثل مشكلة خاصة بالصحة العمومية        
 جدواها ومقبوليتها عندما يتعلـق األمـر        على دراسة فوائد إدخال هذه اللقاحات في برامجها، واستطالع مدى         

  .)٣٤(بتطبيق مثل هذه البرامج 
  

لقد أظهرت التجارب السريرية أن اللقاح المضاد لفيروس الهربس البسيط كان ناجعـاً بالمقارنـة مـع                    
إغفال إعطائه، إال أن نجاعته اقتصرت فقط على السيدات، دون الرجال، كما اقتصرت على السيدات الالتي لم                 

ومـع اسـتمرار األبحـاث والتجـارب        . )٣٦( ١تعرضن لعدوى سابقة بفيروس الهربس البسيط من النمط         ي
، يجب على مديري البرامج القطرية االستمرار       ٢ النمط   –على فيروس الهربس البسيط     ) اإلكلينيكية(السريرية  

 في أمـاكن ومواقـع      ٢  النمط –في بحث ومناقشة إجراء تجارب على اللقاح المضاد لفيروس الهربس البسيط            
وبائية مختلفة وذلك بغية تقييم مدى فائدته ومقبوليته وجدواه، مع القيام في نفس الوقت ببناء القدرات والطاقات                 

  .إلجراء البحوث وتطبيقها
  

ومن أجل إنجاح تنفيذ أي استراتيجية  تمنيع، فالبد من تحديد الفئة المستهدفة بعناية تامة، كمـا يجـب                     
بولية اللقاح، وبخاصة ضمن المجتمع السكاني الذي قد ال يدرك أن عوامل االختطـار لإلصـابة                التأكد من مق  

وبمجرد تحديد الفئة السكانية، واكتمال استنهاضها لقبول التمنيع، فسوف        . ، مرتفعة لديه  جنسياًبالعداوى المنقولة   
 باللقاح الناجع، وذلك لضمان نجاح      يكون من األهمية بمكان تزويد هذه الفئة السكانية، على نحو سريع ومتسق،           

ويمكن أخذ الدروس من بعض برامج التمنيع ضد األمراض المعدية وأيضاً، وعلى نحـو              . استراتيجية التمنيع 
صحيح، من عدم وجود تطبيق واسع االنتشار للقاح متوفر وموجود ضد السراية الجنسية لفيـروس االلتهـاب                 

  ".ب"الكبدي 
  
  النهوض بالبرنامج   ٥-٢-٣
  

إن البرامج االرتيادية التي تتم على نطاق صغير، ال تسفر إال عن تغطية لبعض المنـاطق الجغرافيـة                    
والمجتمعات السكانية المحدودة، وال يجب انتظار حدوث أي تأثير ذي بال لهذه البرامج على العبء المرضي                

هذه العداوى التي ينزع مكافحة خاصة بوهناك العديد من البرامج ال. جنسياًالذي يقع من جراء العداوى المنقولة   
ورغم النتائج الجيدة التي تحققها إال أنها   ضمن المجتمع السكاني صغيرمنفذوها إلى تطبيق تدخالت على نطاق       

ولكي يمكن تحقيق تأثير أعظم، البد وأن يتم        . ال تصل إلى قطاع أوسع من السكان بحيث يكون لها تأثير أكبر           



  A59/11          Annex    الملحق                ٥٩/١١ج

40 

 وتلك المتعلقة برعاية مرضى هذه العداوى، وذلك في ما يتعلق           جنسياً للعداوى المنقولة    تقييم التدخالت الوقائية  
 النهوض بالبرنامجوإن الهدف من وراء . بعناصرها التقنية، ومن ثم النهوض بتلك التدخالت التي تثبت فعاليتها

وهذا يعني  . هذه الخدمات هو ضمان وصول التدخالت الفعالة إلى التجمعات السكانية التي تكون في حاجة إلى              
زيادة نطاق التغطية الجغرافية وعدد األشخاص الذين يتم تقديم الخدمة إليهم ضمن فئة ما من المجتمـع، مـع                   

 التـي   ستهدفة أخرى، وكذلك توسيع نطاق التـدخالت      زيادة نطاق تنفيذ البرنامج ليصل إلى تجمعات سكانية م        
  .يقدمها هذا البرنامج

  
 سوف يكون له أعظم األثر، إذا ما تم          والنهوض بالبرنامج  توسيع نطاق الخدمات  عالوة على ذلك، فإن       

أي هـؤالء الـذين يكـون       (التركيز على المجتمعات السكانية التي تكون لها األولوية ضمن عملية االستهداف            
 عدد ممكـن    وأن تصل هذه الخدمات إلى أكبر     ) جنسياًتأثيرهم كبيراً على ديناميكيات انتشار العداوى المنقولة        

 يتطلـب    والنهوض بهـا   كذلك، فإن توسيع نطاق هذه الخدمات     . من األشخاص ضمن هذه التجمعات السكانية     
  :تركيزاً خاصاً على اآلتي

جودة الخدمات، حيث إن هناك خطورة من التخلي عن جودة وتركيز الجهـود، مقابـل                 -
 الوصول إلى عدد أكبر من األشخاص؛

ن توفر موارد كافية لدعم عملية توسيع نطاق الخـدمات          الطاقة االمتصاصية، أي ضما     -
 والنهوض بها؛

قبل الشروع في عملية توسيع نطاق الخدمات والنهوض بها، يجـب           : ضمان االستمرار   -
 . الخدمات المقدمة توافرإنشاء اآلليات التي يمكن من خاللها استمرار

 
  وضع السياسات والبرامجالمعلومات من أجل تحسين   ٣-٣
  
  الترصد  ١-٣-٣
  

 وذلك على كل مـن الـصعيد الـوطني،          جنسياًهناك حاجة لتحسين إجراءات ترصد العداوى المنقولة          
. واإلقليمي والعالمي، وذلك ألغراض المساندة، وتخطيط البرامج وإجراءات الرصد والتقيـيم ورعاية المرضى

  :، والتي تحتاج إلى تحسين، ما يليياًجنسوتشمل العناصر األساسية المتعلقة بترصد العداوى المنقولة 

التقـارير وفـق المتالزمـات أو       (اإلبالغ عن الحاالت والتي يتم تصنيفها حسب العمر والجنس            •
 التشخيصية، أو تقارير عامة شاملة أو معدة مـن ِقبـل            ختبارات اال وفقاً لما يتوفر من   األسباب،  

ال لإلبالغ عن األمراض المعدية، والكيفية      ا إذا كان هناك نظام إبالغ وطني فع        وم مواقع خافرة، 
 ؛) بهاجنسياًالتي يتم تقديم وتنظيم خدمات رعاية مرضى العداوى المنقولة 

الحـاالت   (جنسياًتقيـيم ورصد معدل االنتشار لتحديد ومتابعة العبء المرضي للعداوى المنقولة           •
 ة؛في تجمعات سكانية محدد) المصحوبة بأعراض وغير المصحوبة بها

 ؛جنسياًتقيـيم المسببات المرضية للعداوى المنقولة   •

 كروبية؛يرصد المقاومة للمضادات الم  •
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  الدراسات الخاصة، تقيـيم الجودة لخدمات الرعايـة باسـتخدام طريقـة العمـالء الغامـضين                 •
)mystery clients.( 

  
لتي يتم إجراء كل واحـد منهـا        إن العناصر المذكورة آنفاً هي بمثابة أنشطة تكميلية، وتعتمد الطرق ا          

، وكذلك على أنظمة اإلبالغ الموجـودة والمـستخدمة،         جنسياًعلى وجود بنية أساسية لترصد العداوى المنقولة        
 بفيروس العوز المناعي    وىالعدمن جهة أخرى، فإن لوباء      . وذلك كجزء من النظام المتكامل لترصد األمراض      

٥٥، ٥٤( جنسياًد وتحديد األولويات فيما يختص بالعدوى المنقولة البشري تأثيرات على أنشطة الترص(.  
  

   فيروس العوز المناعي البشري  الجيل الثاني منترصد
  

الجيل الثاني من فيـروس العـوز       ترصد   ارتباطاً وثيقاً ب   جنسياًترتبط أنشطة ترصد العداوى المنقولة      
س العوز المناعي البشري واإلبـالغ عـن حـاالت          المناعي البشري، وهي تشمل، باإلضافة إلى ترصد فيرو       

 على مخاطر بمرور الوقـت،      ة المنطوي يةتجاهات السلوك اال، الترصد السلوكي لرصد     األيدزاإلصابة بمرض   
 في التجمعات السكانية المعرضـة      جنسياً العداوى المنقولة     سائر  لرصد انتشار  جنسياًوترصد العداوى المنقولة    

فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الدراسات المتعلقة بفيروس        .  العوز المناعي البشري   لخطر اإلصابة بفيروس  
، كمؤشرات لتحديد الفئات المستضعفة القابلة لإلصـابة بفيـروس العـوز            ٢ النمط   –العوز المناعي البشري    

ـ تراصر الهامة ل  ، يعد أحد العن   جنسياً لذلك، فإن تقوية إجراءات ترصد العداوى المنقولة         .المناعي البشري  د ص
   .األيدز لجيل الثاني من فيروسا
  

 والمسوحات السلوكية،   جنسياًوينبغي أن يكون هناك ارتباط وثيق بين أنشطة ترصد العداوى المنقولة            
 وسلوكيات جنسياًخاصة تلك المسوحات التي تجرى عن السلوكيات الجنسية، ومحددات وبائية العداوى المنقولة 

 بمستويات أقـل مـن      جنسياًالصحية وعالقتها بالكشف واإلبالغ عن حاالت العداوى المنقولة         التماس الرعاية   
وتعتبر إجراءات الترصد هامة جداً في تقيـيم وتحديد أي من التجمعات السكانية هـي التـي                . حقيقتها الفعلية 

  .يجب أن توجه إليها التدخالت المستهدفة
  

صة، تـتم بصورة دورية، تركِّز على القـضايا المتعلقـة          وهناك أيضاً حاجة إلى إجراء دراسات خا      
، والتي ال تعد جزءاً من اإلبالغ الروتيني عـن الحـاالت أو تقيــيم معـدل                 جنسياًبترصد العداوى المنقولة    

فاشيات عداوى معينة تنتقل عن طريق الجنس، مثـل         تقصيات حول   ويمكن أن تشمل هذه الدراسات      . االنتشار
لورم الحبيبي اللمفي، والقرح، التي حدثت بين بعض المجموعات الـسكانية وفـي بعـض               وافاشيات الزهري   
  .األماكن الجغرافية

  
وينبغي إشراك القطاع الخاص إلى أقصى حد ممكن في نظام اإلبالغ عن الحاالت وذلك على الـرغم                 

 بسبب ما يعتري    جنسياًلة  من التردد الذي غالباً ما يحدث لإلنسان إلبالغ السلطات الصحية عن العداوى المنقو            
اإلنسان من قلق بالنسبة للسرية أو الوصمة االجتماعية أو الالمباالة، أو االعتقاد بعدم جدوى إبالغ الـسلطات                 

الحصول علـى   إلى  ، في العديد من البلدان،      جنسياً المرضى المصابون بعداوى منقولة      ويسعى .الصحية بذلك 
الجهات غير الرسمية بالقطـاع الخـاص، دون الحـصول أوالً علـى             األدوية من الصيدليات مباشرةً، أو من       
 وهذه الممارسات تمثل جزءاً كبيراً من اإلبالغ عن الحاالت بمـستوى          .تشخيص للحالة من ِقبل طبيب سريري     

إجراء دراسات خاصة لتحديد مدى انتشار هـذا الـسلوك وحجـم            يكون من الضروري    أقل من حقيقتها، وقد     
.  النظر في إمكانية إيجاد حوافز للتشجيع على اإلبالغ عن الحـاالت           يجبتم اإلبالغ عنها، و   الحاالت التي ال ي   

  .وقد يشمل ذلك منح التقدير أو اإلعفاء من التكاليف
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 الترصد الحالية وذلك من خالل تحسين المرافـق والمـواد المختبريـة             نُظموهناك حاجة إلى تقوية     
ليات اإلبالغ عن الحاالت، خاصة عندما تكون المرافق التشخيـصية          وتطوير مهارات العاملين بها، وتعزيز آ     

 الترصد الحالية، التقديرات التي تــتم بأقـل مـن           نُظمومما يزيد من محدودية قدرات      . موجودة ومستخدمة 
 غيـر المـصحوبة     العـدوى ، المعزو إلى حـاالت      جنسياًأحجامها الحقيقية للعبء المرضي للعداوى المنقولة       

  .العداوىالبد من وضع وتطبيق استراتيجيات مصاحبة لتحري وكشف حاالت اإلصابة بهذه لك، بأعراض، لذ
  

  المعطيات المطلوبة لدعم التوعية والتثقيف
  

إن هناك حاجة إلجراء تجميع سريع للمعطيات الموثوقة لتقدير العبء المرضي للعـداوى المنقولـة               
وتوفر هذه المعلومات، بـدورها، األسـاس   . ر االقتصادي لها، والمضاعفات المترتبة عليها وأيضاً التأثي    جنسياً

 على األصـعدة  جنسياًالمنطقي لتوجيه االهتمام بوضع السياسات وتخصيص الموارد لمكافحة العداوى المنقولة          
  .الوطنية واإلقليمية والعالمية

  
  المعطيات الالزمة لتوجيه عملية تخطيط البرامج وأنشطة الرصد

  
 وذلـك لـدعم عمليـة إدارة        جنسياًمعطيات سريعة وموثوقة عن العداوى المنقولة       هناك حاجة أيضاً ل   

 فـي التجمعـات الـسكانية       جنسياًوتفيد الدراسات التي تجرى حول معدالت انتشار العداوى المنقولة          . البرامج
ير مدى عبء   وتقدالمختلفة، في تقيـيم توزيعات هذه العداوى، وتحديد أولويات التجمعات السكانية المستهدفة،            

والمعطيات الخاصة باتجاهات األمراض المنقولة     .  التي ال أعراض لها على المجتمع      جنسياًاألمراض المنقولة   
 تفيد أيضاً في تقييم مدى فعالية وتأثيرات برامج وتدخالت الوقاية من هذه األمراض، كما أنهـا تـساعد                   جنسياً

  . المأمونةكمؤشرات بيولوجية التجاهات الممارسات الجنسية غير
  

  المعطيات الالزمة لتوجيه خدمات رعاية المرضى
  

 للدواء تؤدي إلى تالشي فعاليته، التي استغرق تطويرها عقوداً مـن الزمـان،              الميكروباتإن مقاومة     
بسبب إساءة استخدام األدوية بصفة أساسية، من خالل االستخدام غير التفريقي له ووصفه بصورة تزيد عـن                 

يساء استخدام األدوية من ِقبل المرضى الذين ال يستكملون دورة العالج سواء بـسبب عـدم                و. الحد المطلوب 
ويجبر الفقر كالً من مقدمي الرعاية الصحية ومرضاهم على اختيار الجرعات األقـل             . االلتزام أو بسبب الفقر   

يزيد الطين بلة، أنه يتعين     ومما  . من األدوية الموصوفة أو البدائل األرخص واألقل فعالية من أجل توفير المال           
استخدام أدوية أغلى كثيراً في الثمن لتحل محل األدوية األرخص ثمناً بمجرد أن تكون األخيـرة قـد فقـدت                    

 .فعاليتها
  

من الضروري قيام السلطات الصحية، بشكل منتظم، برصد واستكشاف معدالت االنتـشار النـسبي              
 في األماكن والمواقع المحليـة، ونـشوء        جنسياًوى المنقولة   للكائنات الممرضة المسؤولة عن متالزمات العدا     

، وذلك من أجل االستمرار في تحديث الدالئل اإلرشاديـة         جنسياًلألمراض المنقولة   المقاومة لألدوية المعالجة    
، التي  جنسياًوتتضمن الكائنات المسببة لألمراض المنقولة      . للمعالجــة والقوائم الوطنيـة لألدويـة األساسية    

، من بـين الجـراثيم أو       والمستدمية الدوكرية ،  النيسيرية البنية : تتطلَّب، بصفة خاصة، القيام بأنشطة رصد لها      
  .جنسياً، من بين العداوى الفيروسية المنقولة ٢ النمط –البكتيريا، وفيروس الورم الحليمي البشري 
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إن منظمة الصحة العالمية ال توصـي       وحيث تـتباين مستويات المقاومة بشكل كبير، من بلد آلخر، ف         
وعوضاً عن ذلك، يجب على كل بلد من البلـدان          . بالقيام بأي عالج منفرد يتم كخط أول عالجي لداء السيالن         

 وهذا بمثابة مأزق، بالنظر إلى حقيقـة أن         –اتخاذ القرارات في هذا الشأن حسب أنماط المقاومة الموجودة به           
لى إجراء ترصد، وتقوم باالعتماد على معطيات غير مباشرة متجمعة من بلدان            العديد من البلدان غير قادرة ع     

  .مجاورة، أو استخدام تقديرات إقليمية
  
  الرصد والتقيـيم  ٢-٣-٣
  

ينبغي القيام برصد التقدم الذي يتم تحقيقه خالل تنفيذ برنامج ما وذلك للتأكُّد مـن أن األنـشطة يـتم                    
ي الوقت المحدد لها، وضمن الموارد المخصصة، وتحديد ما إذا كانت هذه إجراؤها حسب ما هو مخطط له، وف

وهناك نقص في المعطيات على مستوى التنفيذ، األمر الذي         . األنشطة تؤدي إلى النتائج أو التأثير المرجو فيها       
 وتقـدير   ،جنـسياً يجعل من الصعب إجراء قياس دقيق لفعالية التدخُّالت المختلفة الخاصة بالعداوى المنقولـة              

عتبر هامة جداً في توجيه عملية وضـع األولويـات والتخطـيط             تُ المعلوماتومثل هذه   . فعاليتها لقاء التكاليف  
تجميع وتحليل للمعطيات من أجل تـتبع المعايـير        عمليةالبدء ب لذلك، ينبغي   . االستراتيجي وتخصيص الموارد  

  :القياسية، وذلك من أجل قياس اآلتي

ثل عدد العمالء المتلقين للخدمة، الحوامل الالتي تم تحري حاالتهن ومـن ثـم              م(تقديم الخدمات     -
األشخاص الـذين أحيلـوا     والعوازل الذكرية التي تم توزيعها،      ومعالجتهن من مرض الزهري،     

 ؛)توعيةتلقي ال و الطوعيةختباراتاالإلجراء 

 اإلرشادية الوطنيـة باسـتخدام      مثل نسبة العمالء المعالجين وفقاً للدالئل     (جودة الرعاية المقدمة      -
 ؛)المؤشرات القياسية مثل مؤشرات الوقاية حسب األولويات

 ؛)بمعرفة أعداد المرضى، على سبيل المثال(مدى كفاية أنماط العاملين   -

مثل إجمالي عدد العمالء الذين تلقوا الخدمة، الزيارات األولية مقابل          (استجابة العمالء ورضاهم      -
ة أو زيارات المتابعة، نسبة من يـستخدمون مرافـق الرعايـة كخيـار أول               الزيارات المتكرر 

 ؛)للمعالجة

 .مصروفات البرنامج الرأسمالية والمتكررة، لتقيـيم الفاعلية، والفعالية لقاء التكاليف  -
  

 علـى   يمكـن اقتـصارها   إضافةً إلى ذلك، فمن األهمية بمكان أن يتم ربط نتائج هذا الرصد، والتي              
ويتعين استخدام النتائج لتقيـيم وتحسين البرامج      . دانية، بتنفيذ البرنامج وأن يتم ذلك بطريقة هادفة       البحوث المي 

وهناك حاجة إلجراء المزيد من البحوث الميدانية لتحديد التدخالت         . الجاري تنفيذها وكذلك لوضع برامج جديدة     
اإلنجابيـة  الجنـسية و  متعلقة بالـصحة    في أماكن معينة والبحث كذلك في القضايا ال       تعمل بصورة أفضل    التي  

  .للجنسينللسيدات، وذلك لالسترشاد بها في صياغة استراتيجيات وتدخالت ذات حساسية 
  
  
  
  
  



  A59/11          Annex    الملحق                ٥٩/١١ج

44 

  التداخل مع برامج وشركاء آخرين  ٤-٣
  
  برامج القطاع الصحي العام  ١-٤-٣
  

ن وتنظيم األسرة،    بالبرامج الصحية األخرى المختصة بصحة المراهقي      جنسياًترتبط العداوى المنقولة    
 بفيـروس العـوز المنـاعي    العـدوى  وبقاء الطفل، والوقاية من   والتمنيع، وصحة المرأة، واألمومة المأمونة،   

تكامل  أن تـتفاعل مع بعضها البعض أو ت       وهذه البرامج يعتمد بعضها على البعض اآلخر، والبد من        . البشري
 جنسياً المنقولة   وىاالعد ب بالمدخالت المتعلقة تغطية  الطاق   أمر حتمي من أجل توسيع ن      وهذا التكامل . استراتيجياً

وى اوذلك بغرض التقليل من الفرص الضائعة المتعلقة بالوقاية، والكشف عن الحاالت المـصابة بهـذه العـد                
ويجب كذلك تعزيز وتقوية التعاون في ما بين القطاعين العام والخاص للحصول على جودة أفضل               . ومعالجتها
 أمراً صعباً بفعل الحاجة للقيام بمهام أخرى إضافية وإدخالهـا           هذا التداخل أو الترابط يعد     إال أن    . أكبر وتغطية
  عن الخدمات المقدمـة     الخاصة بالمهام الجديدة    الصحية مراميهاوبخاصة عندما تختلف     ،البرامج القائمة ضمن  
، فلن يكـون    يتواجد كل هذا  لى أن   وقد تكون هناك حاجة لوجود إشراف إضافي ودعم مالي وإداري، وإ          . فعلياً

ورغم إسهام االرتباط البيني وتكامل البرامج في تيسير عملية زيادة          . ممكناً االفتراض بأن التكامل قد تم إنشاؤه      
 الصحية، وكذلك عملية التخطيط اإلداري، إال       الرعايةرقعة التغطية بالخدمات المقدمة للعمالء، ووصولهم إلى        

 السهل وال هو أرخص من حيث التكلفة، وذلك في المرحلة األولى، حيث تصبح الفوائد               أن تحقيقها ليس باألمر   
  .ملموسة ومحسوسة فقط بعد مواجهة الصعوبات وتكبد النفقات في المرحلة األولية

  
   بفيروسهوالعدوى األيدز

  
، هـو   جنـسياً إن األسلوب الغالب لسراية فيروس العوز المناعي البشري والعداوى األخرى المنقولة            

  تعاطي المخدرات عن طريق الحقـن،      وتـتضمن السبل األخرى للسراية، بالنسبة لالثنين،     . االتصال الجنسي 
. الدم، ومشتقاته، واألعضاء أو األنسجة الجسمانية المتبرع بها، والسراية من األم إلـى جنينهـا أو وليـدها                 و

نسية لفيروس العوز المناعي البشري وسـائر       والكثير من اإلجراءات التي يتم اتخاذها بهدف وقف السراية الج         
 هي نفسها، كما أن الحال هو نفسه بالنسبة للفئات والتجمعـات الـسكانية التـي يـتم                  جنسياًالعداوى المنقولة   

  .استهدافها لتلقِّي التدخُّالت المطلوبة
  

 المنـاعي    بفيروس العوز  العدوى، فإنها تسهل سراية     جنسياًوفي حالة وجود بعض العداوى المنقولة       
البشري، حيث أظهر عدد من الدراسات، ارتباط كل من الكائنات الممرضة التقرحية وغير التقرحية، بدرجات               

ويمكن أن تكـون احتماليـة      ). ٢راجع الجدول رقم     (٨‚٥ و ١‚٥ متفاوتة، بعوامل اختطار بنسبة تـتراوح بين     
لى بكثير من المخاطر النسبية التي تالحظ        بفيروس العوز المناعي البشري، لكل عمل مفرد، أع        العدوىسراية  

 المنقولـة   العداوىويرجع السبب في ذلك إلى أن المشاركين ال يصابون ب         ). األترابية(في الدراسات االستباقية    
وعلى الرغم من أن تأثير العامل المتمم يبدو أعلى بالنسبة لألمراض           .  بشكل مستمر، خالل فترة المتابعة     جنسياً

 تكون أكثر أهمية، وذلك في بعض التجمعات السكانية بـسبب  يمكن أن ن العداوى غير التقرحية     التقرحية، إال أ  
ولقد أضافت بعض الدراسات التدخلية الحديثة، معلومات وثقل لتأثير العامل المتمم الخاص            . تواترها وانتشارها 

  . بفيروسهالعدوى واأليدزبمرض 
  

ية التي أجريت في مقاطعة موانزا بجمهورية تنزانيـا         ة العشوائ يلقد أظهرت تجربة المكافحة المجتمع    
، باستخدام عناصـر التـدبير      المصحوبة بأعراض  جنسياً المنقولة   العداوىالمتحدة أن تعزيز المعالجة لحاالت      

 من خالل عيادات الرعاية الصحية األولية الموجودة بالفعل، قد قلل مـن نـسبة حـدوث              للمتالزماتالعالجي  
كما أظهرت نتائج دراسة أجريت في ماالوي على رجال         . ٪٣٨وز المناعي البشري بنسبة      بفيروس الع  العدوى

، أن الرجال الذين كانت لـديهم إصـابة بالتهـاب           ١ النمط   –إيجابيي المصل لفيروس العوز المناعي البشري       
ـ ١ النمط –اإلحليل، كان تركيز الحمض النووي الريبي لفيروس العوز المناعي البشري      ا الـسائل  ، في بالزم



  A59/11          Annex    الملحق                ٥٩/١١ج

45 

المنوي لديهم، أعلى ثماني مرات من الرجال الذين كانوا إيجابيي المصل للفيروس، دون أن يكونوا مـصابين                 
 مصحوباً بأعلى نسبة تركيز لفيـروس العـوز المنـاعي           تورم الخصية بالمني  وكان  . )١٨(بالتهاب اإلحليل   

ن بالتهـاب اإلحليـل لعـالج بمـضادات     وبعد تلقي المرضى المصابي  .  في السائل المنوي   ١ النمط   –البشري  
، قل تركيز الحمض النووي الريبي لفيروس العوز المنـاعي          جنسياً، موجهاً ضد العداوى المنقولة      الميكروبات

، في السائل المنوي بشكل كبير في غضون أسبوعين من تلقِّـي العـالج، إال أن تركيـز                  ١ النمط   –البشري  
ولم يكن هناك تغير كبير في تركيـز الحمـض النـووي            . الزما الدم الحمض النووي للفيروس، لم يتغير في ب      

وتـوحي هـذه   . الريبي لهذا الفيروس في بالزما السائل المنوي وذلك خالل فترة األسبوعين، في الفئة الشاهدة             
م ، مما يقد١ النمط –النتائج بأن معالجة التهاب اإلحليل تقلل من إعداء الرجال بفيروس العوز المناعي البشري       

 جنـسياً  بفيروسه، والتي تشمل الكشف عن العداوى المنقولة         العدوى و األيدزدليالً آخر على أن برامج مكافحة       
، قد يفيد في كبح جمـاح  ١ النمط –ومعالجتها لدى المرضى المصابين بالفعل بفيروس العوز المناعي البشري       

  .هذا الوباء
  

 المردود، وعلى البلدان استثمار ذلك، بسبب كـون          هي خيار عالي   جنسياًإن معالجة العداوى المنقولة     
هذه العداوى سبباً خطيراً لإلصابة باألمراض، وأيضاً ألن هذه المعالجة هي بمثابة إجراء تدخلي للوقاية مـن                 

لذا، يجب أن يكون هناك ارتباط قوي بين برنامجي مكافحة العداوى           . اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري    
 بفيروس العوز المناعي البشري، وأن يـتم الحفـاظ علـى هـذا االرتبـاط                العدوى ومكافحة   جنسياًالمنقولة  

 بفيـروس العـوز     العـدوى واستمراره، وأن يكمل كل منهما جهود اآلخر، في ضوء التفاعالت التآزرية بين             
اك تكامل كلـي أو     وهن.  وبين العناصر المشتركة في الوقاية من كليهما       جنسياًالمناعي وسائر العداوى المنقولة     

، ومكافحة فيروس العوز المناعي البشري، أو يتم التنـسيق          جنسياًجزئي بين برامج مكافحة العداوى المنقولة       
  .بينهما من خالل تخطيط مشترك، وذلك في العديد من أقاليم وبلدان العالم

  
التـدريب، وتخطـيط    ، وصياغة السياسات و    والمساندة وتشمل مجاالت التعاون بين هذه البرامج، الدعوة      
وال يجب أن تقتصر أنشطة برامج مكافحـة العـداوى          . وإعداد البرامج، وأنشطة التقيـيم والترصد والبحوث     

 وفيروس العوز المناعي البشري، فقط على التعاون فيما بينهما، بل البد أيضاً من التشارك في                جنسياًالمنقولة  
  :ويمكن أن يعمال معاً لتحقيق اآلتي. فيذ هذه األنشطةالموارد الخاصة بهما ألغراض تخطيط وإعداد وتن

تثقيف العمالء حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وطرق الوقاية، وذلك على مـستوى مراكـز                •
  الرعاية الصحية، وداخل المجتمع، وباشتراك القطاعين العام والخاص، على قدم المساواة؛

 واالختبار الطـوعي للكـشف عـن        صية والسرية  والمحافظة على الخصو   تقديم خدمات التوعية    •
فيروس العوز المناعي البشري لتمكين األشخاص من معرفة وضعهم المرضي المتعلق باإلصابة            
بفيروس العوز المناعي، مع إجراء التقيـيم المناسب ألغراض المعالجة بمضادات الفيروسـات            

 القهقرية؛
 لتحسين جودة الحياة لألشـخاص      جنسياًمة المنقولة    المستحك  األخرى توفير معالجة فعالة للعداوى     •

 البشري وتقليل إمكانية اإلعداء؛المناعي  بفيروس العوز العدوىالمتعايشين مع 
 الوصول إلى األدوية والعوازل الذكريـة ذات        سبلوضع وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين         •

 الجودة بأسعار تكون في المتناول؛
ارت الوطنية في البنية األساسية للنظم الصحية ونظم توزيع الـسلع، فـي             ضمان إسهام االستثم    •

، بما في ذلـك فيـروس       جنسياًتحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة لمرضى العداوى المنقولة         
 العوز المناعي البشري، وتيسير توصل هؤالء المرضى إلى هذه الخدمات؛

 إجراءات التحري الالزمة للكشف عـن       ضمان وجود مضمومة شاملة لرعاية الحوامل تـتضمن        •
  .، وفيروس العوز المناعي البشري، والزهريجنسياًاإلصابة بالعداوى المنقولة 
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 بفيروس  العدوى بوصفها عامل اختطار لسراية      جنسياً دراسات خاصة بالعداوى المنقولة      -٢الجدول  
  العوز المناعي البشري

  

 نسياًجالعداوى المنقولة  الخاضعون للدراسة المرجع
 التي تمت دراستها

االختطار 
 النسبي

نسبة 
 االحتمال

 ٣,٦  داء المتدثرات  كينيا–البغايا  )٥٦ (١٩٩١بلومر،

 جمهوريـة الكونغـو     –البغايا    )٥٧ (١٩٩٣الجا، 
  الديمقراطية

  داء المتدثرات
  داء السيالن

  داء المشعرات

 ٣,٦  
٤,٨  
١,٩  

 أتراب من الجنسين بالواليـات      )٥٨ (١٩٩٤كسلر،  
  المتحدة

  ٢,٥   داء السيالن

 ٣,١٨   داء السيالن المستقيمي  اللواطيون في كندا  )٥٩ (١٩٩٥كريب، 
الرجال الذين يمارسون الجنس      )٦٠ (١٩٨٩كاميرون، 

   كينيا–مع نسائهم 
    ٤,٧  القريح بصورة عامة

الرجال الذين يمارسون الجنس      )٦١( ١٩٩٣تلزاك، 
 الواليات المتحدة   ––مع نسائهم   

  ريكيةاألم

 أمراض القرحـات    –القريح  
  الجنسية

٣,٠    

–ليمبا كار نجانـارت     
٦٢ (١٩٩٩(  

  الزهري   تايلند–البغايا 
  أمراض القرحات الجنسية

  والهربس

  ٣,٧  
٢,٤–٢  

المــؤتمر الــوطني األفريقــي   )٦٣ (١٩٩٦–امبيزفو 
  للمرأة، زيمبابوي

  +أمراض القرحات الجنسية 
  أمراض الحوض االلتهابية

  ٥,٨  

المراجعون لعيـادة العـداوى       )٦٤( ١٩٩٧جر، بولين
   في الهندجنسياًالمنقولة 

  ٤,٢   أمراض القرحات الجنسية

اللواطيون في الواليات المتحدة      )٦٥( ١٩٨٨ستام، 
  األمريكية

    ٨,٥–٣,٣  الهربس، الزهري

اللواطيون في الواليات المتحدة      )٦٦ (١٩٨٨هولمبرج، 
  األمريكية

    ٤,٤  الهربس

اللواطيون في الواليات المتحدة      )٦٧( ١٩٨٧دارو، 
  األمريكية

    ٢,٢–١,٥  الزهري

  
   اإلنجابية الجنسية والصحةالصحة

  
، وخـدمات الـصحة     جنسياًهناك ارتباط واسع النطاق ما بين الخدمات المقدمة لمرضى العداوى المنقولة            

ة الحياة، وبصفة خاصة، الحيـاة       لتحسين جود  الرعاية المقدمة لهم تسعى   اإلنجابية، حيث إن    الصحة  الجنسية و 
ما يلي أهم مجاالت االرتباط البيني، بين خـدمات رعايـة مرضـى             وفي. الجنسية واإلنجابية للنساء والرجال   

  :، وخدمات الصحة اإلنجابيةجنسياًالعداوى المنقولة 
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الحوامـل،   حيث إن خدمات رعاية      .جنسياًتحسين إمكانية إتاحة خدمات رعاية مرضى العداوى المنقولة           •
تنظيم األسرة، تخدم العديد من السيدات ممن هن في سن اإلنجـاب،            عيادات  وصحة األمومة والطفولة و   

 تشكِّل شبكة من المرافق الصحية يمكن أن تتسع وتتيح رعاية حاالت اإلصابة بالعـداوى المنقولـة                 وهي
تي قد ال يمكن الوصول إليهـا  شريحة كبيرة من النساء ضمن المجتمع العام، وال     إضافة إلى تغطية     جنسياً

ومن الممكن، فـي    .  المطلقة والخدمات الطبية العالجية العامة     جنسياًمن خالل عيادات العداوى المنقولة      
التي تتناسب مع كل مجموعـة عمريـة        هذه المرافق، تقديم خدمات التوعية والتثقيف والمشورة الصحية         

الختطار المرتبطة بها، وهذه األنشطة تفيد في تحقيـق         ، وعوامل ا  جنسياًحول العداوى المنقولة    على حدة   
ومن خالل إنشاء برامج تحر نظاميـة؛ يمكـن اكتـشاف           .  بهذه األمراض  العدوىالمزيد من الوقاية من     

 غير المصحوبة بأعراض لدى النساء، ومعالجتها، األمر الـذي          جنسياًحاالت اإلصابة بالعداوى المنقولة     
تائج الضائرة التي تحدث خالل فترة الحمل والناشئة من الحـاالت غيـر             يمكن معه تجنب العديد من الن     

 .جنسياًالمعالجة للعداوى المنقولة 

 وعداوى الجهاز اإلنجابي تسهم إسهاماً كبيراً في اعتالل         جنسياًإن العداوى المنقولة    . تحسين صحة المرأة    •
منتبـذ، وسـرطان عنـق الـرحم،        صحة المرأة وذلك من خالل زيادة خطر اإلصابة بالعقم، والحمل ال          

لذلك، فإن الوقاية من اإلصابة بالعـداوى       .  بفيروس العوز المناعي البشري    العدوىواإلجهاض التلقائي و  
، والكشف عنها وعالجها في مراحلها المبكرة، هي من العناصر الهامة والرئيسية لخدمات             جنسياًالمنقولة  

 .رعاية صحة المرأة

 أو  جنـسياً  حيث إن وجود إصابة بعدوى منقولة        .امنع الحمل ومأمونيته  وسيلة  علق ب التأكُّد من الخيار المت     •
لمرأة، كما أن المـرأة التـي     النطاق الكامل لوسائل منع الحمل أمام ا      عدوى بالجهاز اإلنجابي، تقيد إتاحة      

جابي إلـى    أو عدوى الجهاز اإلن    جنسياً المنقولة   العدوىتستخدم الوسيلة المانعة للحمل قد تعزو أعراض        
مما يؤدي إلى تقليل مقبوليتها والتوقـف       ( آثار جانبية    باالعتقاد أن هذه األعراض هي    وسيلة منع الحمل،    

، وكذلك التوعيـة،    جنسياًوتأتي عملية تحري ومعالجة العداوى المنقولة       ). عن استخدام وسيلة منع الحمل    
 . من خيار منع الحمل والتأكد من مأمونيتهفيما يتعلق بالحماية المزدوجة، كعناصر هامة في إطار التحقق

فالعنف ضد النساء يمكن أن تكون لـه نتـائج          . التعامل مع العنف الجنسي القائم على أساس نوع الجنس          •
، والحاجـة   جنـسياً خطيرة فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية للمرأة، بما في ذلك اكتساب العداوى المنقولـة              

 والعالج الوقائي من فيروس العوز المناعي البشري،        جنسياً المنقولة   تقتضي توفير المعالجة من العداوى    
 إلبالغ الـزوج    للجنسينوهناك أيضاً حاجة للبحث عن طرق تتسم بالحساسية         . بعد التعرض لالغتصاب  

 وهناك حاجة لتحديد دراسات     .وقوع العنف ل تجنباً، وذلك   جنسياًوى منقولة   اإصابة بعد أية  في حال وجود    
، وذلـك فـي األمـاكن    جنسياًحة حول موضوع إبالغ الزوج عن اإلصابة بالعداوى المنقولة  الحالة الناج 
وفي نفس الوقت البدء في إجراء البحوث العملياتية من أجل تعلم كيفية إبـالغ الـزوج                .  ثقافياً المختلطة

 .بطريقة أكثر تقبالً في األماكن المختلفة اجتماعياً وثقافياً ودينياً

 أن تحسن   جنسياًيمكن لخدمات تحري ومعالجة العداوى المنقولة       . جنسياًلعداوى المنقولة   تحري ومعالجة ا    •
من النتائج الصحية بعد إجراء اإلجهاض االختياري، حيث إن وجود عدوى في الجهاز اإلنجابي السفلي،               

،  لـذلك  .)٦٨( وقت حدوث اإلجهاض، يعتبر عامل اختطار لوقوع المضاعفات التالية لإلجراء الجراحي          
، هو بمثابة خطوة هامة فـي       جنسياًفإن إجراء التدبير العالجي قبل اإلجهاض، لحاالت العداوى المنقولة          

 .سبيل الوقاية من اإلصابة بالعداوى التالية للجراحة

تواجه كل من خدمات رعاية مرضى العـداوى المنقولـة          . إدماج األساليب المتسمة بالحساسية للجنسين      •
لصحة اإلنجابية، تحديات متشابهة في دمج األساليب ذات الحساسية للذكورة واألنوثـة،             وخدمات ا  جنسياً
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مثـل البغايـا،    (وبخاصة في إشراك الرجال، والوصول إلى التجمعات السكانية المهمـشة أو المهملـة              
ين ، والفقراء في المناطق الحضرية والريفية، والتجمعات السكانية الهاجرة، والمشرد         المخدراتومتعاطي  
 . واالستجابة للمتطلبات الخاصة بالمراهقين)والالجئين

، جنـسياً هناك عداوى تصيب الجهاز اإلنجابي، غير تلك المنقولـة          . جنسياًالوقاية من العداوى المنقولة       •
تصحبها عادة أعراض يمكن اعتبارها خطأ، أعراض عدوى من النمط الذي ينتقل عن طريق ممارسـة                

ة المنشأ، والتي تنتقل عن طريق الجنس، مثل االلتهاب المهبلي البكتيـري وداء             فالعداوى الداخلي . الجنس
المبيضات، تحدث بفعل حدوث تغيرات في توازن النبيت البكتيري الطبيعي والوقائي الموجود في الجهاز              

كما أنـه   ويعتبر االلتهاب المهبلي أكثر أنواع عداوى الجهاز اإلنجابي شيوعاً في العالم،            . اإلنجابي للمرأة 
ولقد تبين أن نسبة تصل إلـى       . يمثل أكثر األسباب المؤدية لإلفرازات المهبلية شيوعاً في البلدان النامية         

.  من إجمالي الحوامل مصابات بااللتهاب المهبلي البكتيري في أفريقيا، جنوب الـصحراء الكبـرى        ٪٥٠
قص الوزن عند الولدان، وتمـزق      وهذا المرض ينظر إليه على أنه سبب في حدوث الوالدة المبتسرة، ون           

ولقـد دخلـت النابتـة       .)٦٩( األغشية قبل األوان، وحاالت اإلنتان التالية للوالدة، واإلجهاض التلقـائي         
 .)٧٠(  بفيروس العوز المنـاعي البـشري  العدوىسراية ضمن أسباب  Bacterial vaginosisالجرثومية 

عداوى الجهاز اإلنجابي، ومضاعفاتها، اتباع أسلوب      وتتطلب عملية التوعية والتثقيف الصحي للوقاية من        
في األماكن التي تقدم الرعاية الـصحية       ،  جنسياًمشترك، مع الخدمات الخاصة بمكافحة العداوى المنقولة        

 .اإلنجابية

فعلى سبيل المثال، ينبغـي  اختبـار العمـالء أو           . تعزيز مأمونية اإلجراءات التي تتم عبر عنق الرحم         •
 المانعة للحمل إلـى     الوسيلة، قبل إدخال    جنسياً العداوى الداخلية المنشأ أو العداوى المنقولة        معالجتهم من 

وكبـديل لـذلك،   . الرحم، أو إنهاء الحمل، وذلك لتجنُّب تلوث الجهاز التناسلي العلوي بالبكتيريا الصاعدة     
 بأن يخترن نوعاً مختلفاً     ينبغي تشجيع النساء الالتي يخترن استخدام وسيلة منع حمل توضع داخل الرحم،           

من وسائل منع الحمل، إذا ما كن يعتبرن أنفسهن معرضات لخطر اإلصابة بعدوى من الـنمط المنقـول                  
  .)٧١( جنسياً

مـن سـرطان الجهـاز      التوسع في توفير اللقاحات الموجودة حالياً واللقاحات التي يمكن توفرها للوقاية              •
ومن شأن التعاون والتخطيط المشترك بـين       . جنسياً المنقولة   التناسلي وسرطان الكبد ومن بعض العداوى     

 وبرامج الصحة الجنسية واإلنجابية في إطـار البـرامج الوطنيـة    جنسياًبرامج مكافحة العداوى المنقولة  
أن تساهم في تيسير اللقاحات الحالية والمحتملة مثل لقاح االلتهاب الكبدي البائي ولقاحات فيروس              للتمنيع  

 .ليمي البشري، إضافة إلى توفير سلسلة يتم إعدادها جيداً الستقبال وإدخال أي لقاح جديدالورم الح
  

 اإلنجابية في أفضل األوضاع التـي تمكنهـا مـن       الجنسية والصحة  إضافة إلى ذلك، فإن خدمات الصحة     
 الولدان واألطفال وذلك مـن خـالل تعاونهـا مـع بـرامج مكافحـة العـداوى         المرأة وصحةضمان صحة 

 اإلنجابيـة    الجنـسية والـصحة    ومن أجل ذلك، فإنه ينبغي على القائمين على خدمات الصحة         . جنسياً منقولةال
  :التحقُّق من اآلتي

  
العقابيـل  ويـشمل   ،  جنـسياً  وسائر العداوى المنقولة     األيدز بفيروس   العدوىالتثقيف الصحي للوقاية من       •

إن .  والحمل المنتبذ وسرطان الجهاز التناسـلي      والعقم، PID الطويلة األمد مثل مرض االلتهاب الحوضي     
واألدوار القائمة على الثقافات، والعوامل البيولوجية كلها عوامل تساهم فـي  عدم اإلنصاف بين الجنسين،   

ومن األهمية بمكان إدراك مدى تأثير األنشطة العرقية        . تعرض النساء والشباب لخطر اإلصابة بالعداوى     
األماكن الحضرية أو الريفية أو المهمشة التـي يـصعب          ( والمكان الجغرافي    والثقافات والتوجه الجنسي  
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، والعمر والمهارات الحياتية المختلفة، من أجل إعداد وتوجيه االستجابات الخاصة بعبء            )الوصول إليها 
  . ومضاعفاتها إضافة إلى العقابيل الطويلة األمد التي قد تظهرجنسياًالعداوى المنقولة 

تعتمد عملية الوقاية الفعالة من مرض الزهري الخلقي بـشكل أولـي علـى    . الزهري الخلقي الوقاية من     •
وإذا لم ينجح ذلك، فإن الوقاية الثانوية تشمل التحري عـن الزهـري             . الوقاية من الزهري لدى الحوامل    

جتماعيـة  وبالنظر إلـى التكلفـة اال     . أثناء فترة الحمل وتقديم المعالجة المالئمة لكل من المرأة وزوجها         
واالقتصادية لمرض الزهري الخلقي، وإمكانية حدوث تغيرات في وبائية هذا المرض، فإن تحري مرض              
ـَم معالجته لدى النساء الالتي يكون لديهن تفاعل مصلي، هو بمثابة تـدخل                  الزهري أثناء الحمل ومن ث

لتي تنتج عن عدم معالجته لـدى       يتصف بالفعالية لقاء التكاليف للوقاية من الزهري الخلقي والمضاعفات ا         
 .٪١اآلباء، حتى في األماكن التي تقل فيها معدالت االنتشار عن 

ينبغي تحري هذا المرض بصفة روتينية لدى الحوامل أثناء أول زيارة لهـن فـي عيـادة رعايـة                     -
التـي   وفي البلدان    .)٧٢( الحوامل، وبصورة مثالية، قبل األسبوع الثامن والعشرين من عمر الحمل         

ترتفع فيها عوامل خطورة اإلصابة بالزهري الخلقي، يجب النظر في إمكانية وضع سياسة تستوجب              
وسـوف  . إجراء  اختبار تحري عند األسبوع السادس والثالثين من عمر الحمل أو عنـد الـوالدة               

 من  تقتضي الحاجة وضع دالئل إرشادية وطنية واضحة تتعلق بالمتابعة السريرية والسيرولوجية لكلٍّ           
 .األم والطفل

 وعمل تقييم لمخاطر معـاودة      جنسياً من العداوى المنقولة     ينبغي القيام بمناقشة حول معالجة األزواج       -
 . واتخاذ اإلجراء المناسب حيال ذلكالعدوىاإلصابة ب

 الطوعيـة   ختبـارات ، ينبغي تقديم التوعيـة واال     جنسياًكما هو الحال مع العداوى األخرى المنقولة          -
 وفي  .المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري، للنساء الالتي يتبين أنهن مصابات بالزهري          ية  السر

 بصورة كبيرة، يجب تقديم التوعية وإجراء الفحص الطوعي         األيدزاألماكن التي ينتشر فيها فيروس      
 .لجميع الحوامل

اد للرمد الوليدي بين الولدان هو      لقد تبين أن إعطاء عالج وقائي مض      . الوقاية من فقد البصر لدى الولدان       •
إجراء يتسم بالفعالية العالية لقاء التكاليف، وذلك عندما يكون معدل انتشار السيالن بين الحوامـل عنـد                 

 .)٢٤( أو أكثر ٪١مستوى 

إن . الذين تعرضوا الستغالل واعتداء جنسي    والمراهقين   المقدمة لألطفال    جنسياًرعاية العداوى المنقولة      •
ستغالل واالعتداء الجنسي لألطفال والمراهقين قد أصبح ينظر إليه على أنه يمثل مشكلة اجتماعية              هذا اال 

خطيرة تتطلب اهتمام وعناية صانعي السياسات والمعلمين والعديد من المهنيـين القائمين علـى تقـديم               
. و انتهاك جنسي  ، وذلك عند الشك في حدوث استغالل أ        والخدمات االجتماعية األساسية   الصحيةالرعاية  

 ومنه فيروس    لدى الطفل  جنسياًويجب األخذ بعين االعتبار ضرورة التحديد الدقيق للعامل القابل لالنتقال           
، وأن يتم هذا من ِقبل ممارس سريري مدرب على التعامل مع األطفال وذلك بعد تحديد العمليـات                  األيدز

 معياري قياسي للتدبير العالجي للعداوى المنقولة       وإن وجود أسلوب  . والدالئل اإلرشادية المستخدمة محلياً   
اء الجنسي، هو    لدى األطفال والمراهقين، الذين يشك في أن يكونوا قد تعرضوا لالنتهاك أو االعتد             جنسياً

 ويجب أن تكون خدمات الدعم النفسي .)٤٧( غير مصحوبة بأعراض  قد تكون  العدوى أمر هام جداً، ألن   
 .ك، كي يكون التدبير العالجي المقدم لهؤالء المرضى الصغار متكامالًواالجتماعي مشمولة في ذل
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  خدمات صحة المراهقين
  

 أحد عوامل االختطار الصحية الكبيرة وذلك لجميع المراهقين المنخرطين          جنسياًتمثل العداوى المنقولة    
حـدى العـداوى    وفي كل عام، يحدث أن يلتقط واحد من كل عشرين مـن المـراهقين إ              . ١في أنشطة جنسية  
وإن غالبية المـشروعات     .)٧٤(  عاماً بعد عام   العدوى، ويقل العمر الذي تكتسب فيه       جنسياًالبكتيرية المنقولة   

اإلنجابية لدى المراهقين، ال تركز إال علـى أنـشطة التوعيـة            و  الجنسية  تحسين الصحة  التي تعمل في مجال   
 ضمن أهداف   جنسياًة حاالت اإلصابة بالعداوى المنقولة      المتعلقة بالصحة الجنسية وتنظيم األسرة وأهملت رعاي      

في أنشطة  عند بلوغهم العمر المناسب من النضج        "صغار الشباب "اليافعين  الوالدين و وإن إشراك   . إيتاء الخدمة 
وينبغـي  . إعداد وتخطيط وتنفيذ التدخالت الخاصة بهم هو أمر حاسم إذا ما أريد إحداث تأثير على سـلوكهم                

 جنـسياً  المنقولـة    العـدوى  األساسية التالية، على أقل تقدير، في إطار برامج مكافحة           التدخالتيم  إعداد وتقد 
  .اإلنجابية، المقدمة في إطار الرعاية الصحية األوليةالجنسية والصحة وخدمات الصحة 

  
اك حاجـة   وهن.  بين المراهقين واليافعين أو صغارالشباب     جنسياً إجراءات ترصد العداوى المنقولة      تقوية  •

 حسب العمر والجنس وذلك كي يمكـن إجـراء          جنسياًإلى تصنيف المعطيات الخاصة بالعداوى المنقولة       
 .تقييم مالئم للبرنامج ومن ثم تلبية احتياجات المراهقين ومتطلباتهم

ة  ومضاعفاتها، وكيفية الوقاي   جنسياًتحسين ورفع الوعي والمعرفة، لدى المراهقين، عن العداوى المنقولة            •
 إن التثقيف الجنسي المناسب والصحيح وإتاحة سبل الحصول على العوازل الذكرية واألنثوية مـع               .منها

 .وجود رسائل واضحة حول االستخدام الصحيح والمتواصل لها، يجب أن تتوافر أمام جميع من يحتاجها              
مة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق المرمـى المـشترك نحـو تحـسين الـصحة الجنـسية وسـال                    

 .)٤٥( المراهقين

ومن غير المرجح   . جنسياًتحسين إمكانية توصل المراهقين إلى خدمات رعاية مرضى العداوى المنقولة             •
، لتلبية احتياجات ومتطلبات كافـة      جنسياًمرضى العداوى المنقولة    لرعاية  لتقديم ال أن يكفي نموذج واحد     

 صحة البالغين والتـي     عياداتعلياً، بما في ذلك،     ويمكن للخدمات البناء على ما هو موجود ف       . المراهقين
 أصبحت مرغوبة من ِقبل الشباب من خالل تقديم تدريب خاص لمقدمي هذه الخدمات، وعيادات الـصحة   

 حيث يمكـن    "الحصول على كل شيء في زيارة واحدة      " اإلنجابية المخصصة للمراهقين     الجنسية والصحة 
التي يحتاجونها، ومراكز الشباب متعددة األغراض،      الصحية  الرعاية  خدمات  للشباب الحصول على كافة     

 ومع ذلك، فقد تكون هناك      .)٧٥(  التي تتعامل وفقاً للمجموعات العمرية     والخدمات المدرسية أو الترابطية   
حاجة لوجود أشكال جديدة مبتكرة مثل العيادات المتنقلة، وذلك من أجل الوصول إلى الشباب األكثر قابلية 

صابة، بما في ذلك البغايا واألطفال المشردين، وبصفة خاصة أثنـاء إقامـة االحتفـاالت               أو عرضة لإل  
  .والمهرجانات

 
  القطاع الخاص  ٢-٤-٣
  

على الرغم من توفر الخدمات المجانية للقطاع الخاص، حتى في البلدان ذات الموارد الفقيـرة، فقـد                 
.  المهنيون الصحيون المالئمـون أو األدويـة الالزمـة         تكون مقبولة دائماً بالنسبة للعمالء، أو أن يتوفر بها         ال

                                                      
 عاماً، ١٩ – ١٠لقد عرفت منظمة الصحة العالمية المراهقين بأنهم األشخاص الواقعين ضمن الفئة العمرية، ما بين    ١

 "صغار الشباب "وفئة اليافعين   .  عاماً ٢٤ – ١٥بينما عرفت الشباب بأنهم األشخاص الواقعين ضمن الفئة العمرية ما بين            
 .)٧٣( عاماً ٢٤ – ١٠لفئتين المتداخلتين، بما يغطي النطاق الواقع بين هي خليط من هاتين ا
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وكثيراً ما يكون القطاع الخاص أو المعالجون الشعبيون، ومقدمو الرعاية غير الرسميين هم أول ما يلجًأ إليهم                 
 الحكومية متفوقـة    العيادات الصحية ، حتى أولئك الذين يرون أن       جنسياًالمرضى المصابون بالعداوى المنقولة     

ومقدمو الرعاية التابعون للقطاع الخاص، سواء كانوا مؤهلين أم غير مؤهلين، هـم أكثـر               . ة التقنية من الوجه 
وغالبـاً  مقبولية لدى الكثير، بسبب ما يعتقد عنهم من أن الوصول إليهم أيسر، ومحافظتهم على السرية أكبر،                 

ي مرافق القطاع العام، كما أن التطبيب  أن تلقي العالج لديهم أقل وصمة من تلقيه فيكون االعتقاد الشائع هو ما
الذاتي، بعد الشراء المباشر لألدوية، بدون وصفة طبية، من الصيادلة وتجار األدوية ومورديها، هو أمر شائع                

  .أيضاً
  

 أن تشرك السياسات والتدخالت العامـة القطاعـات الخاصـة وغيـر             يجبوفي ظل هذا السيناريو،     
مرضـى  لرعايـة   البين القطاع العام والخاص، وذلك في ما يتعلق بتـوفير           الرسمية، إلى جانب الشراكات ما      

وينبغي قيام الحكومات باتخاذ اإلجراءات التنظيمية الفعالة والمالئمة لـضمان تـوفر            . جنسياًالعداوى المنقولة   
. خـاص  التي يقـدمها القطـاع ال      جنسياًالجودة التقنية، والمساءلة في خدمات رعاية مرضى العداوى المنقولة          

وقد تشمل هذه   . ويتعين أن يتم على المستوى القطري دراسة االستراتيجيات الخاصة بالتعاون ومراقبة الجودة           
تدريب الصيادلة والممارسين العاملين في القطاع الخاص على إجراءات التدبير العالجي للحاالت وعلى الدالئل 

ببحث كيفيـة إقامـة عالقـات رسـمية لتعزيـز            قيام الحكومات    كما يجب . اإلرشادية الوطنية الخاصة بذلك   
 مع اتحادات الـصيادلة، ورابطـات المعـالجين         جنسياًاإلجراءات المناسبة لرعاية مرضى العداوى المنقولة       

الشعبيين ومقدمي الرعاية اآلخرين، حسب ما يتطلب األمر في المكان أو الموقع، وعلـى حـسب الـسياسات                  
  .جب أن يتم كل ذلك بالتعاون مع المجتمعات السكانية نفسهاوي. والقوانين واألنظمة المعمول بها

  
  إشراك المجتمع  ٣-٤-٣
  

إن المشاركة التي يقوم بها المجتمع في القرارات التي لها تأثير على صحة أفراده، تعتبر هامة جـداً،                  
كة المجتمـع   ، تحتاج إلى استنباط آليات للحصول على إسهام ومـشار         جنسياًوبرامج مكافحة العداوى المنقولة     

ويمكن تحقيق ذلك، على أفضل وجه، عن طريق خلـق          . بأكمله من خالل ممثلين مالئمين من المجتمع المدني       
.  والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص     والمنظمات الخيرية والعقائدية   شراكات مع المنظمات غير الحكومية،    

ب األنواع المختلفة من خـدمات الرعايـة         توعية وتثقيف المجتمعات حول مدى توفر، ومزايا وعيو        كما يجب 
ويمكن إنشاء جمعيات للدفاع عن حقـوق المـستهلك، كمـا يمكـن             . جنسياًالمقدمة لمكافحة العداوى المنقولة     

للمرضى الذين يكونون على علم ودراية جيدة ويتمتعون بالفطنة والبصيرة، المساعدة أيضاً في تحـسين هـذه                 
 بمعـايير ومواصـفات     الملتـزمين اللجوء واستخدام مقدمي الخدمات      على   ويمكن تشجيع المستهلكين  . الرعاية

وتشمل االستراتيجيات التي ترمي إلى إشراك      . الجودة المسبقة التحديد، والمتفق عليها، والمعلن عنها بشكل جيد        
  :المجتمع، اآلتي

جتمـع  توفير المعلومات التي تزيد من وعي المجتمع حول المشكلة وتزيد كذلك مـن طلـب الم                 -
 للتدخالت والخدمات المرتبطة بذلك؛

 التشاور المستمر مع المجتمع؛  -

 إشراك المجتمع في وضع وتنفيذ التدخالت؛  -

 إشراك المجتمع في المسؤولية وتحمل النتائج التي تفضي إليها البرامج المطبقة؛  -
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 وكبـار رجـال   تقليديون، بمن فيهم القادة ال المحليينإشراك القادة السياسيين ورواد الفكر والرأي       -
 .جنسياً، في أنشطة التوعية والوقاية من العداوى المنقولة الدين

  
وتكون المؤسسات الدينية والعقائدية في معظم األحوال مفيدة وفاعلة فـي تكـوين اآلراء والمواقـف                

 فرصة فريـدة    ففي العديد من األماكن تُتاح لهذه المنظمات      . والسلوك لدى أتباعها، ولدى المجتمع بصفة عامة      
، وذلك عن طريق شبكاتها الممتـدة       جنسياً وسائر العداوى المنقولة     األيدز حول فيروس    التثقيف الصحي لتقديم  

ومن ثم يمكن لهذه المنظمات المجتمعية أن تشارك مشاركة حيوية في التوعيـة،             . إلى أبعد القرى والمجتمعات   
ويجـب  .  إضافة إلى خفض الوصـمة والتمييـز       المتقدموالرعاية المنزلية، والخدمات السريرية، بل والعالج       

 بمـا فيهـا     جنـسياً انخراطهم في المناقشات المتعلقة بالنشاط الجنسي، والذكورة واألنوثة، والعداوى المنقولة           
لذا كان من   . من أجل تسهيل إيجاد بيئة مفتوحة لمناقشة هذه القضايا         بفيروس العوز المناعي البشري،      العداوى

قدرات هذه المنظمات وتقوية مجاالت التعاون معها حتى تعمل بصورة أكثر فعالية مع الحكومات              المهم تعزيز   
  . ومكافحتهاجنسياًفي مجال الوقاية من العداوى المنقولة 

  
  الشركاء اآلخرون  ٤-٤-٣
  

 إشراكهم في أعمال التصدي للعداوى المنقولة       يجبهناك شركاء وأصحاب مصالح عديدون آخرون،       
 يشمل ذلك إدارات حكومية أخرى مثل المؤسسات التعليمية ويمكن أن. قاً لما يتطلبه الموقع أو المكان، وفجنسياً

والرياضية والثقافية، والعمل، والشرطة ومسؤولي مراقبة الحدود، والشركات الخاصة مثـل شـركات النقـل               
الوقاية من العـداوى المنقولـة      ومن الممكن بحث االستراتيجيات المختلفة المتعلقة ب      . والسياحة، وأخرى غيرها  

ويتعـين  .  ومكافحتها، بما فيها الوقاية من هذه العداوى ورعاية مرضاها في قطاع التعليم وأماكن العمل              جنسياً
االستعداد للمساءلة في ما يختص     وضع اآلليات المناسبة لتشجيع الهيئات والمؤسسات على تحمل مسؤولياتها و         

وهناك حاجة في بعض األماكن، لوجود تعاون يتم عبر الحدود لتنفيذ       . عداوىرعاية المرضى المصابين بهذه ال    ب
تدخالت تجرى على التجار المتنقلين عبر الحدود، وأصحاب الهجرة المؤقتة أو الدائمة، واألشخاص المشردين،       

ـ                   رة واألشخاص الذين يتحتم عليهم، بحكم أعمالهم، المكوث في مناطق مختلفة في وقت أو في آخر، خـالل فت
  .عملهم

  
  تعزيز قدرات وطاقات األنظمة الصحية لتقديم خدمات فعالة ومؤثرة  ٥-٣
  

تعتبر األنظمة الصحية، والتي تعرف على نحو أعم، على أنها تضم كافة الهيئات والمؤسسات والمواد               
لـة  المخصصة للقيام بإجراءات صحية، من الشروط األساسية إلعداد برامج لرعاية مرضى العـداوى المنقو             

هـي  في كل بلد على حدة      وإن طاقة وقدرة النظام الصحي      . ، ورصد النتائج محل البحث في هذه الوثيقة       جنسياً
ما يتعلـق   الوصول إليه فيجنسياً المنقولة التي تحدد، بشكل كبير، المدى الذي تستطيع البرامج الوطنية للعداوى 

نة، والوصول إلى الفئات الـسكانية المتـضررة         ذات جودة رفيعة، في أكبر مساحة جغرافية ممك        رعايةبتقديم  
 وعـداوى الجهـاز     جنسياًوالمستهدفة، لتحقيق تأثير محسوس نحو خفض العبء الذي تمثله العداوى المنقولة            

وإن القدرة على تقـديم الخـدمات       . اإلنجابي األخرى، مع الوقاية، في نفس الوقت من اإلصابة بعداوى جديدة          
أمر في غاية األهمية، وبخاصة في ضوء الوصمة التي تحـيط بأعمـال الوقايـة    بطريقة تحقق المساواة، هي     

 األماكن المحدودة المـوارد تحميـل األنظمـة         منويتم في العديد    . جنسياًوالمعالجة األولية للعداوى المنقولة     
الحالي أو  و المعدات التي تعينها على مواجهة حجم الطلب         أالصحية فوق طاقتها، دون وجود التمويل المالئم،        

ولدى تعزيز األنظمة الصحية، البد من التركيز على عملية التمويل لضمان استمرار            . الرعايةالمستقبلي على   
، وتـأمين اإلشـراف     )بما في ذلك حشد الموارد، وتجميعها، وتخصيص االعتمادات، وصرفها        (تقديم الخدمات   
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ن القطاعين العام والخـاص لتوسـع البرنـامج       وضمان الشراكة بي  ) لضمان الجودة والمساواة  (الجيد والمنتظم   
  .وامتداد خدماته لتغطية أكبر مساحة ممكنة

  
وفي البالد التي يجري فيها إصالح لألنظمة الصحية، ينبغي بذل الجهـود لـضمان أخـذ الخـدمات                  

ـ     .  بعين االعتبار ضمن عملية اإلصالح هذه      جنسياًالخاصة بالعداوى المنقولة     ات وينبغي كذلك أن تعكس عملي
 الصحية التي تقدمها مرافـق الرعايـة        للتدخالتتحديد األولويات والتي تستخدم الختيار المضمومة األساسية        

 ضمن العبء الخاص باالعتالالت في جنسياًاألولية، ينبغي أن تعكس الحجم الكبير الذي تمثله العداوى المنقولة 
تحسين الجودة والمساواة واستجابة    (نظمة الصحية   كما يجب أن تأخذ المرامي اإلصالحية لأل      . الصحة اإلنجابية 

مرضى العـداوى المنقولـة     مقدمي الرعاية الصحية ل   ،  )العميل، عالوة على ضمان استمرار وفعالية الخدمات      
من ِقبل القطـاع الخـاص      وعلى وجه الخصوص، ينبغي استخدام قضايا التمويل        .  بعين االعتبار كذلك   جنسياً

  .وسعة نطاق إتاحة رعاية المرضى المصابين بهذه العداوى لألفراد، لتوالمشاركة الفعالة له
  

 على تحليل مدى وبائية هـذه       جنسياًويجب أن تركز جهود استجابة األنظمة الصحية للعداوى المنقولة          
العداوى، والسلوكيات الجنسية المحفوفة بالمخاطر والمعرضة لإلصابة، واألنماط السلوكية اللتماس الرعايـة            

واستناداً إلى نتائج التحليل، يتعين وضع برنامج شـامل         .  ومهارات ومواقف مقدمي خدمات الرعاية     الصحية،
كمـا  .  ومكافحتها، لتغطي كافة فئات المجتمع المطلوب إجراء التدخالت لها         جنسياًللوقاية من العداوى المنقولة     

ت فئات المجتمع المحددة الموجهة إليها       وذلك وفقاً الحتياجات ومتطلبا    الرعايةينبغي تصميم استراتيجيات إيتاء     
 جنـسياً وينبغي أن يشتمل البرنامج على تواصل كافة جوانب الوقاية مـن العـداوى المنقولـة                . هذه الخدمات 

ومكافحتها، بما في ذلك األنشطة المعززة للصحة واألنشطة الوقائيـة، والجوانـب التكنولوجيـة والخـدمات                
 العـدوى  و األيدز و  والتمنيع،  اإلنجابية،  الجنسية والصحة  األسرة، والصحة واالرتباط بخدمات تنظيم     العالجية

ويجب أن يوسع البرنامج من نطاق التعاون في ما بـين مختلـف الـشركاء               . بفيروسه، وغيرها من الخدمات   
 المشاركين فيه، وذلك في كل من القطاعين، العام والخاص، لتحقيق االستجابة، متعددة القطاعات، للتصدي لهذه

  .األمراض
  

 اآلثـار المترتبـة علـى      على خطة لرصد     جنسياًويجب أن يشتمل برنامج مكافحة العداوى المنقولة        
وإن توفير المعطيات، بالسرعة المطلوبة، عن أداء البرنامج والتأثيرات التـي يحـدثها، مـن               . التدخالت تنفيذ
الدالئل والبينات حول اتجاهـات البرنـامج       أن يؤمن الموارد المطلوبة للقيام بمزيد من األنشطة، وتقديم           شأنه

  .المستقبلية
  
  جنسياًإتاحة خدمات رعاية المرضى المصابين بالعداوى المنقولة   ١-٥-٣
  

عايـة للعـداوى    التي يمكنهم من خاللها التمـاس الر األماكنفي معظم البلدان يترك للمرضى اختيار     
 مختلف أنواع مقدمي الرعاية المؤهلين وغير المؤهلين         الخدمات مع العديد من     مقدمو تنافسوي. جنسياًالمنقولة  

وفي كل من القطاعين العام والخاص، هناك مـصادر         . ممن يمارسون العمل الخاص، أو الممارسين الشعبيين      
وقفـاً علـى    (، تشتمل على عيادات متخصصة      جنسياًمحتملة لتقديم خدمات الرعاية لمرضى العداوى المنقولة        

ناية بمرضى هذه العداوى، وأقسام العيادات الخارجيـة بالمستـشفيات التـي تـضم              للع) بعض فئات المرضى  
المـستوصفات  أو  تخصصات أخرى مثل عيادات النساء والتوليد أو عيادات األمراض الجلديـة والتناسـلية،              

تمد ويع. عيادات تنظيم األسرة، وصحة األمومة والطفولة، ورعاية الحمل       أو  ومراكز الرعاية الصحية األولية،     
 التي تقدم من خـالل مراكـز الرعايـة          جنسياًالمدى الذي تصل إليه خدمات رعاية مرضى العداوى المنقولة          
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ويجب األخذ في   . الصحية األولية أو العيادات التخصصية، على الظروف الوبائية والتنظيمية والموارد المتاحة          
  .المختلفةاالعتبار سلوكيات التماس الرعاية الصحية واألفضليات السكانية 

  
 ذات  رعايةوفي العديد من األماكن، تكمن المشكلة في عدم تلبية أحد المتطلبات أو االحتياجات لتقديم               

، فـي القطـاع العـام،       جنـسياً لمرضى المصابين بالعداوى المنقولة     لرعاية  بالواإلمداد المستمر   . جودة عالية 
ة ذات األولوية، حتى عندما تكون هذه الخدمات        يؤدي بالضرورة إلى تحقيق تغطية أفضل للتجمعات السكاني        ال

، لتحقيق  اإلضافيةويجب األخذ بعين االعتبار عدداً من العوامل. ذات جودة متفوقة وتقدم مجاناً دون أية تكاليف
. إتاحة خدمات الرعاية للناس، كما يجب تبني أسلوب يتوجه إلى العميل، وذلك في جميع المواقع أو األمـاكن                 

م بشكل خاص بتحقيق المساواة بين الجنسين، واالهتمام بالمراهقين والفقراء والفئات المهمـشة،             ويجب االهتما 
كما يجب تيسير عملية الحصول على الخدمات، بشكل أكبر، وذلك من خالل تحـسين              . عند التخطيط للخدمات  

ـ     على مستوى مهني   العوامل المختلفة مثل بعد المسافة، ومحل اإلقامة، والتعامل        ل مقـدمي خـدمات      مـن ِقب
وينبغي إشراك القطاع الخاص، بمن في ذلك الصيادلة ومـن          . الرعاية، ومراعاة السرية وتقليل وقت االنتظار     

يقوم بصرف الدواء، وجعلهم يلتزمون بتقديم خدمات عالية الجودة، ويشمل ذلك القيام بـإجراءات لإلشـراف                
مستهلكين حول األمور الـصحية بـصورة عامـة،         ويجب توعية وتثقيف المجتمعات وال    . التنظيمي والمراقبة 
 التركيز على أهمية تشخيص ومعالجة هذه العداوى، مـن          من خالل ، بصورة خاصة،    جنسياًوالعداوى المنقولة   

ويمكن أن تمثل أسعار أو وجود األدوية والعوازل الذكرية حاجزاً للوصول إلـى             . ِقبل مهنيين صحيين مدربين   
وقد يتطلب األمر إجراء تغيير على السياسات بما يحـسن مـن            . عات السكانية هذه الخدمات لدى بعض التجم    

عملية توفر األدوية، إلى جانب النظر في الخيارات األخرى كدعم الدواء المقدم للفقـراء، وتـوفير العـوازل                  
الذكرية على نطاق واسع لجميع المجموعات الفرعية السكانية، وتغطية التكاليف التشخيصية ضـمن أنظمـة               

ومن الممكن أن تحسن الخدمات اإليصالية من       . تأمين صحي وآليات إحالة للمستويات األعلى لخدمات الرعاية       
  .توصيل الخدمات إلى التجمعات السكانية التي يصعب الوصول إليها، أين ما تكون الحاجة

  
  ضمان الجودة   ٢-٥-٣
  

الح القطاع الصحي والتـي     إن المركزية وخصخصة القطاع الطبي من العناصر التي ترمي إلى إص          
يعـد تحـدياً     القطاع الخاص الذي ينمو بشكل هائل وسريع،         ضمان الجودة في  تعول الحكومات عليها، كما أن      

والبد للحكومات من القيام بالمهمة العامة .  الحكومات، وذلك بسبب قلة المعلومات المتوفرة عن ذلكرئيسياً أمام
ذا القطاع ووضع وتنفيذ اإلجراءات التي تضمن الجودة العالية لخـدمات          األساسية المتمثلة في اإلشراف على ه     

  .الرعاية المقدمة ألفراد المجتمع، في كال القطاعين، العام والخاص
  

  جنسياًالدالئل اإلرشادية الوطنية للتدابير العالجية لحاالت العداوى المنقولة 
  

أن ، يجب   جنسياًالت اإلصابة بالعداوى المنقولة      تعزيز الجودة العالية للتدبير العالجي الذي يتم لحا        إن
وضع دالئل إرشادية تكون مستندة على أنماط محددة للعدوى واألمراض، وتعميم هـذه الـدالئل               يتم من خالل    

ويجب أن يشترك ممثلون عن القطاعين العام والخاص في عمليات          . على مقدمي الرعاية لمرضى هذه العداوى     
كما ينبغي التدريب على استخدام الدالئل اإلرشادية الوطنية وجعل         . دالئل اإلرشادية وضع وإقرار وتعميم هذه ال    

ذلك متاحاً للعاملين في كال القطاعين، العام والخاص، ومقدمي الرعاية الصحية والطبية العاملين في القطـاع                
  .الخاص
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 كفاءة وجودة   تجي ذا تدبير عال ومن الممكن التغلب على العديد من العقبات التي تقف في وجه تقديم             
، لهـذه الحـاالتً    ضمن إجراءات التدبير العالجي      لمتالزمات، باستخدام أسلوب ا   جنسياً للعداوى المنقولة    عالية

ورغم كونه مرغوباً،   . وبصفة خاصة، دون أن يقتصر على ذلك، في األماكن التي تكون الموارد فيها محدودة             
ض، غير ممكن في العديد من األماكن التي تواجه صعوبة فـي            فإن التشخيص المبني على السبب، لهذه األمرا      

الموارد، ويجب استشارة الخبراء واللجان الوطنية، للوصول إلى أكثر السبل مالءمـة لوضـع االسـتراتيجية                
 والتي يمكن أن تفيد كافة قطاعات المجتمع الـذين          جنسياًالخاصة بإجراءات التدبير العالجي للعداوى المنقولة       

ومن الممكن أن تسفر هذه االستشارات عن وضع مجموعة   . حاجة إلى تلقي الرعاية تجاه هذا المرض      يكونون ب 
مختلطة من البروتوكوالت التي تعد وتنفذ بشكل جيد ودقيق، وفقاً للموارد المالية والبشرية واإلنسانية والتقنيـة                

  .المتاحة، وعلى حسب العبء الذي يمثله المرض
  

  تمادالترخيص واإلشهاد واالع
  

للمهنيين، واإلشهاد للمرافق، في الحفـاظ علـى        ) منح الرخصة بمزاولة المهنة   ( تفيد عملية الترخيص  
 الصحية، إال أن عملية التـرخيص واإلشـهاد ال          لخدمات الرعاية الجودة والسالمة، والتوزيع الجغرافي السليم      

المستحضرات الدوائيـة والتـأمين     تنطبقان فقط على مجال الخدمات الصحية، بل تمتد كذلك لتشمل صناعات            
وتتحقق فعالية اإلشراف الحكومي من خالل اآلليات التنفيذية هذه، والتي من األفضل أن تتم من خالل . الصحي

كما أن االتحادات المهنية والجهات األخرى ذات الرقابـة         . الروابط القوية والمشاركة العريضة للقطاع الخاص     
مثل عنصراً أساسياً ضمن    ت لها أهميتها كما أنها   ر الحكومي أو بالمشاركة معه،      الذاتية، التي تعمل خارج اإلطا    

  . الجيدةعملية الرقابة التنظيمية
  

واالعتماد هو عملية إشهاد بأن المرفق يحقق معايـير واشتراطات معينة، وغالباً ما يتم ربطه بعملية                 
 الترخيص واإلشهاد، اللذين يتمان لمقدمي الرعاية       وإن.  أنظمة التأمين الصحي   بالعمليات التي تقوم بها   التغطية  

الصحية ومرافق تقديمها، واللذين يكونان مدعومين من ِقبل االتحادات المهنية، وكذلك الحمـالت المجتمعيـة               
 يمكنهما أن يفيدا في التحقق من توفر معايير الجودة فـي             التي تنفذ باللغات المحلية    لتوعية وتثقيف المستهلك،  

من جهة أخرى، فإن عملية اعتماد البرامج التدريبية التي تقدم للعاملين قبل قيامهم بتقـديم الخـدمات                 . الرعاية
ويشمل ذلك رصد المناهج الدراسية     (وأيضاً أثناء تقديمهم لها، تلعب دوراً هاماً في ضمان توفر جوانب الجودة             

  ).والتدريبية ومتطلبات التعليم الطبي المستمر
  

ات على رصد وتنفيذ األنظمة محدودة أو غير موجودة من األصل، كما هو الحال              وعندما تكون القدر  
في العديد من األماكن المحدودة الموارد، يتعين على صانعي السياسات الوطنيين والمحليين إيجـاد الحـوافز                

خرى، المرتبطة  الحوافز الممكنة العتماد أو أشكال التقدير األ وتشمل. الالزمة لمكافأة أصحاب الممارسة الجيدة    
، )التـأمين الـصحي   التغطية ب ويشمل ذلك   (مرافق الرعاية الصحية بالقطاع الخاص      للعاملين ب بوسائل المكافأة   

 .)٧٦(، وبأسـعار معقولـة      جنسياً خدمات شاملة لرعاية المرضى المصابين بالعداوى المنقولة         القائمين بتقديم 
ديم المعطيات المطلوبة للسلطات الصحية بـصورة منتظمـة،     ويمكن أن ترتبط المكافآت التحفيزية بااللتزام بتق      

واالشتراك في برامج التعليم الطبي المستمر، واالستعداد إلجراء التدقيق والمراجعة على الممارسات في هـذه               
ويمكن أن تشمل الحوافز األخرى غير المرتبطة بالمكافآت، ولكنها ذات طبيعة مالية، الحصول على              . المرافق

، أو الحصول التفضيلي علـى      )مثل برنامج التسويق االجتماعي للعوازل الذكرية     (سلع أخرى مدعمة    أدوية أو   
خدمات اإلحالة التشخيصية والخيارات للمشاركة في األنظمة التي تتمتع بامتيازات أو عقود لتقـديم خـدمات                

.  تعطى للعمالء مباشـرة    خارجية مثل قسائم الصرف، أو األشكال األخرى من الخدمات المدفوعة مسبقاً، التي           
ومن الممكن تحسين عملية االلتزام باألنظمة عن طريق توفير موارد مالئمة للهيئات التنظيمية، مـع التمييـز                 
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الواضح لألدوار في ما بين الجهات التنظيمية وبين أولئك الذين يخضعون ألعمال التنظيم، وإنشاء جماعـات                
  .للدفاع عن حقوق المستهلك

  
   والتنظيم الذاتيمراجعة الزمالء

  
تتميز األماكن التي يكون لديها آليات تنظيمية مطبقة، بوجود حوار دائم يتم ضمن نطاق من المحاور                

ويمكن أن يطلب من االتحادات  . االختصاصية المختلفة بينها وبين الحكومة واالتحادات المهنية بالقطاع الخاص        
 الزمالء وتعزيز عملية التنظيم الذاتي بالمـشاركة مـع          المهنية وشبكات مرافق تقديم الرعاية لممارسة ضغط      

فعلى سبيل المثال، يمكنهم تعزيز عملية تقديم خدمات ذات جودة عاليـة مـن ِقبـل أعـضاء هـذه           . الحكومة
، )أو اإلضافة كرصيد في سجل التعلـيم المتواصـل        (االتحادات من خالل إدخال نظام احتساب النقاط المهنية         

إال أن العديد   . والحلقات العملية التي تسهم في تعليم وتحديث معلومات المشاركين فيها         مقابل حضور الدورات    
من التجارب العشوائية المرافقة، قد أظهرت أن برامج التعليم الطبي المستمر غير المرتبطة بحوافز ماديـة أو                 

  .)٧٧(بالحصول على ظروف عمل أفضل، يكون نجاحها محدوداً في تحسين جودة الممارسة 
  

  اإلشراف والمراقبة الداعمة
  

يعد القيام بزيارات إشرافية والمراقبة المنتظمة للمرافق الصحية من العناصر الهامة لعمليـة ضـمان               
استمرار تقديم خدمات رعاية ذات جودة عالية والحفاظ على معنويات العاملين في هذه المرافق وحفزهم علـى   

ويجب أال تقتصر مثل    .  في جمهورية تنزانيا المتحدة    )موانزا (بةمواصلة العمل بنفس الروح، كما أظهرته تجر      
هذه الزيارات اإلشرافية على مرافق القطاع العام فقط، حيث يمكن تكييفها بالشكل الذي يناسب مرافق القطـاع                 
الخاص، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات، وتقديم برامج التعليم المستمر للعاملين فيها، وجعل ذلـك وسـيلة                 

وهناك حاجة ألن تتم الزيارات اإلشرافية من خالل إجـراءات ميـسرة            . تعاون بين القطاعين العام والخاص    لل
ووسيلة لرفع مـستواهم    حتى ال تبدو وكأنها تمثل تهديداً لمقدمي الرعاية الصحية، بل تكون مصدر تشجيع لهم               

كبيـر مـن األهميـة، لتحويـل         كما أن تدريب المشرفين هو أمر على قدر          .ومواصلة تحسين جودة الرعاية   
  .المهارات التي يتمتعون بها لتكون مصدر دعم وتشجيع بدالً من أن تكون أداة للحكم وتصيد األخطاء

  
  مراكز اإلحالة

  
إن إنشاء مراكز إحالة وطنية وإقليمية إلحالة الحاالت المعقدة وكذلك لتأكيد التشخيص، من شـأنه أن                

 تكون بروتوكوالت اإلحالة، التي يتم بموجبها تحديد متى وأين يجب أن            ويجب أن . يحسن عملية مراقبة الجودة   
تتم اإلحالة، جزءاً من البروتوكوالت اإلدارية المعيارية التي توضع لكافة العاملين الصحيين المـشاركين فـي                

لتوقف ومن المعروف أن ارتفاع معدالت التسرب أو ا       . جنسياًتقديم خدمات الرعاية لمرضى العداوى المنقولة       
 ويجب الحرص علـى     .)٧٨(عن المعالجة، هو أمر شائع بين المرضى الذين تتم إحالتهم لمثل هذه األغراض              

  .عدم إرسال المرضى في رحالت طويلة ومكلفة إلى المراكز التي ال يكون لديها شيئاً زائداً لتضيفه
  

ل ارتجاع المعلومات الخاصة    إن اإلشراف الفعال والنشط وتقديم أنشطة التعليم الطبي المستمر من خال          
كمـا   .بالحاالت، ودورات التدريب الرسمية أثناء العمل، تساعد في تنمية الروابط في ما بين المراكز المختلفة              

أن مواصلة التشاور واستمرار االتصاالت بين المراكز الصحية ومراكز اإلحالة، عن طريـق الزيـارات أو                
  .ي تنمية الثقة المهنية بينهمااالتصال عن طريق الراديو، تسهم أيضاً ف
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إال أن الشيء األهم في هذا، هو إنشاء برنامج على مستوى المقاطعات تكون له مرامٍ وأهداف متفـق                  
ويـصبح  . عليها، وبروتوكوالت معيارية موحدة، وأهداف أدائية وجلسات مراجعة سنوية أو نـصف سـنوية             

مما يفضي إلى إقامة عالقة هادفة ومولدة للدافع والحافز في          االرتباط مع مراكز اإلحالة أكثر شمولية وتفاعلية،        
  .ما بين العاملين

  
  تمويل الخدمات  ٣-٥-٣
  

يعتبر التمويل والمدفوعات من األعمال األساسية ألي نظام من أنظمة الرعاية الصحية، ويتألف مـن               
ورغم أن كل   . المشترياتحشد الموارد، تجميع الموارد، تخصيص الموارد، المدفوعات و       : أربعة مهام واضحة  

نظام من األنظمة الصحية يقوم بهذه المهام، إال أن كالً منها لديه تنظيمه الخاص والمختلف عن بقية األنظمة،                  
ولعملية تمويل  . األمر الذي يعكس تبايناً في الهياكل المؤسسية والتوقعات المجتمعية واألنظمة اإلدارية الحاكمة           

  .ى التغطية التي يوفرها البرنامج وتحقيق المساواة والنتائج الصحية بوجه عاماألنظمة الصحية تأثير قوي عل
  

 ورعاية مرضاها، ترتبط بالضرورة بـالبرامج       جنسياًوعملية حشد الموارد لمكافحة العداوى المنقولة       
ـ       .  بفيروسه العدوى و األيدزالخاصة بمكافحة مرض     ة وإن ضمان تخصيص االعتمادات المالية المالئمة للوقاي

 بفيروسه،  العدوى و األيدز ومكافحتها، ضمن الغطاء التمويلي العام ألنشطة مكافحة         جنسياًمن العداوى المنقولة    
يعد عنصراً أساسياً لكل من القرارات الدولية والوطنية الخاصة بجمع األموال، في ضوء الحاجـة للنهـوض                 

 ومكافحتها  جنسياًلكون الوقاية من العداوى المنقولة       ونظراً   .جنسياً الحالية لمكافحة العداوى المنقولة      بالتدخالت
، فيجب أن تكون السياسات الخاصة بالرسوم       األيدز ال يتجزأ من التمويل المخصص لمكافحة فيروس         جزءهو  

، هي نفس سياسات حاالت اإلصابة بفيروس       جنسياًالمدفوعة من ِقبل مستخدمي رعاية حاالت العداوى المنقولة         
  .األيدز

  
تحويل مسؤولية حشد الموارد إلى نقطة تقديم الخدمات، من خالل إدخال الرسوم المسددة من ِقبـل                وإن    

وسوف يكون من الممكن تحقيق تغطية عالمية فـي         . المستخدم، البد بالضرورة أن تشمل أنظمة إعفاء للفقراء       
التأمين الصحي االجتماعي بدالً    هذا الشأن إذا ما تم إنشاء أنظمة للدفع المسبق مثل أنظمة التأمين الصحي، أو               

وبينما تتقدم البلدان نحو إنشاء، أو التوسع في        . من االعتماد على الرسوم التي يسددها المستخدم لهذه الخدمات        
الذي يتوفر لعموم الناس، أو مرتبط بالعمل، أو أنظمة مشتراة بشكل خاص، أو أنظمة              (أنظمة التأمين الصحي    

العمليات الطبية التي    من أن    جنسياًتحقق برامج رعاية مرضى العداوى المنقولة       ويجب أن ت  ). مجتمعية مجمعة 
وفي العديد من البلدان التي تواجه صعوبة في الموارد، تمثل تكلفـة            .  مشمولة ضمن مضمومة المزايا    تقوم بها 

دها المرضـى   تلك التي يقوم بـسدا    (األدوية الجزء األكبر من المصروفات التي ينفقها الفرد من جيبه الخاص            
 ويمكـن أن ترتفـع تكـاليف        .)٧٩(سواء للفرد أو للعائلة     ) أنفسهم بدالً من النظام الصحي أو التأمين الصحي       

 من إجمالي تكلفة األدوية في أفريقيـا        ٪٦٥األدوية التي ينفقها الفرد من جيبه الخاص إلى ما يصل إلى             جميع
ادر أن تزيد هذه النـسبة فـي الـدول الـصناعية             بينما من الن   .)٨٠( في آسيا    ٪٨١جنوب الصحراء، وإلى    

  .)٨١( ٪٢٠ عن
  

من جهة أخرى، فإن التدفق المالي المالئم أو المعقول في كل مستوى من مستويات النظام الصحي من      
وفـي  . جنـسياً شأنه أن يحسن االستجابة والفاعلية ضمن عملية تقديم خدمات رعاية مرضى العداوى المنقولة              

ذ فيها القرارات المركزياً، يتم غالباً تخصيص االعتمادات المالية على المستوى المحلي، بمـا              البلدان التي تتخ  
 أن يكون له حضور ضاغط مؤثر ويتمتع بمهـارات          جنسياًيتطلب من مدير برنامج مكافحة العداوى المنقولة        

 تكون تجهيـزات عيـادات      وفي البلدان التي تواجه صعوبة في الموارد، غالباً ما        .  األعمال إعداد وتنفيذ خطط  
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. الرعاية الصحية العمومية ضعيفة وفقيرة بصورة عامة، األمر الذي يؤدي إلى خفض معنويات العاملين فيهـا               
ومن الواجب تشجيع عملية المرونة في وضع وتنفيذ مختلف الخيارات المتعلقة بالمدفوعات والمشتروات والتي              

) مثل قـسائم الـصرف    (رات الخاصة بكل من جانب الطلب       تتالءم مع الظروف المحلية، ويجب تجربة الخيا      
  ).مثل الحوافز التي تصرف كجزء مكمل للراتب(وجانب العرض 

  
وبينما تتجه العديد من الحكومات والجهات المانحة نحو اتباع األساليب الشاملة للقطاعات بهدف تنظيم              

 ورعايـة مرضـاها     جنسياًوى المنقولة   المعونات الموجهة للقطاع الصحي، فسوف تواجه برامج مكافحة العدا        
تحديات فيما يتعلق بالتأكد من أنه يتم تقييم األنشطة العالجية والوقائية ضمن المرامي واألهداف المحددة لهـذه                 

ويتم من خالل النهج القطاعية الشاملة، توجيه االعتمادات المالية إلى كامل النظام الـصحي ولـيس                . البرامج
. لى أن يتم تحديد األولويات، ضمن القطاع الصحي مـن ِقبـل وزارات الـصحة      لمشروعات صحية محددة ع   

وعلى الرغم من أن القصد من وراء ذلك هو تحسين الكفاءة والفاعلية، إال أن هناك خطورة من أن يتعـرض                    
 ، والذي كان دائماً يعطي مستوى متدن من األولوية فـي          جنسياًتمويل خدمات رعاية مرضى العداوى المنقولة       

  .الميزانيات الصحية بالبلدان النامية، لمزيد من التقلص
  
  تطوير الموارد البشرية  ٤-٥-٣
  

إن المناقشات المتعلقة بتقديم التدريب في مجاالت القيادة واإلدارة والتخطيط االسـتراتيجي والـدعوة              
لبرامج الوطنية لمكافحـة    وإدارة السلع وأنظمة المعلومات الصحية والمجاالت العملية األخرى المتعلقة بإدارة ا          

 ورعاية مرضاها، هي أمور تقع خارج اختصاصات هذه االستراتيجية، حيث يجب أن             جنسياًالعداوى المنقولة   
تتم هذه القضايا في سياق استراتيجية أكثر شموالً، تكون معنية بتطوير الطاقات واإلمكانات البشرية في القطاع                

 على تدريب العاملين الصحيين القائمين على تقديم الرعاية لمرضى          وسوف يتم التركيز في هذا القسم     . الصحي
  .جنسياًالعداوى المنقولة 

  
ومن الممكن تلبية االحتياجات المتوقعة من العمالة المطلوبة لتقديم خدمات الرعاية لمرضى العـداوى              

ة تدريبهم، وكذلك، وبـشكل   ، إلى حد ما، عن طريق االحتفاظ بالعاملين الصحيين الحاليين وإعاد          جنسياًالمنقولة  
وينبغي تدريب أعضاء برنامج رعايـة مرضـى        . جزئي، عن طريق تعيين وتدريب عدد إضافي من العاملين        

، وذلك من أجل ضمان قيام كل منهم بدوره فـي إدارة العناصـر المختلفـة المكونـة                  جنسياًالعداوى المنقولة   
فعلى سبيل المثال، فإذا كان . ت العمل الخاصة بكل منهمويجب تدريب العاملين الصحيين وفقاً لمجاال. للبرنامج

من المنتظر قيام مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عيادات رعاية الحمل وتنظيم األسـرة، بتقـديم خـدمات                  
وعلى نحو مـشابه،    . ، فينبغي أن يشمل التدريب المقدم لهم ذلك       جنسياًالرعاية أيضاً لمرضى العداوى المنقولة      

ظراً قيام األطباء بتقديم أنشطة التوعية والتثقيف والتوعية، فينبغي أن يتم توسيع نطـاق تـدريبهم                إذا كان منت  
  .ليشمل هذه المهارات

  
والحاجة ماسة في كليات الطب، والمعاهد التعليمية المتخصصة األخرى، ألداء دور أكبر في مجـال               

ل جميع الجوانب الوقائية، وجوانـب الرعايـة        ، والذي يشم  جنسياًالتدريب الشامل في مجال العداوى المنقولة       
والتوعية، بالنسبة لألطباء، والممرضين، والعاملين بالمختبرات، والصيادلة، وموظفي الصحة العمومية، وذلك           

، وإمكانية  لمتالزماتكما يجب أن يتم دمج التدريب على أساليب ا        . خالل تلقيهم للتدريب األساسي الخاص بهم     
، واألسس العلمية والمزايا وأوجه القصور في هذا الخـصوص، وذلـك            جنسياً المنقولة   تطبيقها على العداوى  

، أحـد المكونـات     جنسياًوينبغي أن يمثل العنصر الخاص بالعداوى المنقولة        . ضمن المناهج الدراسية المعنية   
  .وميةاألساسية للمناهج التدريبية الطبية التي يتلقاها الطبيب بعد التخرج، في مجال الصحة العم
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ـ                  اء والبد من تقديم التدريب أثناء العمل لجميع أعضاء فريق الرعاية الصحية، بمن فـي ذلـك األطب
ويجب أال يقتصر التـدريب     . ن في الخط األمامي مثل الكتبة وموظفي االستقبال       ين، والصيادلة والعاملي  يالسرير

، بل البد أن يتناول أيـضاً المواقـف         نسياًجعلى الجوانب الطبية البيولوجية للتدبير العالجي للعداوى المنقولة         
والمعتقدات الخاصة لدى مقدمي الرعاية الصحية، كما يجب كذلك استكشاف األساليب المبتكرة مثل التعلم عن               

  .بعد والتعلم بمساعدة الحاسوب
  

ويمكن أن تلعب االتحادات المهنية دوراً هاماً في تقديم أنشطة التعلـيم الطبـي المـستمر وتحـديث                  
ومن الممكن تحقيق ذلك مـن خـالل الـدورات          . مهارات، خاصة لمقدمي الرعاية العاملين بالقطاع الخاص      ال

التدريبية والمؤتمرات، والمقاالت المنشورة في المجالت الطبية والرسائل البريدية التي تكون على شكل رسائل              
  .إخبارية ودالئل وكتيبات التعليم الذاتي

  
المقدم للعاملين على نتـائج أعمـال       ) التدريب المجدد للمعلومات  (تمر  ويجب أن يرتكز التدريب المس    

ويجـب تحـسين   .  وبرامج تطوير مهارات العـاملين  جنسياًالرصد والتقييم الخاصة بمكافحة العداوى المنقولة       
 ومكافحتها، وذلك فـي القطاعـات األخـرى وضـمن           جنسياًالمهارات الخاصة بالوقاية من العداوى المنقولة       

وينبغي استكشاف الدور الذي يمكن أن يؤديه       . عات، من خالل تعزيز اإلمكانات والطاقات وبناء الوعي       المجتم
، وذلك في األماكن التـي    جنسياًالعاملون الصحيون في المجتمع في مجال التدبيرات العالجية للعداوى المنقولة           

  .تتوفر فيها هذه الكوادر
  

قص الموارد، فإن اإلشراف والمتابعة همـا عـامالن         وعلى الرغم من إهمالها بشكل متكرر بسبب ن       
  .حاسمان فيما يتعلق بالتدريب وضمان جودة الرعاية

  
  دعم المختبرات إلدارة البرنامج  ٥-٥-٣
  

إن التكلفة العالية وعدم استمرار توفر المستلزمات والكواشف المطلوبة لالختبارات، والخبرات، تقلل            
.  في العديد من المجتمعـات     جنسياًصاءات المختبرية للعداوى المنقولة     بشكل كبير من جدوى بل وتوفر االستق      

، فإن األعداد الضخمة لحاالت العداوى المرافقة المتكررة الحدوث، تجعل من            هذه الموارد  وحتى في حال توفر   
 عملية التدبير العالجي المرتكز على مختبر واحد، أمراً غير عملي وال يمكن التعويل عليها فـي كثيـر مـن                   

 المختبرية تستغرق وقتاً طويالً، مما يؤدي إلى تأخر المعالجة          ختباراتإضافة إلى ذلك، فإن معظم اال     . األماكن
من جهة أخرى، فإن المعولية على نتائج المختبر، تزيد من المشكلة بشكل أكبر، حيـث إن                . أو فقدان المتابعة  

لى أخرى، وإجراء نفس االختبار يمكن أن       كروب تختلف من شركة صانعة إ     يأطقم الكواشف الخاصة بنفس الم    
يخضع لعامل الخبرة لدى التقني القائم باإلجراء أو باألسلوب الذي يتم جمع العينات به، وكذلك حفظ العينـات                  

وفي ضوء أوجه القصور هذه، يجب قصر الدعم المختبري على المواقف           . وإمكانات النقل لدى النظام الصحي    
  ).إكلينيكية(رات ضرورية بل والزمة التخاذ قرارات برمجية أو سريرية التي تكون فيها هذه االختبا

  
ويجب إنشاء أنظمة مختبرية ذات جودة عالية في أي مرفق تجرى فيه التشخيصات المـستندة إلـى                  

، سواء لتشخيص حاالت منفردة أو لتوفير الدعم للتـدبير          جنسياً المنقولة   العداوىاالختبارات المختبرية لحاالت    
وينبغي توفير التدريب المناسب لجميع العاملين في المختبـر وتقـديم دالئـل إرشـادية          . للمتالزماتجي  العال

 هي التي يجب إجراؤها في المختبر، وتفسير النتائج واألوقـات           ختباراتواضحة لهم في ما يتعلق بأي من اال       
دية داخلية خاصة بالجودة وااللتزام وينبغي كذلك وضع دالئل إرشا. المتوقعة الكتمال االختبارات وعودة النتائج

  .بها، وتشجيع المشاركة في البرامج الخارجية الخاصة بضمان الجودة
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، جنـسياً إن وجود دعم مختبري هو أمر هام لضمان تنفيذ استراتيجية فعالة لمكافحة العداوى المنقولة               
زاً ضمن المرافق المختبريـة،     وينبغي أن تكون هناك دالئل إرشادية واضحة تحدد المواضع التي تتطلب تعزي           

ويجب إنشاء وتعزيز المختبرات على المستويين الوطني واإلقليمـي،         . وألي غرض يجب أن يتم هذا التعزيز      
ومن الممكن إيجاد الدعم المختبري على المستوى المحلي، ويمكن لمثل هـذه            . كلما كان ذلك ضرورياً ومجدياً    

ولكي يكون ذلـك    . جنسياًلخدمات المقدمة لمرضى العداوى المنقولة      الشبكة من المختبرات العمل معاً لتعزيز ا      
فعاالً لقاء التكاليف، فيمكن لهذه الشبكة تحديد أدوار ومجاالت واضحة لتولي المـسؤولية حـسب التوصـيات                 

  .الموضحة أدناه
  

  على المستوى الوطني

 .لتدخالتإجراء مسوحات وبائية وإنذارية وسببية لرصد اتجاهات المرض وفعالية ا  •

 .للمتالزمات للتدابير العالجية والدالئل اإلرشاديةتحديث وتعديل مخططات المسار الخاصة بالتوصيات   •

 .جنسياًإنشاء أنظمة وطنية لتحقيق الكفاءة والجودة في ما يتعلق بالتشخيص المختبري للعداوى المنقولة   •

 .جنسياً للعداوى المنقولة تقديم حلقات عملية تدريبية في مجاالت التشخيص المختبري  •

 .تقييم األداء، والفعالية لقاء التكاليف لالختبارات التشخيصية الجديدة  •

 . والتقدم بالتوصيات الالزمة لذلكالميكروبات المعطيات عن أنماط الحساسية لمضادات تجميع  •

 وكذلك للمتالزماتالعالجي  التشخيص، في المراكز المرجعية، لتلك الحاالت التي يخفق فيها التدبير           تحديد  •
 ).مثل حاالت االغتصاب أو االنتهاك الجنسي(لألغراض الطبية الشرعية 

 أو تعزيز برامج التخزين، أين ما كان ذلك مجدياً، للعـداوى بـالمكورات البنيـة أو المتـدثرات،                   إنشاء  •
 .جنسياًوبخاصة بين التجمعات السكانية المستهدفة مثل الفتيات والفتيان النشطين 

  
  على المستوى اإلقليمي

 .إجراء مسوحات سببية لرصد اتجاهات المرض وفعالية التدخالت  •

 .الميكروباترصد أنماط الحساسية لمضادات   •

 . في اإلقليمجنسياًدعم أنظمة مراقبة الكفاءة والجودة في مجال التشخيص المختبري للعداوى المنقولة   •

 .جنسياًالتشخيص المختبري للعداوى المنقولة تقديم حلقات عملية تدريبية في مجال   •
  

  على المستوى المحلي

 .دعم المسوحات الخافرة  •

 .االختبار السيرولوجي الروتيني الخاص بداء الزهري عند الحواملتوفير   •
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  ستياتيإدارة المشتروات واللوج  ٦-٥-٣
  

 األدوية واإلمدادات الالزمـة     لضمان العمل بالفاعلية المطلوبة، البد أن يكون لدى العاملين الصحيين         
طـاوالت االختبـار،    (، والعوازل الذكرية، واألجهزة الطبية      )القفازات، المحاقن، المستلزمات المختبرية، إلخ    (

اإلضاءة الالزمة لالختبار، فواصل للمحافظة على خصوصية المرضى، مناظير للفحـص المهبلـي، أجهـزة               
ستية التـي يجـب أخـذها بعـين         ية األساسية المكونة للدائرة اللوج    وفي ما يلي العناصر األربع    ). للتعقيم، إلخ 
  :االعتبار

  
برنـامج  و  الحكومة الوطنيـة   هذا يتطلب تنسيقاً مع   (اختيار اإلمدادات التي ينبغي أن تكون بالمستودعات          •

مطلوبـة   والسلع ال  تصاريح من ِقبل السلطات التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية       األدوية األساسية لضمان    
 ).ضمن قوائم األدوية والسلع األساسية المطلوبة للبالد

وجود استراتيجية للمشتريات ترمي إلى التحقق من أن اإلمدادات والمستلزمات قد تـم تأمينهـا بأسـعار                   •
 . من خالل عمليات مفتوحة واضحة وذات شفافيةتنافسية مقبولة

مـع إدراك  (، بانتظام   تحتاجهات إلى المواقع التي     وجود نظام توزيع يضمن وصول اإلمدادات والمستلزما        •
، تستخدم أيضاً، وبشكل شائع، في معالجة       جنسياًأن معظم األدوية المستخدمة في معالجة العداوى المنقولة         

 ).العداوى األخرى

إدارة السلع بالشكل الذي يتحقق معه شراء وصرف واستعواض المستلزمات واإلمـدادات فـي الوقـت                  •
 .السرعة الالزمةالمطلوب وب

  
 متواضعة جـداً    جنسياًومن الجدير بالذكر أن إمكانية الوصول إلى األدوية الخاصة بالعداوى المنقولة            

في العديد من البلدان النامية وتؤثر عليها عوامل مثل القدرة على توفيرها، وضمان استمرار عملية التمويـل،                 
 هـي   جنسياًومعظم أدوية العداوى المنقولة     . تكرار نقصها وعدم ثبات عملية الشراء، األمر الذي يترتب عليه         

أدوية جنيسة وليست مرتفعة الثمن بالشكل الذي يمنع الحصول عليها، إال أن التكلفة هي أحد العوامل الهامـة                  
وفي الحقيقة فإن معظـم األدويـة       .  الحصول على هذه األدوية في معظم البلدان النامية        مستوىالتي تسهم في    

، ليست مخصصة بشكل محدد لهذه األمراض، ولكنها تـستخدم          جنسياً في معالجة العداوى المنقولة      المستخدمة
 التي تـؤدي إلـى عـدم         وإزالة المشكالت  وهناك حاجة إلجراء تحليل لتحديد األسباب     . لعالج أمراض أخرى  

تمل االستراتيجيات الرامية   وقد تش . جنسياًاالنتظام في توفير إمدادات األدوية الخاصة بمعالجة العداوى المنقولة          
 ، استخدام األدوية الجنيـسة    جنسياًإلى التوسع في عملية الحصول على النطاق الكامل ألدوية العداوى المنقولة            

، والشراء بكميات ضخمة وبأسعار تفاضلية للحصول على الـسعر األدنـى، وإيجـاد              العالية الجودة والمأمونة  
من خالل إدخال بروتوكوالت موحدة لعـالج العـداوى         (ف األدوية   استراتيجيات للتمويل وترشيد عملية وص    

  ). جنسياًالمنقولة 
  

ويمكن النظر في اتخاذ آليات مترافقة أخرى لدعم وتعزيز عملية الوصول إلـى والحـصول علـى                 
األدوية، وذلك من إقليم إلقليم ومن بلد آلخر، وقد يشمل ذلك صياغة السياسات، واالبتكار ووضـع اآلليـات                  

  :ومن أمثلة القضايا التي ينبغي النظر فيها، ما يلي. نظيميةالت
  
تعيين جهة وطنية متعددة األنظمة يعهد إليها بإجراءات تنسيق السياسات الخاصـة باسـتخدامات                -

  ؛األدوية ووضع وتنفيذ القواعد واألنظمة المالزمة لذلك
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 ؛إنشاء لجان لألدوية والعالجات في المقاطعات والمستشفيات  -

لتدريب المرتكز على حل المشكالت في مجال المعالجة الدوائية ضمن المقررات الدراسية فـي              ا  -
 ؛المرحلة الجامعية

استمرار تقديم التعليم الطبي المستمر أثناء العمل بوصف ذلك أحد المتطلبـات الالزمـة لمـنح                  -
 ؛ترخيص مزاولة المهنة

 ؛خدام اللغات المحلية باستتوعية وتثقيف الجمهور حول األدوية والعالجات  -

 يقومون بوصف تلك األدويـة،      نتقديم معلومات ذات طبيعة مستقلة عن األدوية، إلى األطباء الذي           -
 ؛وتكون هذه المعلومات غير تلك التي يقدمها صانعو المستحضرات الدوائية

 ؛اإلشراف والتدقيق والحصول على معلومات ارتجاعية من واصفي األدوية  -

 ؛ات لمبالغ كافية لضمان توفر األدوية والعالجات والمهنيـين العاملينإنفاق الحكوم  -

تجنب تقديم حوافز مالية من الشركات الصانعة، إلى واصفي األدوية الذين يقومـون باسـتخدام                 -
 .أدوية بعينها

  
  العناصر المحددة لألولويات من أجل القيام بإجراءات فورية  ٦-٣
  

 فـي   جنسياًمرضى العداوى المنقولة    لرعاية  اليذ عملية نهوض لتوفير     يتعين على البلدان كأولوية، تنف    
عدد من المناطق الحيوية والتي يتوفر عنها معلومات وبينات كافية حول تأثير هذه األمراض وجدوى عمليـة                 

 وقد تم تنفيذ هذه التدخالت في العديد مـن األمـاكن  ). ، األنشطة ذات األولوية األولى٣الجدول . (التصدي لها 
 القائمة، ولكن لم يتم النهوض بهذه التدخالت بما يحقق أقـصى   المتواضعةباالستعانة بالموارد البشرية والمالية  

التخطيط، ثم العمل،   "وقد يكون من الممكن تنفيذ بعض المكونات في إطار مفهوم           . تأثير على المستوى الوطني   
مات، واكتساب مزيد من المعرفة، وجمع البيانات       ، وذلك من أجل جمع مزيد من المعلو       "ثم التقييم، ثم النهوض   

  من المـوارد البـشرية والماليـة       الكثيربالنسبة للتدخالت التي قد تتطلب      . مع تقديم الخدمات في نفس الوقت     
، ٣الجدول  (، فينبغي وضع الخطط الالزمة لتنفيذ هذه التدخالت بطريقة متدرجة كلما أتيحت الموارد              اإلضافية

ويجب أن يتم، في كل عنصر من هذه العناصر، األخذ في الحسبان ديناميكيات             ). لوية الثانية األنشطة ذات األو  
، والشبكات الجنسية، والتجمعات السكانية األكثر قابلية لإلصابة بهذه األمراض،          جنسياًسراية العداوى المنقولة    

، قد يحـضرون إلـى المرفـق        جنسياًوتوفير الخدمات، مع إدراك أن األشخاص المصابين بالعداوى المنقولة          
  .الصحي وتظهر عليهم أو ال تظهر أعراض، وذلك في عديد من المراكز الصحية الموجودة في البالد

  
  جنسياً المنقولة العداوىالتدبير العالجي عالي الجودة لحاالت   ١-٦-٣
  

، العناصر التالية   جنسياً المنقولة   العداوىينبغي أن تتوفر في إجراءات التدبير العالجي الشامل لحاالت          
  :وذلك كحد أدنى

  
  ؛التوصل إلى التشخيص الصحيح  -
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 ؛تقديم المعالجة الفعالة  -

، بما في ذلـك فيـروس       جنسياًتقديم التوعية والتثقيف والمشورة الصحية حول العداوى المنقولة           -
 ؛العوز المناعي البشري

ـ  مع توفير المعلومـات ا تشجيع استخدام العازل الذكري وتوزيعه     -  باسـتخدامه بـصورة   ةلخاص
 صحيحة وثابتة؛

 .التحقق من إبالغ األزواج ومعالجتهم  -
  

 هـو بمثابـة     جنسياً للعداوى المنقولة    للمتالزماتوهناك دالئل وبينات كافية على أن التدبير العالجي         
ل المثـال،  فعلـى سـبي  . معالجة فعالة ولها تأثير على وبائية هذه األمراض في العديد من أماكن تقديم الرعاية        

لوحظ وجود انخفاض في معدالت اإلصابة بهذه العداوى في أعقاب تنفيذ اسـتراتيجيات المكافحـة المرتكـزة            
 وذلك في عدد من البلدان بما في ذلك التـدخالت التـي تمـت لـدى البغايـا فـي                     لمتالزماتأسلوب ا  على
و ص في بوركينا فا   جنسياًى المنقولة   والسنغال وجنوب أفريقيا، وفي عيادات العداو     ) ساحل العاج ( ديفوار كوت

) ماسـاكا (وعلى مستوى المجتمعات، فقد أظهرت الدراسات التي أجريـت فـي أوغنـدا               .)٨٢،  ٥٠(وكينيا  
ويعتبر هذا األسلوب فعـاالً     .  حدوث تأثير في هذا الخصوص     .)٨٤،  ٨٣() موانزا(وجمهورية تنزانيا المتحدة    

 لدى الرجال، وفي حاالت القرحات التناسـلية لـدى كـل مـن              بصفة خاصة في حاالت اإلفرازات اإلحليلية     
  .)٩١، ٨٥(الرجــال والنســاء 

  
 ألمراض اإلفرازات اإلحليلية والقرحات التناسلية إلـى        للمتالزماتويمكن النهوض بالتدابير العالجية     

لمرضى الـذين     على األقل من مواقع نقاط الرعاية األولية، ذات الصلة، وعالج ا            ٪٩٠المستوى الذي يغطي    
  :والبد من إدراك أهمية ما يلي عند التنفيذ. يحضرون لهذه المراكز بهذه المتالزمات

  ؛ستية الخاصة باألدويةياألنظمة اللوج  -

  ؛تدريب العاملين الصحيين  -

 ؛مراعاة السرية  -

قولة التوثق الدوري من صحة مخططات المسار بغرض تعديلها وفقاً لألنماط الوبائية للعداوى المن              -
 ؛ في موقع ماجنسياً

بـإبالغ   قيام مقدم الرعاية الـصحية       :وجود استراتيجيات إلبالغ األزواج والتي يجب أن تشمل         -
 عندما يتطلـب    ؛ واستخدام شبكة اإلنترنت   ؛ حسب ما هو مالئم    ؛للمريض أو تسليم العالج     ؛الزوج

 وبخاصة بالنـسبة للرجـال      ،جنسياً من العداوى المنقولة      والمعالجة المقترحة للزوج   ؛األمر ذلك 
 .الذين تظهر لديهم أعراض اإلصابة

  
  إتاحة السلع واألدوية األساسية  ٢-٦-٣
  

عنصر حاسم  ) األدوية، والوسائل التشخيصية والعوازل الذكرية    (إن إتاحة مضمومة أساسية من السلع       
 الحفـاظ علـى اسـتمرارها       ، ويجب جنسياًفي التدبير العالجي والوقاية والرعاية الخاصة بالعداوى المنقولة         
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 يقوم بتقديم خدمات الرعاية للمرضى المصابين بهذه        للرعاية الصحية والبد أن يتوفر لدى كل مرفق       . وتحسينها
  . يوما٦٠ًاألمـراض، مخزون احتياطي مـن هذه البضائع والسلع األساسيـة، يكفي، كحد أدنى، لمدة 

  
  انية العالية االختطار واألكثر عرضة لإلصابةالتدخالت التي يجب إجراؤها للتجمعات السك  ٣-٦-٣
  

، جنـسياً يجب القيام والنهوض بالتدخالت المطلوبة وذلك لزيادة فرص إتاحة الرعاية للعداوى المنقولـة              
وذلك بالنسبة للتجمعات السكانية العالية االختطار واألكثر عرضة لإلصابة بمن في ذلـك الـصغار والبغايـا                 

 وبالنظر إلى   خدرات عن طريق الحقن، وغيرهم، على حسب المعايير المحددة محلياً         واللواطيين، ومتعاطي الم  
وفي إحدى المقارنات التي تمت مؤخراً، والمتعلقة بالتدخالت الوقائية المـسندة بالبينـات             . القيم الثقافية المحلية  

 المرتبة األولى من حيث      بفيروس العوز المناعي البشري، احتلت التدخالت المستهدفة للبغايا        العدوىوالخاصة ب 
 وانطالقاً  .)٩٢(معدل الفعالية وحجم التأثير، والمرتبة األخيرة من حيث التكلفة واالعتماد على النظام الصحي              

من ما يعرف حالياً بأكثر األساليب فائدة وفاعلية، وسعياً لتطبيق األساليب المبتكرة في بعض المنـاطق، فـإن                  
  :تعطي األولوية بالنسبة للبلدان هيالمجاالت المقترحة التي يجب أن 

  
 على األقل من البغايا، سواء      ٪٩٠ ـ ل جنسياًيجب إتاحة المعلومات والتدخالت المتعلقة بالعداوى المنقولة          •

كانوا رجاالً أو نساء، والفئات األخرى التي يتم تحديدها محلياً بأن لها أولوية فـي ذلـك بـسبب كونهـا                     
 .ا لإلصابة بهذه األمراضمعرضة أو قابلة أكثر من غيره

 حول الصحة الجنسية والخدمات الصحية المرتبطة بها، وذلك ، في المدارس،تقديم التثقيف الصحي الشامل  •
، ويشمل ذلك مراجعة وتطوير وتقديم التثقيف بالطرق المستندة لكل مجموعة عمريةحسب ما يكون مالئماً 

 .جنسياً بفيروسه، وسائر العداوى المنقولة عدوىال واأليدزإلى مهارات الحياة، للوقاية من مرض 

 الوسائل اإلعالمية، حسب ما يـتالئم مـع الفئـات           ىوضع وتنفيذ تدخالت التوعية والتثقيف المرتكزة عل        •
 واالستخدام الصحيح والثابت للعوازل     الجنس والعالقات، التوعية والتثقيف حول الحياة الجنسية،      (العمرية  
عبر حجرات المحادثة المباشرة (ل إلى كافة الصغار والتجمعات السكانية المختلفة       ، حتى يص  ) إلخ ،الذكرية

على شبكة اإلنترنت، ووسائل اإلعالم، واإلعالنات، والملصقات والطوابع البريدية، والمسرح، مع التركيز     
 ).على السلوكيات الجنسية المحسنة، إلخ

لعميل، وبخاصة للمراهقين، عن طريـق االحتفـاظ        خدمات الرعاية الصحية المناسبة لعمر ا      توفر   ضمان  •
بمقدمي الرعاية الصحية األكفاء وتنفيذ السياسات التي تتمحور حول مصلحة العميل، والخاصـة بتـوفير               

 .الرعاية الصحية

تأييد ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة أمراض القرحات التناسلية والقضاء على داء الزهري الخلقي مـن              •
 :مع األخذ في االعتبار ما يلييجية متكاملة لمكافحة داء الزهري وأمراض القرحات التناسلية خالل استرات

 ؛القضاء على داء الزهري الخلقي أصبح تنفيذه سهالً بشكل متزايد، على المستوى الوطني  -

بـذل  يتضاءل معدل اإلصابة بالقريح في العديد من البلدان، إال أن هناك حاجة لمزيد من المعطيات و                 -
 ؛المزيد من الجهد في المناطق التي اليزال المرض مستوطناً بها

خفض أمراض القرحات التناسلية يشمل العديد من التدخالت التي لها أهميتها في ما يتعلق بـسراية                  -
  .اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري
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للعدوى بفيروس العوز المناعي     والمشورة التي تستهدف منع مزيد من السراية          الصحي التوعية والتثقيف   •
 :وتشمل ما يلي، جنسياًوالعداوى األخرى المنقولة البشري 

التوعية واالختبار الطوعي الخاص بفيروس العوز المناعي البشري، لكافـة المرضـى المـصابين                -
  ؛جنسياًبعدوى فيروس العوز المناعي البشري والعداوى المنقولة 

تقال مرض الزهري من األم إلى طفلها وتحـري العـداوى األخـرى             الربط بين البرامج المعنية بان      -
، للتحقق من أن احتمال انتقال الزهري الحقيقي قد تم الكشف عنه وأن المعالجة قد تم                جنسياًالمنقولة  

تقديمها بالتزامن مع خدمات الرعاية الخاصة باإلصابة بفيروس العوز المناعي البـشري، بغـرض              
 ).الهدف الخامس للمرمى الرابع من المرامي اإلنمائية لأللفية(ل خفض معدالت وفيات األطفا

، خاصة لدى األشـخاص المـصابين       "ب"تيسير ودعم وتعزيز الجهود العالمية للتطعيم ضد التهاب الكبد            •
، وكذلك الفئات العالية االختطار لإلصابة بهذه األمراض، ووضع االستراتيجيات          جنسياًبالعداوى المنقولة   

وس الورم الحليمي البشري وفيروس باللقاحات المتوقع نجاحها وازدهارها مثل اللقاح المضاد لفيرالخاصة 
 .٢ النمط -الهربس البسيط 

التـدخالت األفقيـة الخاصـة       وتنفيذ   جنسياًإقامة شراكات لتنفيذ االستراتيجية الخاصة بالعداوى المنقولة          •
سـائر  العوز المناعي البشري، والصحة اإلنجابيـة، و       بفيروس   العدوى/ جنسياًمرضى العداوى المنقولة    ب

  .وضع السياسات وإعداد أطر العمل من أجل التنفيذ على المستوى األفقيوالرعاية األولية، خدمات 

على البلدان التماس مساعدات تقنية ومالية إضافية من منظمة األمم المتحدة، والوكاالت األخـرى، حتـى       •
  .وبة والحفاظ على جودة الرعايةيمكنها تحقيق األهداف المطل
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   موجز للتدخالت الممكنة للتنفيذ الفوري-٣الجدول 
  

  األهداف على المستوى الوطني  المؤشرات   األنشطة١األولوية 

 نسبة المواقع األولية التي تقدم خدمات       -أ١
الرعاية والتي توفر التدبير العالجي الشامل      
لمعالجة حاالت اإلصابة بالعداوى المنقولة     

  . المترافقة باألعراضجنسياً

 من المواقع األولية التـي      ٪٩٠ -أ١
تقدم خدمات الرعاية ستوفر الرعايـة      

ت اإلصـابة بالعـداوى     الشاملة لحاال 
 المترافقة بـاألعراض    جنسياًالمنقولة  

  .٢٠١٥بحلول عام 

 النهوض بأعمال تـشخيص     -١
ــة  ــداوى المنقول ــة الع ومعالج

  .جنسياً
ــي ( ــدبير العالج ــتخدام الت اس

 الموارد  للمتالزمات حيثما تكون  
  )التشخيصية محدودة

  
 نسبة المرضى بالعـداوى المنقولـة       -ب١

 في مرافق صحية منتقاة، يتم فيهـا        جنسياً
تشخيصهم ومعالجتهم وتـوعيتهم بـصورة      

  . للدالئل اإلرشادية الوطنيةوفقاًصحيحة 

، تصل نسبة   ٢٠١٥ بحلول عام    -ب١
جال المصابين بالعـداوى    النساء والر 

 الذين يتم تشخيـصهم     جنسياًالمنقولة  
ومعالجتهم وتوعيهم في مرافق تقـديم      

  .٪٩٠الرعاية الصحية إلى 

 مكافحة الزهـري الخلقـي      -٢
كخطوة نحـو الـتخلص منـه       

  .والقضاء عليه

نسبة الحوامل التي تتراوح أعمـارهن       -٢
 الالئي يذهبن إلـى عيـادات       ٢٤ و ١٥بين  

ء الحمل وهن إيجابيات المصل     الرعاية أثنا 
  .للزهري

 ممـن ينـشدن     ٪٩٠أكثر مـن     -أ٢
الرعاية أثنـاء الحمـل ألول مـرة،        

 ١٥والالئي تتراوح أعمـارهن بـين       
، يخضعن للتحري حـول     عاماً ٢٤و

  .إصابتهن بالزهري
 من النساء   ٪٩٠ تعالج أكثر من     -ب٢    

اإليجابيات المصل للزهري بـصورة     
  .٢٠١٥صحيحة ومناسبة بحلول عام 

 نسبة المرضى اإليجـابيين لفيـروس       -٣
 جنسياً والمصابين بالعداوى المنقولة     األيدز

الذين يتلقون الرعاية الشاملة بما في ذلـك        
التوعية باستخدام العوازل الذكرية وإبـالغ      

  .الزوج

، تكون هناك   ٢٠١٠ل عام    بحلو -أ٣
استراتيجيات ودالئل إرشادية قائمـة     
بالفعل من أجل األشخاص اإليجابيين     

 والتدخالت الخاصـة    األيدزلفيروس  
  .جنسياًبالعداوى المنقولة 

ــتراتيجيات -٣ ــوض باس  النه
ــة مــن أجــل  ــرامج الوقاي وب
األشخاص اإليجابيين لفيـروس    

  .األيدز

  
 من المواقع األولية لتقديم     ٪٩٠ -ب٣  

الرعاية تقدم الرعاية الفعالة لحـاالت      
 بين  جنسياًاإلصابة بالعداوى المنقولة    

  .األيدزلمصابين بفيروس ا

 عدد الدراسات حول مـدى االنتـشار        -أ٤
التي تتم بصورة منتظمة على فترات مـن        

في مواقع الرصد   (ثالث إلى خمس سنوات     
ــسك انية الخــافر أو فــي المجموعــات ال

  ).الخافرة

 ٢٠١٥ دورتان على األقل بحلول      -أ٤
  .لترصد مدى االنتشار

  

 النهوض بترصد اإلصـابة     -٤
 ضـمن   جنسياًبالعداوى المنقولة   

سياق الجيل الثاني مـن عمليـة       
  .األيدزترصد  فيروس 

  

 معدل الوقوعات السنوية التـي يـتم        -ب٤
اإلبالغ عنها لحـاالت العـداوى المنقولـة      

تبليغ متالزمي أو افتراضي وفقـا       (جنسياً
  .)سببات المرضمل

ــي  -ب٤ ــالغ الروتين ــاء اإلب  إرس
  بحلول عـام   جنسياًللعداوى المنقولة   

وضمان استمرارها لمدة التقل     ٢٠١٥
  .عن خمسة أعوام متواصلة
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  ) تابع٣الجدول ( 
  

  األهداف على المستوى الوطني  المؤشرات   األنشطة١األولوية 

 مكافحة أمراض القرحـات     -٥
  .التناسلية

 نــسبة حــاالت اإلصــابة بــأمراض -أ٥
القرحات التناسلية البكتيرية المؤكـدة بـين       

  .المصابين بهذه األمراض
  

 ال وجود لحاالت القريح بحلـول       -أ٥
 ضمن حاالت اإلصـابة     ٢٠١٥عام  

  .بأمراض القرحات التناسلية
  

 نسبة الحوامل ممن تتراوح أعمارهن      -ب٥  
 عاما الالئـي يـذهبن إلـى        ٢٤ و ١٥بين  

عيادات الرعاية أثناء الحمل وهن إيجابيات      
  .المصل للزهري

 انخفاض النسبة المئوية إلى أقل      -ب٥
اإليجابيـة المـصل     للحاالت   ٪٢من  

للزهري بين من ينشدن الرعاية أثناء      
 ١٥الحمل وتتراوح أعمـارهن بـين       

  . عاما٢٤و

  األهداف على المستوى الوطني  المؤشرات   األنشطة٢األولوية 

ــاح-٦ ــن النج  . االنطــالق م
ــي   ــستهدفة ف ــدخالت الم الت
ــة   ــسكانية عالي ــات ال التجمع
ــر عرضــة  االختطــار واألكث

  .لإلصابة
  

وضع وتنفيذ اإلجـراءات    من  هاء   االنت -أ٦
 بتحديــد االحتياجــات الــصحية الخاصــة

والخطط الوطنية من أجل مكافحة العداوى      
 بفيـروس   العـدوى  بما فيها    جنسياًالمنقولة  
، بالنسبة للسكان المعرضين بصورة     األيدز

رئيسية لمخاطر اإلصابة بهذه األمـراض       
  .والمستضعفين منهم

من ، االنتهاء   ٢٠١٠ بحلول عام    -أ٦
مراجعــة االحتياجــات والــسياسات 
والتشريعات والتنظيمـات الـصحية،     
ووضع الخطط العملية في نـصابها،      
وتنفيذ التدخالت المختارة والموجهـة     

  .لكل بلد على حدة
  

 ٢٤ و ١٥فيمـا بـين     ( نسبة الشباب    -ب٦  
 جنـسياً المصابين بالعداوى المنقولة    ) عاما

والذين تم اكتشافهم عند إجراء الفحوصـات    
  .التشخيصية لتحري اإلصابة بهذه العداوى

 يكون قـد    ٢٠١٥  بحلول عام     -ب٦
 دورتين على األقـل لترصـد       يأجر

مدى االنتشار بين المجموعـات ذات      
السلوكيات عاليـة االختطـار وبـين       

  .الشباب

ــشامل  -٧ ــف ال ــذ التثقي  تنفي
بالصحة الجنـسية وبالخـدمات     
الصحية حسب ما يتالءم والفئـة      

  .العمرية

ة المدارس التي يعمل بها مـدرس        نسب -٧
واحد على األقل يمكنه تقديم التثقيف الوقائي       

 على المهارات الحياتية مـن أجـل        يالمبن
 والعداوى المنقولة   األيدزالوقاية من فيروس    

  .جنسياً

 يكون قد تـم     ٢٠٠٧ بحلول عام    -أ٧
استعراض السياسات وإعداد المـواد     

ة اإلعالمية والتدريبية بما يتالءم والفئ    
  .العمرية في المدارس

 تكون هناك   ٢٠١٥ بحلول عام    -ب٧    
زيادة في عدد المعلمـين المـدربين       
المنخرطين في مجال  التثقيف المبني      
على المهارات الحياتية للوقايـة مـن       

، وسـائر   األيـدز اإلصابة بفيـروس    
  .جنسياًالعداوى المنقولة 
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  ) تابع٣الجدول (
  

 األنشطة ٢ األولوية المؤشرات األهداف على المستوى الوطني
 االنتهاء مـن إعـداد الخطـط        -أ٨
مواد الخاصة بالدعم من أجل إبالغ      الو

الزوج، وإرساء أسس تلقـي مقـدمي       
الرعاية الصحية على التدريب وذلـك     

  .٢٠١٠بحلول عام 

 نسبة المرضـى بالعـداوى المنقولـة        -أ٨
  . الذين تم إحالة أزواجهم للمعالجةجنسياً

 

ــسين معا-٨ ــزوج  تح ــة ال لج
والوقاية من معـاودة اإلصـابة      

  .العدوىب
  

 الذين  ى مضاعفة نسبة المرض   -ب٨
  .يصطحبون أزواجهم للمعالجة

   

 االنتهاء من وضع الخطط العملية      -أ٩
في نصابها في ما يتعلق بالتطعيم ضد       
االلتهاب الكبـدي البـائي والتطعـيم       
المضاد لفيـروس الـورم الحليمـي       

  .٢٠٠٨البشري وذلك بحلول عام 

 السياسات والخطط الخاصة بـالتطعيم      -أ٩
  .العالمي ضد االلتهاب الكبدي البائي

 

 دعم التوسع فـي اللقاحـات       -٩
ضـد  ) (التطعيم الفعـال  (الفعالة  

االلتهاب الكبدي البـائي، وضـد      
فيروس الورم الحليمي البـشري،     

  .)وضد فيروس الهربس البسيط

ــول عــام -ب٩  تكــون ٢٠١٠ بحل
ية للتطعيمات قد بدأت    البرامج االرتياد 

  .وجاري العمل على النهوض بها

ــسياسات   -ب٩ ــط وال ــة الخط  مراجع
نتهـاء مـن    واالستراتيجيات الخاصـة باال   

الـورم الحليمـي    التطعيم المضاد لفيروس    
 والتطعيم الممكن المضاد لفيـروس      البشري

  .الهربس البسيط

  

 توافر الفحص الطوعي للكشف     -أ١٠
وتقـديم   األيدزعن اإلصابة بفيروس    

التوعية في جميع المناطق التي تقـدم       
فيها الرعايـة للمـصابين بالعـداوى       

م  وذلـك بحلـول عـا      جنسياًالمنقولة  
٢٠١٥.  

 نسبة المرضى الذين يتم تقييمهم مـن        -١٠
أجل الكشف عن اإلصابة بالعداوى المنقولة      

 والذين يتلقون التوعية ويتوفر لهـم       جنسياً
للكشف إجراء الفحوصات المحاطة بالسرية     

  .األيدزعن اإلصابة بفيروس 

ــذ  -١٠ ــداد وتنفي ــسهيل إع  ت
اإلجراءات العالمية التي تعمـل     
على زيادة نسبة تلقـي التوعيـة       
وإجراء الفحوصـات الطوعيـة     

 األيدزللمصابين بعدوى فيروس    
من بـين المـصابين بالعـداوى       

  .جنسياًالمنقولة 
 مـضاعفة نــسبة المرضــى  -ب١٠

الذين يتلقون   جنسياًبالعداوى المنقولة   
 وتتوافر لهـم    األيدزالتوعية بفيروس   

سبل إجراء الفحوصـات الطوعيـة      
  .للكشف عن اإلصابة به

    

  
  إجراءات الترصد وجمع المعطيات  ٤-٦-٣
  

 أن يكون لدى البلدان معلومات استراتيجية تم الحصول عليها من خالل تقدير الموقف الخـاص                يتعين
وإن توفر معلومات دقيقة من     . لعبء هذه األمراض واالحتياجات المطلوبة     والتصدي   جنسياًبالعداوى المنقولة   

شأنه أن يعين على عمل التخطيط االستراتيجي ويوفر المعلومات الخاصة بالتوعية وتحديد األولويات المرتبطة              
وحيث أصبح الجيل الثاني من إجراءات الترصد الخاصة بفيـروس العـوز المنـاعي البـشري                . بالتدخالت

، سهل التنفيذ بشكل متزايد، فينبغي على البلدان وضع نظام للترصد يشمل السلوكيات             جنسياًاوى المنقولة   والعد
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ويجب تجميع المعلومات والمعطيات من فئات سكانية مختلفة بمن فيهم المراهقون داخـل             . المحفوفة بالمخاطر 
  .وخارج المدارس وكذلك من العاملين في جهازي الشرطة والجيش

  
  المسؤوليات المشتركة: سلوب التنفيذ المتكاملأ  ٥-٦-٣
  

لكي يمكن اإلسراع بوتيرة وصول األشخاص إلى الخدمات وحصولهم عليها، فمن الضروري تضافر             
 أهـم   ٤الجـدول رقـم     ويلخص  . أنشطة التنفيذ من قبل األجهزة المختلفة على كافة مستويات النظام الصحي          

فر في ما بين برامج رعاية المرضى المـصابين بفيـروس العـوز             األنشطة التي يمكن القيام بها بشكل متضا      
، والصحة اإلنجابية من جهة، ووزارات التعليم والعمل مـن جهـة            جنسياًالعداوى المنقولة   / المناعي البشري 

وعلى المستوى الوطني، يمكن تعيـين عدد من منفذي التدخالت الصحية، ضمن هذا األسلوب، للوقاية              . أخرى
وقد يشمل ذلك   .  ومكافحتها، مع إجراء التعديل والتكيـيف المالئم للظروف المحلية        جنسياًلمنقولة  من العداوى ا  

  .فئات النساء واالتحادات المجتمعية والمؤسسات الدينية
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 جنـسياً  للوقايـة مـن العـداوى المنقولـة          – دليل لتنفيذ التدخالت بشكل متضافر       – ٤الجدول رقم   
  .مكافحتهاو
  

 األنشطة المتضافرة األنشطة األساسية األولية، وفقاً ألولوياتها البرنامج

 العدوى واأليدز
 بفيروسه

الوقاية من اإلصابة بفيـروس العـوز المنـاعي البـشري            •
 ورعاية مرضاه جنسياًوالعداوى المنقولة 

 تعزيز استخدام العوازل الذكرية •
 الوقاية اإليجابية •
 الطوعيالتوعية واالختبار  •
الجيل الثاني من إجراءات الترصد مع اسـتخدام مؤشـرات           •

 جنسياًاإلصابة بالعداوى المنقولة 
 الرصد والتقيـيم  •
 البحث الميداني •

 الصحة الجنسية •
التدخالت المستهدفة للوقاية    •

من اإلصابة بفيروس العوز    
المناعي البشري والعداوى   

 ورعايـة   جنـسياً المنقولة  
 مرضاها

ــشجيع • ــدبير  اســتخدام الت ت
 للمتالزماتالعالجي 

برنامج العداوى 
  جنسياًالمنقولة 

الدالئل اإلرشادية، تطوير وتكامل المناهج الدراسية، التدريب        •
 وضمان الجودة 

 فـي   جنـسياً  للعداوى المنقولة    للمتالزماتالتدبير العالجي    •
 تقديم خدمات رعايـة المرضـى المـصابين بهـذه       عيادات

 األمراض
 زوج دليل وخطة معالجة ال •
 تعزيز استخدام العوازل الذكرية •
 جنسياًترصد العداوى المنقولة  •
 جنـسياً التدخالت المستهدفة للوقاية من العـداوى المنقولـة          •

 ومكافحتها
 الرصد والتقيـيم •
  )خطِّط، نفِّذ، قـيم، ثـم انهـضِ       ( البحث الميداني والدائرة     •

)PDAS(  

ــن  • ــة م ــراءات الوقاي إج
 بين  جنسياًالعداوى المنقولة   

األشــخاص المــصابين  
بفيروس العـوز المنـاعي     

 البشري
تحري داء الزهري أثنـاء      •

 رعاية الحمل
الجيل الثـاني إلجـراءات      •

 الترصد
 عيالتوعية واالختبار الطو   •

ــة  ضــمن خــدمات رعاي
مرضى العداوى المنقولـة    

  .جنسياً

الجنسية الصحة 
  اإلنجابيةوالصحة 

رعايـة   وتقـديم ال    الزهري أثناء رعاية الحمـل     الوقاية من  •
 للمصابات به

 تعزيز استخدام العوازل من أجل الوقاية المزدوجة •
 وفقاً للمجموعات   الدالئل اإلرشادية الخاصة بالصحة الجنسية     •

 العمرية
 في مرافق خـدمات     جنسياً مرضى العداوى المنقولة     معالجة •

 الصحة اإلنجابية
 الرصد والتقيـيم •
  ) ثـم انهـضِ    خطِّط، نفِّـذ، قـيم،    (البحث الميداني والدائرة     •

)PDAS(  

الجيل الثاني من إجـراءات      •
 الترصد

  

وزارات التعليم 
  والشباب

التوعية والتثقيف الشامل حول الـصحة الجنـسية وتقـديم           •
ما الخدمات الخاصة بها حسب ما يتناسب مع الفئة العمرية، ب         

  في ذلك إنتاج المواد اإلعالمية باللغات المحلية

مراكز الصحة المدرسـية     •
 متيـسراً   حسب مـا كـان    

  ومجدياً

وزارات العمل 
  .لخإوالسياحة، 

التدخالت في مواقع العمل مـع تعلـيم الـزمالء وتـوفير             •
 المعلومات لهم

 جنسياًالعيادات الصحية لتحري ومعالجة العداوى المنقولة  •
  

العيـادات الـصحية التـي     •
تـــتوفر بهــا اإلمكانــات 
لتحري ومعالجة العـداوى    

  جنسياًالمنقولة 
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  استنهاض القيادة السياسية وحشد الموارد المالية: ة الدعوة والمساندةاستراتيجي  -٤
  
  الدعوة والمساندة  ١-٤
  

أياً كانت جودة التكنولوجيات والتدخالت الموجودة والمتوفرة، فلن تكون لها فائدة للمجتمع الـسكاني دون               
 إن الوصمة االجتماعية المرافقـة      .وجود اإلرادة السياسية والموارد الالزمة لضمان استمرار تنفيذها وتطبيقها        

 ورعاية  جنسياً، تقف حائالً دون التعرض لقضية الوقاية من العداوى المنقولة           جنسياً المنقولة   العداوىلإلصابة ب 
 تعتبر أمراً   جنسياًوى منقولة   اوالزالت اإلصابة بعد  . مرضاها، وبحثها على المأل، واشتراك أفراد المجتمع فيها       

وى االجتماعي، وليست هناك سوى مجموعات محـدودة يكونهـا المرضـى لمـساندة              غير مقبول على المست   
 أو كسب التأيـيد حول بعض البرامج المتعلقة بمكافحـة هـذه األمـراض              جنسياًالمصابين بالعداوى المنقولة    

ويجب أن تـتم الدعوة على كال المستويـين، الوطني والعالمي لوضـع مـسألة مكافحـة               . ورعاية مرضاها 
مدعومة من  (عالوة على ذلك، فإن وجود قيادة قوية        .  على رأس برنامج العمل الصحي     جنسياًى المنقولة   العداو

) مرتكزة على قاعدة علمية صـلبة     (، ورؤية ورسالة واضحتين، واستراتيجيات وتدخالت       )قِِبل المجتمع المدني  
  :د الدعوة القيام باآلتيوينبغي أن تشمل جهو. هي أمور ال غنى عنها الستلهام روح العمل واإلنجاز

  
  توثيق الموقف استراتيجياً وإعداد حزم مضمومة من الرسائل؛  -

تحديد العناصر والمكونات الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على الـسياسات وتخـصيص                 -
 الموارد؛

  .خلق تحالفات وشبكات متعددة التخصصات والقطاعات للتأثير على صانعي القرارات  -
  

لمستوى الوطني، ينبغي تعزيز الدعوة للسياسات والتشريعات ذات القدرة على التنفيذ، حيـث             وعلى ا 
تجب مراجعة اللوائح واألنظمة والتشريعات القائمة لتقيـيم الجوانب التي يمكن االستفادة منهـا، واإلسـهامات     

 ورعايـة   جنـسياً المنقولـة   التي يمكن أن تقدمها للسياسات والمرامي واألهداف الخاصة بالوقاية من العداوى            
وينبغي كذلك، النظر بعين االعتبار لعملية إصالح الـسياسات والتـشريعات التـي تعيـق تحقيـق               . مرضاها
 ورعاية مرضاها، وذلك وفقاً للبينات والـدالئل العلميـة          جنسياًالخاصة بالوقاية من العداوى المنقولة       المرامي
  .)٥١(السليمة 

  
ق من الخبرات والدروس المستفادة من حمالت الدعوة الناجحة األخرى          ويمكن لجهود الدعوة االنطال   

  .دحر المالريا ومبادرة التحرر من التبغووقف السل، واستئصال شلل األطفال، ومثل برامج التمنيع، 
  
  العمل مع وسائل اإلعالم  ٢-٤
  

 اإلعالم التي تقـوم     لقد أصبحت األمور الخاصة بالصحة العمومية تمثل أخباراً وأنباء بالنسبة لوسائل          
وهنـاك  . اآلن بتغطية القضايا الصحية والتهديدات التي تنطوي عليها األمراض، وذلك على نحو غير مسبوق             

 تغطية أكثر إيجابية من قبل وسائل اإلعالم، حيث يجـب أن            جنسياًحاجة ألن يستقطب مجال العداوى المنقولة       
ـ . يتم العمل مع وسائل اإلعالم بشكل استباقي       ر قـصص التجـارب الناجحـة التـي تلقـي بالـضوء             وتعتب

ويجـب وضـع    . اإلنجازات اإليجابية، من العناصر الهامة واألساسية لخلـق عمليـة تواصـل قـوي              على
ـِّين للوسائل اإلعالمية من أجل الترويج ألهداف المبـادرة               االستراتيجيات لتوطيد العالقة بين الممثلين الرئيسي

  :بما يشتمل على اآلتي
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ـِّين على تطوير وسائل داعمة؛تعزيز   -  قدرات اإلعالمي

 ومكافحتهـا ورعايـة     جنسياًتحسين وعي وإدراك الجمهور لقضية الوقاية من العداوى المنقولة            -
 مرضاها؛

 المساعدة في استنهاض اإلرادة السياسية؛  -

 الشيها؛المساعدة في التأثير على المجتمع والتجمعات السكانية إلزالة الوصمة االجتماعية وت  -

 وعداوى  جنسياًنشر الرسائل الوقائية ورفع الوعي في ما يتعلق بالنتائج المدمرة للعداوى المنقولة               -
 .الجهاز اإلنجابي األخرى

  
  إقامة شركات فاعلة  ٣-٤
  

ينبغي تبني أسلوب واسع المنظور، يتحقق من خالله انضمام شركاء وقطاعات متعددة، حيث لن يكون               
.  إال من خالل تضافر القوى وتكامل الجهود       جنسياًامي الخاصة بمكافحة العداوى المنقولة      باإلمكان تحقيق المر  

لذلك، فإنه من المهم جداً إقامة تحالفات وائتالفات استراتيجية ما بين القطاعين العـام والخـاص، ووكـاالت                  
دوية، ووسـائل اإلعـالم،     المساعدة المتعددة والثنائية األطراف، ووكاالت األمم المتحدة، وشركات صناعة األ         

ومن المعروف أن   . ومؤسسات المجتمع المهني والمدني، والهيئات األكاديمية وغيرها من الجهات ذات العالقة          
وجود الشراكات يمكن أن يضيف إلى الرؤية ويزيد من الزخم ويعزز من الفعالية المطلوبة للجهـود الراميـة                  

المرضى المصابين بها من خالل توحيد العناصر العديدة والمتنوعة          ورعاية   جنسياًللوقاية من العداوى المنقولة     
  . في الجهودقليل من االزدواجية غير المطلوبةوالعمل بتناغم وفاعلية، مع الت

  
  :وتشتمل المجاالت والقضايا المحددة التي يتعين على الشركاء أن ينبروا لها ويلتفوا حولها، ما يلي

، والمضاعفات الناشئة عنها، مثل القضاء على الزهـري         جنسياًولة  مكافحة العداوى النوعية المنق     -
 ؛الخلقي ومكافحة واستئصال القريح

زيادة إمكانية الحصول على التكنولوجيا المناسبة، وزيادة نطاق استخدامها للوقاية من العـداوى               -
 الخاصـة   ، ورعاية المرضى المصابين بها مثل اإلجراءات التشخيصية الـسريعة         جنسياًالمنقولة  

 ؛الميكروباتبهذه األمراض، واللقاحات المضادة لها، والوسائل الحائلة النسائية بما فيها مبيدات 

 جنـسياً ضمان إتاحة األدوية الفعالة والسلع األخرى الالزمة للوقايـة مـن العـداوى المنقولـة                  -
 ؛ومعالجتها، بأسعار تكون في المتناول

اية كل من فيروس العوز المناعي البشري والزهري من األم إلى التدخالت التكميلية مثل اتقاء سر  -
 .)٣٣(طفلها، من أجل ضمان والدة األطفال وهم غير مصابين بأي من هذه العداوى 

  
من جهة أخرى فإن إقامة تعاون في ما بين األقاليم وكذلك إنشاء شبكات إقليمية تـتضمن الخبـرات                 

 اإلقليمية جميعها تمثل )مراكز االمتياز(يم المساعدات وتطوير وتعزيز والتجارب المكتسبة في هذا المجال، وتقد    
  .استراتيجيات هامة وذات صلة بتعزيز وتقوية البرامج الوطنية
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  حشد الموارد المالية  ٤-٤
  

وبالنسبة للبلدان النامية أو    . لكي يمكن تنفيذ االستراتيجية البد من وجود آلية لحشد المزيد من الموارد           
فعلى سبيل المثال، هنـاك مـوارد       . موارد المحدودة، فإن هناك عدد من المصادر التي يمكن استكشافها         ذات ال 

 والسل والمالريا، وينبغي على البلدان استغالل الفرصة والتقدم إلى          األيدزمرتبطة بالصندوق العالمي لمكافحة     
وعلى المستوى العـالمي،    . جنسياًقولة  الصندوق بالمقترحات التي تـتضمن استراتيجيات مكافحة العداوى المن       

يتعين على الوكاالت الدولية تكثيف مناقشاتها ومداوالتها لتسهيل توفير االعتمادات لمكافحة العداوى المنقولـة              
وهناك أيضاً عدد من الفرص األخرى التي تتيح ذلك مثل المؤسسات التي            .  عن طريق مثل هذه اآلليات     جنسياً

.  بشكل عام أو بالنسبة لتجمعات سكانية أو تـدخالت محـددة           جنسياًعداوى المنقولة   لها مصلحة في مكافحة ال    
وعلى المستوى الوطني، إذا كانت األساليب الشاملة للقطاعات معتمدة كآليـة للحـصول علـى االعتمـادات                 

اصـة  المطلوبة، فينبغي وضع استراتيجيات الدعوة والمساندة من أجل تخصيص االعتماد المالئم للبـرامج الخ           
  .جنسياًبالعداوى المنقولة 
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