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ة العالمية لتوصيات فريق العمـل      تنفيذ منظمة الصح  . األيدز والعدوى بفيروسه    ٥٩/٨ج

العالمي المعني بتحسين التنسيق بين المؤسسات الثنائية والجهات المانحة الدولية          
 في مجال األيدز

  
 فقر الدم المنجلي  ٥٩/٩ج
  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٥٩/١٠ج
  
النسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات      تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة ب        ١ إضافة ٥٩/١٠ج

 المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  ٢مسودة االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً   ٥٩/١١ج
  
 للقـرارات   تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة           ١ إضافة ٥٩/١١ج

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٥٩/١٢ج

                                                      
  .ixانظر الصفحة     ١
  .٢انظر الملحق     ٢
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  التقرير الرباعي السنوات: تغذية الرضع وصغار األطفال  ٥٩/١٣ج
 
فال مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيذ االستراتيجية الخاصة بصحة األط           ٥٩/١٤ج

 والمراهقين ونمائهم
  
 التجارة الدولية والصحة  ٥٩/١٥ج
  
  تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية واالبتكار والصحة العمومية  ٥٩/١٦ج
 
  ١ إضافة ٥٩/١٦ج
  ١تصويب و

حقوق الملكية الفكرية، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكـار           
  :والصحة العمومية
  ة المجلس التنفيذيتقرير اجتماع لجن

  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ٢ إضافة ٥٩/١٦ج

   العالميةالمقترح اعتمادها من قبل جمعية الصحة
  
بأنشطة البحث والتطوير األساسـية فـي المجـال         ] اإلطار العالمي الخاص    [   ٥٩/١٧ج

 الصحي
  
مشكلة تواجه النظم الصحية فـي البلـدان        : لدولية للموظفين الصحيين  الهجرة ا   ٥٩/١٨ج

 النامية
  
 دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ٥٩/١٩ج
  
  التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها  ٥٩/٢٠ج
  
تيجة للقـرارات   تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة ن           ١ إضافة ٥٩/٢٠ج

 المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
 تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ٥٩/٢١ج
  
  سالمة المرضى  ٥٩/٢٢ج
  
  تقارير مرحلية: تنفيذ القرارات  ٥٩/٢٣ج
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي              ٥٩/٢٤ج

  تقرير مرحلي: ن السوري المحتلالجوال
 
  ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام الحادي عشر، للحقبة   ٥٩/٢٥ج
  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ٥٩/٢٥ج

 المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
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 الرصد: ٢٠١٥-٢٠٠٦مج العمل العام الحادي عشر، للحقبة برنا  ٢ إضافة ٥٩/٢٥ج
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتـأخرة فـي               ٥٩/٢٦ج

 من الدستور والترتيبـات     ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة         
الميزانيـة  التقرير األول للجنـة البرنـامج و       .الخاصة بشأن تسوية المتأخرات   

واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي والمقدم إلى جمعية الصحة العالميـة التاسـعة     
 والخمسين

  
  .النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية  ٥٩/٢٧ج

 إرسال الوثائق: ١٤المادة   
  
-٢٠٠٤يناير  /  كانون الثاني  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدة         ٥٩/٢٨ج

 وتقرير مراجع الحـسابات الخـارجي إلـى         ٢٠٠٥ديسمبر  /  األول  كانون ٣١
  جمعية الصحة العالمية

  
ينـاير  /  كانون الثـاني ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدة المالية          ١ إضافة٥٩/٢٨ج

  ٢٠٠٥ديسمبر /  كانون األول٣١ - ٢٠٠٤
  طة البرنامجيةالموارد الخارجة عن الميزانية والمرصودة لألنش: الملحق  

  
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير المالي عن حسابات المنظمة للمدة   ٥٩/٢٩ج

التقرير الثاني للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي              
  والمقدم إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين

  
  تقييم األداء: ٢٠٠٥-٢٠٠٤الميزانية البرمجية   ٥٩/٣٠ج
  
دلي بها نيابة عن المجلـس      ُأتقرير مراجع الحسابات الخارجي والتعليقات التي         ٥٩/٣١ج

التقرير الثالث للجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس      . التنفيذي
  التنفيذي والمقدم إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين

  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٥٩/٣٢ج
  
دلي بها نيابة عـن المجلـس       ُأير مراجع الحسابات الداخلي والتعليقات التي       تقر  ٥٩/٣٣ج

التقرير الرابع للجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس       . التنفيذي
  التنفيذي والمقدم إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين

  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ٥٩/٣٥ج
  
 ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين   ٥٩/٣٦ج
  
التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية، بما             ٥٩/٣٧ج

  في ذلك عملية إصالح األمم المتحدة
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 تعديل النظام األساسي): لجنة دستور األغذية الدولي(هيئة الدستور الغذائي   ٥٩/٣٨ج
  
مساهمة منظمة الصحة العالمية فـي حـصول كـل        . األيدز والعدوى بفيروسه    ٥٩/٣٩ج

 الناس على خدمات الوقاية من األيدز والعدوى بفيروسه والعالج والرعاية
  
حصيلة الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة               ٥٩/٤٠ج

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
قرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات            ت  ١ إضافة ٥٩/٤٠ج

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية، بما             ٥٩/٤١ج

االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد    النهج  . في ذلك عملية إصالح األمم المتحدة     
  ١الكيميائية

  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ٥٩/٤١ج

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  التقرير األول. لجنة الترشيحات  ٥٩/٤٢ج
  
  التقرير الثاني. اتلجنة الترشيح  ٥٩/٤٣ج
  
  التقرير الثالث. لجنة الترشيحات  ٥٩/٤٤ج
  
  التقرير األول. لجنة أوراق االعتماد  ٥٩/٤٥ج
  
انتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلـس               ٥٩/٤٦ج

  التنفيذي 
  
  )مسودة" (أ"التقرير األول للجنة   ٥٩/٤٧ج
  
  )مسودة ("ب"التقرير األول للجنة   ٥٩/٤٨ج
  
  )مسودة" (أ"التقرير الثاني للجنة   ٥٩/٤٩ج
  
  )مسودة" (أ"التقرير الثالث للجنة   ٥٩/٥٠ج
  
  )مسودة" (ب"التقرير الثاني للجنة   ٥٩/٥١ج
  
  )مسودة" (أ"التقرير الرابع للجنة   ٥٩/٥٢ج
  

                                                      
  .١انظر الملحق     ١
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  )مسودة" (أ"التقرير الخامس للجنة   ٥٩/٥٣ج
  
  ١"ب"التقرير الثالث للجنة   ٥٩/٥٤ج
  
  ١)مسودة" (أ"التقرير السادس للجنة   ٥٩/٥٥ج
  

  وثائق المعلومات
  

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي              ١/ وثيقة معلومات/٥٩ج
  الجوالن السوري المحتل

  
  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة  ٢/ وثيقة معلومات/٥٩ج
  
لصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي           األحوال ا   ٣/ وثيقة معلومات/٥٩ج

  تقرير مرحلي: الجوالن السوري المحتل
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي              ٤/ وثيقة معلومات/٥٩ج

  تقرير مرحلي: الجوالن السوري المحتل
  

  متنوعات
  
  ]باإلنكليزية والفرنسية فقط [ قائمة بأسماء المندوبين وغيرهم من المشاركين   ١ تنقيح١/متنوعات/٥٩ج
  
  دليل إلى الوثائق  ٢/متنوعات/٥٩ج
  
  دليل السادة المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية   ٣/متنوعات/٥٩ج
  
  ]وثيقة لم تصدر [   ٤/متنوعات/٥٩ج
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات  ٥/متنوعات/٥٩ج
  
 قائمة بالوثائق  ٦/متنوعات/٥٩ج
  
كلمة صاحب السمو الملكي أمير ويلز أمام جمعية الـصحة العالميـة التاسـعة              ٧/متنوعات/٥٩ج

  والخمسين
  
  

    ـــــــــــ

                                                      
  .لى اإلنترنت في شكل إلكتروني فقط على موقع منظمة الصحة العالمية عمتاح    ١
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 القرارات
  
 
  استئصال شلل األطفال ١- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال؛  
  

 بشأن استئصال شلل األطفال، الذي ألـزم البلـدان        ٢٠٠٤وإذ تذكّر بإعالن جنيف الصادر في عام          
لجهات الشريكة الرائدة بقطع السالسل النهائية لـسراية فيـروس شـلل            الستة التي يتوطنها هذا المرض وا     

  األطفال بتكثيف حمالت التمنيع ضد شلل األطفال؛
  

استئصاله   وإذ تدرك أن حدوث شلل األطفال أصبح أمراً نادراً بصورة متزايدة نتيجة لتكثيف أنشطة               
لكشف فيروسـات شـلل       نشطة الترصد على الصعيد العالمي، وأن جميع الدول األعضاء تعمد إلى تعزيز أ          

  األطفال السارية، وأنها تعكف على تنفيذ أنشطة ترمي إلى احتوائها بيولوجياً؛
  

وإذ تالحظ الدعم الملموس الذي يقدمه الشركاء، وتقدر تعاونهم المستمر، وتدعو إلى مواصلة دعمهم   
  في العالم؛للبرامج الوطنية في المرحلة النهائية لجهود استئصال شلل األطفال 

  
 مليون دوالر أمريكي لتنفيذ     ٤٨٥وإذ تالحظ مع القلق أن هناك متطلبات تمويلية لم تتم تلبيتها وتبلغ               

  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٦األنشطة المخططة أثناء مرحلة االجتثاث واإلشهاد بين عامي 
  

ـ          ٢٠٠٥وإذ تالحظ أن معظم الحاالت الجديدة في عام            ف  قد وفدت من مناطق تم فيها بالفعـل وق
  سراية فيروس شلل األطفال المحلي؛

  
وإذ تشير إلى أن حاالت وفود فيروس شلل األطفال إلى المناطق الخالية من هذا المـرض يـشكل                    

  مخاطر صحية محتملة على المستوى الدولي؛
  

  وإذ تشير إلى أهمية نُظم الترصد العالية الجودة في البلدان التي تم فيها استئصال شلل األطفال؛  
  

  ٢تذكّر بالتوصيات الدائمة الصادرة عن اللجنة االستشارية المعنية باستئصال شلل األطفال،وإذ   
  
التزامها بوقف سـراية فيـروس     الدول األعضاء التي يتوطنها شلل األطفال على العمل بشأن         تحث  - ١

  ية التكافؤ؛شلل األطفال من النمط البري، عن طريق إعطاء لقاحات شلل األطفال الفموية المناسبة األحاد
  
 جميع الدول األعضاء الخالية من شلل األطفال على االستجابة السريعة الكتشاف فيروسـات              تحث  - ٢

  :شلل األطفال السارية من خالل
  

وعند اللزوم، طلب إجراء تقييم من قبل ، إجراء استقصاء أولي، وتنشيط االستجابات المحلية  )١(
 ساعة من التأكيد على حدوث حالة دالة بهدف وضـع           ٧٢الخبراء الدوليين لعامل االختطار خالل      

  خطة عمل عاجلة؛
                                                           

 .٥٩/٦لوثيقة جا   ١
ــبوعي    ٢ ــائي األس ــسجل الوب ، ٢٠٠٥، و٣٣١- ٣٣٠): ٣٨(٨٠، ٢٠٠٥؛ ٢٩١- ٢٨٩): ٣٢(٧٩، ٢٠٠٤، ال

٤١٦- ٤١٠): ٤٧(٨٠. 
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لقاح شلل األطفال الفمـوي      تنفيذ ثالث جوالت تمنيع واسعة النطاق على أقل تقدير باستعمال           )٢(
األحادي التكافؤ والخاص بأنماط محددة، أو توليفة أخرى من اللقاحات حسب االقتضاء، بما في ذلك،               

ن بيت إلى بيت بحيث تجرى الجولة األولى خالل أربعة أسابيع من تاريخ التأكيد              إذا أمكن، التطعيم م   
  على وجود حالة دالة، مع فاصل مدته أربعة أسابيع بين الجوالت الالحقة؛

  
جميع األطفال، أو على عدد ال يقل عن مليونين إلى خمسة ماليين طفـل فـي                التركيز على     )٣(

 الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فـي المنـاطق الجغرافيـة             ليةالبلدان ذات الكثافة السكانية العا    
الموبوءة والمناطق المجاورة، مع اللجوء إلى الرصد المستقل للبت فيما إذا كان قد تم تحقيق تغطيـة                 

  ٪ أم ال؛٩٥تمنيعية ال تقل عن 
  

ي المنطقة  التأكد من إجراء جولتين كاملتين على األقل من جوالت التمنيع ضد شلل األطفال ف               )٤(
  المستهدفة بعد آخر اكتشاف لفيروس شلل األطفال؛

  
 طفـل   ١٠٠ ٠٠٠تعزيز ترصد الشلل الرخو الحاد ليصل إلى مستوى أعلى من حالتين لكل               )٥(

   شهراً بعدها مباشرة على األقل؛١٢دون سن الخامسة عشرة، طيلة مدة الفاشية ولمدة 
  

ينية بلقاح شلل األطفال الفموي بنسبة ال تقـل عـن           مواصلة التغطية التمنيعية العالمية الروت      )٦(
  ٪، وترصد المرض بقدر مرتفع من الحساسية؛٨٠

  
  : المدير العام القيام بما يليإلى تطلب  - ٣
  

ضمان توفير الخبرات التقنية الالزمة لدعم الدول األعضاء في االضطالع بأنشطة التخطيط               )١(
  واالستجابة العاجلة المتعلقتين بأية فاشية؛

  
المساعدة على حشد األموال لتنفيذ االستجابة العاجلة ألية فاشية، وضمان توفير إمدادات كافية       )٢(

  من لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ؛
  
إسداء النصح للدول األعضاء المختطرة، بناء على كل تقييم للمخاطر المحتملة والتي البد، إذا   )٣(

تدابير إضافية بشأنها على الصعيدين الوطني والدولي للحد مـن زيـادة            كان األمر كذلك، من اتخاذ      
انتشار فيروس شلل األطفال، مع أخذ توصيات اللجنة االستشارية المعنية باستئصال شـلل األطفـال               

  بعين االعتبار؛
  

االستمرار في التأهب لمواجهة المخاطر األخرى التي يحتمل أن تواجـه استئـصال شـلل                 )٤(
عمل على جعل العالم خالياً من شلل األطفال في األمدين القصير والطويل، واقتراح آليـة               األطفال وال 

  لتدبر هذين األمرين على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة؛
  

إبالغ المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة بالتقدم المحرز فـي تنفيـذ هـذا                   )٥(
  .القرار

  
  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٦، الثامنةلسة العامة الج(  
  )، التقرير األول"أ"اللجنة   
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  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   ٢- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  ١؛)٢٠٠٥(بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتطبيق اللوائح الصحية الدولية 
  
 بشأن تعزيز ٥- ٥٨ج ص ع بشأن تنقيح اللوائح الصحية الدولية، و٣- ٥٨ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرارين      

  التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛
  

وإذ تؤكد مجدداً على الخطر البالغ الذي يتهدد صحة اإلنسان، بما في ذلك احتمال ظهور فيـروس                   
ة اإلمراض لدى الدواجن، والتي تتـسبب       جائح، نتيجة حدوث الفاشيات المستمرة من أنفلونزا الطيور الشديد        

  ، في أنحاء من آسيا ومناطق أخرى؛"ألف"من فيروس األنفلونزا  H5N1فيها الساللة 
  
 استمرار حدوث الفاشيات لدى الدواجن، واستمرار حدوث حـاالت حـادة            إلىوإذ تشير مع القلق       

دة بلدان، وانتشار الفيـروس مـن   متقطعة من المرض لدى البشر ترتبط بهذه الفاشيات، وتوطن الفيروس ع      
   مناطق جديدة وتوقع مواصلة انتشاره في المستقبل؛إلىخالل هجرة الطيور المائية البرية 

  
  وإذ تدرك أن هذه التطورات، وغيرها، تزيد احتمال حدوث جائحة من الجوائح؛ 

  
ير المكافحة الموصى   وإذ تؤكد على أهمية خطة المنظمة للتأهب لمواجهة األنفلونزا في العالم، وتداب           

  ٢بها في هذه الخطة؛
  
وإذ تعي أن الكشف السريع عن الحاالت البشرية، الذي تدعمه قدرات وطنيـة مناسـبة، والتبليـغ                   

السريع والشفاف عن النتائج، يدعمان قدرة المنظمة على إصدار تقديرات يعول عليها للمخـاطر وإعـالن                
 أنهما ضروريان لضمان عدم الغفلة عـن العالمـات الوبائيـة            المرحلة المناسبة من اإلنذار بالجائحة، كما     

  المبكرة الدالة على زيادة قدرة الفيروس على االنتقال بين البشر؛
  

من شأنها أن تفيد في ضـمان       ) ٢٠٠٥(وإذ تدرك أن هناك عدة أحكام في اللوائح الصحية الدولية           
  هن والجائحة المحتملة على السواء؛تعزيز وتنسيق استجابة المجتمع الدولي لمقتضيات الوضع الرا

  
وإذ تدرك كذلك أن تعزيز القدرة على االستجابة لمقتضيات الحاالت البشرية من أنفلونزا الطيـور،                 

وخطر الجائحة المرتبط بذلك، سيقوي القدرة على االستجابة لمقتضيات الكثير من األمراض المعدية األخرى 
بئة، ومن ثم يزيد األمن الصحي العمومي العالمي في مواجهة خطر            أو إلىالمستجدة والتي يحتمل أن تتحول      

  األمراض المعدية؛
  

  ؛٢٠٠٧يونيو /  حزيران١٥لن يبدأ نفاذها قبل ) ٢٠٠٥( أن اللوائح الصحية الدولية إلىوإذ تشير   
  

ماع وإذ تذكّر باالستنتاجات الرئيسية المتوصل إليها واإلجراءات الموصى بها والمتفق عليها في اجت              
مشترك عقدته منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمنظمة الدوليـة لـصحة               

                                                           
 .٥٩/٥الوثيقة ج   ١
  .WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5  الوثيقة  ٢
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نوفمبر /  تشرين الثاني٩- ٧جنيف، (الحيوان والبنك الدولي بشأن أنفلونزا الطيور وجائحة األنفلونزا البشرية 
  ؛)٢٠٠٥

  
ن أجل عرض االقتراحات على جمعية الـصحة        واستجابةً للطلب المحدد الذي قُدم أثناء االجتماع م         

العالمية التاسعة والخمسين من خالل المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة بغيـة االمتثـال                 
  ،)٢٠٠٥(الطوعي على الفور لألحكام ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية 

  
التـي  ) ٢٠٠٥(حكام اللوائح الصحية الدولية      الدول األعضاء االمتثال على الفور وطوعياً أل       تناشد  - ١

  تُعتبر مناسبة للتعامل مع الخطر الذي تشكله أنفلونزا الطيور وجائحة األنفلونزا؛
  
  :تشمل ما يلي) ٢٠٠٥( أن األحكام ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية تقرر - ٢
  

الت األنفلونزا البشرية ، فيما يتعلق بالحاجة إلى إخطار المنظمة بسرعة بوقوع حا٢المرفق   )١(
  الناجمة عن نمط جديد من الفيروس؛

  
 فيما يتعلق بتعيين أو تحديد مراكز االتصال الوطنية المعنية بـاللوائح الـصحية              ٤المادة    )٢(

الدولية في البلدان، وتعيين نقاط االتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، وتحديد             
  ها؛وظائفها ومسؤوليات

  
المواد الواردة في الباب الثاني، والتي تتعلق بالترصد، وتقاسم المعلومات والتشاور والتحقق   )٣(

  واالستجابة الصحية العمومية؛
  

 في الباب الخامس والتي تتعلق باألحكام العامة بـشأن          ٣٢ إلى ٣٠ والمواد من    ٢٣المادة    )٤(
 عند الوصول أو المغادرة، واألحكـام الخاصـة   التدابير الصحية العمومية المنطبقة على المسافرين   

  المنطبقة على المسافرين؛
  

 في الباب الثامن والمتعلقتان بمعالجة البيانات الشخصية، ونقل ومناولـة           ٤٦ و ٤٥المادتان    )٥(
  المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص؛

  
 بوضع أي دولة عضو فيما يتعلق باللوائح الصحية          أن هذا االمتثال الطوعي ال يمس      إلى وإذ تشير   - ٣

  ؛ )٢٠٠٥(الدولية 
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  - ٤
  

أن تقوم على الفور بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدوليـة،                 )١(
 ٩٠ي غضون    من اللوائح، وإبالغ المنظمة، بناء على ذلك، وف        ٤كما هو منصوص عليه في المادة       

يوماً، بمركز االتصال المذكور الذي لديه سلطة تبليغ المعلومات الرسمية وتقديم مركـز االتـصال             
  الدعم، والمشاركة، إذا ما قررت الدولة العضو ذلك، في تقدير المخاطر بالتعاون مع المنظمة؛

  
ـ              )٢( ور، اآلليـات   أن تتبع، في المسائل ذات الصلة بحاالت اإلصابة البشرية بـأنفلونزا الطي

واإلجراءات المحددة في اللوائح فيما يتعلق بأي مرض قد يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقـاً                
  دولياً؛
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أن ترسل إخطارات شفافة وعاجلة وتواصل بعد ذلك تبليغ المنظمة بأي حـاالت بـشرية                 )٣(
  دة؛محتملة أو مؤكدة من أنفلونزا الطيور، بما في ذلك الحاالت الصادرة أو الواف

  
أن تبث للمراكز المتعاونة مع المنظمة المعلومات والمواد البيولوجية المناسـبة المتعلقـة               )٤(

بأنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض وسائر السالالت الجديدة من األنفلونزا فـي الوقـت المناسـب               
  وبشكل متساوق؛

  
أن تعمل مع الدول المجاورة     أن تطور القدرة المحلية على إنتاج لقاح مضاد لألنفلونزا، أو             )٥(

على تكوين القدرة اإلقليمية على إنتاج اللقاح، من أجل تعزيز اإلمدادات الكافية من اللقاح، في حالة                
  ظهور طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً نتيجة فيروس جديد من فيروسات األنفلونزا؛

  
أ والحيوانية المنـشأ بـين المنظمـات        تعزيز التعاون بشأن أنماط األنفلونزا البشرية المنش        )٦(

الوطنية المسؤولة عن صحة اإلنسان والحيوان، من أجل تعزيز الترصـد وتنفيـذ تـدابير فوريـة        
  لمكافحة فاشيات أنفلونزا الطيور بين البشر والحيوانات؛

  
ائل أن تحترم اُألطر الزمنية المحددة في اللوائح فيما يتعلق بتنفيذ واستكمال األنشطة والرس              )٧(

العاجلة، والسيما فيما يخص التبليغ عن الحاالت البشرية من أنفلـونزا الطيـور، والتحقـق مـن                 
  األحداث، واالستجابة لطلبات الحصول على المزيد من المعلومات من قبل المنظمة؛

  
أن تتعاون على بناء وتعزيز وصون القدرة على ترصد األنفلونزا واالستجابة لمقتـضياتها               )٨(

دان المتضررة من أنفلونزا الطيور أو جائحة األنفلونزا، بما في ذلك التعاون من خالل حشد               في البل 
  الدعم المالي؛

  
 جانب المشورة التقنية المسداة من فرقة       إلىأن تتبع التوصيات الصادرة عن المدير العام،          )٩(

لمقتضيات أنفلونزا الطيـور    العمل المعنية بجائحة األنفلونزا، مما يعتبر ضرورياً لالستجابة الدولية          
  أو جائحة األنفلونزا؛

  
أن تبلغ المدير العام بالتدابير التي تتخذها لالمتثال الطـوعي للـوائح الـصحية الدوليـة                  )١٠(
  ؛)٢٠٠٥(
  
البدء في عملية تحديد ومعالجة العقبات، اإلدارية والقانونية، التي تعوق تنفيذ اللوائح فـي                )١١(

  يز المشاركة المتعددة القطاعات؛ الوقت المناسب، بغية تعز
  
  : المدير العام ما يليإلىتطلب   - ٥
  

أن يعين على الفور نقاط االتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية والتابعة للمنظمة، كمـا                )١(
   من اللوائح؛٤هو منصوص عليه في المادة 

  
 الواردة في البابين الثـاني      أن ينفذ، بقدر اإلمكان، وحسب الغرض من هذا القرار، التدابير           )٢(

  والثالث من اللوائح، والتي تندرج ضمن مسؤولية المنظمة؛
  
 تقـديم   إلـى أن يواصل التعجيل بالخطوات المتخذة لوضع قائمـة الخبـراء، وأن يـدعو                )٣(

  ؛٤٧االقتراحات الخاصة بعضويتها، عمالً بالمادة 
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آلية مؤقتة إلى أن يبـدأ نفـاذ اللـوائح          أن يتخذ من فرقة العمل المعنية بجائحة األنفلونزا           )٤(
 المنظمة بشأن االستجابة لمقتضيات أنفلونزا      إلىمن أجل إسداء المشورة     ) ٢٠٠٥(الصحية الدولية   

الطيور، والمرحلة المناسبة من اإلنذار بالجائحة، والتدابير المناظرة الموصـى بهـا لالسـتجابة،              
  ولية لمقتضيات الجائحة؛واإلعالن عن جائحة األنفلونزا، واالستجابة الد

  
أن يتعاون مع الدول األعضاء على تنفيذ هذا القرار، وعلى االمتثـال الطـوعي للـوائح                  )٥(

  :، حسب االقتضاء، بما في ذلك التعاون من خالل ما يلي)٢٠٠٥(الصحية الدولية 
  

  توفير أو تسهيل التعاون التقني والدعم اللوجستي؛   )أ(
  
 بما في ذلك الدعم المالي، بالتشاور مع الدول األعـضاء،           حشد المساعدة الدولية،    )ب(

 القدرة العملية   إلىوالسيما البلدان الموبوءة بأنفلونزا الطيور أو جائحة األنفلونزا التي تفتقر           
  الكافية؛

  
إعداد مبادئ توجيهية لدعم الدول األعضاء في تطوير القدرات من أجل االستجابة              )ج(

  حديداً بالخطر الذي تشكله أنفلونزا الطيور وجائحة األنفلونزا؛الصحية العمومية الخاصة ت
  
  تجهيز مخزون احتياطي معقول من األدوية الضرورية؛   )د(
  
القيام، من خالل التعاون مع الشركاء الدوليين، بتسهيل استحداث اللقاحات المضادة   )ه(

  ألنفلونزا الطيور وجائحة األنفلونزا وتسهيل إنتاجها تجارياً؛ 
  

 البلـدان الناميـة لبنـاء       إلىأن يتعاون مع الدول األعضاء، بقدر اإلمكان، في تقديم الدعم             )٦(
  ؛)٢٠٠٥(وتعزيز القدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية 

  
 األنفلونزا ومـن    اتالبحث على الفور عن حلول للحد من النقص العالمي الحالي في لقاح             )٧(

 والعمل أيضاً على تيسير توافرها فيما يتعلق باألوبئة وبالجوائح العالمية           عدم اإلنصاف في إتاحتها،   
  على السواء؛

  
حشد وتكريس موارد المنظمة التقنية، حيثما أمكن، باالستفادة من القـدرات المتاحـة فـي          )٨(

المكاتب اإلقليمية والمراكز المتعاونة من أجل زيادة وتسريع جهود التدريب في مجاالت الترصـد              
وبائي، واإلنذار واالستجابة، وقدرات المختبرات، بما في ذلك ربط شبكات المختبـرات إقليميـاً،              ال

والسالمة البيولوجية، وضبط الجودة، بغية تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في تنفيذ اللوائح الصحية              
  ؛)٢٠٠٥(الدولية 

  
 التنفيذي في دورته التاسـعة   جمعية الصحة العالمية الستين، من خالل المجلسإلىأن يقدم     )٩(

عشرة بعد المائة، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم بعد ذلك، سنوياً، تقريراً عن التقدم المحرز                 
  .وتنفيذها) ٢٠٠٥(في تقديم الدعم إلى الدول األعضاء بشأن االمتثال للوائح الصحية الدولية 

  
  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٦، الثامنةالجلسة العامة (  
  )، التقرير األول"أ"اللجنة   
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في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي األحوال الصحية    ٣-٥٩ع ص ج
  الجوالن السوري المحتل

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  

  
كـد أن   إذ تضع في اعتبارها المبدأ األساسي المبين في دستور منظمة الصحة العالمية، والـذي يؤ                

  صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن؛
  

  وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن األحوال الصحية في األراضي العربية المحتلة؛  
  

وإذ تعرب عن تقديرها لتقرير المدير العام بشأن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلـة،             
  ١الجوالن السوري المحتل؛بما فيها القدس الشرقية، وفي 

  
وإذ تعرب عن قلقها إزاء تدهور األحوال االقتصادية والصحية وكذلك األزمة اإلنسانية الناجمة عن                

  استمرار االحتالل والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل، الدولة المحتلة؛
  

من الغذائي في األرض    وإذ تعرب عن قلقها أيضاً إزاء األزمة الصحية وارتفاع مستويات انعدام األ             
  الفلسطينية المحتلة بسبب حجز إسرائيل للعائدات الجمركية الفلسطينية وقطع المعونة الخارجية؛

  
وإذ تؤكد على ضرورة ضمان التغطية الشاملة بالخدمات الصحية والحفاظ علـى مهـام خـدمات                  

  الصحة العمومية في األرض الفلسطينية المحتلة؛
  

حاد في الموارد المالية والطبية في وزارة الصحة الفلسطينية، المسؤولة عـن            وإذ تقر بأن النقص ال      
إدارة وتمويل خدمات الصحة العمومية، يعرض للخطر حصول السكان الفلسطينيين على خـدمات العـالج               

  والوقاية؛
  

وإذ تؤكد حق المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين فـي المرافـق الـصحية المتـوافرة فـي                   
  ت الصحية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة؛المؤسسا

  
وإذ يسوؤها اعتداء الجيش اإلسرائيلي المستمر على سيارات اإلسـعاف الفلـسطينية والمـوظفين                

  الطبيين الفلسطينيين، والقيود التي تفرضها إسرائيل على حركتهم مما يعد انتهاكاً للقانون اإلنساني الدولي،
  
اء اإلغالق في األرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً إغالق معابر قطاع غزة            إسرائيل بإنه  تطالب  - ١

  المحتل، والذي يتسبب في النقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية في داخله؛
  
 إسرائيل بإزالة الجدار ووقف بنائه والتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى القانونية             تطالب  - ٢

  ؛٢٠٠٤يوليو /  تموز٩ محكمة العدل الدولية في الصادرة عن
  
 بالغ قلقها إزاء اآلثار الخطيرة المترتبة على الجدار بالنسبة إلى إتاحة وجودة الخـدمات               تعرب عن   - ٣

  الطبية التي يتلقاها السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
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قها إزاء اآلثار الخطيرة الواقعة على الحوامل والمرضى نتيجة القيود التـي             عن بالغ قل   أيضاً تعرب  - ٤
  تفرضها إسرائيل على حركة سيارات اإلسعاف الفلسطينية والموظفين الطبيين الفلسطينيين؛

  
 إسرائيل، الدولة المحتلة، على االضطالع بمسؤوليتها عن االحتياجـات اإلنـسانية للـشعب      تحـث   - ٥

   للقانون اإلنساني الدولي؛الفلسطيني، امتثاالً
  
 إسرائيل، الدولة المحتلة، بأن تدفع للسلطة الفلـسطينية، بانتظـام ودون تـأخر، عائـداتها                تطالب  - ٦

الجمركية لكي تتمكن من الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق باالحتياجات اإلنسانية األساسية، بما فيها الخـدمات               
  الصحية؛

  
حتلة، أن توقف على الفور جميع ممارساتها وسياساتها وخططها، بما في            إسرائيل، الدولة الم   تناشد  - ٧

  ذلك نظام اإلغالق، التي تؤثر تأثيراً خطيراً على األحوال الصحية للمدنيين في ظل االحتالل؛
  
 الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على المساعدة علـى             تحث  - ٨

ة الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، عن طريـق تقـديم المـساعدة إلـى الـشعب                 التغلب على األزم  
  الفلسطيني؛

  
 الدول األعضاء تقديم الدعم المالي إلى مرافق الصحة العمومية والمرافق البيطرية من أجـل               تناشد  - ٩

   المحتلة؛تنفيذ الخطة الوطنية الفلسطينية لمكافحة انتشار أنفلونزا الطيور في األرض الفلسطينية
  
 بالغ تقديرها للمدير العام لجهوده الرامية إلى تقـديم المـساعدات الـضرورية للـشعب                عن تعرب  - ١٠

الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى السكان السوريين فـي الجـوالن                
  السوري المحتل؛

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  - ١١
  

جتماع طارئ مدته يوم واحد لمعالجة األزمة الـصحية فـي األرض الفلـسطينية              تنظيم ا   )١(
  المحتلة؛

  
تقديم الدعم إلى المرافق الصحية والبيطرية الفلسطينية في إنشاء مختبرات صحية عمومية              )٢(

  قادرة على تشخيص أنفلونزا الطيور لدى البشر والحيوانات؛
  
ضاع الصحية واالقتصادية في األرض الفلـسطينية       تقديم تقرير لتقصي الحقائق بشأن األو       )٣(

  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل؛
  
تقديم المساعدة التقنية ذات الصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجـوالن الـسوري                )٤(

  المحتل؛
  
تياجـات الـصحية للـشعب      االستمرار في تقديم المساعدات التقنية الضرورية لتلبية االح         )٥(

  الفلسطيني بمن فيهم المعوقون والمصابون؛
  
  دعم تطوير النظام الصحي في فلسطين، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية؛  )٦(
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  .تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الستين  )٧(
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
 )، التقرير األول"ب "اللجنة  

 
  
  ٢٠١٥- ٢٠٠٦برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة  ٤- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

 التي طرحتهـا    ٢٠١٥١- ٢٠٠٦بعد أن نظرت في مسّودة برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة              
  مجلس التنفيذي؛عليها لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة نيابة عن ال

  
وإذ تالحظ أن برنامج العمل العام يركّز على إجراءات المنظمة ومـسؤولياتها بوصـفها الوكالـة                  

العالمية المتخصصة في المجال الصحي والدور المنوط بها في ميدان الصحة العالمية، مع تطرقه لتـشابك                
  القطاعات والتخصصات الكثيرة المؤثرة في الصحة؛

  
بارها األوضاع المتغيرة التي تكتنف الصحة الدولية وضرورة تـصدي منظمـة            وإذ تضع في اعت     

  الصحة العالمية وشركائها لتلك التغيرات بشكل فعال؛
  

وإذ تالحظ أن برنامج العمل العام يدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية بهدف تحسين الصحة في بحر                  
  العقد القادم عن طريق برنامج عمل صحي عالمي مقترح؛

  
ذ تعترف بأن برنامج العمل العام يأتي كخطوة أولى في عملية اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج                وإ  

  التي تنتهجها منظمة الصحة العالمية، بإعطائه التوجه العام ألعمال المنظمة؛
  

وإذ ترحب باإلطار الذي يوفره برنامج العمل العام والخطة االستراتيجية المتوسـطة األجـل قيـد                  
د التي تقوم عليه والتي تعكس الجهود المبذولة من أجل األخذ بأسلوب أكثر استراتيجية في إطار مـا                  اإلعدا

تقوم به األمانة من أنشطة في مجاالت التخطيط والرصد والتقييم، والعمل الذي تضطلع به المنظمـة مـع                  
  الشركاء؛

  
  ؛٢٠١٥- ٢٠٠٦ على برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة توافق  - ١
  
 الدول األعضاء على تحديد األدوار التي سيتعين عليها االضطالع بها واإلجراءات المحـددة              تحث  - ٢

  التي ستتخذها لتنفيذ برنامج العمل الصحي العالمي، وتشجيع قيام شراكات متعددة التخصصات؛
  
ن التنمية  مؤسسات منظومة األمم المتحدة المعنية، والشركاء والوكاالت من العاملين في ميدا   تـدعو   - ٣

الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى النظر في التنسيق بين األنشطة التي يضطلعون بها               
  وفقاً لبرنامج العمل الصحي العالمي الوارد في برنامج العمل العام الحادي عشر؛
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خطيط االستراتيجي   المدير العام أن يستخدم برنامج العمل العام الحادي عشر كمنطلق للت           تطلب إلى   - ٤
 ورصدها وتقييمها، وأن يستعرض ويحّدث برنامج العمل العام         ٢٠١٥- ٢٠٠٦ألعمال المنظمة خالل الحقبة     

حسب الحاجة ليعكس التغيرات الطارئة على حالة الصحة العالمية، وأن يقدم، من خالل المجلس التنفيـذي،                
ة الصحة العالمية السابعة والستين عـن اسـتمرار         تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين وجمعي       

  .مالءمة برنامج العمل العام الحادي عشر واستمرار استخدامه
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )األول، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبـرر تطبيـق أحكـام                ٥- ٥٩ع ص ج

   من الدستور٧ادة الم
  

   والخمسون،التاسعةجمعية الصحة العالمية   
  

 للجنة اإلدارة والميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس التنفيذي المقـدم           األولبعد دراسة التقرير      
 الـدول    حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلـك         والخمسين عن  التاسعةإلى جمعية الصحة العالمية     

 والترتيبات الخاصة    من الدستور  ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة           األعضاء  
  ١؛بشأن تسوية المتأخرات

  
 والخمسين  التاسعة عند افتتاح جمعية الصحة العالمية       موقوفةوإذ تالحظ أن حقوق التصويت ظلت         

 وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وجـزر القمـر           وأرمينياواألرجنتين  وأنتيغوا وبربودا    بالنسبة ألفغانستان 
 وتركمانـستان،  بيساو وقيرغيزستان وليبيريا وناورو والنيجر والصومال        - والجمهورية الدومينيكية وغينيا    

 المعنيـة أثنـاء جمعيـة       األعضاء سيستمر إلى أن تخفض المتأخرات المستحقة على الدول          الوقفوأن هذا   
   من الدستور؛٧بلة، إلى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة الصحة الحالية أو جمعيات الصحة المق

  
ا عنـد   مفي سداد اشتراكاته  تين   متأخر اجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا كانت    وإذ تالحظ أن      

 وفقاً والخمسين إلى حد يجعل من الضروري أن تنظر جمعية الصحة            التاسعةافتتاح جمعية الصحة العالمية     
ال عند افتتـاح جمعيـة        م أ البلدين ينهذ امتيازات تصويت    وقف من الدستور، فيما إذا كان ينبغي        ٧ للمادة

  الستين،الصحة العالمية 
  

  : ما يليتقرر
  

جمهوريـة الكونغـو   ، إذا كانـت  ٧- ٤١ج ص ع لبيان المبادئ الوارد في القـرار     أنه وفقاً   )١(
ا عند افتتاح جمعية الصحة العالمية      م اشتراكاته سدادالديمقراطية ودومينيكا ال تزاالن متأخرتين في       

ا الخاصة بالتصويت سوف    م من الدستور، فإن امتيازاته    ٧ إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة        الستين
   من تاريخ االفتتاح المشار إليه؛ اعتباراًتوقف

  
وجمعيات  الستين من هذا القبيل يتم تطبيقه سيستمر خالل انعقاد جمعية الصحة وقفأن أي   )٢(

إلى مستوى  جمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا     ، حتى يتم خفض متأخرات      التي تليها الصحة  
   من الدستور؛٧يقل عن المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 

  

                                                           
  .٥٩/٢٦    الوثيقة ج١
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لتصويت الخاصة با هذا القرار بحق أي دولة عضو في أن تطلب استعادة امتيازاتها أال يخّل  )٣(
  .الدستور من ٧ للمادة وفقاً

  
  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )األول، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
  أفغانستان: االشتراكات المتأخرة السداد  ٦- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

 إلـى   لتنفيـذي بعد أن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس ا              
 عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بمـا فـي ذلـك الـدول               التاسعة والخمسين  جمعية الصحة العالمية  

 من الدستور، والترتيبات الخاصة ٧األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حّد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  راكاتها المستحقة، فيما يتعلق بأفغانستان لتسوية اشت١بشأن تسوية المتأخرات،

  
   إعادة امتيازات أفغانستان الخاصة بالتصويت في جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين؛تقرر  - ١
  
 دوالر أمريكي علـى     ٢٣٢ ٥٠٠ أن تسدد أفغانستان اشتراكاتها المستحقة الذي يبلغ مجموعها          تقبل  - ٢
، كما هو موضح أدنـاه      ٢٠٢٠ و ٢٠٠٧ بين    قسطاً سنوياً واجب السداد في كل عام من األعوام الممتدة          ١٤

  :عالوة على االشتراكات السنوية المستحقة خالل تلك الفترة
  

  بالدوالرات األمريكية  
١٦ ٦٠٠  ٢٠٠٧  
١٦ ٦٠٠  ٢٠٠٨  
١٦ ٦٠٠  ٢٠٠٩  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٠  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١١  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٢  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٣  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٤  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٥  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٦  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٧  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٨  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٩  
١٦ ٧٠٠  ٢٠٢٠  

  ٢٣٢ ٥٠٠  المجموع
  
 من الدستور أن تعلق امتيازات أفغانستان الخاصة بالتصويت تلقائياً إذا           ٧، وفقاً ألحكام المادة     تقرر  - ٣

   أعاله؛٢لم تف بالشروط المحددة في الفقرة 
  
الستين تقريراً عن الوضع السائد في هذا        المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية          تطلب إلى   - ٤

  الصدد؛
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  . المدير العام إبالغ حكومة أفغانستان بهذا القرارتطلب إلى  - ٥
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )األول، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
  أرمينيا: االشتراكات المتأخرة السداد  ٧-٥٩ع ص ج

  
  عة والخمسون،جمعية الصحة العالمية التاس

  
 إلـى   بعد أن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي               

 عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بمـا فـي ذلـك الـدول              جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين    
 من الدستور، والترتيبات الخاصة ٧ المادة األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حّد يبرر تطبيق أحكام

   فيما يتعلق بأرمينيا لتسوية اشتراكاتها المستحقة،١بشأن تسوية المتأخرات،
  
   إعادة امتيازات أرمينيا الخاصة بالتصويت في جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين؛تقرر  - ١
  
 دوالراً أمريكياً علـى  ٢ ٤٤٦ ١٥٠مجموعها  أن تسدد أرمينيا اشتراكاتها المستحقة الذي يبلغ         تقبل  - ٢
، كما هو موضح أدنـاه      ٢٠٢٣ و ٢٠٠٦ قسطاً سنوياً واجب السداد في كل عام من األعوام الممتدة بين             ١٨

  :عالوة على االشتراكات السنوية المستحقة خالل تلك الفترة
  

  بالدوالرات األمريكية  
٤٥ ٣٠٠  ٢٠٠٦  
٤٥ ٣٠٠  ٢٠٠٧  
٦٧ ٩٥٠  ٢٠٠٨  
٦٧ ٩٥٠  ٢٠٠٩  
٩٠ ٦٠٠  ٢٠١٠  
٩٠ ٦٠٠  ٢٠١١  
١١٣ ٢٥٠  ٢٠١٢  
١١٣ ٢٥٠  ٢٠١٣  
١٣٥ ٩٠٠  ٢٠١٤  
١٣٥ ٩٠٠  ٢٠١٥  
١٥٨ ٥٥٠  ٢٠١٦  
١٥٨ ٥٥٠  ٢٠١٧  
١٨١ ٢٠٠  ٢٠١٨  
١٨١ ٢٠٠  ٢٠١٩  
٢٠٣ ٨٥٠  ٢٠٢٠  
٢٠٣ ٨٥٠  ٢٠٢١  
٢٢٦ ٥٠٠  ٢٠٢٢  
٢٢٦ ٤٥٠  ٢٠٢٣  

  ٢ ٤٤٦ ١٥٠  المجموع
                                                           

 .٥٩/٢٦ثيقة جالو    ١
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تور أن تعلق امتيازات أرمينيا الخاصة بالتصويت تلقائياً إذا لم           من الدس  ٧، وفقاً ألحكام المادة     تقرر  - ٣
   أعاله؛٢تف بالشروط المحددة في الفقرة 

  
 المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين تقريراً عن الوضع السائد في هذا                تطلب إلى   - ٤

  الصدد؛
  
  .قرار المدير العام إبالغ حكومة أرمينيا بهذا التطلب إلى  - ٥
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )األول، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
  جمهورية أفريقيا الوسطى: االشتراكات المتأخرة السداد  ٨- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

ة للمجلس التنفيذي إلى جمعية بعد أن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابع  
الصحة العالمية التاسعة والخمسين عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة 

 من الدستور، والترتيبـات الخاصـة بـشأن تـسوية           ٧في سداد اشتراكاتها إلى حّد يبرر تطبيق أحكام المادة          
  ريقيا الوسطى لتسوية اشتراكاتها المستحقة، فيما يتعلق بجمهورية أف١المتأخرات،

  
 إعادة امتيازات جمهورية أفريقيا الوسطى، الخاصة بالتصويت في جمعيـة الـصحة العالميـة               تقرر  -١

  التاسعة والخمسين؛
  
 دوالراً  ١٦٤ ٨٤١ أن تسدد جمهورية أفريقيا الوسطى اشتراكاتها المستحقة الذي يبلغ مجموعها            تقبل  -٢

، كما هـو    ٢٠١٠ و ٢٠٠٦سة أقساط سنوية واجبة السداد في كل عام من األعوام الممتدة بين             أمريكياً على خم  
  :موضح أدناه عالوة على االشتراكات السنوية المستحقة خالل تلك الفترة

  
  بالدوالرات األمريكية  

٣٢ ٩٧٠  ٢٠٠٦  
٣٢ ٩٧٠  ٢٠٠٧  
٣٢ ٩٧٠  ٢٠٠٨  
٣٢ ٩٧٠  ٢٠٠٩  
٣٢ ٩٦١  ٢٠١٠  

  ١٦٤ ٨٤١  المجموع
  
 من الدستور أن تعلق امتيازات جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى الخاصـة              ٧، وفقاً ألحكام المادة     تقرر  -٣

   أعاله؛٢بالتصويت تلقائياً إذا لم تف بالشروط المحددة في الفقرة 
  
 المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين تقريراً عن الوضع السائد في هـذا                 تطلب إلى   -٤

  الصدد؛
  
  

                                                           
 .٥٩/٢٦الوثيقة ج    ١
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  . المدير العام إبالغ حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بهذا القرارتطلب إلى  -٥
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )األول، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
  الجمهورية الدومينيكية: االشتراكات المتأخرة السداد  ٩- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

ن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية بعد أ  
الصحة العالمية التاسعة والخمسين عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة 

، والترتيبـات الخاصـة بـشأن تـسوية          من الدستور  ٧في سداد اشتراكاتها إلى حّد يبرر تطبيق أحكام المادة          
   فيما يتعلق بالجمهورية الدومينيكية لتسوية اشتراكاتها المستحقة،١المتأخرات،

  
 إعادة امتيازات الجمهورية الدومينيكية الخاصة بالتصويت في جمعية الصحة العالمية التاسـعة             تقرر  -١

  والخمسين؛
  
 دوالراً  ١ ٠١٩ ٥٧٢ها المستحقة الذي يبلغ مجموعهـا        أن تسدد الجمهورية الدومينيكية اشتراكات     تقبل  -٢

، كمـا هـو     ٢٠٢٠ و ٢٠٠٦ قسطاً سنوياً واجب السداد في كل عام من األعوام الممتدة بين             ١٥أمريكياً على   
  :موضح أدناه عالوة على االشتراكات السنوية المستحقة خالل تلك الفترة

  
  بالدوالرات األمريكية  

٦٧ ٩٧٠  ٢٠٠٦  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠٠٧  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠٠٨  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠٠٩  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٠  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١١  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٢  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٣  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٤  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٥  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٦  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٧  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٨  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٩  
٦٧ ٩٩٢  ٢٠٢٠  

  ١ ٠١٩ ٥٧٢  المجموع

                                                           
 .٥٩/٢٦الوثيقة ج    ١
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ة الدومينيكية الخاصة بالتصويت     من الدستور أن تعلق امتيازات الجمهوري      ٧، وفقاً ألحكام المادة     تقرر  -٣
   أعاله؛٢تلقائياً إذا لم تف بالشروط المحددة في الفقرة 

  
 المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين تقريراً عن الوضع السائد في هـذا                 تطلب إلى   -٤

  الصدد؛
  
  .رار المدير العام إبالغ حكومة الجمهورية الدومينيكية بهذا القتطلب إلى  -٥
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )األول، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
  تركمانستان: االشتراكات المتأخرة السداد  ١٠- ٥٩ع ص ج
 

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

 إلـى   نفيـذي بعد أن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس الت              
 عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بمـا فـي ذلـك الـدول              جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين    

 من الدستور، والترتيبات الخاصة ٧األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حّد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  اكاتها المستحقة، فيما يتعلق بتركمانستان لتسوية اشتر١بشأن تسوية المتأخرات،

  
   إعادة امتيازات تركمانستان الخاصة بالتصويت في جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين؛تقرر  - ١
  
 دوالراً أمريكيـاً    ١ ٢٥٩ ٠١٤ أن تسدد تركمانستان اشتراكاتها المستحقة الذي يبلغ مجموعها          تقبل  - ٢

، كما هو موضـح     ٢٠١٥ و ٢٠٠٦الممتدة بين    أقساط سنوية واجبة السداد في كل عام من األعوام           ١٠على  
  :أدناه عالوة على االشتراكات السنوية المستحقة خالل تلك الفترة

  
  بالدوالرات األمريكية  

١٢٥ ٩٠٠  ٢٠٠٦  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠٠٧  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠٠٨  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠٠٩  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١٠  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١١  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١٢  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١٣  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١٤  
١٢٥ ٩١٤  ٢٠١٥  

  ١ ٢٥٩ ٠١٤  المجموع
  

                                                           
 .٥٩/٢٦الوثيقة ج   ١
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 من الدستور أن تعلق امتيازات تركمانستان الخاصة بالتصويت تلقائياً إذا ٧، وفقاً ألحكام المادة تقرر  - ٣
   أعاله؛٢لم تف بالشروط المحددة في الفقرة 

  
ي هذا   المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين تقريراً عن الوضع السائد ف              تطلب إلى   - ٤

  الصدد؛
  
  . المدير العام إبالغ حكومة تركمانستان بهذا القرارتطلب إلى  - ٥
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )األول، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه  ١١- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  ١ير الخاص بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه؛بعد أن نظرت في التقر
  

 الذي حث الدول األعضاء على مجموعة من األمور منها متابعة           ١٤- ٥٧ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار    
  السياسات والممارسات التي تعزز إدراج التغذية في االستجابة الشاملة لأليدز والعدوى بفيروسه؛

  
عم معالجة الفيروسات القهقرية باعتبارها عنصراً مـن        وإذ تضع في اعتبارها جهود المنظمة في د       

ولضمان تقديم طائفة كاملة من خدمات الرعاية والدعم للمتعايشين مـع األيـدز             " ٥ في   ٣"عناصر مبادرة   
  والعدوى بفيروسه؛

  
وإذ تذكّر بتوصيات المشاورة التقنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه 

، والتي استندت إلى أهم النتـائج التـي         )٢٠٠٥أبريل  /  نيسان ١٣- ١٠دوربان، جنوب أفريقيا،    (أفريقيا  في  
توصل إليها استعراض مفصل ألحدث البّينات العلمية عن االحتياجات مـن المغـذيات الكبيـرة المقـدار                 

والمرضعات والمرضى  والمغذيات الزهيدة المقدار لدى المصابين بعدوى فيروس األيدز، بمن فيهم الحوامل            
  ٢الذين يتلقون عالجاً مضاداً للفيروسات القهقرية؛

  
وإذ تالحظ أن الغذاء والتغذية الكافية يعتبران غالباً أعجل وأهم االحتياجات الفورية للمتعايشين مع              

  جائحة األيدز والعدوى بفيروسه أو المتأثرين بها؛
  

 يستلزمان اتخاذ إجـراءات منتظمـة ومتزامنـة         وإذ تضع في اعتبارها أن التغذية واألمن الغذائي       
  لمواجهة التحديات التي تنطوي عليها هذه الجائحة؛

  
وإذ تدرك التفاعالت المعقدة بين التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه، والخطـر المتزايـد لإلصـابة               

  بحاالت العدوى االنتهازية وسوء التغذية؛
  

                                                           
 .٥٩/٧الوثيقة ج   ١
 .، الملحق١١٦/١٢م تالوثيقة     ٢
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ألعضاء، سياسات وبرامج تتعلق بالتغذيـة واأليـدز        وإذ تالحظ أن هناك بالفعل، في بعض الدول ا        
  والعدوى بفيروسه، والتي يمكن استخدامها كأساس لوضع األولويات وخطط العمل؛

  
وإذ تؤكد على أهمية ضمان التعاون بشأن هذه المسألة مع سائر هيئات منظومة األمـم المتحـدة،                 

  ف وبرنامج األغذية العالمي؛والسيما منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واليونيسي
  
  : الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  - ١
  

جعل التغذية جزءاً ال يتجزأ من استجابتها لأليدز والعدوى بفيروسه، وذلك بتحديد التدخالت   )١(
التغذوية من أجل دمجها على الفور في البرامج الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه، بما فـي ذلـك                 

  :يلي  ما
  

تعزيز االلتزام السياسي إزاء التغذية واأليدز والعدوى بفيروسـه كعنـصر مـن               )أ(
  عناصر برامج عملها الصحي؛

  
تعزيز عناصر التغذية في السياسات والبرامج الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسـه         )ب(

  ودمج المسائل الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه في سياسات وبرامج التغذية الوطنية؛
  

وضع أدوات خاصة بالدعوة إلذكاء وعي أصـحاب القـرار بالحاجـة الماسـة                )ج(
الوقاية من األيدز والعـدوى بفيروسـه   والخطوات الالزمة لدمج عنصر التغذية في برامج        

  ؛وعالج ورعاية مرضاه
  

تقييم السياسات والبرامج القائمة المتصلة بالتغذية واأليـدز والعـدوى بفيروسـه              )د(
ي يتعين سّدها وزيادة فرص دمج التدخالت التغذوية في تلك السياسات           وتحديد الثغرات الت  

  والبرامج؛
  

والخـدمات   الزراعـة والـصحة      عاون والتنسيق الوثيقين بين قطاعات    ضمان الت   )ه(
   وقطاع التعليم والقطاع المالي وقطاع التغذية؛االجتماعية

  
ية التغذوية ودعم المتعايشين مع     تعزيز وتنقيح أو وضع دالئل وأدوات تقييمية جديدة للرعا          )٢(

األيدز والعدوى بفيروسه في مختلف مراحل المرض، وكذلك فيما يخص النُهج الخاصة بالجنـسين              
وبالمراحل العمرية في تقديم العالج المضاد للفيروسات القهقرية، بمـا فـي ذلـك االستـشارات                

  ثر والمهمشة؛واالحتياجات التغذوية الخاصة للمجموعات السكانية السريعة التأ
  

توفير الدعم وتوسيع نطاق التدخالت القائمة لتحسين التغذية والتدبير العالجي لسوء التغذية              )٣(
  :يلي  الحاد لدى الرّضع وصغار األطفال في سياق فيروس األيدز من خالل ما

  
التنفيذ الكامل لالستراتيجية العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال ونهجها الخاص   )أ(
التغذية في الظروف االستثنائية الصعوبة، وإطار األمم المتحدة الخاص بـاإلجراءات ذات            ب

  ١األولوية في مجال فيروس العوز المناعي البشري وتغذية الرّضع؛
  

                                                           
١    HIV and infant feeding: framework for priority action. Geneva, world Health Organization, 2003. 
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بناء قدرات العاملين الصحيين في المستشفيات وفي المجتمعات المحلية واألمهات            )ب(
ة من أجل تحسين رعاية األطفال الذين يعانون من وأفراد األسر وسائر القائمين على الرعاي

  سوء التغذية الحاد والمعرضين لإلصابة أو المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه؛
  
التشجيع على إحياء مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال في ضوء األيدز والعدوى   )ج(

  بفيروسه؛
  
رّضع وتوسيع نطاق استخدامها، تسريع التدريب على دالئل وأدوات برامج تغذية ال  )د(

  والتي تقدم النصح بشأن الوقاية من انتقال فيروس األيدز من األمهات إلى األطفال؛
  
ضمان قيام المؤسسات التي تدرب العاملين الصحيين باستعراض مناهجها وتحقيق            )ه(

  تساوقها مع التوصيات الحالية؛
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  - ٢
  

 فـي   االعتبـارات التغذويـة   تعزيز اإلرشاد التقني المقدم للدول األعضاء من أجل دمـج             )١(
  ؛الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسهالسياسات والبرامج 

  
دعم وضع أدوات الدعوة إلذكاء وعي أصحاب القرار بمدى االستعجال والحاجـة لـدمج                )٢(

  ت األولوية، في برنامج العمل الصحي؛التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه، كعنصر من العناصر ذا
  
تقديم الدعم، على سبيل األولوية، لوضع ونشر التوصيات والدالئل واألدوات المستندة إلى              )٣(

  ُأسس علمية والمتعلقة بالرعاية التغذوية والدعم للمتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه؛
  

يين، بما في ذلك التدريب السابق للخدمة، اإلسهام في دمج التغذية في تدريب العاملين الصح  )٤(
وفي إسداء المشورة التقنية ومواد التدريب الموجهة لبيئات المجتمعات المحلية والبيئات المنزليـة،             

  وخالل الطوارئ؛
  
مواصلة تعزيز البحوث المتصلة بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه، والتي تعالج الثغرات             )٥(

  ملية؛في المعارف والقضايا الع
  
تقديم الدعم لوضع المؤشرات المناسبة لقياس التقدم المحرز نحو دمج التغذية في البـرامج                )٦(

  الخاصة بفيروس األيدز وقياس أثر التدخالت التغذوية؛
  
ضمان التعاون بين جميع األطراف المعنية واالستفادة المتبادلة من إنجازاتهـا مـن أجـل                 )٧(

  إحراز التقدم في هذا المضمار؛
  
رعاية عمليات وضع الدالئل إلدراج التدخالت الخاصة بالغذاء والتغذية فـي اقتراحـات               )٨(

  . التمويل
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )، التقرير الثاني"أ"اللجنة   
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تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي المعني بتحسين   ١٢- ٥٩ع ص ج
 والجهات المانحة الدولية في مجال المتعددة األطرافبين المؤسسات التنسيق 
  األيدز

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون، 

  
بعد أن أحاطت علماً بالتقرير الخاص باأليدز والعدوى بفيروسه وتيسير حـصول الجميـع علـى                

  ١خدمات الوقاية والرعاية والعالج؛
  

مية كجهة مشاركة في رعاية برنامج األمـم المتحـدة المـشترك            وإذ تقر بدور منظمة الصحة العال     
  لمكافحة األيدز؛

  
وإذ تذكر بقرارات الدورة السابعة عشرة لمجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة المـشترك لمكافحـة               

  ؛)، جنيف٢٠٠٥يونيو /  حزيران٢٩- ٢٧(األيدز 
  

حسين التنسيق بشأن األيـدز فيمـا بـين         وإذ تشيد بالتقرير الختامي لفرقة العمل العالمية المعنية بت        
  ٢المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية؛

  
ومع اإلحاطة علماً بأنه سيكون من الضروري، في هذا الصدد، تنسيق ومواءمة الجهـود، وكـذلك            

ة فـي   توزيع المسؤوليات بوضوح بين برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والجهـات المـشارك             
  رعايته، فضالً عن التنسيق مع الشركاء على المستويين الوطني والعالمي؛

  
   التشديد على دعم العمل على الصعيد القطري وعلى تطوير االستجابة الوطنية؛إلىوإذ تشير 
  

وإذ تقر بأن القيادة، والملكية الوطنية للخطط واألولويات، وتعزيز التعاون الفعال، ومواءمة وتنسيق             
  :مج والدعم على المستوى الوطني، كل ذلك يمثل المحددات الرئيسية لالستجابة الوطنية الفعالةالبرا

  
 توصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن األيدز فيمـا بـين المؤسـسات                تعتمد  - ١

دة في تقرير مجلـس     المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية، واعتماد جميع القرارات ذات الصلة الوار          
  ٣تنسيق برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز في دورته السابعة عشرة؛

  
 الدول األعضاء على التعرف على العقبات الماثلة وتعزيز القدرة المؤسسية بما فـي ذلـك                تحثّ  - ٢

  ٤ائدة في البلدان؛وفقاً لألوضاع الس" العناصر الثالثة"الموارد البشرية، بغية اإلسراع بتنفيذ مبدأ 
  
  

                                                           
 .٥٩/٨    الوثيقة ج١
 العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن األيدز فيما بين المؤسسات المتعـددة األطـراف والجهـات    فرقة    ٢

 .٢٠٠٥يونيو /  حزيران١٤التقرير الختامي، : المانحة الدولية
  .UNAIDS/PCB(17)/05.10الوثيقة    ٣
، والذي يمثل األساس لتنسيق العمل بين       المبدأ األول، إطار العمل المتفق عليه لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه            ٤

جميع الشركاء؛ والمبدأ الثاني هو سلطة التنسيق الوطنية المعنية باأليدز، والتي تتمتع باختصاصات واسعة ومتعـددة                
 .القطاعات، والمبدأ الثالث هو نظام الرصد والتقييم المعتمد على المستوى الوطني
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  : المدير العام ما يليإلىتطلب   - ٣
  

تنفيذ توصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن األيدز فيما بين المؤسسات   )١(
المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية، ووضع خطط عمل مناسبة، بالتعاون مع برنامج األمم             

األيدز وسائر الجهات المشاركة في رعايته، والحفاظ على قوة الدفع التي           المتحدة المشترك لمكافحة    
 أحدثتها فرقة العمل العالمية، في حدود المواعيد النهائية المحددة؛

  
 المجلس التنفيذي   إلىتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات فرقة العمل العالمية              )٢(

لى جمعية الصحة العالمية الستين، وبعد ذلك كـل عـامين،           في دورته التاسعة عشرة بعد المائة وإ      
واستخدام هذا التقرير لتزويد مجلس تنسيق برنامج األمـم المتحـدة المـشترك لمكافحـة األيـدز                 

 بالمعلومات؛
  

 الحكومات، والتركيز، طبقاً لتوزيع العمل المتفق عليه، علـى  إلىتقديم الدعم التقني الفعال      )٣(
 فيها منظمة الصحة العالمية بميزة مقارنة بالهيئات األخرى، والسيما تعزيـز            المجاالت التي تتمتع  

 .النُظم الصحية والموارد البشرية الصحية، استجابة لجهود تعزيز التدخالت
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )الثالث، التقرير "أ"اللجنة   

  
  
 ٢٠٠٥- ٢٠٠٤منظمة للمدة التقرير المالي عن حسابات ال  ١٣- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون، 
  

 ٣١ -  ٢٠٠٤ينـاير   /  كانون الثـاني   ١بعد دراسة التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدة         
  ١، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة العالمية؛٢٠٠٥ديسمبر / كانون األول

  
لتقريرين الثاني والثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي وإذ تحيط علماً با  

  ٢والمقدمين إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين،
  

 - ٢٠٠٤يناير /  كانون الثاني١ التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمدير العام عن المدة تقبل
  .، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة العالمية٢٠٠٥ر ديسمب/  كانون األول٣١
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )الثاني، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
  
  
  

                                                           
 .١ إضافة ٥٩/٢٨ وج٥٩/٢٨الوثيقتان ج   ١
 .٥٩/٣١ وج٥٩/٢٩الوثيقتان ج   ٢
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  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات والمدير العام  ١٤- ٥٩ع ص ج
  
  ،جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون  

  
إذ تحيط علماً بتوصيات المجلس التنفيذي فيما يتعلق بأجور الموظفين في الوظائف غير المحـددة                 

  الدرجات والمدير العام،
  
 دوالراً  ١٦٠  ٥٧٤ مرتبات المديرين العامين المساعديـن والمديريـن اإلقليمييــن بمبلـغ           تحدد  - ١

 دوالراً أمريكيـاً    ١١٧  ٣٧٣ه مرتب صـاٍف قـدره       أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، مما ينتج عن        
  ؛)للعّزاب( دوالراً أمريكياً ١٠٦  ٢٨٥أو ) للمعيلين(
  
 دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامـي، ممـا   ٢١٧ ٩٤٥ مرتب المدير العام بمبلغ     تحدد  - ٢

  ؛)للعّزاب( دوالراً أمريكياً ١٣٧ ٥٤٣أو ) للمعيلين( دوالراً أمريكياً ١٥٤  ٦٦٤ينتج عنه مرتب صاٍف قدره 
  
  .٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني١ أن يبدأ نفاذ هذه التعديالت المدخلة على األجور اعتباراً من تقرر  - ٣
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )، التقرير الثاني"ب"اللجنة   

  
  
  الكيميائيةالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد   ١٥- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  ١نظرت في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛بعد أن 
  

في   بشأن مساهمة الشركاء في الصحة العالمية٢٢- ٥٦ج ص عوإذ تذكر بالطلب الوارد في القرار 
ميائية والداعي إلى عرض النهج االستراتيجي المستكمل       وضع النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكي      

  على جمعية الصحة لكي تنظر فيه؛
  

البشر هم في صميم "وإذ تذكر بالمبدأ األول من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، الذي ينص على أن 
  ٢؛"مع الطبيعةاالهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام 

  
القمة العالمي للتنمية المستدامة مؤتمر خطة تنفيذ جوهانسبرغ التي اعتمدها  من ٢٣تذكر بالفقرة وإذ 

التي اعتمدتها الجمعية العامة  ٢٠٠٥وثيقة نتائج القمة العالمية  من ٥٦ والفقرة ٢٠٠٢٣سبتمبر /  أيلول٤في 
وقرر في إطارها رؤساء الدول والحكومات النهوض        ٢٠٠٥،٤ديسمبر  /  كانون األول  ١٦لألمم المتحدة في    

  بمثل هذا النهج االستراتيجي؛
                                                           

  .١الملحق   انظر   ١
  .١، المبدأ )الجزء األول( A/CONF.151/26  الوثيقة   ٢
أغسطس /  آب٢٦تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا من     ٣

  .، المرفق٢، الفصل األول، القرار )E.03.II.AI(قم البيع منشورات األمم المتحدة، ر (٢٠٠٢سبتمبر /  أيلول٤إلى 
  .60/1 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٤
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لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية الذي يتألف من إعالن دبي بـشأن           وإذ ترّحب بالنهج االستراتيجي     
لـصيغة التـي   وخطة العمل العالمية وفقاً ل واالستراتيجية الجامعة للسياسات اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

/  شـباط ٦  اإلمارات العربية المتحدة في اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دبي في         
  ؛٢٠٠٦فبراير 

  
وإذ تشير إلى إقرار مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة بـالنهج االسـتراتيجي فـي دورتـه                  

  ؛٢٠٠٦فبراير /  شباط٩ية المتحدة بتاريخ في دبي في اإلمارات العرب االستثنائية التاسعة
  

وإذ ترّحب بطبيعة النهج االستراتيجي المتعددة القطاعات وروح التنسيق والتعاون بين المنظمـات             
المشاركة في البرنامج المشترك بين المنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وأهمية دور برنـامج               

  لنهج االستراتيجي وتنفيذه؛األمم المتحدة للبيئة في وضع ا
  

وإذ تشير إلى مشاركة قطاع الصحة الذي يشمل منظمة الصحة العالمية مشاركة فعالة في وضـع                
وفقاً لما أحاطت به علماً جمعية الصحة النهج االستراتيجي الذي يتضمن األولويات التي حددها قطاع الصحة 

  ١العالمية الثامنة والخمسون؛

  
ما تضطلع به منظمة الصحة العالمية من دور ريادي دولـي فيمـا يتـصل       وإذ تضع في اعتبارها     

  لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛بالجوانب الصحية البشرية 
  

وإذ تضع في اعتبارها أيضاً مساهمة منظمة الصحة العالمية في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من 
وهو مشروع تعاوني مشترك بين منظمة العمل الدولية ومنظمـة          خالل البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية،      

المشترك بين منظمة الصحة العالميـة      قائم  الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج التعاون ال        
  ومنظمة العمل الدولية بشأن صحة العمال؛

  
 إطـار تنفيـذ الـنهج    وإذ تدرك الحاجة إلى تناول المصالح الصحية على المستوى القطـري فـي    

  االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،
  
 في إعالن دبي بشأن اإلدارة المتمثلبالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية تحيط علماً   - ١

  ٢وخطة العمل العالمية؛ واالستراتيجية الجامعة للسياسات الدولية للمواد الكيميائية

  
  :دول األعضاء على القيام بما يليالتحث   - ٢
  

للجوانب الخاصة بالصحة فـي الـسالمة الكيميائيـة لـدى تنفيـذ الـنهج       المراعاة التامة    )١(
  االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية على الصعيد الوطني؛

  
الستراتيجي بما  المشاركة في األنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ النهج ا            )٢(

  في ذلك المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية؛
  

تعيين مركز اتصال وطني خاص بالنهج االستراتيجي من قطاع الصحة حيثما يكون مناسباً               )٣(
  بهدف مواصلة االتصال بمنظمة الصحة العالمية؛

  
  

                                                           
 ).النص اإلنكليزي(، "أ"، المحضر الموجز للجلسة الحادية عشرة للجنة ٣/ سجالت/٥٨/٢٠٠٥ج ص عالوثيقة    ١
 .UNEP/GCSS.IX/6/Add.1الوثيقة    ٢
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  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  - ٣
  

 قطاع الصحة في تنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة            تيسير مساهمة   )١(
  بالتركيز على الجوانب الصحية البشرية؛

  
توفير الدعم لتنفيذ النهج االستراتيجي بالعمل مع الشركاء في البرنـامج المـشترك بـين                 )٢(

لي للسالمة الكيميائية ومع منظمـة      المنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والبرنامج الدو       
  العمل الدولية في مجال صحة العمال فيما يتصل بالنهج االستراتيجي؛

  
إحاطة المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية علماً، نيابة عن جمعيـة الـصحة،                )٣(

  ١.بالتقدم المحرز في تنفيذ قراره

  
  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )الثاني، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
تعـديالت النظـام    ): لجنة دستور األغذية الـدولي    (هيئة الدستور الغذائي      ١٦- ٥٩ع ص ج

  األساسي
 

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  ٢وقد نظرت في التقرير الخاص بتعديالت النظام األساسي لهيئة الدستور الغذائي؛
  

ة دورة هيئة الدستور الغذائي الثامنة والعشرين القاضية بأن يعدل كل من            وبعد أن نظرت في توصي    
  مؤتمر منظمة األغذية والزراعة وجمعية الصحة نظامها الداخلي بحذف أية إشارة إلجراءات قبول المعايير؛

  
مة وإذ تالحظ أن التعديالت المذكورة أعاله لن تدخل حيز النفاذ إالّ بعد اعتمادها من قبل مؤتمر منظ

  األغذية والزراعة وجمعية الصحة؛
  

وبالنظر إلى اعتماد دورة مؤتمر منظمة األغذية والزراعة الثالثة والثالثين لتعديالت النظام األساسي 
  لهيئة الدستور الغذائي وفقاً لتوصية الهيئة المذكورة؛

  
  . هذا القرار٣في ملحقمن النظام األساسي لهيئة الدستور الغذائي والواردة المعّدلة  ١ المادة تعتمد

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .UNEP/GCSS.IX/6/Add.1 Annex III وثيقة، ال٣، الفقرة ١القرار   ١
 .٥٩/٣٨الوثيقة ج   ٢
 .يرد الملحق باإلنكليزية فقط   ٣
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ANNEX 

ARTICLE 1 

The Codex Alimentarius Commission shall, subject to Article 5 below, be responsible for making 
proposals to, and shall be consulted by, the Directors-General of the Food and Agriculture 
Organization (FAO) and the World Health Organization (WHO) on all matters pertaining to the 
implementation of the Joint FAO/WHO Food Standards Programme, the purpose of which is: 

(a) protecting the health of the consumers and ensuring fair practices in the food trade; 

(b) promoting coordination of all food standards work undertaken by international governmental 
and nongovernmental organizations; 

(c) determining priorities and initiating and guiding the preparation of draft standards through and 
with the aid of appropriate organizations; 

(d) finalizing standards elaborated under (c) above and publishing them in a Codex Alimentarius 
either as regional or worldwide standards, together with international standards already finalized by 
other bodies under (b) above, wherever this is practicable; 

(e) amending published standards, as appropriate, in the light of developments. 
 

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )الثاني، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
الصحة العالميـة   حصيلة الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة           ١٧- ٥٩ع ص ج

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

دورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الـصحة  وقد نظرت في التقرير الخاص بحصيلة ال 
  ١العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛

  
، اللذين يدعوان إلى وضع االتفاقية اإلطارية       ١٨- ٥٢ج ص ع   و ١٧- ٤٩ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرارين    

 الصحة العالمية  الذي يعتمد اتفاقية منظمة١- ٥٦ج ص ع من دستور المنظمة، والقرار ١٩وفقا ألحكام المادة 
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛

  
وإذ تقر بالحاجة الماسة لوفاء األطراف المتعاقدة بالتزاماتها بموجب االتفاقية، وتشير إلـى الـدور               

  األساسي الذي تقوم به األمانة الدائمة لالتفاقية في ذلك؛
  

   منها،٣شرحها في المادة وإذ تؤكد على الغاية التي ترمي إليها االتفاقية اإلطارية كما يرد 

                                                           
 .٥٩/٤٠الوثيقة ج    ١
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 بنجاح انعقاد الدورة األولى من مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية              ترحب  - ١
  ؛٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧- ٦ في جنيفة التبغ، بشأن مكافح

  
  ١بقرار مؤتمر األطراف بإنشاء أمانة دائمة لالتفاقية؛تحيط علماً   - ٢
  
  :عام المدير التطلب إلى  - ٣
  

 عمـالً أن ينشئ أمانة دائمة لالتفاقية داخل منظمة الصحة العالمية ويقع مقرها في جنيف                 )١(
  ؛FCTC/COP1(10)بالقرار 

  
مواصلة دعم مبادرة التحرر من التبغ وتعزيزها، حسب االقتضاء، لمساعدة أمانة االتفاقية              )٢(

  ؛FCTC/COP1(12)في تنفيذ االتفاقية عمالً بالقرار 
  
 الدول األعضاء، التي لم تقم حتى اآلن بالنظر في االتفاقية أو التصديق عليهـا أو قبولهـا أو               وتدع  - ٤

  .الموافقة عليها أو تأكيدها أو االنضمام إليها رسمياً، إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (  
  )، التقرير الثاني"ب"اللجنة   

  
  
  إرسال الوثائق: ١٤المادة  :النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية  ١٨- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

 بشأن أسلوب عمل جمعية الصحة والذي طلب إلى المدير العام أن            ٣٠- ٥١ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار      
قادمة باللغات الرسمية الـستّ وتوفيرهـا       يحرص على إرسال وثائق األجهزة الرئاسية الخاصة بالدورات ال        

   يوماً من الموعد المحدد الفتتاح أعمال الدورة؛٣٠على شبكة اإلنترنت قبل ما ال يقل عن 
  

وإذ يساورها القلق لتزايد حاالت التأخير في وضع الوثائق المتعلقة بجدول أعمال دورات جمعيـة                 
  لها؛الصحة على اإلنترنت وكذلك الشأن فيما يتعلق بإرسا

  
وإذ تشّدد على حاجة الدول األعضاء، والسيما الدول التي ال تدخل لغاتها الوطنية في عداد لغـات                   

المنظمة الرسمية، إلى تلقي الوثائق في الوقت المناسب حتى يتسنى لها التحضير بشكل مالئم للمشاركة في                
  جمعية الصحة؛

  
 التنفيذي التي تقـضي بـأن يتـولى المـدير            من النظام الداخلي للمجلس    ٥وإذ تحيط علماً بالمادة       

إرسال الوثائق الخاصة بدورات المجلس التنفيذي قبل بداية الدورة العادية للمجلس بستة أسابيع علـى                 العام
  األقل،

  
  

                                                           
  .FCTC/COP1(10)القرار     ١
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 من ذلك النظام بحيث يكون نص ١٢١ من نظامها الداخلي، وذلك طبقاً للمادة ١٤ تعديل المادة تقرر
  : كالتالي١٤المادة 

  
  ١٤مادة ال

  
يتولى المدير العام وضع نُسخ من جميع التقارير وغيرها من الوثائق المتعلقـة بجـدول األعمـال                 
المؤقت ألية دورة من الدورات على شبكة اإلنترنت كما يتولى إرسالها إلى الدول األعضاء والدول               

رسل إليهـا فيـه     األعضاء المنتسبة والمنظمات الحكومية الدولية المشاركة في نفس الوقت الذي ي          
أو قبل مدة ال تقل عن ستة أسابيع من بدء دورة عادية ما تعقـدها جمعيـة                 المؤقت  جدول األعمال   

الصحة؛ وترسل بنفس الطريقة التقارير والوثائق المناسبة إلى المنظمات غير الحكومية التـي يـتم               
  .قبولها للدخول في عالقة مع المنظمة

  
  -  ٢٠٠٦ مايو / أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  )، التقرير الثاني"ب"اللجنة   

  
  
مسودة االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحـة األمـراض المنقولـة             ١٩- ٥٩ع ص ج

  جنسياً
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  ١وقد نظرت في مسّودة االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً؛
  

، الذي يعترف بدور سائر األمراض المنقولة جنسياً فـي تفـشي            ٣٧- ٤٦ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار    
، الذي يطلب إلى المدير العام وضع اسـتراتيجية عالميـة           ١٤- ٥٣ج ص ع  العدوى بفيروس األيدز؛ والقرار     

  القـرار  للقطاع الصحي من أجل مواجهة وباء األيدز والعدوى بفيروسه واألمـراض المنقولـة جنـسياً؛ و               
، الذي يحيط علماً باالستراتيجية الشاملة لقطاع الصحة لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسـه؛             ٣٠- ٥٦ج ص ع  

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

  
 ٢٠٠٥ي أعرب عنه قادة دول العالم، إبان مؤتمر القمة العـالمي لعـام              وإذ تقر وتؤكد االلتزام الذ    

، مثلما تحدد ٢٠١٥، بتحقيق الصحة اإلنجابية للجميع بحلول عام )٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول١٦- ١٤نيويورك، (
وإدراج هـذا الهـدف فـي       ) ١٩٩٤سـبتمبر   / القاهرة، أيلول (في المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية       

تيجيات الرامية لبلوغ األهداف المتفق عليها دولياً، بما فيها األهداف التي ترد في اإلعالن الـصادر                االسترا
بشأن األلفية، وتتمثل في تخفيض معدل وفيات األمومة وتحسين صحة األمومة وتخفـيض معـدل وفيـات                 

دز والقضاء على الفقر،    األي/ األطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة فيروس العوز المناعي البشري         
وإذ تقر كذلك بأن بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية يستلزم استثماراً والتزاماً سياسياً إزاء الـصحة الجنـسية                 

  ٢واإلنجابية، والتي تشتمل على توقي األمراض المنقولة جنسياً ومكافحتها،
  

                                                           
 .٢  الملحقانظر   ١
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
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ولة جنـسياً، مـع اإلقـرار بـأن          االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنق       تعتمد  - ١
هي تلك التدخالت التي تراعي حقوق الناس وتلبـي احتياجـاتهم           " المالئمة لكل مجموعة عمرية   "التدخالت  

الصحية والتنموية، وتتيح المعلومات الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية، والمهـارات الحياتيـة والتعلـيم              
  مع قدراتهم التي تتطور شيئاً فشيئاً؛والرعاية، وفي حالة صغار السن بطريقة تتسق 

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  - ٢
  

اعتماد االستراتيجية واالستناد إليها، حسب مقتضيات الظروف الوطنية، في التأكد مـن أن               )١(
الجهود الوطنية الرامية لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية تتضمن خططاً وإجراءات مالئمـة لوضـع              

لي وتهدف إلى توقي األمراض المنقولة جنسياً ومكافحتها، بما في ذلـك تعبئـة اإلرادة       األوبئة المح 
  السياسية وحشد الموارد المالية لهذا الغرض؛

  
إدراج توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً كعنصر قائم بذاته في برامج الوقايـة مـن           )٢(

  فيروس األيدز والصحة الجنسية واإلنجابية؛
  
 تنفيذ الخطط الوطنية للتأكد من حـصول األشـخاص األكثـر تعرضـاً لإلصـابة            مراقبة  )٣(

باألمراض المنقولة جنسياً على المعلومات واألدوات الالزمة للوقاية، وعلـى تـشخيص إصـابتهم              
  ومعالجتها في الوقت المناسب؛

  
  : المدير العام ما يليإلى تطلب  - ٣
  

متحدة على وضع خطة عمـل تحـدد فيهـا          التعاون مع سائر مؤسسسات منظومة األمم ال        )١(
األولويات واألنشطة والجدول الزمني ومؤشرات األداء الالزمة لتنفيذ االستراتيجية على المـستوى            
العالمي واإلقليمي، وتقديم الدعم الالزم للتنفيذ على مستوى البلدان ومراقبة الخطط الوطنية لمكافحة             

  األمراض المنقولة جنسياً وتوقيها؛
  
عية الدول األعضاء بأهمية إعداد وتعزيز وتمويل التشريعات والخطط واالسـتراتيجيات           تو  )٢(

  الداعمة لتوقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً؛
  
دعم الدول األعضاء، بناء على طلبها، العتماد االستراتيجية وتنفيذها بأسلوب يتناسب مـع             )٣(

  ، ولتقييم أثر االستراتيجية وفعاليتها؛الوضع الوبائي المحلي لألمراض المنقولة جنسياً
  
، عن طريق ٢٠١٥ و ٢٠١٢ و ٢٠٠٩تقديم تقارير إلى جمعية الصحة العالمية في األعوام   )٤(

  .المجلس التنفيذي، تتناول التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  )الرابع، التقرير "أ"اللجنة   
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  فقر الدم المنجلي  ٢٠- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  ١بعد أن نظرت في التقرير الخاص بفقر الدم المنجلي؛
  

 بشأن الجينوميات والصحة في العالم وبمناقشات المجلس التنفيذي         ١٣- ٥٧ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار    
ة األمراض الوراثية، اللذين اعترفا بدور الخدمات الوراثية        في دورته السادسة عشرة بعد المائة حول مكافح       

  ٢في تحسين الصحة في العالم وفي الحّد من التفاوتات المسجلة في مجال الصحة في جميع أنحاء العالم؛
  

 الذي اتخذته جمعية االتحاد األفريقي فـي دورتهـا          Assembly/AU/Dec.81(V)وإذ تذكّر بالمقرّر    
  العادية الخامسة؛

  
ذ تحيط علماً باالستنتاجات التي خلصت إليها الندوة الدولية األفريقية األمريكية الرابعة حول فقر              وإ

، وكـذلك بالنتـائج التـي       )٢٠٠٠يوليو  /  تموز ٢٨ إلى ٢٦أكرا، في الفترة من     (الدم المنجلي المنعقدة في     
ولية لمكافحة فقر الـدم المنجلـي       تمخض عنها المؤتمران الدوليان األول والثاني اللذان عقدتهما المنظمة الد         

 ٢٣ إلـى  ٢٠ وكتونو، في الفترة مـن  ٢٠٠٢يناير /  كانون الثاني٢٦ و٢٥على التوالي في باريس يومي     (
  ؛)٢٠٠٣يناير / كانون الثاني

  
وإذ يقلقها ما لألمراض الوراثية، والسيما فقر الدم المنجلي، من أثـر علـى معـدالت المراضـة                  

 في البلدان النامية، كما يقلقها معاناة المرضى واألسر مّمن هم مـصابين بتلـك               والوفيات العالمية وبخاصة  
  األمراض؛
  

وإذ تدرك أن معدل انتشار فقر الدم المنجلي يختلف باختالف المجتمعات وأن قلة المعطيات الوبائية               
  ذات الصلة يمكن أن تجعل التدبير العالجي للمرضى بشكل فعال وعادل أمراً صعباً؛

  
اورها بالغ القلق بشأن انعدام االعتراف الرسمي بفقر الدم المنجلي كأولوية مـن أولويـات               وإذ يس 

  الصحة العمومية؛
  

 خدمات وراثيـة مأمونـة      إلىوإذ تدرك ما يسود حالياً من جوانب الالمساواة فيما يتعلق بالتوصل            
  ومالئمة في جميع أنحاء العالم؛

  
 المنجلي أن تأخذ في الحـسبان الممارسـات الثقافيـة           وإذ تعترف بأن على برامج مكافحة فقر الدم       

  السائدة وأن تتالءم مع السياق االجتماعي حتى تكون فعالة؛ 
  

وإذ تعترف، أخيراً، بأن التحري السابق للوالدة لفقر الدم المنجلي يثير قـضايا أخالقيـة وقانونيـة         
  واجتماعية البد من أخذها بعين االعتبار،

  
  
  

                                                           
 .٥٩/٩الوثيقة ج    ١
 ).النص اإلنكليزي(، ٤، المحضر الموجز للجلسة األولى، الفرع ١/تسجال/ ١١٦/٢٠٠٥م تانظر الوثيقة     ٢
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 مشكالت الصحة العمومية على القيام      إحدى فقر الدم المنجلي     يمثل فيها اء التي    الدول األعض  تحثّ  - ١
  :بما يلي

  
وضع وتنفيذ وتقوية برامج شاملة ووطنية متكاملة لمكافحة فقر الدم المنجلي تشمل الترصد               )١(

وبثّ المعلومات والتوعية واالستنصاح وتحّري فقر الدم المنجلي للوقاية منه وتدبيره علـى نحـو               
منهجي وعادل وناجح؛ وينبغي لتلك البرامج أن تتكيف مع الظروف االجتماعية االقتصادية والثقافية         

 تقليص معدالت الحدوث والمراضة والوفيات المرتبطة بهذا        إلىوظروف النظم الصحية وأن تهدف      
  المرض الوراثي؛

  
الميسورة ألولئك الذين   العمل على ضمان إتاحة خدمات الرعاية الطارئة الكافية والمالئمة و           )٢(

  يتعايشون مع فقر الدم المنجلي؛
  
بناء قدراتها على تقييم األوضاع فيما يتعلق بمرض فقر الدم المنجلي وأثر البرامج الوطنية                )٣(

  في هذا الّصدد؛
  

تكثيف تدريب جميع المهنيين الصحيين والمتطوعين المجتمعيين في المناطق التي ينتـشر              )٤(
  ت عالية؛فيها المرض بمعدال

  
إنشاء أو تعزيز الخدمات الوراثية الطبية المنهجية والرعاية الشمولية ضمن نظم الرعايـة               )٥(

الصحية األولية القائمة وذلك في إطار الشراكة مع الوكاالت الحكومية الوطنية والمحلية والمنظمات             
  غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات المدافعة عن المرضى وذويهم؛

  
 بما في ذلك خدمات اإلرشاد الصحي والقضايا األخالقية  المناسبلترويج للتثقيف المجتمعيا  )٦(

  والقانونية واالجتماعية؛
  
  تشجيع التعاون الدولي الفعال في مجال مكافحة فقر الدم المنجلي؛  )٧(
  
  ة؛دعم البحوث األساسية والتطبيقية حول فقر الدم المنجلي بالتعاون مع المنظمات الدولي  )٨(

  
  : المدير العام القيام بما يليإلى تطلب  - ٢
  

 المجتمع الدولي بالعبء العالمي الذي يشكله فقر الدم المنجلي، وتعزيز التّوصل           إذكاء وعي   )١(
   توقيه وتدبيره العالجي على نحو يحقق العدالة واإلنصاف؛إلى خدمات الرعاية الصحية الرامية إلى
  
سياسات بوضع برامج وعضاء وإسداء المشورة التقنية لها وذلك لدول األلتقديم الدعم التقني   )٢(

   توقي فقر الدم المنجلي وتدبيره العالجي؛إلى ترمي  وطنيةواستراتيجيات
  

  :تعزيز ودعم  )٣(
  

التعاون البلداني من أجل تطوير تدريب العاملين في هذا المجال وتنمية مهـاراتهم               )أ(
   البلدان النامية؛إلىمتطورة مواصلة نقل التكنولوجيا والمعارف الو
  
  إنشاء مراكز إحالة للرعاية والتدريب والبحوث، وتزويدها بالمعدات؛  )ب(
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العمل على أن تستّمر المنظمة في االضطالع بوظائف تقييسية بصياغة دالئل بما في ذلك                )٤(
بهـدف وضـع    الممارسات الجيدة والنماذج العملية، حول توقي فقر الدم المنجلي وتدبيره العالجي            

  خطط إقليمية لهذا الغرض وتعزيز تشكيل أفرقة خبراء إقليمية؛
  

النهوض بالبحوث الالزمة في مجال اضطرابات الخاليا المنجلية ودعمها وتنـسيقها بغيـة               )٥(
  .إطالة فترة عيش المصابين بهذه االضطرابات وتحسين نوعية حياتهم

  
  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  )الرابع، التقرير "أ"اللجنة   

  
  
  ٢٠٠٦تغذية الرضع وصغار األطفال   ٢١- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتغذية الرّضع وصغار األطفال، والذي يـسلط الـضوء علـى                   
اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها مساهمة الممارسات المثلى الخاصة بتغذية الرّضع في بلوغ المرامي 

  ١دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية؛
  

ــبن األم     ــدائل ل ــة لقواعــد تــسويق ب ــة الدولي ــة الــصحة للمدون ــذكّر باعتمــاد جمعي   وإذ ت
   ١١- ٤١ج ص ع و٢٨- ٣٩ج ص ع و ٣٠- ٣٧ج ص ع   و ٢٦- ٣٥ج ص ع  القرارات  ب، و )٢٢- ٣٤ج ص ع  القرار  (
 بشأن تغذيـة الرّضـع      ٣٢- ٥٨ج ص ع   و ٢- ٥٤ج ص ع   و ١٥- ٤٩ج ص ع   و ٥- ٤٧ج ص ع   و ٣- ٤٣عج ص   و

  وصغار األطفال، وممارسات التغذية المالئمة وما يتصل بذلك من مسائل؛
  

، واللذين رحبـا،    ٢٥- ٥٥ج ص ع   و ٣٣- ٤٤ج ص ع  وإذ تؤكد مجدداً، وبوجه خاص، على القرارين          
 بشأن حماية الرضاعة الطبيعية وتـشجيعها ودعمهـا         ١٩٩٠على الترتيب، بإعالن إنوتشنتي الصادر عام       

وباالستراتيجية العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال، باعتبارهما أساس العمل في مجال حماية الرضاعة             
  الطبيعية وتشجيعها ودعمها؛

  
  بشأن تغذيـة الرّضـع     ٢٠٠٥وإذ ترحب بالدعوة إلى العمل التي وردت في إعالن إنوتشنتي لعام              

  وصغار األطفال؛
  

 يوافق الذكرى الخامسة والعشرين العتماد المدونة الدولية لقواعد تسويق          ٢٠٠٦وإذ تدرك أن عام       
بدائل لبن األم، وإذ تقر بزيادة أهميتها بعد ظهور جائحة األيدز والعدوى بفيروسه، وتكرار حدوث الطوارئ                

  لقة بالتلوث المتأصل في المساحيق البديلة للبن األم،البشرية والطبيعية المعقدة أكثر فأكثر، والهواجس المتع
  
   مجدداً دعمها لالستراتيجية العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال؛تؤكد  - ١
  
 بشأن تغذية الرّضع وصـغار      ٢٠٠٥الصادرة في إعالن إنوتشنتي لعام      " بالدعوة إلى العمل   "ترحب  - ٢

ى الرابع من المرامي اإلنمائية لأللفية والمتمثل في خفـض          األطفال باعتبارها خطوة هامة نحو بلوغ المرم      
  معدل وفيات األطفال؛

  
  

                                                           
 .٥٩/١٣الوثيقة ج   ١
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، وتحثها  "الدعوة إلى العمل  " فيما يتعلق بهذه     ا المضطلع به  األنشطة الدول األعضاء على دعم      تحثّ  - ٣
دولية لقواعـد  بوجه خاص على تجديد التزامها بالسياسات والبرامج المتعلقة بتنفيذ القرار الخاص بالمدونة ال 

تسويق بدائل لبن األم والقرارات الالحقة ذات الصلة والصادرة عـن جمعيـة الـصحة، وإحيـاء مبـادرة                   
  المستشفيات الصديقة للرّضع من أجل حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية؛

  
موارد المالية   الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية توجيه ال          تناشد  - ٤

  المتاحة إلى الدول األعضاء من أجل تنفيذ تلك الجهود؛
  
 المدير العام حشد الدعم التقني للدول األعضاء في مجال تنفيذ القرار الخاص بالمدونـة               تطلب إلى   - ٥

الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم ورصدها على نحو مـستقل هـي والقـرارات الالحقـة ذات الـصلة        
  .ن جمعية الصحةوالصادرة ع

  
  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  )الخامس، التقرير "أ"اللجنة   

  
  
  التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها  ٢٢- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالتأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها؛
  

   الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها اإلنسان من معاناة؛إذ تدرك ما تُسببه
  

وإذ تالحظ أن قدرة األمم والمجتمعات المنكوبة باألزمات على التعافي آخذة في االضمحالل بفعـل               
  الضغوط القصوى التي تواجهها يومياً ولفترات طويلة؛

  
ثير من البلدان وألن اآلليات القائمة      وإذ يساورها القلق ألن التأهب لحاالت الطوارئ ضعيف في الك         

قد ال تكون قادرة على مواجهة كوارث كبرى مثل الزالزل التي حدثت في منطقة بـام بجمهوريـة إيـران                   
اإلسالمية، ومؤخراً في شمالي الهند وباكستان، والزالزل وأمواج التسونامي التي حدثت في جنوب آسـيا،               

  الواليات المتحدة األمريكية؛وإعصاري كاترينا وريتا اللذين حدثا في 
  

وإذ تعرب عن تقديرها لما تم إحرازه من تقدم، والسيما في إقليمي شرق المتوسط وجنوب شـرق                 
  آسيا، فيما يتعلق باالستجابة الطارئة لزلزال جنوب آسيا؛

  
 بشأن العمل الصحي فيما يتعلق باألزمات والكوارث، مع التركيـز           ١- ٥٨ج ص ع  وإذ تذكر بالقرار    

، وبقـرار   ٢٠٠٤ديـسمبر   /  كانون األول  ٢٦ خاص على الزالزل وأمواج التسونامي التي حدثت في          بوجه
 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة A/RES/60/124الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  في حاالت الطوارئ،
  

   ودعمها لهم وتضامنها معهم؛هم وأسرهم وحكومات عن تعاطفها مع ضحايا الكوارثتعرب  - ١

                                                           
 .٥٩/٢٠الوثيقة ج   ١
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الدول األعضاء مواصلة تعزيز البرامج الوطنية لتخفيـف وطـأة الطـوارئ والتأهـب              تطلب إلى     - ٢
ومواجهتها، واالنتعاش منها من خالل اتخاذ التدابير التشريعية والتخطيطية والتقنية والمالية واللوجستية،      لها

ء النُظم الصحية وقدرة المجتمعات على اسـتعادة حالتهـا          حسب االقتضاء مع التركيز بوجه خاص على بنا       
  الطبيعية؛

  
الدول األعضاء على تقديم الدعم إلى البلدان المنكوبة وإلى منظمة الصحة العالمية لكي يتسنى              تحث    - ٣

  لها التصدي على الفور، وفي حدود واليتها، لألزمات الصحية اإلنسانية؛
  

  :خطوات التاليةاتخاذ ال المدير العامتطلب إلى   - ٤
  
توفير ما يلزم من اإلرشادات التقنية والدعم التقني للـدول األعـضاء مـن أجـل إعـداد                    )١(

قطاعات الصحة لديها والخاصة بالتأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتهـا علـى الـصعيدين               برامج
التهـا  والمحلي، بما في ذلك التركيز على تعزيز تأهب المجتمعات وقدرتها على استعادة ح              الوطني
  الطبيعية؛

  
االستناد إلى إطار هيوغو الصادر عن المؤتمر العالمي المعنـي بالحـد مـن الكـوارث                  )٢(
لـدى تقـديم الـدعم إلـى الـدول          ) ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ٢٢- ١٨هيوغو، اليابان،     كوبي،(

درة على  من أجل تقييم حالة التأهب للطوارئ في قطاع الصحة، بما في ذلك تقييم مدى الق                األعضاء
استعادة الحالة الطبيعية والقدرة على التصدي للمخاطر في المستشفيات وسائر البنى التحتية الصحية 

  الرئيسية؛
  
العمل على ضمان تمكن المنظمة، في حدود واليتها، مـن المواجهـة الفعالـة لحـاالت                  )٣(

ئر مؤسسات منظومة   واألزمات، واالستمرار، لدى القيام بذلك، في العمل عن كثب مع سا            الطوارئ
األمم المتحدة بتنسيق من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وسائر المنظمات واآلليـات              

  الدولية؛
  

   :المدير العام على وجه الخصوصتطلب إلى   - ٥
  

تحري وتنفيذ التدابير الكفيلة بتعزيز مشاركة المنظمة في االستجابة اإلنسانية العامـة مـن        )١(
ليات القائمة، مثل الصندوق المركزي لمواجهة األزمات، أو الفريق االستـشاري الـدولي             خالل اآل 

  للبحث واإلنقاذ، أو فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق؛
  
إعداد قاعدة معطيات عالمية تضم المراجع الصحية التقنية التي يمكن االعتماد عليها، مـن                )٢(

   لحاالت الطوارئ واألزمات؛أجل تسهيل مواجهة قطاع الصحة
  
القيام، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة األمـم المتحـدة ومـع سـائر                  )٣(

  الشركاء، بإنشاء وصيانة مرفق للتتبع رصد وتقييم معدالت الوفيات في حاالت الطوارئ اإلنسانية؛
  
تحـدة إلدارة اللوجـستيات     المشاركة في اآلليات القائمة على نطـاق منظومـة األمـم الم             )٤(

  واإلمدادات، والتي تكفل الحشد الفوري لإلمدادات الحيوية في حاالت الطوارئ واألزمات؛
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 إلى المدير العام أن يقدم تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الستين، من خالل المجلـس  تطلب كذلك   - ٦
  .التنفيذي، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار

  
  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةة العامة الجلس(
  )الثالث، التقرير "ب"اللجنة   

  
  
  تسريع إعداد القوى العاملة الصحية  ٢٣- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

إذ تقر باألهمية الحيوية للموارد البشرية الصحية لكي تعمل النظم الصحية القطرية بـشكل فعـال،                  
   ١؛٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم مثلما أبرزه 

  
وإذ تقر بأن هذا النقص في العاملين الصحيين يتعارض مع الجهود الرامية إلـى بلـوغ المرامـي                    

اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفيـة، ومرامـي                 
  برامج المنظمة ذات األولوية؛ 

  
تحالفات، التي تستهدف تحقيق زيادة سريعة في عدد العاملين الصحيين المـؤهلين فـي     الوإذ تدرك     

  ٢البلدان التي تعاني النقص، وذلك من خالل إقامة الشراكات بين البلدان الصناعية والبلدان النامية؛
  

   الصحيين؛ بشأن التحدي الذي تشكله الهجرة الدولية للموظفين١٩- ٥٧ج ص عوإذ تذكر بالقرار   
  

وإذ يساورها القلق ألن كثيراً من البلدان، وخصوصاً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبـرى،                 
  يتمتع بالقدرة الكافية على تدريب أعداد كافية من العاملين الصحيين لتوفير التغطية الكافية للسكان؛  ال
  

 المالية والتسهيالت وإلى عدد كاٍف من       وإذ يساورها القلق ألن كثيراً من البلدان يفتقر إلى الوسائل           
  المعلمين لتدريب قوى عاملة صحية كافية؛

  
شاملتين بشأن الموارد البشرية الـصحية،      ووإذ تدرك ضرورة وضع سياسة وخطة عمل وطنيتين           

  وأن عملية اإلعداد هذه تشكل أحد عناصرها؛
  

  لقوى العاملة الصحية؛وإذ تقر بأهمية بلوغ مرامي االكتفاء الذاتي في مجال تنمية ا  
  
  :  الدول األعضاء على تأكيد التزامها بتدريب المزيد من العاملين الصحيين عن طريق ما يليتحث  - ١
  

إنشاء آليات لتخفيف األثر الضار الواقع على البلـدان الناميـة نتيجـة فقـدان               النظر في     )١(
 التي تستقبلهم الدعم    الصناعية نالموظفين الصحيين من خالل الهجرة بما في ذلك طرق تقديم البلدا          

  لتعزيز النظم الصحية، وخصوصاً تنمية الموارد البشرية، في البلدان التي ينحدرون منها؛
  

                                                           
جنيف، منظمة الصحة العالمية، . العمل معاً من أجل الصحة: ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم   ١

٢٠٠٦. 
  .أمانته في منظمة الصحة العالميةتحالف القوى العاملة الصحية في العالم، الذي توجد  مثل   ٢
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مـن ذوي النوعيـة     تعزيز التدريب في المؤسسات المعتمدة لمجموعة كاملة من المهنيين            )٢(
لصحة العمومية، والعـاملون    ، وكذلك العاملون الصحيون المجتمعيون، والعاملون في مجال ا        الجيدة

  شبه المهنيين؛
  

تشجيع الدعم المالي من قبل الشركاء في الصحة العالمية، بما في ذلك الجهـات المانحـة                  )٣(
الثنائية، والشراكات ذات األولويات المعنية باألمراض والتدخالت ذات األولوية لمؤسسات التدريب           

  الصحي في البلدان النامية؛ 
  

 شراكات التدريب بين المدارس في البلدان الصناعية والبلدان الناميـة؛ ممـا             تعزيز مفهوم   )٤(
  يشمل تبادل هيئات التدريس والطلبة؛

  
تعزيز إنشاء أفرقة تخطيط في كل بلد يعاني نقصاً في القوى العاملة الصحية، باالعتمـاد                 )٥(

  والقطاعان العام والخاصعلى الجهات صاحبة المصلحة األوسع نطاقاً، بما في ذلك الهيئات المهنية    
 ، تتمثل مهمتها في إعداد استراتيجية وطنية شاملة للقوى العاملة الصحية          والمنظمات غير الحكومية  

  ؛بما في ذلك النظر في إقامة آليات فعالة الستخدام المتطوعين المدربين
  

 مع توفير أحـدث      والبلدان النامية،  الصناعيةاتباع أساليب ابتكارية في التدريس في البلدان          )٦(
  مواد التدريس والتعليم المستمر من خالل  االبتكار في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

  
  :المدير العام ما يليتطلب إلى   - ٢
  

تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء، عند اللزوم، في جهودهـا الراميـة إلـى إنعـاش                   )١(
  ة على زيادة القوى العاملة الصحية؛مؤسسات التدريب الصحية والعمل بسرع

  
  تشجيع الشركاء في مجال الصحة العالمية، لدعم مؤسسات التدريب الصحي؛  )٢(

  
  قـدرات  تشجيع الدول األعضاء على المشاركة في شراكات التدريب التي تستهدف تحسين            )٣(
  نوعية التعليم المهني الصحي في البلدان النامية؛و

  
عضاء في إنشاء أفرقة تخطيط القوى العاملة الصحية واتباع أساليب          تشجيع ودعم الدول األ     )٤(

ابتكارية في التدريس في البلدان النامية، مع توفير أحدث مواد التدريب والتعليم المستمر من خالل               
  االبتكار في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

  
 عن التقدم المحـرز     ٢٠١٠والستين في عام    تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة          )٥(

  .في تنفيذ هذا القرار
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  )السادس، التقرير "أ"اللجنة   
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: الصحة العمومية واالبتكار والبحث الصحي األساسي وحقوق الملكية الفكرية  ٢٤- ٥٩ع ص ج
  نحو استراتيجية وخطة عمل عالميتين

  
  ة الصحة العالمية التاسعة والخمسون،جمعي

  
، الذي طلب إلى المدير العام تحديد اختـصاصات هيئـة مناسـبة             ٢٧- ٥٦ج ص ع  إذ تذكر بالقرار      

محدودة المدة تعمل على جمع البيانات واالقتراحات من مختلف األطراف الفاعلة المعنية وإجـراء تحليـل                
  ية؛لحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العموم

  
  ؛١٤- ٥٧عج ص  و١٠- ٥٤عج ص  و١٤- ٥٣عج ص  و١٩- ٥٢عج ص وإذ تذكر كذلك بالقرارات   

  
  ١وبعد النظر في تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية؛  

  
وإدراكاً منها للعبء المتنامي الناتج عن األمراض واالعتالالت التي تؤثر على نحو غير متناسـب                 

ي البلدان النامية، والسيما تلك التي تؤثر في النساء واألطفال، بما في ذلك الزيادة السريعة فـي اإلصـابة                   ف
  باألمراض غير السارية؛

  
 جديدة مأمونة ومعقولة التكلفة لعـالج       ٢وإذ تضع في اعتبارها ضرورة مواصلة استحداث منتجات         

 األمراض أو االعتالالت التي تؤثر على نحو غير         أمراض سارية مثل األيدز والمالريا والسل، وغيرها من       
  متناسب في البلدان النامية؛

  
وإدراكاً منها للفرص التي تتيحها التطورات في علم الطب الحيوي، وضرورة تسخيرها على نحـو                

أكثر فعالية من أجل استحداث منتجات جديدة، وخصوصاً لتلبية االحتياجات الصحية العمومية فـي البلـدان      
  مية؛النا
  

وإدراكاً منها للتقدم الكبير الذي ُأحرز في السنوات األخيرة من قبل الحكومات ودوائـر الـصناعة                  
والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية في تمويل مبادرات ترمي إلى استحداث منتجـات جديـدة                

   الموجودة؛لمكافحة األمراض التي تؤثر في البلدان النامية، وإلى زيادة إتاحة المنتجات
  

وإذ تقر مع ذلك بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بحجم ما يمكن تجنبه من   
  معاناة ووفيات؛

  
وإذ يساورها القلق إزاء الحاجة إلى أدوات صحية مناسبة وناجعة ومأمونة من أجل المرضى الذين                 

  يعيشون في بيئات فقيرة الموارد؛
  

سبانها الحاجة العاجلة إلى استحداث منتجات جديدة للتـصدي لألخطـار الـصحية             وإذ تضع في ح     
المستجدة، مثل السل المقاوم لألدوية المتعددة، وغير ذلك من األمراض المعدية ذات الصلة الخاصة بالبلدان               

  النامية؛

                                                           
تقرير اللجنة المعنية بحقـوق الملكيـة الفكريـة واالبتكـار     . الصحة العمومية واالبتكار وحقوق الملكية الفكرية        ١

 .CIPH/2006/1الوثيقة . والصحة العمومية
 .هنا على اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية" المنتجات "مصطلحشتمل ي   ٢
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ـ                  ائل وإذ تدرك الحاجة إلى تمويل إضافي ألنشطة البحث والتطوير من أجل استحداث أدويـة ووس
تشخيص ومستحضرات صيدالنية جديدة، بما في ذلك مبيدات الجراثيم، من أجل العالج من أمراض تـشمل                

  األيدز وتؤثر على نحو غير متناسب في البلدان النامية؛
  

وإذ تقر بأهمية وضرورة وجود الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمكرسة الستحداث أدوية   
دة، وتدرك ضرورة أن تقوم الحكومات بوضع برنامج عمل صحي قـائم علـى              أساسية وأدوات بحثية جدي   

  األولويات، وتقديم الدعم السياسي والمصادر المستدامة لتمويل مبادرات من هذا القبيل؛
  

  وإذ تدرك أهمية االستثمار العام والخاص في استحداث تكنولوجيات طبية جديدة؛  
  

ان النامية يعكف على تعزيز قدراته فـي مجـال البحـث            وإذ تضع في اعتبارها أن عدداً من البلد         
والتطوير في ميدان التكنولوجيات الصحية الجديدة، وأن دورها سوف يتزايد أهمية، كما تقر بضرورة تقديم               

  الدعم المستمر في البلدان النامية ومن قبل هذه البلدان؛
  

 السـتحداث منتجـات جديـدة للرعايـة         وإذ تحيط علماً بأن حقوق الملكية الفكرية تُعد حافزاً هاماً           
  الصحية؛

  
وإذ تحيط علماً مع ذلك بأن هذا الحافز وحده ال يلبي الحاجة الستحداث منتجات جديـدة لمكافحـة                    

  األمراض حيثما كانت السوق المحتمل أن تدفع التكلفة سوقاً صغيرة أو يكتنفها عدم اليقين؛
  

أن االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية       وإذ تحيط علماً بأن إعالن الدوحة الوزاري بش         
يؤكد أن االتفاق ال يحول، وال ينبغي أن يحول دون قيام الدول األعضاء باتخـاذ التـدابير   ) تريبس(الفكرية  

  الالزمة لحماية الصحة العمومية؛
  

المتعلـق بالجوانـب   وتحيط علماً أيضاً بأن اإلعالن، وإذ يعرب من جديد عن االلتزام إزاء االتفاق    
يؤكد بأن تفسير االتفاق وتنفيذه يمكن وينبغي أن يتم بأسلوب يدعم           ) تريبس(التجارية لحقوق الملكية الفكرية     

حقوق األعضاء في منظمة التجارة العالمية في حماية الصحة العمومية، والسيما تعزيز فـرص حـصول                
  الجميع على األدوية؛

  
 من االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والتي          ٧وإذ تأخذ في االعتبار المادة        

حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ينبغي أن تساهم في تعزيز االبتكار التكنولوجي وفي نقل              "تنص على أن    
قة تحقق التكنولوجيا ونشرها من أجل تحقيق المزايا المتبادلة لمنتجي ومستخدمي المعارف التكنولوجية وبطري

  ؛"الرفاهية االجتماعية واالقتصادية والتوازن بين الحقوق وااللتزامات
  

لكل فرد الحق فـي أن يـشترك        "وإذ تشدد على أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينص على أن              
 مـن  اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي واالسـتفادة           

لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي              "، وعلى أن    "نتائجه
  ؛"أو الفني

  
  وإذ يساورها القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار األدوية على الحصول على العالج؛  

  
  تدعم االبتكار؛وإذ تدرك ضرورة العمل على إيجاد فكر جديد فيما يخص اآلليات التي   

  
وإذ تعترف بأهمية تعزيز قدرة المؤسسات العامة والمؤسسات التجارية المحلية في البلدان الناميـة                

  كي تسهم في جهود البحث والتطوير وتشارك فيها؛
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وإذ تحيط علماً بأن تقرير اللجنة يطالب بأن تقوم المنظمة بإعداد خطة عمل عالمية لتأمين التمويل                  
تدام من أجل تطوير وإتاحة المنتجات الالزمة للتصدي لألمراض التي تؤثر في البلدان النامية              المعزز والمس 

  على نحو غير متناسب،
  
 بتقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العموميـة، وتعـرب عـن               ترحب  - ١

  ن عمل؛تقديرها لرئيسة اللجنة ونائبة رئيستها وأعضائها على ما أنجزوه م
  
  ١ الدول األعضاءتحث  - ٢
  

جعل قطاع الصحة واألدوية العالمي قطاعاً ذا أولوية، واتخاذ اجراءات حازمـة لتوجيـه                )١(
األولويات في مجال البحث والتطوير وفقاً الحتياجات المرضى، والسّيما أولئك الذين يعيشون فـي              

  وير تشرك البلدان التي يتوطنها المرض؛بيئات فقيرة الموارد، واتخاذ مبادرات تعاونية للبحث والتط
  
النظر في توصيات التقرير والمساهمة بنشاط في إعداد استراتيجية وخطة عمل عالميتين،              )٢(

والقيام بدور نشط، بالعمل مع األمانة والشركاء الدوليين على تقديم الدعم ألنشطة البحث والتطوير              
  الطبية األساسية؛ 

  
 التقدم المحرز في العلوم األساسية والطب الحيوي إلى منتجـات           العمل على ضمان ترجمة     )٣(

صحية، من أدوية ولقاحات ووسائل تشخيص، محسنة ومأمونة ومعقولة التكلفة، مـن أجـل تلبيـة                
احتياجات جميع المرضى والزبائن، والسّيما أولئك الذين يعيشون في حالة من الفقر، مع مراعـاة               

 المضمار، وضمان تعزيز القدرة على دعم تقديم األدوية األساسية الدور الحاسم لنوع الجنس في هذا
  بسرعة إلى الناس؛

  
 التشجيع على أن تضع االتفاقات التجارية في الحسبان جوانب المرونة التـي يتـضمنها                )٤(

االتفاق  المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والتي أقر بها إعالن الدوحة الـوزاري               
  در بشأن هذا االتفاق والصحة العمومية؛الصا

  
ضمان إدراج تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكية الفكرية واالبتكـار     )٥(

 ؛٢٠٠٦والصحة العمومية في جداول أعمال اللجان اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية في عام 
  
  :تقرر ما يلي  - ٣
  

النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية بإنشاء فريق عامل حكومي  من ٤٢القيام وفقاً للمادة   )١(
دولي مفتوح لكل الدول األعضاء المهتمة بوضع استراتيجية وخطة عمل عالميتين بغية توفير إطار              

وترمي االستراتيجية وخطة العمل العالميتان إلى تحقيـق        . متوسط األجل قائم على توصيات اللجنة     
ساس معزز ومستدام ألنشطة البحث والتطوير األساسية في المجال الصحي          جملة أمور منها تأمين أ    

والقائمة على االحتياجات والتي تتصل باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية علـى نحـو غيـر                 
متناسب واقتراح أهداف وأولويات واضحة للبحث والتطوير وتقدير االحتياجات التمويلية في هـذا             

  المجال؛
  

                                                           
 . التكامل االقتصادي اإلقليمي، إذا أمكنومنظمات    ١
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ركة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية المكونة مـن الـدول األعـضاء ذات           جواز مشا   )٢(
السيادة في منظمة الصحة العالمية، والتي تمنحها الدول األعضاء فيها األهلية فيما يخص الـشؤون               
الخاضعة ألحكام هذا القرار، بما فيها أهلية االنضمام إلى األنظمة الدولية الملزمة قانونياً، في أعمال 

 مـن النظـام     ٥٥، وذلك بموجب أحكام المـادة       )١(لفريق العامل الحكومي المشار إليه في الفقرة        ا
  الداخلي لجمعية الصحة العالمية؛

  
تقديم الفريق العامل المذكور أعاله تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الستين مـن خـالل                 )٣(

بحث القائم على االحتياجـات ولـسائر       المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في منح اهتمام خاص لل         
  ؛من أجل التنفيذ المبكرالمجاالت الممكنة 

  
تقديم الفريق العامل الصيغة النهائية لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين إلى جمعية الـصحة             ) ٤(

  العالمية الحادية والستين من خالل المجلس التنفيذي؛
  
  : المدير العام ما يليإلى تطلب  - ٤
  

 يدعو على الفور الفريق العامل الحكومي الدولي إلى االنعقاد، وأن يخصص المـوارد              أن  )١(
  الالزمة له؛

  
أن يوجه الدعوة، إلى ممثلي الدول غير األعضاء، وحركات التحرير المشار إليهـا فـي                  )٢(

، وممثلي مؤسسات منظومة األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية التي     ٣٧- ٢٧ج ص ع  القرار  
أقامت منظمة الصحة العالمية عالقات فعلية معها، والمنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية 
بمنظمة الصحة العالمية، والذين سيحضرون دورات الفريق العامل وفقاً للمواد ذات الـصلة مـن               

ورات النظام الداخلي لجمعية الصحة ووفقاً لقراراتها المعنية، إلى الحضور بصفة مـراقبين فـي د              
  الفريق العامل الحكومي الدولي؛

  
أن يوجه الدعوة إلى الخبراء وإلى عدد محدود من الكيانات العامـة والخاصـة المعنيـة                  )٣(

لحضور دورات الفريق العامل الحكومي الدولي وإلسداء المشورة وإتاحة الخبرات، عند االقتضاء،            
    المصلحة؛وبناء على طلب من الرئيس، مع مراعاة ضرورة تجنب تضارب 

  
أن يواصل إصدار تقارير خاصة بالبحث والتطوير ومستندة إلى الصحة العمومية، تحـدد               ) ٤(

فيها من منظور صحي عمومي الثغرات واالحتياجات المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية، وتقـديم            
  تقارير دورية بشأنها؛

  
ات الدوليـة حـسبما     أن يواصل، من منظور صحي عمومي، وبالتشاور مع سائر المنظم           )٥(

يناسب، رصد أثر حقوق الملكية الفكرية والقضايا األخرى التي يعالجها تقرير اللجنة بشأن استحداث 
  .وإتاحة منتجات جديدة للرعاية الصحية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى جمعية الصحة العالمية

  
  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  )السادس ، التقرير"أ"اللجنة   
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  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٢٥- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  ١بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛
  

 من ضـعف البـصر، مـنهم       مليون شخص في العالم يعانون     ١٦١وتسليماً منها بأن ما يربو على       
٪ من حاالت العمى يمكن تجنبه أو الشفاء منه         ٧٥مليون شخص مصاب بالعمى، وأن ما يقدر بما يبلغ            ٣٧

  باستخدام تكنولوجيات راسخة وميسورة؛
  

   بشأن التخلص من العمى الذي يمكن تجنبه؛٢٦- ٥٦ج ص عوإذ تذكر بالقرار 
  

د تعهدت بدعم المبادرة العالمية للتخلص مـن العمـى       وإذ تشير إلى أن كثيراً من الدول األعضاء ق        
  ؛" الحق في اإلبصار-  ٢٠٢٠الرؤية "الذي يمكن تجنبه، والمعروفة باسم 

  
٪ فقط من البلدان المستهدفة هي التي وضـعت مـسّودات للخطـط             ٣٢وإذ تشير مع القلق إلى أن       

  ؛٢٠٠٥أغسطس / حتى آب" ٢٠٢٠الرؤية "الوطنية لمبادرة 
  

الصالت القائمة بين الفقر والعمى، وبأن الفقر يلقي بعبء اقتصادي ثقيل على عاتق األسر وإذ تسلّم ب
  والمجتمعات المحلية والبلدان، والسيما البلدان النامية؛

  
قد تأتت بفـضل التـزام      ) التراخوما(وإذ تسلّم أيضاً بأن مكافحة كل من داء كالبية الذنب والحثر            

  التحالفات الدولية الواسعة؛
  
 الدول األعضاء على كل من الـصعيد اإلقليمـي ودون           اتخذتهاذ ترحب باإلجراءات الهامة التي      وإ

اإلقليمي والدولي بغية تحقيق تقدم كبير في القضاء على العمى الذي يمكن تجنبه، وذلك من خـالل تعزيـز              
  التعاون والتضامن على الصعيد الدولي،

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  - ١
  

مثلما دعا إليه   " ٢٠٢٠الرؤية  "فة الجهود الرامية إلى وضع الخطط الوطنية لمبادرة         مضاع  )١(
  ؛٢٦- ٥٦ج ص عالقرار 

  
  ، وذلك بحشد التمويل المحلي الالزم؛ ٢٠٢٠تقديم الدعم لخطط مبادرة الرؤية   )٢(
  
ية إدراج الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما في الخطط والمرامي اإلنمائ  )٣(

  الوطنية؛
  
تعزيز دمج الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما في الرعايـة الـصحية                 )٤(

  األولية والخطط والبرامج الصحية القائمة على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛
  

                                                           
 .٥٩/١٢الوثيقة ج   ١
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تشجيع الشراكات بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمـع              )٥(
مجتمعات المحلية في البرامج واألنشطة الخاصة بالوقايـة مـن العمـى علـى جميـع                المدني وال 
  المستويات؛

  
تطوير وتعزيز خدمات رعاية العين ودمجها في نظام الرعايـة الـصحية القـائم علـى                  )٦(

  العين وإعادة تدريبهم؛صحة المستويات كافة، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين في مجال 
  
دمات الصحية، وتحسين فرص االستفادة منها فيما يتعلق بتوقي أمراض العيون           تعزيز الخ   )٧(

  وعالجها أيضاً؛
  
تشجيع التكامل والتعاون والتكافل بين البلدان في مجالي توقي العمـى وضـعف البـصر                 )٨(

  ورعاية مرضاهما؛
  
   ؛لنُظم الصحيةإتاحة األدوية األساسية واإلمدادات الطبية الالزمة لرعاية العين في إطار ا  )٩(
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  - ٢
  

تقديم الدعم التقنـي     و إعطاء أولوية للوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما           )١(
  ؛الالزم للدول األعضاء

  
دعم التعاون بين البلدان، الذي يستهدف الوقاية من العمى وضعف البصر اللـذين يمكـن                 )٢(

  خصوصاً في مجال تدريب كل فئات العاملين المعنيين؛تجنبهما و
  
رصد التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية للتخلص من العمى الذي يمكن تجنبه، وذلك                )٣(

  ؛بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس التنفيذي كل ثالث سنوات
  
ف البصر في تنفيذ ورصد برنامج العمـل العـام          ضمان إدراج مسألتي توقي العمى وضع       )٤(

الحادي عشر لمنظمة الصحة العالمية وتعزيز األنشطة العالمية واإلقليمية والوطنية الراميـة إلـى              
  توقي العمى؛

  
إضافة عنصري توقي العمى وضعف البصر إلى الخطة االستراتيجية المتوسـطة األجـل               )٥(

   اللتين يجري إعدادهما؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨  والميزانية البرمجية٢٠١٣- ٢٠٠٨للمنظمة 
  
تعزيز التعاون من خالل الجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية لبلوغ المرامي المحـددة               )٦(

  .في هذا القرار
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  )السادس، التقرير "أ"اللجنة   
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  التجارة الدولية والصحة  ٢٦- ٥٩ع ص ج
  

  عية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،جم  
  

  ١وقد نظرت في التقرير الخاص بالتجارة الدولية والصحة؛  
  

ــرارات  إذ و   ــى الق ــشير إل    ٢٧-٥٦ع ص ج و٢٣- ٥٦ج ص ع و١٤- ٥٣ج ص عو١٩- ٥٢ج ص عت
  ؛١٩- ٥٧ج ص ع و١٤- ٥٧ج ص عو
  

االتفاقـات التجاريـة علـى     تسلّم بالطلب على المعلومات عن اآلثار المحتملة للتجارة الدولية و         وإذ    
  ؛الصحة، والسياسة الصحية على الصعيدين الوطني واإلقليمي والصعيد العالمي

  
تضع في اعتبارها ضرورة أن تعمل الوزارات المعنية، بما فيها وزارات الـصحة والـشؤون               وإذ    

ـ               وازن والتنـسيق   التجارية والتجارة والمالية والشؤون الخارجية مجتمعة، بشكل بنّاء من أجـل تحقيـق الت
  المالئمين بين المصالح التجارية والمصالح الصحية،

  
  : ما يلي الدول األعضاء علىتحثّ  - ١
  

 على الصعيد الوطني لبحـث التـرابط بـين          بين مختلف أصحاب المصلحة   تعزيز الحوار     )١(
  ؛التجارة الدولية والصحة

  
الج القضايا التي تحدد في ذلـك       القيام، عند الضرورة، باعتماد سياسات وقوانين ولوائح تع         )٢(

الحوار، واالستفادة مما يمكن أن تتيحه التجارة واالتفاقات التجارية من فرص للـصحة ومجابهـة               
 والنظر، عند االقتضاء، في االستفادة من جوانب المرونة التـي           يمكن أن تثيره من تحديات لها       ما

  ؛تنطوي عليها
  
ء آليات تنسيق تـشمل وزارات الماليـة والـصحة          القيام، عند الضرورة، بتطبيق أو إنشا       )٣(

والتجارة وسائر المؤسسات ذات الصلة، لتناول الجوانب المتعلقة بالصحة العمومية فـي التجـارة              
  الدولية؛

  
إقامة عالقات بناءة وتفاعلية بين القطاعين العام والخاص بغرض إيجـاد التـساوق فـي                 )٤(

  ؛ الوطنية التجارية والصحيةالسياسات
  

مواصلة تنمية القدرات على الصعيد الوطني لتتبع وتحليل الفرص المحتملة والتحديات التي              )٥(
  ، تثيرها التجارة واالتفاقات التجارية بالنسبة ألداء قطاع الصحة والحصائل الصحية

  
  :ما يليب  القيام المدير العامإلى تطلب  - ٢
  

بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناء على طلبها و  )١(
  في جهودها الرامية إلى صياغة سياسات متسقة تتناول العالقة بين التجارة والصحة؛

  

                                                           
 .٥٩/١٥الوثيقة ج   ١
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تلبية طلبات الدول األعضاء لدعم جهودها الرامية إلى بناء القدرات لفهـم آثـار التجـارة             )٢(
ات الـصلة عـن طريـق الـسياسات         الدولية واالتفاقات التجارية على الصحة، ومعالجة القضايا ذ       

والتشريعات التي تستفيد من الفرص المحتملة وتجابه التحديات التي يمكـن أن تثيرهـا التجـارة                
  واالتفاقات التجارية بالنسبة للصحة؛

  
مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المختصة لدعم تساوق السياسات بين قطاعي التجارة     )٣(

استنباط وتقاسم البّينات بشأن العالقة بـين        ليمي والعالمي، بما في ذلك    والصحة على الصعيدين اإلق   
  ؛التجارة والصحة

  
تقديم تقرير عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين عـن                )٤(

  .التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  

  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  )السادس، التقرير "أ "اللجنة  

  
  
  تعزيز التمريض والقبالة  ٢٧- ٥٩ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  ١بعد أن نظرت في التقرير المرحلي الخاص بتعزيز التمريض والقبالة؛  
  

 لكي تعمل النُظم الصحية القطرية بشكل فعـال،          الصحية وإذ تقر باألهمية الحيوية للموارد البشرية       
  ٢؛٢٠٠٦ التقرير الخاص بالصحة في العالممثلما أبرزه 

  
واعترافاً بالمساهمة الكبيرة لمهنتي التمريض والقبالة في النُظم الصحية، وفي صحة من يحـصلون              

على خدمات هاتين المهنتين، وفي الجهود الرامية إلى بلوغ المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها 
   ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية ومرامي البرامج ذات األولوية التابعة للمنظمة؛دولياً، بما في

  
   بشأن التحدي الذي تشكله الهجرة الدولية للموظفين الصحيين؛١٩- ٥٧ج ص عوإذ تذكّر بالقرار   

  
  في البلدان المعنية؛" الجذب"و" الطرد"واعترافاً بتأثير عاملي   

  
 النقص المستمر للعاملين في مجالي التمريض والقبالة في بلـدان كثيـرة،             وإذ يساورها القلق إزاء     

  لذلك من أثر على الرعاية الصحية وعلى نحو أوسع نطاقاً؛  وما
  

وإدراكاً منها للقرارات السابقة الرامية إلى تعزيز التمريض والقبالة، بمـا فـي ذلـك القـرارات                   
ــدمات ١٢- ٥٤ج ص ع و١- ٤٩ج ص ع و٥- ٤٥ج ص ع و٢٧- ٤٢ع ص ج ــتراتيجية لخ ــات االس ، والتوجه

  ٣؛٢٠٠٩- ٢٠٠٢التمريض والقبالة القائمة للسنوات 

                                                           
 .٥٩/٢٣الوثيقة ج   ١
 .٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العالمية، . العمل معاً من أجل الصحة. ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم     ٢
٣    Nursing and midwifery services; strategic directions 2002-2008 ،٢٠٠٢ جنيف، منظمة الصحة العالمية.  
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وإذ يساورها القلق ألن بعض الدول األعضاء ال تعترف حتى اآلن االعتـراف الكامـل بمـساهمة                   
  التمريض والقبالة في برامجها وممارساتها،

  
  : والقبالة عن طريق القيام بما يلي الدول األعضاء على تأكيد التزامها بتعزيز التمريضتحثّ  - ١
  

تشكيلة من المهـارات    إنشاء برامج شاملة لتنمية الموارد البشرية، تدعم توظيف واستبقاء            )١(
مع  في مجالي التمريض والقبالة،      المتوازنة وقوى عاملة تمتلك من الحوافز ما يشجعها على العطاء         

  ة؛ داخل مرافقها الصحيضمان التوزيع الجغرافي العادل
  
إشراك العاملين في مجالي التمريض والقبالة بفعالية في تطوير نُظمهم الصحية وفي وضع               )٢(

تمثيـل التمـريض    السياسات الصحية وتخطيطها وتنفيذها على كل المستويات، بما في ذلك ضمان            
   تأثير فعلي؛ا وضمان أن يكون لهموالقبالة على جميع المستويات الحكومية المناسبة،

  
ن التقدم المستمر نحو تنفيذ توجهات المنظمة االستراتيجية للتمريض والقبالـة، علـى          ضما  )٣(

  المستوى القطري؛
  
االستعراض المنتظم للتشريعات والعمليات التنظيمية المتعلقة بالتمريض والقبالة لضمان أن            )٤(

الظـروف  تمكّن العاملين في مجالي التمريض والقبالة من تقديم مساهمتهم المثلـى علـى ضـوء                
  والمتطلبات المتغيرة؛

  
تقديم الدعم الالزم لجمع واستعمال المعطيات األساسية الخاصة بالتمريض والقبالة في إطار   )٥(

  نُظم المعلومات الصحية الوطنية؛
  
دعم تنمية العاملين في مجالي التمريض والقبالة على الصعيدين الوطني والدولي واألخـذ               )٦(

  تنظيفهم؛بالمبادئ األخالقية لدى 
  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  - ٢
  

ضمان إشراك العاملين في مجالي التمريض والقبالة في التخطيط المتكامل للموارد البشرية              )١(
الصحية، والسيما فيما يتعلق باستراتيجيات الحفاظ على أعداد كافية من العاملين األكفاء في مجالي              

  التمريض والقبالة؛
  
 وتوظيف   المستمر لعمل الفريق االستشاري العالمي المعني بالتمريض والقبالة،        تقديم الدعم   )٢(

 وضمان مشاركة التمريض والقبالة في      الممرضات والقوابل في جميع برامج المنظمة ذات الصلة،       
  تطوير وتنفيذ سياسات المنظمة وبرامجها؛

  
والعالميين، لتعزيز تطبيق دالئل تقديم الّدعم للدول األعضاء، بالتعاون مع الشركاء المحليين   )٣(

  التوظيف األخالقي؛
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتحقيق المستوى األمثل لمساهمة التمريض والقبالـة فـي                )٤(

تنفيذ السياسات الصحية الوطنية وبلوغ المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما             
  إعالن األلفية؛في ذلك المرامي الواردة في 
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تشجيع ودعم الدول األعضاء في مجال تهيئة بيئات أماكن عمل مأمونة وتـدعم اسـتبقاء                 )٥(
  العاملين في مجالي التمريض والقبالة؛

  
 ٢٠٠٨ي الثالثة والستين في عامو  الحادية والستين الصحة العالميةتقديم تقرير إلى جمعيتي  )٦(
  . القرار عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا٢٠١٠و

  
  -  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  )السادس، التقرير "أ"اللجنة   
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 المقررات اإلجرائية
  
  
  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٥٩ع ص ج
  

ـ          التاسعةعينت جمعية الصحة العالمية        ن منـدوبي    والخمسون لجنـة ألوراق االعتمـاد تتـألف م
بوروندي، كمبوديا، قبرص، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إكوادور، إستونيا، : األعضاء التالية  الدول
  . بيساو، هندوراس، األردن، نيجيريا، باكستان، بولندا–غينيا 

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة األولى، (

  
  
  تشكيل لجنة الترشيحات  )٢(٥٩ع ص ج
  

 والخمسون لجنة للترشيحات تتكون مـن منـدوبي الـدول           التاسعةعية الصحة العالمية    انتخبت جم   
البرازيل، كمبوديا، كندا، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، الجمهورية الدومينيكية، فرنـسا،          : األعضاء التالية 

ية، موريتانيا، نيبـال،    هنغاريا، جمهورية إيران اإلسالمية، إسرائيل، إيطاليا، كينيا، الجماهيرية العربية الليب         
. نيوزيلندا، االتحاد الروسي، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، السودان، تايلند، أوغندا، زامبيا، والـسيدة إ             

  ).رئيسة جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين، بحكم منصبها(سلغادو، أسبانيا 
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة األولى، (
  
  
   والخمسينالتاسعةانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٣(٥٩ع ص ج
  

 والخمسون، بعد دراسة توصيات لجنة الترشيحات، أعضاء        التاسعةانتخبت جمعية الصحة العالمية       
  :المكتب التالين

  
  )موزامبيق(غاريدو . إ. األستاذ ب   :الرئيس

  
  )شيلي(سوليداد باريا . الدكتورة م  :نواب الرئيس

  )جيبوتي(ميغيل .  أ.السيد أ
  )رومانيا(نيكواليسكو . السيد إ

  )إندونيسيا(سوباري . ف. الدكتورة س
  )بروني دار السالم(بيهين سويوي عثمان 

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة األولى، (
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  انتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتين  )٤(٥٩ع ص ج
  
الخمسون، بعد دراسة توصيات لجنة الترشيحات، عضوي        و التاسعةانتخبت جمعية الصحة العالمية       

  :مكتب اللجنتين الرئيسيتين التاليين
  

  )الهند(رامادوس . أ    الرئيس  ":أ"اللجنة 
  

  )عمان(الدكتور علي جعفر محمد     الرئيس  ":ب"اللجنة 
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة األولى، (
  
  :مكتب التالينلاثم انتخبت اللجنتان الرئيسيتان أعضاء   

  
  )فنلندا(ليبو . الدكتور ك  نائبا الرئيس  ":أ"اللجنة 

  )بيرو(مازيتي سولير . الدكتور ب        
  

  )غينيا(سيسي . الدكتور أ    المقرر    
  

  )الفلبين(دوكي . ت. الدكتور ف  نائبا الرئيس  ":ب"اللجنة 
  )سيشيل(السيد فنسنت ميريتون         

  
  )البهاماجزر (كاري . الدكتور ب     المقرر    

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٥و ٢٣، "ب"و" أ"الجلستان األوليان للجنتين (

  
  

  إنشاء اللجنة العامة  )٥(٥٩ع ص ج
  
 والخمسون، بعد دراسة توصيات لجنة الترشيحات، مندوبي        التاسعةانتخبت جمعية الصحة العالمية       

ا، بربادوس، الصين، كوبا، مصر، فرنسا، أنغوال، النمس: البلدان السبعة عشر التالية أعضاء في اللجنة العامة
غابون، غامبيا، جورجيا، نيوزيلندا، بنما، جمهورية مولدوفا، االتحاد الروسي، السنغال، توغـو، الواليـات           

  .المتحدة األمريكية
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة األولى، (
  
  

  إقرار جدول األعمال  )٦(٥٩ع ص ج
  

 والخمسون جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس التنفيذي    التاسعة أقرت جمعية الصحة العالمية     
  .وإضافة بند واحد تكميلي بندين وبندين فرعيين عشرة بعد المائة بعد حذف السابعةفي دورته 

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٢الجلسة العامة الثانية، (
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  فحص أوراق االعتماد  )٧(٥٩ع ص ج
  

 فغانـستان، أ:  والخمسون صحة أوراق اعتماد الوفود التاليـة       تاسعةالأقرت جمعية الصحة العالمية       
جـزر    آذربيجـان،  ، النمسا ،أسترالياأرمينيا،   األرجنتين، ،أنتيغوا وبربودا ،   أنغوال  أندورا، ، الجزائر ،لبانياأ

سـك،  البوسـنة والهر   ، بوليفيا ،بوتانبنن،   ،بليزبلجيكا،   ، بيالروس ، بربادوس ،بنغالديشالبهاما، البحرين،   
 ، كنـدا  ، الكـاميرون  ، كمبوديـا  ، بوروندي ، بوركينا فاصو  ، بلغاريا  بروني دار السالم،   ، البرازيل، بوتسوانا

 جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغـو، جـزر              ،الرأس األخضر 
ية، جمهورية كوريا الديمقراطية    كوك، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيك        

الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكيـة، إكـوادور، مـصر،             
جورجيـا،   ،غامبيـا  فرنسا، غـابون،      فنلندا، ، فيجي،  إثيوبيا ،إستونيا إريتريا،السلفادور، غينيا االستوائية،    

 ،الهندأيسلندا،   ، هنغاريا  هايتي، هندوراس،  ، بيساو -  غينيا   ،غينياغواتيماال،  غرينادا،  ،  اليونان  غانا، ألمانيا،
 ،األردناليابـان،    ،جامايكـا إيطاليـا،    ،إسـرائيل ،   أيرلندا  العراق، ، جمهورية إيران اإلسالمية   ،إندونيسيا

، لبنـان يـا،   ، كيريباتي، الكويت، قيرغيزستان، جمهورية الو الديمقراطية الـشعبية، التف          كينيا ،كازاخستان
 ، مـالي  ،ملديف،  ماليزيا  مالوي، ،مدغشقر الجماهيرية العربية الليبية، ليتوانيا، لكسمبرغ،        ليبيريا، ليسوتو،
  منغوليـا،  ، مونـاكو   واليات ميكرونيزيا الموحدة،   ،المكسيك، جزر مارشال، موريتانيا، موريشيوس،      مالطة

 النرويج،  نيجيريا،ولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر،ه ، نيبال ناورو،، ناميبيا،ميانمارالمغرب، موزامبيق، 
جمهورية قطرالبرتغال،  ، بولندا، الفلبين، بيرو باراغواي،، بابوا غينيا الجديدة بنما،، باالو، باكستان،مانع ،

 االتحاد الروسي، رواندا، سـانت كيـتس ونيفـيس، سـانت فنـسنت               جمهورية مولودفا، رومانيا،   كوريا،
، ساموا، سان مارينو، سان تومي وبرنسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا والجبل             وغرينادين

 سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، أسـبانيا، سـري             سيراليون، األسود، سيشيل، 
 تايلنـد،   طاجيكـستان،  رية، سويسرا، الجمهورية العربية السو     سورينام، سوازيلندا، السويد،   النكا، السودان، 

 ، تركيـا  ، تـونس   ترينيداد وتوباغو،  ،تونغا لستي، توغو،    - جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، تيمور    
، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا        أوكرانياأوغندا،   ، توفالو تركمانستان،

فانواتو، جمهورية  أوزباكستان،  أوروغواي،دة، الواليات المتحدة األمريكية،الشمالية، جمهورية تنزانيا المتح
  .، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابويفنزويال البوليفارية

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٤، الخامسة الجلسة العامة(

  
  
انتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمـل عـضواً فـي المجلـس                  )٨(٥٩ع ص ج

  يالتنفيذ
  

 والخمـسون الـدول     التاسـعة  انتخبت جمعية الصحة العالمية      ١بعد دراسة توصيات اللجنة العامة،      
 أفغانستان، :األعضاء التالية باعتبارها دوالً أعضاء لها حق تعيين شخص للعمل عضواً في المجلس التنفيذي

ري النكـا، تركيـا، الواليـات       الصين الدانمرك، جيبوتي، السلفادور، التفيا، مالي، سنغافورة، سلوفينيا، س        
  . المتحدة األمريكية

 
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٦، الثامنةالجلسة العامة (

  
  
  
  
  

                                                           
 .٥٩/٤٦الوثيقة ج   ١
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تعيين ممثلين في لجنة المعاشـات      : صندوق المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة       )٩(٥٩ع ص ج
  التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
الدكتور علي جعفر محمد من وفد عمان، عـضواً      والخمسون   ةالتاسععينت جمعية الصحة العالمية       
غانارسون من وفد أيسلندا عضواً بديالً في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الـصحة              . أ. والسيد د 

  .٢٠٠٩مايو / العالمية لمدة ثالث سنوات تنتهي في أيار
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  
  
  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  )١٠(٥٩ع ص ج
  

دور منظمـة   "حة العالمية التاسعة والخمسون تقديم نص مشروع القرار المعنون          قررت جمعية الص    
، والذي يتضمن التعديالت المقترحة مـن الـدول         "الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية      

  .لس التنفيذي  في دورته العشرين بعد المائة لمواصلة النظر فيه، إلى المجاألعضاء
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  
  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  )١١(٥٩ع ص ج
  

تعزيز الصحة "قررت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون تقديم نص مشروع القرار المعنون       
، والذي يتضمن التعديالت المقترحة من الدول األعضاء، إلى المجلس التنفيذي فـي             "لعولمةفي عالم تسوده ا   

  .دورته العشرين بعد المائة لمواصلة النظر فيه
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  
  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  )١٢(٥٩ع ص ج
  

استئـصال  "لتاسعة والخمسون تقديم نص مشروع القرار المعنـون         قررت جمعية الصحة العالمية ا      
، إلى المجلس   "أ"، بصيغته المقترحة من فريق عامل تابع للجنة         "تدمير مخزونات فيروس الجدري   : الجدري

  .التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة لمواصلة النظر فيه
  

  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (
  
  
  اختيار البلد الذي ستعقد فيه جمعية الصحة العالمية الستون  )١٣(٥٩ع ص ج
  

 من الدستور، أن تعقد جمعيـة       ١٤قررت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون، عمالً بالمادة         
  .الصحة العالمية الستون في سويسرا

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، التاسعةالجلسة العامة (

  
  



 القرارات والمقررات اإلجرائية 49

س التنفيذي عن دورتيه السادسة عشرة بعد المائة والسابعة عشرة بعد           تقريرا المجل   )١٤(٥٩ع ص ج 
  المائة 

  
أحاطت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون علماً، بعد استعراضها لتقريري المجلس التنفيذي            

مل  بالتقريرين المذكورين وأثنت على الع     ١والسابعة عشرة بعد المائة،    عن دورتيه السادسة عشرة بعد المائة     
  .الذي أنجزه المجلس، وأعربت عن تقديرها للتفاني الذي أبداه المجلس في االضطالع بالمهام المسندة إليه

  
  )٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧، العاشرةالجلسة العامة (

  
  

  ــــــــــــ
  

                                                           
 .٥٩/٢الوثيقة ج   ١



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحق
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-53- 

  
  
  
  
  

  ١ الملحق
  

  ١النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
  

   ]٢٠٠٦مايو /  أيار١١ -، الملحق ٥٩/٤١ج[ 
  

  
فـي وضـع الـنهج      بشأن مساهمة الشركاء في الصحة العالميـة ٢٢-٥٦ج ص ع القرار طلبكما   -١

 علـى   المبين في هذه الوثيقة   د الكيميائية   لإلدارة الدولية للموا   النهج االستراتيجي المستكمل     طرحاالستراتيجي،  
وقد استكمل النهج االستراتيجي واعتمده المؤتمر الدولي المعني بإدارة المـواد           . جمعية الصحة لكي تنظر فيه    

كان من ضمن   الذي   )٢٠٠٦فبراير   / شباط ٦ إلى   ٤من  في الفترة    اإلمارات العربية المتحدة،     دبي،(الكيميائية  
 منظمـات   ٨ تابعة لمنظومة األمـم المتحـدة و       مؤسسات ٩ حكومة و  ١٥١ ن ينوبون عن  المشاركين فيه ممثلو  

مجـالس إدارة المنظمـات   وأحال المؤتمر النهج االستراتيجي إلـى    . منظمة غير حكومية   ٤٧حكومية دولية و  
  التاسـعة خالل دورته االسـتثنائية  واعتمد مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة. الحكومية الدولية المعنية

مقرراً يؤيد الـنهج االسـتراتيجي      ) ٢٠٠٦فبراير   / شباط ٩ إلى   ٧من  الفترة  دبي، اإلمارات العربية المتحدة،     (
  .النهجذلك المستكمل ودور برنامج األمم المتحدة للبيئة وأنشطته فيما يتعلق بتنفيذ 

  
  نبذة عامة عن النهج االستراتيجي

 
إعالن  :هي دارة الدولية للمواد الكيميائية ثالثة نصوص جوهرية       تتضمن وثيقة النهج االستراتيجي لإل      -٢

 وهما مرفقان وخطة العمل العالمية واالستراتيجية الجامعة للسياسات دبي بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
اية الـسريعة   وشملت القرارات التي اعتمدها المؤتمر مقررات بشأن ترتيبات التنفيذ وبرنامج البد          . بهذه الوثيقة 

  .المؤتمر الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائيةو
  
 بشأن تلويـث المـواد الكيميائيـة    التصدي للهواجس إلى  ، في جملة أمور   ،ويرمي النهج االستراتيجي    -٣

م ويلبي الحاجة المعلنة إلى تقيي    . وعافيتهمتدهور صحة ماليين البشر      يؤدي إلى المتواصل للبيئة في العالم مما      
 ٢٣ المنصوص عليه في الفقـرة       ٢٠٢٠ عام   المواد الكيميائية وإدارتها على نحو أكثر فعالية بغية تحقيق هدف         

الجوانـب  ) أ(ويشمل نطاق النهج االستراتيجي  ٢.ةلإلدارة السليمة للمواد الكيميائي جوهانسبرغمن خطة تنفيذ 
المـواد الكيميائيـة الزراعيـة      ) ب( الكيميائيـة؛    عمالية للسالمة البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية وال    

 والصناعية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وشمول المواد الكيميائية أثناء جميع مراحل دورة حياتها بما فـي               
 وال يغطي المنتجات بقدر ما تكون الجوانب الصحية والبيئية لسالمة المواد            ذلك ما يوجد منها داخل المنتجات،     

ووثيقة النهج  . والمنتجات منظمة عن طريق سلطة أو ترتيب محليين لألغذية أو المنتجات الصيدالنية           الكيميائية  
وتتضمن خطة العمل العالمية أنشطة قد تضطلع بها األطراف المـؤثرة           . االستراتيجي ليست صكاً ملزماً قانوناً    

اإلعالن واإلستراتيجية الجامعـة    ها في   طوعاً وفقاً لنطاق انطباقها بغية تنفيذ االلتزامات واألهداف المعرب عن         
  .للسياسات

                                                      
 .١٥-٥٩ع ص ج انظر القرار    ١
، انظر )٢٠٠٢سبتمبر / جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، أيلول(خطة اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة    ٢

 .٢٣الع على نص الفقرة ، التذييل الثالث، لالط٢ المرفق



والخمسون التاسعةجمعية الصحة العالمية    54 

 بهدف إجراء استعراض دوري     ٢٠٢٠ و ٢٠١٥ و ٢٠١٢ و ٢٠٠٩وسيعاد عقد المؤتمر خالل األعوام        -٤
وستشمل . برنامج األمم المتحدة للبيئةتنبثق عن للتقدم المحرز في تنفيذ النهج االستراتيجي وتتولى تنظيمه أمانة 

دعم التنفيذ وتقييم التقدم المحرز مراكز اتصال وطنية وأنشطة تنـسيق وطنيـة             لخرى  الترتيبات المؤسسية األ  
ذلـك  حيثما يكون   (ومراكز اتصال إقليمية واجتماعات إقليمية      ) يوصى بتنظيم عمليات مشتركة بين الوزارات     (

رك بين المنظمات البرنامج المشتطلب تنظيم وفضالً عن ذلك، . واستعراضاً دورياً على الصعيد الدولي ) مالئماً
. الحكومية الدولية وبـرامج العمـل  لمواصلة تنسيق أنشطة المنظمات  ١بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

وعالوة على ذلك، تقرر عقد     .  هذا البرنامج المشترك بين المنظمات     إدارة منظمة الصحة العالمية حالياً      وتتولى
دارة المنظمات الحكومية الدولية المعنية بالتتـابع حيثمـا يكـون           دورات المؤتمر القادمة واجتماعات مجالس إ     

  ٢.اًمناسب

  
 بناء  البدء في عملية  هو دعم    صندوق استئماني برنامج البداية السريعة الذي يشمل إنشاء       والغرض من     -٥

ذات لـدان   والبلـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة         القدرات والتنفيذ في البلدان النامية والبلدان األقل نمواً وا        
البرنامج المشترك وقد دعا المؤتمر ممثلي المنظمات السبع المشاركة في . االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى تشكيل لجنـة تنفيـذ  بين المنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
وقرر إنشاء المجلـس التنفيـذي    تئماني لبرنامج البداية السريعةمعنية بالمشروعات الممولة من الصندوق االس
حكوميين اثنين من كل إقليم من أقاليم األمم المتحـدة وجميـع    لبرنامج البداية السريعة الذي يتألف من ممثلين

  .متعددة األطراف وسائر المساهمين في البرنامجالالجهات المانحة الثنائية و
  

  ع الصحيالحصائل الرئيسية في القطا
  
لرئيسية المنبثقة عن المفاوضات بشأن النهج االستراتيجي في قطاع الـصحة الـذي             ا الحصائلترتبط    -٦

جمعيـة الـصحة    وقدمت إلى    األولويات التي أعرب عنها قطاع الصحة        بإدراجيشمل منظمة الصحة العالمية     
متعددة القطاعـات؛ والترتيبـات     الراتيجي   وتأكيد طبيعة النهج االست    ٣؛)انظر أدناه (ن،  يالعالمية الثامنة والخمس  

 فـي عمليـة التنفيـذ؛       القطاع الصحي ؛ واالعتراف بأهمية دور      القطاع الصحي   مشاركة تسهلالمؤسسية التي   
وتأكيد دور منظمة الصحة العالمية الريادي فيما يتعلق بالمـسائل الـصحية فـي األمانـة المعنيـة بـالنهج                    

وفيمـا يخـص    . لعالمية في لجنة التنفيذ التابعة للصندوق االستئماني      االستراتيجي؛ ومشاركة منظمة الصحة ا    
المهنيـة  األمانة، رحب المؤتمر بعرض محتمل من منظمة الصحة العالمية خاص بموظف من موظفي الفئـة                

  .)الفنية(
  

  : وتجسدت تجسيداً تاماً في النهج االستراتيجيالقطاع الصحي حددهااألولويات التي وفيما يلي   -٧
 

 نشطة تحسين القدرة على االنتفاع بالمعارف العلمية وتفسيرها وتطبيقهاأ  •

  سّد الثغرات في مجال المعرفة العلمية  •

  وضع طرائق متناسقة عالمياً لتقييم المخاطر الكيميائية  •

                                                      
المنظمات المشاركة في البرنامج هي منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة        ١

الصحة العالمية ومعهد األمم المتحدة للبحث والتدريب وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمـة األمـم المتحـدة للتنميـة                   
 والتنمية في الميدان االقتصادي إضافة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي اللذين              الصناعية ومنظمة التعاون  

 .يتمتعان بصفة مراقب
  .٢٥االستراتيجية الجامعة للسياسات، الفقرة     ٢
الـنص  (، "أ"، المحضر الموجز للجلـسة الحاديـة عـشرة للجنـة     ٣/ سجالت/ ٥٨/٢٠٠٥ج ص عالوثيقة انظر     ٣
  ).كليزياإلن
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استنباط سبل أفضل لتحديد آثار المواد الكيميائية على الصحة وتحديد أولويات العمـل ورصـد                 •
   في تنفيذ النهج االستراتيجيالمحرزالتقدم 

  بناء قدرات البلدان على مواجهة حاالت التسمم والحوادث الكيميائية  •

   صحة األطفال والعمال بالتحديدصوغ استراتيجيات تركز على  •

   األثروالدائمةبدائل المواد الكيميائية الشديدة السمية الستخدام ترويج ال  •

  . من اعتالل الصحة والمرض بسبب المواد الكيميائية إلى الوقايةترميصوغ استراتيجيات   •
  

  الخطوات المقبلة المحتملة في القطاع الصحي
  
.  المؤسـسية تنصب الخطوات المقبلة في فئتين رئيسيتين هما التنفيذ المركز على الصحة والترتيبـات      -٨
ما يتعلق باألولويات   ل في  رقم قياسي ثابت من حيث العم      ، الذي يشمل منظمة الصحة العالمية     لقطاع الصحي، ول

 صـلة   األكثـر  جهود التنفيذ على أنشطة النهج االسـتراتيجي         ستركزو. القطاع الصحي  في   الرفيعة المستوى 
وشجع المؤتمر مجالس إدارة المنظمات الحكوميـة       . على األصعدة القطرية واإلقليمية والصعيد الدولي     قطاع  الب

ي أو االعتراف به بصورة مناسبة بغية دمج أهدافه في برامج عملها            الدولية المعنية على تأييد النهج اإلستراتيج     
وبالنـسبة إلـى    . في نطاق مهامها وتقديم تقرير عن ذلك إلى المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائيـة              

فة وباإلضـا . منظمة الصحة العالمية، يمكن أخذ النهج االستراتيجي في الحسبان في برامج العمل في المستقبل             
في مهام منظمة العمـل     أيضاً، وهو نشاط ذو أولوية،      إلى ذلك، يندرج صوغ استراتيجيات بشأن صحة العمال         

  .بينهما معها منظمة الصحة العالمية في إطار برنامج مشترك تتعاونالدولية التي 
  
الصحة اإلسهام بعناصر تركز على مسألة       إلى المدير العام     طلبقد   ٢٢-٥٦ج ص ع  حيث إن القرار    و  -٩

 إلى الترتيبـات    وبالنظر. رتيب مماثل من أجل تنفيذه     وضع النهج االستراتيجي، فمن الممكن اتخاذ ت       في عملية 
 علـى   القطاع الـصحي   الخطوات المقبلة التي ينبغي اتخاذها في        فإنالمؤسسية المتصلة بالنهج االستراتيجي،     

وينبغي تعيين مركز اتصال وطني     . مية القائمة المشاركة في العمليات الوطنية واإلقلي    تتضمن  الصعيد القطري   
 وقد ترغب بعض الحكومات في تعيين مثل هـذه          ،واحد لالتصال الرسمي باألمانة المعنية بالنهج االستراتيجي      

منظمـة  تـساعد   وطنية  الصحية  التصاالت  اال ات شبك فإن إحدى وعلى أي حال،    . القطاع الصحي المراكز من   
 عبر المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمـة حـسبما         القطاع الصحي طة التنفيذ في    الصحة العالمية على تيسير أنش    

  .مناسباًذلك يكون 
  
 بإعطـاء الـوزن المالئـم     لجنة التنفيذ التابعة للصندوق االسـتئماني       وستسمح مشاركة المنظمة في       -١٠
  .العتبارات الصحية في مقررات التمويلل

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

 
مايو /  أيار٢٧ في جلستها العامة التاسعة المنعقدة في ١٥-٥٩ع ص جاعتمدت جمعية الصحة القرار [   -١١

٢٠٠٦.[  
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  ١المرفق 
  

  )١(إعالن دبي بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

  
 الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص المجتمعون في المؤتمر الدولي نحن،  

  :، نعلن ما يلي٢٠٠٦فبراير / شباط٦ إلى ٤المعني بإدارة المواد الكيميائية في دبي في الفترة من 

أن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلـك استئـصال الفقـر                   -١
ظ عليه لدى البلدان التـي تمـر        والمرض، والنهوض بصحة البشر والبيئة، واالرتقاء بمستوى المعيشة والحفا        

  بجميع مراحل التنمية؛

أن تقدماً كبيراً قد ُأحرز وإن لم يكن كافياً، في مجال اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من خالل تنفيـذ                     -٢
 بـشأن الـسالمة فـي    ١٧٠ واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقـم     )٢(،٢١ من جدول أعمال القرن      ١٩الفصل  

 بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، واتفاقية بازل بشأن ١٧٤د الكيميائية في مكان العمل ورقم استخدام الموا
التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وكذلك في مناولة مواد كيميائيـة خطـرة بـصفة                   

 المسبقة عن علم علـى مـواد        خاصة وذلك من خالل بدء نفاذ اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة           
كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية واتفاقية استكهولم بشأن الملوثـات العـضوية                
الثابتة في اآلونة األخيرة وكذلك اعتماد النظام الموحد عالمياً لتصنيف المواد الكيميائيـة ووضـع البطاقـات                 

  التعريفية عليها؛

لخاص قد بذل جهوداً كبيرة لتعزيز سالمة المواد الكيميائية، وبخاصة عن طريق بـرامج              أن القطاع ا    -٣
  ومبادرات طوعية من قبيل رعاية المنتجات وبرنامج الرعاية المسؤولة لدى الصناعات الكيميائية؛

ـ               -٤ ع أن منظمات الصحة العامة غير الحكومية والمنظمات البيئية والنقابات العمالية ومنظمـات المجتم
  المدني األخرى قد قدمت مساهمات مهمة للنهوض بالسالمة الكيميائية؛

أن التقدم الذي تحقق في مجال اإلدارة الكيميائية مع ذلك لم يكن كافياً على الصعيد العالمي وال تـزال            -٥
مة الـصحية   البيئة تعاني عالمياً من تلوث الهواء والمياه والتلوث البحري، وتحرم بذلك ماليين البشر من السال              

  والعيش الكريم؛

الحاجة إلى اتخاذ تدابير منسقة يدعو إليها بقوة وجود طائفة واسعة من الهواجس المتعلقـة بالـسالمة                   -٦
الكيميائية على المستوى الدولي بما في ذلك النقص قدرات إدارة المواد الكيميائية لدى البلدان النامية والبلـدان                 

قال، واالتكال على مبيدات اآلفات في الزراعـة، وتعـريض العمـال للمـواد     التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انت    
  الكيميائية الضارة والقلق بشأن التأثيرات طويلة األجل على كل من صحة البشر والبيئة؛

أن العمليات العالمية إلنتاج واستخدام والتجارة في المواد الكيميائية آخذة في التزايد، وأن أنماط النمو                 -٧
طلبات متزايدة إلدارة المواد الكيميائية على البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة                تفرض مت 

انتقال، وال سيما أقل البلدان نمواً منها والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتطرح أمام تلك البلـدان مـصاعب                  

                                                      
  .UNEP/GCSS.IX.6/Add.1, Annex Iالوثيقة    ١
مطبوع األمم (، ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،    ٢

  .لثاني، المرفق ا١، القرار قرارات اعتمدها المؤتمر: ، المجلد األول) والتصويباتE.93.I.8المتحدة، رقم المبيع 
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رية يلزم إدخالها على الطريقة التي تدير       خاصة في مواجهة هذا التحدي، ونتيجةً لذلك، يرى أن تغييرات جوه          
  المجتمعات المواد الكيميائية بها؛

إننا عاقدو العزم على تنفيذ اتفاقات إدارة المواد الكيميائية السارية التي نحن طرف فيها، وعلى زيادة                  -٨
لثغرات في إطار التماسك والتوافق النشاطي الموجودة بين تلك االتفاقات، وأن تعمل، حسب االقتضاء على سد ا

  السياسات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية؛

إننا نُلزِم أنفسنا بروح التضامن والشراكة، بتحقيق سالمة إدارة المواد الكيميائية فنـسهم بـذلك فـي                   -٩
  محاربة الفقر وحماية المجموعات المستضعفة، وتعزيز أمن البشر؛

ن والحريات األساسية وسالمة النظم اإليكولوجية، وسد الثغرة بين إننا نلزم أنفسنا باحترام حقوق اإلنسا  -١٠
  الواقع القائم، وبين تطلعاتنا لدفع الجهود الدولية من أجل تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛

 حياتها   بتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة طوال دورة         راسخاًإننا نلتزم التزاماً      -١١
 منهـا، وإننـا     ٢٣ ة وتحديداً الفقـر   )١( وخطة جوهانسبرج للتنفيذ،   ٢١وذلك وفقاً ألحكام جدول أعمال القرن       

مقتنعون بأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يمثل مساهمة ال يستهان بهـا تجـاه تحقيـق                  
عالن األلفية، وأن النهج يستفيد من المبـادرات الدوليـة          األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً والموضحة في إ       

السابقة بشأن سالمة إدارة المواد الكيميائية، ويعزز تطوير نهج استراتيجي تشاركي متعدد القطاعات وشـامل               
  لها؛

إننا نعتمد، بناء على ذلك، االستراتيجية الجامعة للسياسات التي تشكل إلى جانب هذا اإلعالن، التزامنا                 -١٢
  الراسخ بالنهج االستراتيجي وتنفيذه؛

لالحتياجات المجتمعيـة الحاليـة      إننا نوصي كذلك باستخدام خطة العمل العالمية وتطويرها للتصدي          -١٣
والدائمة التغيير، كأداة عمل ووثيقة توجيهية للوفاء بالتزاماتنا بإدارة المواد الكيميائية الواردة في إعالن ريـو                

 وخطة جوهانسبرج   )٢(، وإعالن باهيا بشأن السالمة الكيميائية،     ٢١وجدول أعمال القرن     بشأن البيئة والتنمية،  
   والنهج االستراتيجي هذا؛)٣(،٢٠٠٥للتنفيذ ونتائج القمة العالمية 

إننا مصممون على جني ثمار الكيمياء، بما في ذلك الكيمياء الخضراء من أجل النهوض بمـستويات                  -١٤
وحماية البيئة، ونحن مصممون على مواصلة العمل معاً لتعزيز سالمة إنتاج المـواد             المعيشة، والصحة العامة    
  الكيميائية واستخدامها؛

إننا ملتزمون بتعزيز قدرات جميع األطراف المعنية من أجل ضمان تحقيق اإلدارة الـسليمة للمـواد                  -١٥
  الكيميائية والنفايات الخطرة على جميع المستويات؛

  

                                                      
سبتمبر / أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦قرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا،   ت١

  .، المرفق٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبE.03.II.A1مطبوع األمم المتحدة، رقم المبيع ( ٢٠٠٢
 IFCS/Forum (لدورة الثالثة، التقرير النهائي للمنتدى الثالث،المنتدى الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائية، ا   ٢

III/23.w(، ٦ المرفق.  
 .٦٠/١ -رار الجمعية العامة    ق٣
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ر في حشد التمويل على الصعيدين الوطني والدولي من مصادر عامة، وكـذلك مـن               إننا سوف نستم    -١٦
  مصادر خاصة من أجل إدارة المواد الكيميائية طوال دورة حياتها؛

إننا سوف نعمل نحو سد الثغرات والتغلب على أوجه التفاوت في القدرات لتحقيق اإلدارة المـستدامة                  -١٧
ن المتقدمة من ناحية والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال            للمواد الكيميائية فيما بين البلدا    

من ناحية أخرى، وذلك بالتصدي لالحتياجات الخاصة لهذه األخيرة وتعزيز قدراتها لتحقيـق اإلدارة الـسليمة                
ر الكيميائية وذلك من خالل     للمواد الكيميائية وتطوير منتجات وعمليات بديلة أكثر أماناً بما في ذلك البدائل غي            

  الشراكات والدعم التقني والمساعدة المالية؛

إننا سوف نعمل لتحقيق فعالية وكفاءة أسلوب اإلدارة للمـواد الكيميائيـة وذلـك بـالتزام الـشفافية،                    -١٨
وبالمشاركة العامة وعلى أساس المساءلة التي تشمل جميع قطاعات المجتمع ساعين بوجه خاص إلى تحقيـق                

  مشاركة العادلة للمرأة في إدارة المواد الكيميائية؛ال

 في شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمـا           على نحو ناشط  إننا سوف ننخرط      -١٩
في ذلك تعزيز المشاركة في تنفيذ النهج االستراتيجي من خالل المشروعات الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم                 

  والقطاع غير النظامي؛

ننا نشدد على مسؤولية الصناعة بشأن توفير البيانات والمعلومات ألصحاب المصلحة عن تـأثيرات              إ  -٢٠
المواد الكيميائية على الصحة والبيئة على النحو الالزم لضمان أمان اسـتخدام المـواد الكيماويـة والنـواتج                  

  المصنوعة منها؛

 المتعلقة بالمواد الكيميائية طـوال      إننا سوف نيسر فرص حصول الجمهور على المعلومات والمعارف          -٢١
  دورة حياتها بما في ذلك المخاطر التي تشكلها على صحة البشر والبيئة؛

إننا سوف نضمن وفقاً للقانون المعمول به، أن حمايـة المعلومـات والمعـارف الـسرية التجاريـة                    -٢٢
يدة وأكثر أمناً، ولكننا نؤكد مـن       والصناعية مكفولة لحفز االبتكار في مجال تطوير منتجات وعمليات بديلة جد          

  جديد أن المعلومات المتعلقة بصحة وسالمة البشر والبيئة ال تعتبر سرية؛

إننا نقر بالحاجة إلى بذل جهود خاصة لحماية تلك المجموعات في المجتمع، السريعة التـأثر بـصفة                   -٢٣
  جة عالية لها؛خاصة بالمخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة أو المعرضة بدر

إننا مصممون على حماية األطفال والذين لم يولدوا بعد من ويالت التعرض للمواد الكيميائيـة التـي                   -٢٤
  تضر بحياتهم المقبلة؛

إننا سنسعى جاهدين لمنع االتجار الدولي غير المشروع بـالمواد الكيميائيـة والمنتجـات الكيميائيـة                  -٢٥
  ة والمقيدة بشدة؛والنفايات السامة والخطرة والمحظور

إننا سنعزز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوصـفها ذات أولويـة فـي اُألطـر                   -٢٦
واإلقليمية والدولية للسياسات، بما في ذلك استراتيجيات التنمية المستدامة والمساعدة اإلنمائية والحد من   الوطنية
  الفقر؛



١الملحق  59  

لنهج االستراتيجي في برامج عمل جميـع منظمـات األمـم المتحـدة             إننا سنسعى جاهدين إلدراج ا      -٢٧
المتخصصة وصناديقها وبرامجها بما يتوافق مع الوالية المسندة إليها من مجالس اإلدارة التابعة لكل               ووكاالتها

  منها؛

 ونحن نسلم بأن النهج االستراتيجي بوصفه مبادرة طوعية جديدة في مجـال اإلدارة الدوليـة للمـواد                  -٢٨
  الكيميائية ال يمثل صكاً ملزماً قانوناً؛

إننا نشارك جماعياً في الرأي القائل بأن تحقيق التقدم وتقييمه هما أمران مهمان لضمان تحقيق النجاح،   -٢٩
وفي هذا الصدد، فإن وجود هيكل مستقر طويل األجل تشاركي بصورة تامـة ومتعـدد القطاعـات للتوجيـه                   

  غيلي هو أمر أساسي؛واإلشراف والرصد والدعم التش

إننا مصممون على التعاون التام بصورة منفتحة وشـاملة وتـشاركية وشـفافة فـي تنفيـذ الـنهج                     -٣٠
  .ياالستراتيج
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  ٢المرفق 
  

  )١(استراتيجية جامعة للسياسات

  المقدمة   :أوالً

في اإلعالن عالي المستوى بـشأن      تنبثق االستراتيجية الجامعة للسياسات من االلتزامات التي وردت           -١
النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية الذي وضع على هدي إطار إعالن ريو، وجـدول أعمـال                 

  :وهيكل االستراتيجية كما يلي.  وخطة جوهانسبرج للتنفيذ٢١القرن 

  المقدمة  :أوالً

  النطاق  :ثانياً

  بيان االحتياجات  :ثالثاً

  األهداف  :رابعاً

  تقليل المخاطر  :ألف

  المعارف والمعلومات  :باء

  أسلوب اإلدارة  :جيم

  بناء القدرات والتعاون التقني  :دال

  االتجار الدولي غير المشروع  :هاء

  االعتبارات المالية  :خامساً

  المبادئ والنهج  :سادساً

  التنفيذ وتقييم التقدم المحرز  :سابعاً

وأصحاب المصلحة بما في ذلك ما يتم منها على الـصعد           تعتبر مشاركة جميع القطاعات ذات الصلة         -٢
المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية، بمثابة الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف النهج االستراتيجي وكعملية تنفيذ             

ومـن  . شفافة ومنفتحة، وكمشاركة جماهيرية في صنع القرار، وتبرز بوجه خاص وجود دور معزز للمـرأة              
أصحاب المصلحة الرئيسيين في النهج االستراتيجي هم الحكومات، منظمات التكامل االقتـصادي            المفهوم أن   

اإلقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية واألفراد المعنيون بإدارة المواد الكيميائيـة             
 المثال ال الحـصر، قطاعـات       طيلة دورات حياتها من جميع القطاعات الوثيقة الصلة بما في ذلك على سبيل            

الزراعة، والبيئة، والصحة، والصناعة، واألنشطة االقتصادية ذات الصلة، والتعاون اإلنمائي، والعمل والعلوم            
ومن بين فرادى أصحاب المصلحة المستهلكون والقائمون على التخلص من المواد الكيميائية وأرباب العمـل                

  .حثون والموردون والقائمون على النقل والعمالوالمزارعون والمنتجون والمنظمون والبا

                                                      
  .UNEP/GCSS.IX.6/Add.1, Annex IIالوثيقة     ١
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  النطاق  :ثانياً

  :مل علىتوللنهج االستراتيجي نطاق يش  -٣

  الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والعمالية للسالمة الكيميائية؛  )أ(

شمول المـواد   وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة و     ،  المواد الكيميائية الزراعية والصناعية     )ب(
  )١(. داخل المنتجات ما يوجد فيهاالكيميائية أثناء جميع مراحل دورة حياتها بما في ذلك

 حتى اآلن وأن    وضعتينبغي للنهج االستراتيجي أن يراعي بالصورة الالئقة الصكوك والعمليات التي             -٤
جهود وبخاصة جهود المنابر التي     لل ازدواج للتعامل مع الصكوك والعمليات الجديدة بدون        الكافيةيتسم بالمرونة   

  .تتعامل مع االستخدامات العسكرية للمواد الكيميائية

  بيان االحتياجات  :ثالثاً

ومن القوى الدافعة وراء إنشاء نهج استراتيجي ذلك االعتراف بوجود ثغرات متنامية فيما بين قدرات                 -٥
اجة إلى تحسين أوجه التوافق بين الصكوك والعمليات        البلدان المختلفة على إدارة المواد الكيميائية بأمان، والح       

القائمة، واإلحساس المتنامي باإللحاح وبشأن الحاجة إلى تقييم وإدارة المواد الكيميائية بصورة أكثـر فعاليـة                
وهنـاك  .  جوهانـسبرج  )٢( من خطة تنفيذ   ٢٣ المنصوص عليها بالتفصيل في الفقرة       ٢٠٢٠لتحقيق غاية عام    
  .ود هياكل أكثر فعالية ألسلوب اإلدارة تضمن للنهج االستراتيجي نجاحاً دائماًحاجة كذلك إلى وج

 والذي اعتمد   ١٩٩٢ومنذ مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في ريو دي جانيرو في عام                 -٦
فقد تم اسـتحداث    .  تم القيام بالكثير لتحسين إدارة المواد الكيميائية       ٢١أثناءه إعالن ريو وجدول أعمال القرن       

نظم تنظيمية أو تم تعزيز القائم منها، كما تم توفير المزيد من المعلومات عن المواد الكيميائية، وجرى تقيـيم                   
الكثير من المواد الكيميائية على الصعيدين الوطني والدولي، واستحدثت طائفـة واسـعة مـن تـدابير إدارة                  

العالمي المنسق لتصنيف المواد الكيميائية وعنونتهـا وسـجالت         المخاطر، وتم اتباع أدوات جديدة مثل النظام        
وقامت الصناعة بوضع   . كما تم إيجاد صكوك وبرامج دولية جديدة      . إطالق الملوثات وانتقالها وتطويرها كذلك    

وتوجد اآلن لدى العديد مـن  . برامجها الخاصة ووسعت نطاقها لكي تسهم بقدر أكبر في إدارة المواد الكيميائية          
لدان حركات مصالح جماهيرية مستنيرة ونشطة تقوم بتعميق الوعي ونشر الممارسات الجيدة المتعلقة بالمواد             الب

  :ومع ذلك فإن من المعترف به أن. الكيميائية

إطار السياسات الدولية الحالي للمواد الكيميائية ليس كاٍف بصورة كاملة ويحتاج إلى مزيد من   )أ(
  التعزيز؛

  ت الدولية القائمة يعتبر تنفيذاً غير متساو؛تنفيذ السياسا  )ب(

التماسك والتوافق بين المؤسسات والعمليات الحالية غير مطور بالقدر الكافي ويحتـاج إلـى                )ج(
  مزيد من التحسين؛

                                                      
ائية الجوانب الصحية والبيئية لسالمة المواد الكيمين النهج االستراتيجي ال يغطي المنتجات بقدر ما تكون إ   ١
 .المنتجات منظمة بواسطة سلطة أو ترتيب محليين لألغذية أو المنتجات الصيدالنيةو
 .٢٣ترد في التذييل نسخة من الفقرة      ٢



والخمسون التاسعةجمعية الصحة العالمية    62 

غالباً ما تكون المعلومات بشأن الكثير من المواد الكيميائية المستخدمة حالياً محدودة أو غير                )د(
   نفاذ بالفعل لالطالع على المعلومات؛موجودة أو ال يوجد

تفتقر الكثير من البلدان إلى قدرات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية على الـصعد القطريـة                 )ه(
  ودون اإلقليمية والعالمية؛

تعتبر الموارد المتوافرة لمعالجة قضايا السالمة الكيميائية غير وافية لدى الكثير من البلـدان                )و(
الثغرة اآلخذة في االتساع بين البلدان المتقدمة من ناحية والبلدان النامية والبلدان التـي              وبخاصة لسد   

  .تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من ناحية أخرى

بما في ذلك الوقاية من المخاطر وتقليلها وإعادة عالجهـا وتـدنيتها والقـضاء              (يعتبر تقليل المخاطر      -٧
لة السعي من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها، بما            حاجة رئيسية بالنسبة لمواص   ) عليها

  :ومن المعترف به أن. في ذلك، وبحسبما هو مالئم، المنتجات واألدوات المحتوية على المواد الكيميائية

استراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها المدعمة بتفهم علمي أفضل لدور المواد وسلوكها والتي              )أ(
  تناول دورات حياة المنتج، تعتبر استراتيجيات أساسية لتحقيق تقليل المخاطر؛

تدابير تقليل المخاطر المعززة بالمعلومات بواسطة األسـاليب العلميـة وحـساب العوامـل                )ب(
االجتماعية واالقتصادية، الزمة لتقليل اآلثار الضارة الناجمة عن المواد الكيميائية وعـن اسـتخدامها              

  ر سليمة أو للقضاء عليها؛بصورة غي

تحتاج تدابير تقليل المخاطر إلى تحسين بحيث تمنع اآلثار الضارة للمواد الكيميائية مـن أن                 )ج(
تلحق بصحة األطفال، والحوامل، والسكان في سـن اإلخـصاب، والمـسنين، والفقـراء، والعمـال                

  والمجموعات األخرى المعرضة للضرر والبيئات الحساسة؛

ريع العمل على وضع مبادرات أكثر سالمة، بما يشمل بـدائل للمـواد الكيميائيـة               ينبغي تس   )د(
  المثيرة للقلق، وإيجاد تكنولوجيات مستدامة ميسورة؛

وتحتاج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال إلى الوصول إلى البـدائل                )ه(
تي تساعد بدورها في التقليل من االتجار غير المشروع         الميسورة، وإلى التكنولوجيات األكثر سالمة ال     

  .في المواد الكيميائية الخطرة

تعتبر المعارف والمعلومات والتوعية الجماهيرية احتياجات أساسية في عملية صنع القرارات الخاصة              -٨
ومن المعترف به . كيميائيةباإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بما في ذلك المواد واألدوات المحتوية على المواد ال

  :أن

 –المعلومات التكنولوجية ونتائج تقييمات األخطار والمخـاطر، والمنهجيـات االجتماعيـة              )أ(
االقتصادية، وأدوات وضع وتطبيق المعايير ذات األساس العلمي، ومبـادئ إدارة وتقيـيم المخـاطر               

   العلمي في هذه المجاالت إلى التسريع؛المتجانسة، غير متوافرة لجميع الفعاليات، وتحتاج وتيرة البحث

هناك نقصاً في المعلومات الواضحة، التي يتيسر الحصول عليها، وحسنة التوقيت، والمناسبة              )ب(
  .بشأن المواد الكيميائية بحيث يسهل على السكان المحليين استخدامها

عـدد أصـحاب المـصلحة      وأسلوب اإلدارة قضية مهمة يحتاج تناولها إلى نهج متعدد القطاعات ومت            -٩
  :ولهذا فإنه يتعين االعتراف بأن. لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
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بعض أصحاب المصلحة وبخاصة النساء والمجتمعات المحلية للسكان األصليين، في الكثيـر              )أ(
 من البلدان، ال يشاركون حتى اآلن في جميع جوانب عملية صنع القـرارات ذات الـصلة بـاإلدارة                 

  السليمة للمواد الكيميائية وهو أمر يحتاج  إلى عالج؛

تنفيذ النظام الدولي الحالي لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بما في ذلك وجود صكوك ملزمة                )ب(
وهناك ثغرات وحـاالت    . ومبادرات أخرى ذات صلة غير متساو، وهو األمر الذي يحتاج إلى عالج           

المواد الكيميائية وثمة حاجة في الكثير من البلدان إلى زيادة التماسك           تداخل وازدواج في أنشطة إدارة      
واالتساق والتعاون لضمان االستخدام الكفء والفعال للموارد المتاحة على الصعد القطرية واإلقليميـة        

 إن الكثير من البلدان لم تصدق على الصكوك اإلقليمية والعالمية الملزمة قانوناً والمبـادرات       . والدولية
األخرى ذات الصلة أو تنفيذها، ولم تعالج الثغرات الموجودة في النظم الكيميائية الوطنية أو تستحدث               

  آليات وطنية لألنشطة الكيميائية المنسقة؛

اآلليات المستخدمة لعالج التأثيرات االجتماعية واالقتصادية للمواد الكيميائية علـى صـحة              )ج(
ك المسؤولية والتعويض ورد الحقوق إلى أصحابها تحتـاج إلـى           اإلنسان والمجتمع والبيئة بما في ذل     

  تحسين لدى بعض البلدان؛

قضايا المواد الكيميائية ال تظهر إال بين الفينة والفينة فقط في وثائق السياسات القطرية بمـا                  )د(
تناسـب،  في ذلك خطط أو استراتيجيات المساعدة اإلنمائية، واستراتيجيات التنمية المستدامة، وحيثما ي           

  استراتيجيات التقليل من الفقر؛

هناك حاجة إلى تعزيز دور جميع قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ الـنهج                 )ه(
  .االستراتيجي

يعتبر بناء القدرات والمساعدة التقنية المتعلقة بجميع جوانب اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من بـين                 -١٠
  :نجاح تنفيذ النهج االستراتيجيالعناصر األساسية إل

ينبغي سد فجوة القدرات اآلخذة في االتساع بين البلدان المتقدمة من ناحية والبلـدان الناميـة                  )أ(
والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من ناحية أخرى حتى تتمكن من التقدم نحو الغاية الواردة                

ع ذلك فإن بعض البلدان المتقدمة تواجه أيضاً قـضايا          وم.  من خطة تنفيذ جوهانسبرج    ٢٣في الفقرة   
  تتعلق بقدرات العمل على تحقيق هذه الغاية؛

هناك حاجة إلى زيادة التعاون الرامي إلى تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان التـي تمـر                  )ب(
لخطرة وتعزيز والنقـل    اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ا          

  .المناسب للتكنولوجيا األنظف واألكثر أماناً إلى هذه البلدان

االتجار الدولي غير المشروع بالمواد الخطرة والمنتجات الخطرة مشكلة ملحة تواجه الكثير من البلدان   -١١
  .وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال

لتحديات التي سيواجهها كثير من البلدان، وبخاصة البلـدان الناميـة والبلـدان التـي تمـر                 من بين ا    -١٢
، الحصول على موارد    ٢٠٢٠اقتصاداتها بمرحلة انتقال فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ هدف قمة جوهانسبرج لعام            
  .مالية كبيرة وعلى موارد أخرى الزمة لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
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  األهداف  :عاًراب

تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتهـا      يتمثل الهدف الكلي للنهج االستراتيجي في         -١٣
، بأن تستخدم المواد الكيميائية وتنتج بطريقة تؤدي إلى تدنية اآلثار الضارة الكبيرة ٢٠٢٠بحيث يتم بحلول عام 

 هذا الهدف بطرق من بينها تنفيذ األنشطة الموضحة في خطـة            وسوف يتم تحقيق  . على صحة اإلنسان والبيئة   
  .العمل العالمية

  تقليل المخاطر  :ألف

  :وتتمثل أهداف الخطة االستراتيجية فيما يتعلق بتقليل المخاطر فيما يلي  -١٤

طوال دورة حيـاة    بما في ذلك العمال وعلى البيئة       تدنية المخاطر على صحة اإلنسان والبيئة         )أ(
  لكيميائية؛المواد ا

المعرضـة بـصفة خاصـة      ومكوناتها  البشر والنظم اإليكولوجية    ب األخذ في االعتبار  ضمان    )ب(
التي قد تشكل خطراً على صحة اإلنسان       للمواد الكيميائية   للتضرر أو الخاضعة بصفة خاصة للتعرض       

  وحمايتها عند اتخاذ القرارات الخاصة بالمواد الكيميائية؛والبيئة 

.  تستند إلى الفهم العلمي السليم     شاملة وكفؤة وفعالة إلدارة المخاطر    شفافة و راتيجيات  تنفيذ است   )ج(
بما في ذلك التأثيرات الصحية والبيئية، والتحليل االجتماعي واالقتصادي السليم، الرامي إلـى منـع               

ـ               شأن التلوث، وتقليل المخاطر، والقضاء على المخاطر، بما في ذلك معلومات تفصيلية عن السالمة ب
  المواد الكيميائية وذلك لمنع حاالت التعرض غير المأمونة وغير الضرورية للمواد الكيميائية؛

  :٢٠٢٠ أن يتم قبل عام ضمان  )د(

عدم مواصلة إنتاج أو استخدام المواد الكيميائية أو االستخدامات الكيميائية التي تسبب   ‘١’
 استناداً  )١( صحة اإلنسان والبيئة   مخاطر غير معقولة أو مخاطر أخرى غير متحكم فيها على         

إلى تقييم مخاطر ذي أسس علمية ومع مراعاة التكاليف والمنافع وكذلك مدى توافر البـدائل               
  األكثر أماناً ومدى فعاليتها، أو دخولها في مثل تلك االستخدامات؛

وتدنية المخاطر التي تنشأ عن االطالقات غير المقصودة أو المخاطر األخرى غيـر          ‘٢’
 استناداً إلى تقييم مخاطر ذي أسس علميـة         )٢(لمتحكم فيها التي تصيب صحة البشر والبيئة،      ا

  ومع مراعاة التكاليف والمنافع؛

 من إعـالن ريـو      ١٥تطبيق نهج تحوطية على الوجه المالئم، مع األخذ في االعتبار المبدأ              )ه(
المواد الكيميائية وإنتاجها بطرق تؤدي     بشأن البيئة والتنمية، بهدف أن يتم التوصل إلى أن يتم استخدام            
  إلى تدنية آثارها الضارة الواضحة على الصحة البشرية والبيئة؛

                                                      
المواد : تشمل مجموعات المواد الكيميائية التي يمكن ترتيب أولوياتها إلجراء تقييم ودراسات ذات صلة ما يلي   ١

، والمواد عالية الثبات وعالية التراكم األحيائي، والكيماويات )PBTs(حيائياً والسمية الثابتة، والمواد التي تتراكم أ
المسرطنة أو المطفرة أو ذات التأثير السيئ على أشياء من بينها الجهاز التناسلي، والغدد الدرقية وجهاز المناعة 

المواد الكيميائية األخيرة التي يثور القلق والزئبق و) POPs(والملوثات العضوية الثابتة ] األسبست[والجهاز العصبي، 
بشأنها، والمواد الكيميائية التي تُنتج أو تُستخدم بأحجام كبيرة، وتلك المعرضة لالستخدامات االنتشارية الواسعة، 

 .والكيماويات المثيرة للقلق على المستوى القطري
، المجلد األول، ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣دي جانيرو،  مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو تقرير    ٢

 .، المرفق األول١، القرار ) والتصويبE.93.I.8مطبوع األمم المتحدة، رقم المبيع  (القرارات المعتمدة من المؤتمر
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  ؛، كمنع التلوثلتطبيق التدابير الوقائيةاألول االعتبار إعطاء   )و(

ضمان معالجة القضايا الحالية والجديدة والبازغة ذات االهتمـام العـالمي بواسـطة آليـات           )ز(
  مناسبة؛

تقليل توليد النفايات الخطرة من حيث الكمية والسمية، وضمان اإلدارة السليمة بيئياً للنفايـات                )ح(
  الخطرة بما في ذلك تخزينها ومعالجتها والتخلص منها؛

  النهوض بعملية سليمة بيئياً السترداد المواد النفايات الخطرة وإعادة تدويرها؛  )ط(

 ابتكار، بدائل سليمة بيئياً أكثر أماناً، بما فـي ذلـك            تشجيع ودعم استحداث وتنفيذ، ومواصلة      )ي(
اإلنتاج األنظف، واإلحالل المستنير لبدائل للمواد الكيميائية المثيرة للقلق بوجه خاص والبدائل غيـر              

  .كيميائيةال

  المعارف والمعلومات  :باء

  :تتمثل أهداف النهج االستراتيجي فيما يتعلق بالمعارف والمعلومات فيما يلي  -١٥

ضمان أن تكون المعارف والمعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية وإدارة المواد الكيميائية كافية   )أ(
  طوال دورة حياتها؛تمكين من تقييمها بصورة وافية وإدارتها بشكل مأمون لل

  :لجميع أصحاب المصلحةالعمل على أن يكفل   )ب(

، حـسبما    ذلـك   فـي  بمـا رة حياتها   طوال دو  عن المواد الكيميائية      متاحة معلومات  ‘١’
 ويسهل الحصول عليها واستخدامها، وأن      لموجودة داخل المنتجات  ا المواد الكيميائية    يتناسب،

ومن أنواع المعلومات المناسـبة،     . تكون كافية ومناسبة الحتياجات جميع أصحاب المصلحة      
ا المحتملة وتدابيرها   التأثيرات على صحة البشر والبيئة وما لها من خواص ذاتية واستخداماته          

  ؛الوقائية ولوائحها التنظيمية

االستفادة الكاملة، من جملة أمور، مـن        مع    مناسبة،  هذه المعلومات بلغات   أن تنشر   ‘٢’
آليات االتصال الخاصة باألخطار مثل النظام المنـسق عالميـاً للتـصنيف            وسائط اإلعالم و  

  ؛الدوليةاالتفاقات ألحكام ذات الصلة من واوووضع البطاقات التعريفية على المواد الكيميائية 

، يتم حماية المعلومـات والمعـارف       )ب (١٥لضمان أنه، عند إتاحة المعلومات طبقاً للفقرة          )ج(
التجارية والصناعية السرية وفقاً للقوانين أو اللوائح الوطنية، أو في حالة عدم وجود مثل هذه القوانين                

وفي سياق هذه الفقرة، ينبغي عدم اعتبار المعلومـات         . حكام الدولية واللوائح، أن يتم حمايتها وفقاً لأل     
  ؛الخاصة بالمواد الكيميائية المتصلة بصحة وسالمة البشر والبيئة معلومات سرية

المخـاطر    تقيـيم  ات في عملي  من أجل إدراجها بشكل سليم    توفير معلومات علمية موضوعية       )د(
ما يتعلـق بتقيـيم      بسياسات المواد الكيميائية، بما في ذلك         ذات الصلة  المرتبطة بها واتخاذ القرارات   

المخاطر الكيميائية والمخاطر على صحة اإلنسان والبيئة والسيما المجموعات الفرعية مـن الـسكان              
  ؛المعرضة للتضرر مثل األطفال، وعلى البيئة وبخاصة النظم اإليكولوجية المعرضة للتضرر

 إلى العلم، وإجراءات إدارة وتقييم المخاطر ونتائج تقييمـات          ضمان توافر المعايير المستندة     )ه(
  ؛الفعالية لجميع الجهات  واألخطارالمخاطر
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توفير الطرائق والمعلومات العلمية الموضوعية لتقييم آثار المواد الكيميائيـة علـى النـاس                )و(
  والبيئة، ال سيما من خالل وضع المؤشرات واستخدامها؛

تأثيرات المواد الكيميائيـة علـى        البحوث العلمية بشأن تحديد وتقييم     اء إجر اإلسراع بوتيرة   )ز(
تكنولوجيات بشأن  التطوير  عمليات البحث و  ، وضمان إجراء    البازغة القضايا   بما في ذلك  البشر والبيئة   

رقابة المواد الكيميائية، وتطوير مواد كيميائية أكثر أماناً وتكنولوجيات أنظف وبدائل وتكنولوجيـات             
  ؛كيميائيةغير 

المشتركة الواردة في النظام العالمي الموحد لتصنيف المواد         تنفيذ التعاريف والمعايير  تشجيع    )ح(
  الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها؛

القيام على نطاق واسع بتوفير مجموعة من األدوات الحالية لتقليل المخاطر وغيرهـا مـن                 )ط(
ء في البرنامج المشترك بين المنظمـات بـشأن اإلدارة الـسليمة           األدوات من شتى المنظمات األعضا    

 مثل نظام القبول المشترك للبيانات الخـاص بمنظمـة          )١(للمواد الكيميائية بغية النظر فيها وتنفيذها،     
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وقاعدة بيانات بشأن السالمة الكيميائية الخاصـة بالبرنـامج              

ة الكيميائية، المستقاة من منظمات حكومية دولية من أجل النهوض بأفضل الممارسـات             الدولي للسالم 
  في مجال إدارة المواد الكيميائية وتجانسها وتقاسم أعبائها؛

استحداث معارف ومعلومات عن تقدير التأثيرات المالية الراهنة والمتوقعـة وغيرهـا مـن                )ي(
بعدم سالمة إدارة المواد الكيميائية المثيرة للقلق على أساس         التأثيرات على التنمية المستدامة المرتبطة      

  .يعالم

  أسلوب اإلدارة  :جيم

  :أما أهداف النهج االستراتيجي فيما يتعلق بأسلوب اإلدارة فهي  -١٦

تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها من خالل آليات مناسـبة وطنيـة                 )أ(
لحاجة، تكون متعددة القطاعات وشاملة وفعالة وكفوءه ومتماسـكة وتـضمن           وإقليمية ودولية حسب ا   

المساءلة، مع مراعاة ظروف البلدان، وبخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة              
  انتقالية واحتياجاتها؛

لمتكاملة مـن   تشجيع اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية داخل كل قطاع ذي صلة وفي البرامج ا              )ب(
  أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية عبر جميع القطاعات؛

  توفير التوجيهات ألصحاب المصلحة لتحديد أولويات أنشطة إدارة المواد الكيميائية؛  )ج(

تعزيز إنفاذ وتشجيع تنفيذ القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية بما فـي                )د(
  تي تعمل على تنفيذ االتفاقات الدولية؛ذلك تلك ال

تعزيز مدونات السلوك ذات الصلة بما في ذلك تلك المتعلقة بالمـسؤولية البيئيـة للـشركات            )ه(
  والمسؤولية االجتماعية؛

                                                      
ة لمنظمات المشتركة في البرنامج هي منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية، ومنظم  ا ١

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومعهد األمم 
 .المتحدة للبحث والتدريب ومنظمة الصحة العالمية
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 ية الجمرك الهيئاتتشجيع التعاون الدولي الوثيق بين المؤسسات المعنية بما في ذلك فيما بين               )و(
ل المعلومات ذات الصلة الرامية إلى منع جميع أشكال االتجـار الـدولي غيـر               في بلدان مختلفة لتباد   

  المشروع في المنتجات الكيميائية الخطرة؛

تشجيع ودعم المشاركة النشطة ذات المعنى لجميع قطاعات المجتمع المدني وال سيما النساء               )ز(
ة وعمليات اتخاذ القـرارات ذات      والعمال والمجتمعات المحلية للسكان األصليين في العمليات التنظيمي       

  الصلة بالسالمة الكيميائية؛

ضمان المشاركة المتساوية للمرأة في صنع القرارات في مجـال إدارة المـواد الكيميائيـة                 )ح(
  وسياساتها؛

ضمان أن األطر المؤسسية الوطنية تتصدى لمنع االتجار الدولي غير المشروع في المـواد                )ط(
  الكيميائية؛

طة تقديم المساعدة المنسقة على المستوى الدولي بمـا يتوافـق مـع تنفيـذ الـنهج                 دعم أنش   )ي(
  االستراتيجي؛

  تعزيز التداعم التبادلي بين التجارة والبيئة والسياسات البيئية؛  )ك(

توفير ودعم اُألطر التمكينية للمشروعات لتطوير وتحسين المنتجات التي تتقدم باتجاه تحقيق              )ل(
  راتيجي؛أهداف النهج االست

تعزيز أوجه التوافق النشاطي فيما بين أنشطة الحكومات، والمؤسـسات الدوليـة، وأمانـات                )م(
  المنظمات متعددة األطراف، والوكاالت اإلنمائية سعياً لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية؛

القطـاع الخـاص    تعزيز التعاون بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بين الحكومـات، و            )ن(
  .والمجتمع المدني على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

  بناء القدرات والتعاون التقني  :دال

  :أما أهداف النهج االستراتيجي فيما يتعلق ببناء القدرات والتعاون التقني فهي كاآلتي  -١٧

 حياتها لدى جميع البلدان حسب زيادة القدرة على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة        )أ(
  االحتياج، وال سيما لدى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛

تضييق الهوة في القدرات بين البلدان المتقدمة من ناحية والبلدان النامية والبلدان التي تمـر                  )ب(
  اقتصاداتها بمرحلة انتقال من ناحية أخرى؛

عزيز الشراكات واآلليات للتعاون التقني وتقديم الدعم التكنولوجي النظيف والمناسب          إنشاء وت   )ج(
ونقل التكنولوجيات إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وفيما بينها، وتعظيم              

  أوجه التوافق النشاطي مع خطة بالي االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات؛

تطوير وتنفيذ االستراتيجيات المستدامة لبناء القدرات لدى البلدان النامية والبلدان التي تمـر               )د(
  اقتصاداتها بمرحلة انتقال وتعزيز التعاون فيما بين جميع البلدان؛
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تعزيز التنسيق والنفاذ إلى المعلومات الخاصة ببناء القدرات من أجل اإلدارة السليمة للمـواد                )ه(
  ية وزيادة الشفافية والمحاسبة؛الكيميائ

إدراج بناء القدرات من أجل اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية كأولوية في اسـتراتيجيات                )و(
التنمية االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك استراتيجيات التنميـة المـستدامة الوطنيـة، وورقـات               

المساعدة القطرية، وجعل المواد الكيميائية جزء مهم في        استراتيجيات التقليل من الفقر، واستراتيجيات      
  السياسات الوطنية؛

تشجيع أصحاب المصلحة على تطوير وتعزيز برامجهم الخاصة بشأن الـسالمة الكيميائيـة،      )ز(
والبحث العلمي والتحليل والمساعدة في برامج بناء القدرات لدى البلدان النامية والبلدان التـي تمـر                

  اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛

ية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها       تشجيع وتيسير االستخدام المناسب من جانب البلدان النام         )ح(
أنشأتها بلدان أخـرى    قد   نماذج إدارة المواد الكيميائية التي       بشأنبمرحلة انتقال للعمل الذي تم بالفعل       

  ومنظمات دولية أخرى؛

تعزيز وعي الجهات المانحة، والمنظمات متعددة األطراف والجهات الفاعلة األخرى المعنية             )ط(
  .ائية لتقليل الفقر ولتحقيق التنمية المستدامةبأهمية السالمة الكيمي

  غير المشروعالدولي االتجار   :هاء

  :أهداف النهج اإلستراتيجي بالنسبة لالتجار الدولي غير المشروع هي  -١٨

منع االتجار الدولي غير المشروع في المواد الكيميائية الـسمية والخطـرة، والمحظـورة                )أ(
 جات المتضمنة لهذه المواد الكيميائية، والمزائج والمركبات والنفايات؛والمقيدة بشدة بما في ذلك المنت

تعزيز اآلليات والتنفيذ المحلي واإلقليمي الداعم لالتفاقات القائمة متعـددة األطـراف التـي                )ب(
 .تشتمل على أحكام تتعلق بمنع االتجار غير المشروع

مية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة      تعزيز اقتسام المعلومات وتعزيز قدرات البلدان النا        )ج(
  .انتقال على الصعيدين الوطني واإلقليمي لمنع ولمكافحة االتجار الدولي غير المشروع

  االعتبارات المالية  :خامساً

جهود الوطنية واإلقليمية والدولية للنهوض بـاإلدارة الـسليمة         الينبغي أن يعكس النهج االستراتيجي        -١٩
وينبغي أن يطالب هذا النهج بمصادر قائمة وجديدة للدعم المالي وأن يستفيد هذا النهج، مـن             . يةللمواد الكيميائ 

عدة أشياء من بينها، خطة بالي االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات كما ينبغي أن يشتمل على حشد                 
لبداية الـسريعة والتـدابير األخـرى       الموارد المالية اإلضافية الدولية والوطنية بما في ذلك من خالل برامج ا           

. المبينة في هذه الفقرة من أجل التعجيل بتعزيز القدرات والطاقات المعدة لتنفيذ أهداف هذا النهج االستراتيجي               
ويعتمد ما يمكن أن تحققه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على تحقيق التقدم نحـو                  

يعتمد جزئياً على مدى توافر الموارد المالية التي تقدم من القطاع الخاص ومن الوكـاالت               ،  ٢٠٢٠بلوغ غاية   
وتشمل الترتيبات المالية الخاصة بالنهج االستراتيجي عدة أمور من . متعددة األطراف والجهات المانحة الدولية

  :بينها



١الملحق  69  

لنهج االستراتيجي بما اإلجراءات على المستوى الوطني أو دون الوطني لدعم تمويل أهداف ا       )أ(
  :في ذلك عن طريق

إدماج أهداف الـنهج االسـتراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة فـي                   ‘١‘
  االستراتيجيات ذات الصلة على مختلف المستويات؛/الخطط/البرامج

تقييم القوانين والسياسات واللوائح القائمة لتحديد التغييرات التي قد تلزم للمضي قدماً   ‘٢‘
ي تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي، بما في ذلك إجراء تقييم الحتياجـات التمويـل حيثمـا                ف

  يتناسب؛

تقييم، وحيثما تدعو الضرورة، اعتماد سياسات مناسبة على المستوي الوطني ودون             ‘٣‘
الوطني تشمل صكوكاً اقتصادية يمكن أن تساعد في تغطية تكاليف اإلدارة الـسليمة للمـواد               

  الكيماوية؛

القيام حيثما يتناسب، بتقييم واعتماد، على المستوى الوطني ودون الوطني، الصكوك             ‘٤‘
االقتصادية الرامية إلى تدخيل التكاليف الخارجية للمواد الكيميائية، مع مراعاة أن مثل هـذه              
الصكوك تحتاج إلى تصمم بعناية تصميماً خاصاً يالئم البلدان النامية والبلـدان التـي تمـر                

  داتها بمرحلة انتقال؛اقتصا

على الحكومات وأصحاب المصالح أن تتبادل المعلومات بشأن الخبرات والدراسات            ‘٥‘
في مجال االستخدام الوطني للصكوك االقتصادية وأن تقدم هذه المعلومات إلى برنامج األمم             

  المتحدة للبيئة إلتاحتها على نطاق واسع؛

المالية والتقنية في تنفيذ أهداف النهج االستراتيجي، بما تعزيز الشراكات الصناعية والمشاركة   )ب(
  :في ذلك عن طريق

استعراض وتعزيز المبادرات الطوعية الحالية التي تقوم بهـا دوائـر الـصناعات               ‘١‘
  للتصدي للتحديات الكبيرة المرتبطة بتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي؛

المؤسسات، والـدوائر األكاديميـة     تطوير مبادرات جديدة بما في ذلك الشراكة مع           ‘٢‘
  والمنظمات غير الحكومية، لتنفيذ أهداف النهج االستراتيجي؛

توفير الموارد، بما في ذلك المساهمات العينية لتنفيذ أهداف الـنهج االسـتراتيجي،               ‘٣‘
  واالستفادة من مبادراتها الخاصة بالمسؤولية االجتماعية التضامنية والبيئية المشتركة؛

متعـددة  و لثنائيـة ااإلنمائيـة   ج أهداف النهج االستراتيجي في التعاون لتقديم المـساعدة          إدما  )ج(
  :األطراف بما في ذلك عن طريق

البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، كلما كان ذلك ضـرورياً               ‘١‘
اتيجي فـي الوثـائق     بالدعم التقني من الجهات المانحة مع بحث إدماج أهداف النهج االسـتر           

  مساعدة اإلنمائية؛في مجال الالوطنية ذات الصلة التي تؤثر على التعاون 

استجابة الجهات المانحة للطلبات التي تقدمها البلدان النامية والبلـدان التـي تمـر                ‘٢‘
اقتصاداتها بمرحلة انتقال، والعمل في شراكة مع هذه البلدان عـن طريـق إقـرار الـنهج                 

عنصر مهم للتعاون الثنائي من جانب وكاالت العـون وذلـك لـدعم التنميـة               االستراتيجي ك 
  المستدامة؛
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دعوة مؤسسات التمويل الدولية، ووكاالت األمم المتحدة المتخصـصة، والـصناديق       ‘٣‘
والبرامج والمنظمات الحكومية الدولية األخرى إلى إدراج أهداف النهج االسـتراتيجي فـي             

  متون أنشطتها حسبما يتناسب؛

عوة مرفق البيئة العالمية وبروتوكول مونتريال وصندوقه متعدد األطراف كالً فـي حـدود              د  )د(
اختصاصه لتحديد المجاالت التي يمكن أن يدعم فيه تنفيذ األهداف المناسبة ذات الصلة مـن الـنهج                 

  االستراتيجي وتقديم تقرير بذلك؛

أهداف النهج االستراتيجي بإنشاء برنـامج      دعم األنشطة المبدئية لبناء القدرات من أجل تنفيذ           )ه(
ل أشكال  موسوف يشتمل البرنامج على صندوق استئماني محدود المدة ويمكن أن يش          . البداية السريعة 

ويقوم برنامج األمم المتحدة للبيئة بإدارة هذا       . التعاون متعددة األطراف والثنائية وغيرها من األشكال      
  ؛الصندوق

الـنهج   اآلخرين إلى تقـديم المـوارد لتمكـين أمانـة            ةب المصلح دعوة الحكومات وًأصحا    )و(
  :، بما في ذلك عن طريق٢٨ من االضطالع بالمهام الواردة في الفقرة االستراتيجي

دعوة برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى تعديل وتعزيز الصندوق االستئماني الطـوعي              ‘١‘
  الحالي من أجل دعم هذه المهام؛

  لدان ومنظمات التكامل االقتصادي األخرى إلى المساهمة؛دعوة جميع الب  ‘٢‘

دعوة القطاع الخاص بما في ذلك، الصناعات، المؤسسات والمنظمات غير الحكومية             ‘٣‘
  .األخرى إلى المساهمة أيضاً

  المبادئ والنُُهج  :سادساً

 وأصحاب المصلحة   عند وضع وتنفيذ النهج االستراتيجي وخطة العمل العالمية، ينبغي على الحكومات            -٢٠
  :اآلخرين االهتداء باآلتي

  : مبادئ ونهج في المجاالت التالية  )أ(

  ؛٢٢إعالن استكهولم بشأن البيئة البشرية و، خاصة، المبدأ   ‘١’

  إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية؛  ‘٢’

  ؛٢٠ و١٩، ٨، ٦، خاصة الفصول ٢١جدول أعمال القرن   ‘٣‘

  لفية؛إعالن األمم المتحدة بشأن األ  ‘٤’

  إعالن باهيا بشأن السالمة الكيميائية؛  ‘٥’

  خطة تنفيذ القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة؛ و  ‘٦’

  :االتفاقات التالية، إذا كانت تُطبق عليهم  )ب(

  بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون؛  ‘١’

  لخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات ا  ‘٢’
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اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية               ‘٣’
  ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية؛

  اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛  ‘٤’

 المعنية بالسالمة عند استخدام المواد الكيميائية       ١٧٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ‘٥’
  .في العمل

  المحرزلتقدم االتنفيذ وتقييم   :سابعاً

تشمل الترتيبات المؤسسية لدعم تنفيذ النهج االستراتيجي والتقييم الشامل للتقدم الـذي يحققـه تنـسيقاً                  -٢١
يد الدولي عملية استعراض دورية تقـوم       وطنياً، حسبما يقتضيه األمر، وعمليات إقليمية، ويتضمن على الصع        

  .رهاياألمانة بتسي

ينبغي أن يبدأ تنفيذ النهج االستراتيجي بمرحلة تمكينية لبناء القدرة الالزمة، بحسب االقتضاء، لوضع                -٢٢
خطة وطنية لتنفيذ النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بمشاركة من أصحاب المصلحة وثيقـي               

ة، مع األخذ في االعتبار، حسبما يقتضيه األمر، بالعناصر القائمة مثل التشريعات، والدراسات اإلجماليـة              الصل
ويجوز . القطرية، وخطط العمل، ومبادرات أصحاب المصلحة، والثغرات، واألولويات، والحاجات والظروف         

وينبغي أن تركز مراحـل     . ماثلوضع خطط إقليمية لتنفيذ النهج االستراتيجي، حسبما يقتضيه األمر، بشكل م          
وفي المقابل، تُستحث المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسـسات        . التنفيذ الالحقة على تنفيذ خطط عمل محددة      

. المالية الدولية، والفعاليات الخاصة على دعم هذه األنشطة والنظر في وضع خطط عملها على النحو المالئـم                
  .ا بين أصحاب المصلحة لدعم التنفيذوينبغي السعي إلى إقامة شراكات فيم

وينبغي لكل حكومة، بغية مؤازرة النهج المتكامل إلدارة المواد الكيميائية، أن تنشئ ترتيبـات لتنفيـذ                  -٢٣
النهج االستراتيجي على أساس مشترك بين الوزارات ومشترك بين المؤسسات بحيث تمثـل جميـع مـصالح                 

. الصعيد الوطني وتعالج جميع المجاالت الجوهرية الوثيقة الصلة       الوزارات وأصحاب المصلحة المعنيين على      
وينبغي لكل حكومة، بغية تيسير االتصاالت، وطنياً ودولياً، أن تحدد حلقة اتصال وطنية للنهج االسـتراتيجي                
للعمل كموصل فعال لالتصاالت بشأن األمور المتعلقة بالنهج االستراتيجي، بما في ذلـك توجيـه الـدعوات                 

وينبغي أن تكون حلقات االتصال الوطنية للـنهج االسـتراتيجي          . ركة في االجتماعات ونشر المعلومات    للمشا
ممثلة للترتيبات القطرية المشتركة بين الوزارات أو المشتركة بين المؤسسات، حيثما تكون تلـك الترتيبـات                

  .قائمة

بإجراء عمليات  ") بالمؤتمر" إليه فيما بعد     المشار(يقوم المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية          -٢٤
 :وتكون مهام هذا المؤتمر على النحو التالي. ة للنهج االستراتيجيياستعراض دور

تلقي التقارير من جميع أصحاب المصلحة وثيقي الصلة بشأن التقدم المحقق في تنفيذ الـنهج                 )أ(
 االستراتيجي ونشر المعلومات بحسب االقتضاء؛

 ٢٠٢٠يذ النهج االستراتيجي بهدف استعراض التقدم المحقق بالمقارنة مع أهداف عام تقييم تنف  )ب(
 واتخاذ القرارات االستراتيجية، ووضع البرامج، وترتيب األولويات، وتحديث النهج بحسب الضرورة؛

  تقديم التوجيهات ألصحاب المصلحة بشأن تنفيذ النهج االستراتيجي؛   )ج(

   من تقدم إلى أصحاب المصلحة بشأن تنفيذ النهج االستراتيجي؛تقديم تقارير عما يحرز  )د(

  النهوض بتنفيذ الصكوك والبرامج الدولية القائمة؛  )ه(

  النهوض باالتساق فيما بين صكوك إدارة المواد الكيميائية على الصعيد الدولي؛  )و(
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  النهوض بتدعيم القدرات الوطنية إلدارة المواد الكيميائية؛  )ز(

  لى كفالة توافر الموارد المالية والتقنية الالزمة للتنفيذ؛العمل ع  )ح(

 تقييم أداء تمويل النهج االستراتيجي؛  )ط(

تركيز االهتمام، والدعوة إلى القيام بأعمال مالئمة بشأن قـضايا الـسياسات الناشـئة عنـد                  )ي(
 ظهورها وتكوين توافق آراء بشأن أولويات العمل التعاوني؛

  معلومات والتعاون العلمي والتقني؛النهوض بتبادل ال  )ك(

توفير منتدى دولي رفيع المستوى لمناقشات أصحاب المصلحة المتعددين والقطاعات المتعددة             )ل(
وتبادل المعلومات حول قضية إدارة المواد الكيميائية، مع مشاركة من المنظمات غير الحكومية فـي               

 هذا المنتدى وفقاً للنظام الداخلي الساري؛

 .هوض بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ النهج االستراتيجيالن  )م(

ينبغي أن تعقد دورات المؤتمر بالتعاقب مع اجتماعات الهيئات اإلدارية للمنظمات الحكومية الدوليـة                -٢٥
.  الصلة، من أجل تعزيز التآزر وفعالية التكاليف والنهوض بالطابع المتعدد القطاعات للنهج االسـتراتيجي              ذات
  . ما لم يقرر المؤتمر خالف ذلك٢٠٢٠ و٢٠١٥ و٢٠١٢ و٢٠٠٩ينبغي عقد دورات المؤتمر في األعوام و

 يستفيد من من الضروري أن يستمر تنفيذ النهج االستراتيجي بفعالية فيما بين اجتماعات المؤتمر، وأن                -٢٦
  :ن العناصر إلنجاز ذلكوهناك عدد م. طرائقها المفتوحة والمتعددة أصحاب المصلحة والمتعددة القطاعات

قامت االجتماعات اإلقليمية بدور له شأنه في وضع النهج االستراتيجي، ومن المهـم البنـاء                 )أ(
على هذا االلتزام وهذه الخبرة، مع األخذ في االعتبار بحاجات البلدان النامية، ال سيما أقـل البلـدان                  

ومن شأن االجتماعات اإلقليمية    . لبلدان المتقدمة نمواً، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وا       
أن تيسر تقديم مدخالت بشأن أنشطة النهج االستراتيجي، واإلعداد من أجل اجتماعات المؤتمر المقبلة              

وكما حدث مع المؤتمر بالذات، يمكن عقـد مثـل هـذه       . وتبادل الخبرات اإلقليمية وتبادل المعلومات    
ت المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية أو العالميـة رهنـاً بتـوفير            االجتماعات بالتعاقب مع اجتماعا   

  تمويل من خارج الميزانية؛

  :تشمل وظائف االجتماعات اإلقليمية  )ب(

  استعراض التقدم المحقق في تنفيذ النهج االستراتيجي داخل اإلقليم المعني؛  ‘١’

  ي بشأن التنفيذ؛تقديم توجيه إلى جميع أصحاب المصلحة على الصعيد اإلقليم  ‘٢’

  التمكين من إجراء مناقشات تقنية واستراتيجية وتبادل للمعلومات؛  ‘٣’

يعتمد تنفيذ النهج االستراتيجي بدرجة ملحوظة على أنشطة المنظمـات الحكوميـة الدوليـة                )ج(
وبغية المساعدة على ضمان تنسيق تلك األنشطة على الوجه الصحيح، ينبغي لبرنامج اإلدارة             . المعنية

لسليمة للمواد الكيميائية المشترك بين المنظمات أن يواصل تأديته لمهمة تنسيقية ألنشطة وبرامج عمل ا
  .المنظمات الحكومية الدولية

  .ينبغي أن يكون للمؤتمر مكتب بمهام تتوافق مع أحكام النظام الداخلي  -٢٧

 :تكون الوظائف التي تضطلع بها األمانة على النحو التالي  -٢٨

ر االجتماعات والعمل فيما بين دورات المؤتمر وكذلك االجتماعات اإلقليمية مـع أكبـر              تيسي  )أ(
  قدر من مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، ونشر تقارير وتوصيات المؤتمر؛
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تقديم تقارير إلى المؤتمر بشأن التقدم المحرز في تنفيذ النهج اإلستراتيجي بواسـطة جميـع                 )ب(
  المشاركين؛

شاء وصيانة شبكة ألصحاب المصلحة في الـنهج اإلسـتراتيجي علـى الـصعيدين              تيسير إن   )ج(
الوطني، واإلقليمي، وعلى الصعيد الدولي في حالة المنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غيـر               

  الحكومية؛

  تيسير وضع ونشر مواد توجيهية لدعم تنفيذ النهج اإلستراتيجي بواسطة أصحاب المصلحة؛  )د(

  توجيه إلى أصحاب المصلحة في طرح مقترحات لمشروعات؛تقديم ال  )ه(

تقديم خدمات مركز تبادل المعلومات، مثل تقديم المشورة إلى البلدان بـشأن تنفيـذ الـنهج                  )و(
االستراتيجي، وإحالة طلبات الحصول على معلومات إلى المصادر الوثيقة الصلة، وتيسير النفاذ إلـى              

  ت وطنية محددة؛المعلومات والخبرات دعماً إلجراءا

  كفالة إحالة توصيات المؤتمر إلى المنظمات والمؤسسات العالمية واإلقليمية ذات الصلة؛  )ز(

  النهوض بتبادل المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة؛  )ح(

إنشاء والحفاظ على عالقة عمل مع المنظمات المشاركة في برنامج اإلدارة السليمة للمـواد                )ط(
  .شترك بين المنظمات من أجل االستفادة من خبراتها القطاعيةالكيميائية الم

. سيطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة القيام بإنـشاء أمانـة للـنهج االسـتراتيجي                  -٢٩
وسيضطلع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية بأدوار قيادية في األمانة، كل في مجال حبرته                

وتـشترك  .  فيما يتولى برنامج األمم المتحدة للبيئة المسؤولية اإلدارية الشاملة         ،يما يتعلق بالنهج االستراتيجي   ف
أمانة النهج االستراتيجي في الموقع مع مجموعة المواد الكيميائية والنفايات لبرنامج األمم المتحدة للبيئـة فـي                 

وبغيـة توضـيح الطـابع متعـدد القطاعـات للـنهج            . ةجنيف، وتستفيد استفادة تامة من أوجه التآزر القائم       
دارة السليمة للمواد   أو التعاون مع المنظمات المشاركة، في برنامج اإل       /االستراتيجي، ستعمل األمانة بالتنسيق و    

الكيميائية المشترك بين المنظمات، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي فضالً عن منظمات حكومية              
  .التقاريربموافاة المؤتمر بم األمانة ووتق. رى، حسب االقتضاءدولية أخ

  

  تذييل لالستراتيجية الجامعة للسياسات
   من خطة تنفيذ جوهانسبرج٢٣نص الفقرة 

تعد خطة تنفيذ جوهانسبرغ أحد التعهدات السياسية الرئيسية التي تنطوي عليها اإلستراتيجية الجامعـة              
ينبغي "وقد ُأتفق، في الخطة، على أنه       . يجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية    للسياسات الخاصة بالنهج اإلسترات   

أن تلعب الحكومات، والمنظمات الدولية المعنية، والقطاع الخاص وكل المجموعات الرئيسية دوراً نشطاً مـن               
هـا علـى كـل      وسيشمل ذلك اإلجراءات الواجب إتخاذ    ". أجل تغيير أنماط اإلستهالك واإلنتاج غير المستدامة      

  : من الخطة٢٣األصعدة الواردة بالفقرة 

 طيلة  ٢١ تجديد االلتزام باإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية كما جاء في جدول أعمال القرن               -٢٣"
دورة حياتها والنفايات الخطرة من أجل التنمية المستدامة ولحماية الصحة البشرية والبيئة، ويـستهدف          

 إستخدام وإنتاج المواد الكيميائية بطرق تؤدي إلـى         ٢٠٢٠ أن يكفل بحلول عام      ذلك، في جملة أمور،   
تقليل اآلثار البالغة الضرر بالصحة البشرية والبيئة، وذلك بإستخدام إجراءات شفافة لتقدير المخـاطر              
على أساس علمي، وإجراءات إلدارة المخاطر على أساس علمي، على أن يوضع في اإلعتبار الـنهج          

 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، ودعم البلدان النامية فـي            ١٥ المنصوص عليه في المبدأ      الوقائي
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تعزيز قدراتها من أجل إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بشكل سـليم عـن طريـق تـوفير                  
  :ويقتضي ذلك إتخاذ إجراءات على جميع األصعدة لتحقيق ما يلي. المساعدة التقنية والمالية

تشجيع التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة بالمواد الكيميائيـة والنفايـات الخطـرة                )أ"(
وتنفيذها، بما في ذلك إتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مـواد كيميائيـة                  

لـول عـام    ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية لكي يمكن دخولها حيز النفـاذ بح              
 وإتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة لكي يمكن دخولها حيز النفاذ بحلـول عـام                ٢٠٠٣
   وتشجيع وتحسين التنسيق وكذلك دعم البلدان النامية في تنفيذ تلك الصكوك؛٢٠٠٤

هيـا  مواصلة تطوير نهج إستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يستند إلـى إعـالن با               )ب"(
 الذي إعتمده المنتدى الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائية         ٢٠٠٠وأولويات العمل لما بعد عام      

 وحث على المشاركة من جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنتـدى الحكـومي              ٢٠٠٥بحلول عام   
ر الجهات الفاعلـة ذات     الدولي المعني بالسالمة الكيميائية والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة وسائ         

  الصلة على التعاون الوثيق في هذا الصدد، حسب االقتضاء؛

تشجيع البلدان على تنفيذ النظام المتوائم الجديد على الصعيد العالمي لتصنيف ووسم المـواد                )ج"(
  ؛٢٠٠٨الكيميائية في أقرب موعد ممكن بغية أن يصل النظام إلى مرحلة التشغيل الكامل بحلول عام 

تشجيع الشراكات على النهوض باألنشطة التي ترمي إلى تعزيز اإلدارة السليمة بيئياً للمـواد                )د"(
الكيميائية والنفايات الخطرة، وتنفيذ اإلتفاقيات البيئية المتعددة األطراف، وزيادة الوعي بالمسائل التي            

  مية إضافية واستعمالها؛تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتشجيع على جمع بيانات عل

تعزيز الجهود الرامية إلى منع اإلتجار الدولي غير المشروع بالمواد الكيميائيـة والنفايـات                )ه"(
الخطرة ومنع الضرر الناتج عن حركة النفايات الخطرة وتصريفها عبر الحدود، بطريقة تنسجم مـع               

زل المتعلقة بمراقبة حركـة النفايـات       اإللتزامات بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة، مثل إتفاقية با        
  الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها؛

التشجيع على إعداد معلومات متسقة ومتكاملة بشأن المواد الكيميائيـة، مـثالً مـن خـالل                  )و"(
  السجالت الوطنية إلطالق المواد الملوثة ونقلها؛

 بالصحة البشرية وبالبيئة، بما فـي       تعزيز تقليل المخاطر التي تشكلها الفلزات الثقيلة الضارة         )ز"(
ستعراض الدراسات ذات الصلة، من قبيل التقييم العالمي للزئبق ومركباته الذي أعده            اذلك عن طريق    

  ."برنامج األمم المتحدة للبيئة
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  ٣المرفق 

  ١خطة العمل العالمية

  موجز 
  

  مقدمة

لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بحيث ينقـسم        للنهج االستراتيجي    العالميةتم وضع هيكل خطة العمل        - ١
 للوفـاء بااللتزامـات      سعياً إلى مجاالت عمل وأنشطة طوعية مصاحبة لها قد يضطلع بها أصحاب المصلحة           

ويؤكد اإلعالن  . ستوى واالستراتيجية الجامعة للسياسات   عالي الم  عنها في اإلعالن     اإلعرابواألهداف التي تم    
 القمـة   تم اإلعراب عنه أثناء مؤتمر     الذي   االلتزام على    للسياسات مجدداً  اتيجية الجامعة  المستوى واالستر  عالي

، سيتم استخدام وإنتاج المـواد      ٢٠٢٠، بأنه بحلول عام     تنفيذ لل العالمي للتنمية المستدامة في خطة جوهانسبرج     
وينبغي أن ينظر إلى الخطة     . ٢الكيميائية بطرق تؤدي إلى تقليل اآلثار البالغة الضرر بالصحة البشرية والبيئة          

 من قبل، حسب االقتضاء، كما أن األنشطة ينبغي بحثها وتنفيذها، حسبما يتناسبكوثيقة توجيه يتم استعراضها، 
  .وفقاً إلمكانية تطبيقهاأصحاب المصلحة أثناء تنفيذ النهج االستراتيجي، 

ـ  صانعي الـسياسات     تزويدويهدف هذا الموجز التنفيذي إلى        - ٢ ـ  ةبلمح  عـن هيكـل خطـة       وجزة م
 خطـة  إطـار وفـي  . العالمية وقائمة باألعمال التي يمكن القيام بها لتحقيق أهداف النهج االسـتراتيجي   العمل
، والغايـات   الناشـطة  مجاالت العمل المحتملة واألنشطة المرتبطة بهـا، والجهـات           تم تجميع العالمية،   العمل
قاً لخمس فئات من األهداف التي وردت في االسـتراتيجية          بذ ط الزمنية ومؤشرات التقدم وجوانب التنفي     واألطر
النهج االستراتيجي، أال وهي تقليل المخاطر، والمعارف والمعلومـات، وأسـلوب           بخاصة  ال للسياسات   الجامعة

وألغراض الموجز التنفيـذي هـذا،      . اإلدارة، وبناء القدرات والمساعدة التقنية واالتجار الدولي غير المشروع        
لكي تقدم تدابير شاملة تظهر في أكثر من فئة مـن فئـات             " ممارسات عامة محسنة  "نوان إضافي هو    ُأدرج ع 
  .األهداف

العمـل وأرقـام     يقدم الجدول ألف قائمة موجزة بمجـاالت      . جداولثالثة   هذا الموجز التنفيذي     ويلي  - ٣
المرتبطـة بهـا،    المحتملـة    األنـشطة  ويورد الجدول باء مجاالت العمل مع     . المرتبطة بها المحتملة  األنشطة  
، وترد فـي     المقترحة ومؤشرات التقدم وجوانب التنفيذ    الزمنية، الغايات واُألطر و،  مقترحة ال الناشطةوالجهات  

مجال  وعلى الرغم من أن كل    . أعاله ٢للفئات الخمس لألهداف الواردة بالفقرة       مناظرة خمسة أجزاء منفصلة  
العديد من األهداف في     تحت  يظهر قدي الجدول الموجز ألف، إال أنه        ف واحدة فئة أساسية    تحتتم إدراجه    عمل

، والغايات واُألطر الزمنية، ومؤشـرات      المقترحة الناشطة األعمدة الخاصة بالجهات  أما  . الجدول المفصل باء  
تناقش بصورة تامة ولم يتـوافر الوقـت الكـافي للتوصـل إلـى اتفـاق                 المقترحة فلم  التقدم وجوانب التنفيذ  

. ذلك فقد يجد أصحاب المصلحة أنها مفيدة لدى قيامهم بتنفيـذ األنـشطة ذات الـصلة                الخصوص، ومع  ابهذ
  .أيضاً جدول يدرج األحرف األولى والمختصرات المستخدمة في الجدول باء ويرفق

الجـدول   لم يتمكن المشاركون من اختتام مناقشاتهم بشأن عدد األنـشطة، كمـا هـو موضـح فـي                   - ٤
ــيم ــن ج ــ م ــع  SAICM/ICCM.1/4ة الوثيق ــى الموق ــا عل ــور عليه ــن العث ــي يمك ــشبكي   الت ال

http://www.chem.unep.ch/saicm .             وأخذاً في االعتبار أن خطة العمل العالمية هي أداة مطورة لإلسهام فـي
وفـي الفتـرة   . تحقيق أهداف النهج، فقد يرغب أصحاب المصلحة في بحثها ومناقشة بنود أخرى في المستقبل            

                                                      
صفحات ال(م ـ جي–ف ـداول ألـ، وأما الج٤-١، المرفق الرابع، الصفحات UNEP/GCSS.IX.6/Add.2الوثيقة    ١
  .التي تمت اإلشارة إليها في تلك الوثيقة فال ترد هنا) ٦٧-٥
سبتمبر / أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦، جنوب أفريقيا،  القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرج مؤتمرتقرير   ٢

  .، المرفق٢الفصل األول، القرار ) ، والتصويبE.03.II.A.Iمطبوع األمم المتحدة، رقم المبيع ( ٢٠٠٢
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بين الدورتين األولى والثانية للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية، يمكن السعي للقيام بأنشطة              الواقعة  
  .مثل عقد اجتماعات إقليمية

 يـستدعي لذا،  . مترابطة بشكل وثيق  إن مختلف فئات األهداف إلى جانب مجاالت العمل الموازية لها             - ٥
حماية صحة اإلنسان والبيئة من مـساوئ اإلدارة         لمن أج تقليل المخاطر   بشأن   العديد من التدابير     اتخاذاألمر  

 تلك بالنهوض إلى حد كبير     دعم عدد كبير من تدابير تقليل المخاطر         وال بد من  . غير السليمة للمواد الكيميائية   
طر التنظيميـة   بما في ذلك التنسيق المؤسسي واألُ     (معارفنا ومعلوماتنا عن المواد الكيميائية، وترتيبات اإلدارة        ب

في جميع القطاعـات المـشتغلة بـالمواد الكيميائيـة، والممارسـات العامـة المرتبطـة                ) والسياسات العامة 
فـي  و مجـدد ويضاف إلى ذلك أن بناء القدرات بـشكل         . السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها      باإلدارة

 البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتـصاداتها      التي تتخذها  تدابيرالتقديم المساعدة التقنية لدعم     والوقت المناسب،   
 عن اإلدارة غيـر     الناجمة لتحقيق تحسينات ملموسة على صعيد تقليل المخاطر         انضروريهما  بمرحلة انتقال   

  .البيئةوالسليمة للمواد الكيميائية على صحة اإلنسان 

مصلحة على الصعيد العـالمي، واإلقليمـي،       وتعمل خطة العمل العالمية أيضاً كتوجيه لكل أصحاب ال          - ٦
 اإلدارة السليمة للمـواد  لما اتخذوه من إجراءات لدعموالوطني والمحلي، بما في ذلك عند تقييم الوضع الراهن  

وقد تم التأكيد على أن األولويات واُألطـر الزمنيـة          . هذهكالكيميائية وتحديد األولويات لسد الثغرات في إدارة        
 تنفيـذ   والقدرة علـى   الوضع الراهن الخاص بإدارة المواد الكيميائية        توضح مثالً، خر، حيث   تختلف من بلد آل   
ن برامج مرنة لبناء والحفـاظ      و الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخر    تعتمدويتوقع أن   . معينتدبير ما في بلد     

طنية ومع أهـداف الـنهج      فق مع الظروف الو   وا كافية وشاملة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية تت       إمكاناتعلى  
  .االستراتيجي

  :وبصفة عامة، ينبغي إعطاء األولوية لألنشطة التي  - ٧

تركز على تضييق الثغرة بين البلدان المتقدمـة مـن ناحيـة والبلـدان الناميـة والبلـدان                    )أ(
اقتصاداتها بمرحلة انتقال من ناحية أخرى من حيث قدرتها علـى اإلدارة الـسليمة للمـواد                 تمر التي

  الكيميائية؛

  تيسر تنفيذ االتفاقات ومجاالت العمل الحالية؛  )ب(

  ؛القائمة حالياًتستهدف القضايا التي ال يتم التصدي لها حالياً في االتفاقات ومجاالت العمل   )ج(

  :٢٠٢٠تضمن أنه بحلول عام   )د(

بب مخاطر  يتم التوقف عن إنتاج المواد الكيميائية أو االستخدامات الكيميائية التي تس            ‘١‘
اسـتناداً إلـى تقيـيم      )١( على صحة اإلنسان والبيئة    غير معقولة وبالتالي يصعب التحكم بها     

 ويأخذ في االعتبار التكاليف والمنافع عالوة على توافر بـدائل           يتم على أساس علمي   مخاطر  
  ة؛يأكثر أمناً وفعال

غير المتعمدة مـن     المخاطر الناجمة عن االطالقات      التقليل إلى الحد األدنى من    يتم    ‘٢‘
 علـى صـحة   غير معقولة وبالتالي يصعب التحكم بهـا المواد الكيميائية التي تسبب مخاطر     

  اإلنسان والبيئة استناداً إلى تقييم مخاطر يستند إلى العلم ويأخذ في االعتبار التكاليف والمنافع؛

                                                      
المواد الثابتة : من بين مجموعات المواد الكيميائية التي قد تمنح األولوية للتقييم، والدراسات ذات الصلة ما يلي   ١

؛ المواد الثابتة للغاية والمتراكمة أحيائياً للغاية؛ المواد الكيميائية المسرطنة أو المطفرة )PBTs(المتراكمة أحيائياً والسمية 
لبية على أجهزة من بينها، الجهاز التناسي وجهاز الغدد الصماء والجهاز المناعي أو الجهاز أو التي تؤثر بصورة س

العصبي؛ والملوثات العضوية الثابتة؛ والزئبق والمواد الكيميائية األخرى التي هي محل انشغال عالمي؛ والمواد 
ابلة لالستخدامات الواسعة االنتشار؛ ومواد كيميائية الكيميائية المنتجة أو المستخدمة بكميات كبيرة؛ والمواد الكيميائية الق

  .أخرى مثيرة لالهتمام على المستوى الوطني
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  ؛غير معقولة ويصعب التحكم بهاف مواد كيميائية تسبب مخاطر استهديتم ا  )ه(

 بشأن المخاطر الـصحية والبيئيـة       قائمة على أساس علمي   ض بتوليد معارف وافية     ونهم ال تي  )و(
  .الناجمة عن المواد الكيميائية وإتاحتها لكل أصحاب المصلحة

من أجـل تحقيـق      أن يتم العمل بطريقة متضافرة        هو لكثير من مجاالت العمل   ومما له أهمية بالنسبة       - ٨
  تعاونية مالئمة بشأن األولويات العالمية     إلجراءاتجميع أصحاب المصلحة    إن اتخاذ    ف ولذلك. الفعالية القصوى 

  :ويتضمن ذلك من جملة أمور. هو أمر حاسم األهمية

، بما في ذلك وضع خطط نطاقاًإدماج قضايا المواد الكيميائية في جدول أعمال التنمية األوسع   )أ(
  ؛المجموعات المستضعفةصلحة، ومن بينهم  مع أصحاب المبالتشاورلترتيب أولويات العمل 

 الصلة بشأن الصحة، والسالمة، والصحة      ذاتلتصديق على االتفاقيات الدولية القائمة      ا تشجيع  )ب(
  والسالمة المهنيتين والبيئة، وتنفيذها؛

 بشأن البيئة والصحة     دولياً التشجيع على تنفيذ المعايير واألدوات والنهج القائمة المعترف بها          )ج(
والحماية من المواد الكيميائية، مثل النظام الموحد عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووضع البطاقـات              

  التعريفية عليها وسجالت إطالق ونقل الملوثات؛

النهوض بتقليل المخاطر الناجمة عن الزئبق وغيره من المواد الكيميائية التي تثير االنـشغال                )د(
  عالمياً بحيث يتم تدنيتها؛

  ؛ ومدى سميتها النفايات الخطرةالحد من كميةالتشجيع على   )ه(

  النهوض بالجهود المبذولة لمنع االتجار غير المشروع في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؛  )و(

 التنسيق فيما بين المراكز اإلقليمية والوطنية وأصـحاب المـصلحة اآلخـرين،            تشجيع زيادة   )ز(
  ايا المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة؛لمعالجة كامل نطاق القض

  النهوض بالبدائل من أجل تقليل مبيدات اآلفات شديدة السمية والتخلص التدريجي منها؛  )ح(

النهوض ببناء القدرات والتعليم والتدريب وتبادل المعلومات بشأن اإلدارة الـسليمة للمـواد               )ط(
  لحة؛الكيميائية بالنسبة لجميع أصحاب المص

 في جميع الصناعات للمنتجات المبادرات الطوعية لدوائر الصناعة والرعاية المسؤولة    تشجيع  )ي(
   الصلة؛ذات

  النهوض بالتخلص التدريجي من الرصاص في البنزين؛  )ك(

  .النهوض بعالج المناطق الملوثة  )ل(

  تدابير لدعم تقليل المخاطر  :ألف

مجاالت العمل التي تستهدف حمايـة صـحة اإلنـسان           بين   فإن من  تقليل المخاطر،     هدف وتحت فئة   - ٩
لمجموعـات ذات أوجـه     ل بالنـسبة  ذات األولويـة     االنشغاالتوضع خطط عمل تتناول     ب المتعلقةوالبيئة تلك   

 تدنيـة    تلك الرامية إلى   التدابير الرامية إلى حماية صحة النساء واألطفال      على  مثلة  األومن  . التعرض المحددة 
. لكيميائية قبل الحمل وطوال فترة الحمل، وخالل سني العمر األولي والطفولـة والمراهقـة             التعرض للمواد ا  

عمال عن طريق اتخاذ تدابير مثل إنشاء نظم تفتيش وطنية ووضـع            للسالمة  الويمكن تحسين الصحة المهنية و    
.  عن المواد الكيميائية  مخاطر أماكن العمل الناتجة    تدنيةمعايير وافية للصحة والسالمة المهنيتين وذلك من أجل         

 بالنسبة للتقييم والدراسات ذات الـصلة، مثـل         يمكن منحها األولوية  مجموعات المواد الكيميائية التي     ومن بين   
؛ والمـواد  (PBTs)حيائياً والـسمية  أ المواد الثابتة والمتراكمة : ما يلياستنباط واستخدام البدائل اآلمنة والفعالة   
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على أمـور   يائي؛ والمواد الكيميائية المسرطنة والمطفرة أو التي تؤثر سلباً،          حكم األ شديدة الثبات وشديدة الترا   
، أو الجهاز المناعي أو الجهاز العصبي؛ والملوثات العضوية الثابتة        الصماء ، الجهاز التناسلي أو الغدد    من بينها 
(POPs)      واد الكيميائية التي تنتج أو تستخدم       العالمي؛ والم  المثيرة لالنشغال ؛ والزئبق والمواد الكيميائية األخرى

واسعة االنتشار؛ والمواد الكيميائية األخرى محل االهتمام       الالستخدامات  ا ذاتالمواد الكيميائية   وبكميات كبيرة؛   
 التخطيط والسياسات الوطنيـة،      عمليات كما يتم تعزيز تدنية النفايات الخطرة من خالل       . على الصعيد الوطني  
وستتضمن تدابير .  المواقع الملوثة وعالجهاالمشتغلين بالنفايات فيما يتم تحديدعي وحماية ومن خالل إزكاء الو  

تعزز قدرات التعامل مع حوادث التسمم والحوادث       و. منع التلوث التخلص التدريجي من الرصاص في البنزين       
  .الكيميائية األخرى

  عزيز المعارف والمعلوماتت  :باء

ارف والمعلومات التعليم المحسن، والتدريب وأنشطة إزكاء الوعي الموجهة         تتضمن تدابير تعزيز المع     - ١٠
إلى أولئك الذين قد يتعرضون لمواد سمية في أي مرحلة من مراحل عمر دورة المادة الكيميائية، وتوليد ونشر                  

ـ  ةالبيانات الخاصة بأخطار جميع المواد الكيميائية المتداولة في التجارة، مع مراعاة الحاج            ة بالـسرية    الخاص
ومن بين التدابير األخرى في هذا المجال زيادة متابعة تأثيرات المواد الكيميائيـة             .  التي لها ما يبررها    التجارية

على الصحة والبيئة، وتقييمات المخاطر الموحدة، وبذل الجهود لتنفيذ النظام الموحد عالمياً لتـصنيف المـواد                
  .، ووضع ونشر السجالت الوطنية إلطالق ونقل الملوثاتالكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها

  تعزيز المؤسسات والقانون والسياسات: أسلوب اإلدارة  :جيم

ومن األمور الجوهرية بالنسبة لألهداف الخاصة بأسلوب إدارة النهج االستراتيجي، التدابير التي تتخذ               - ١١
ـ       على وتنفيذ    التصديقالستعراض التشريعات الوطنية من أجل        بـالمواد   ىاالتفاقات الدولية القائمة التـي تعن

الكيميائية والنفايات الخطرة مثل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، 
تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفـات خطـرة              ب المتعلقةواتفاقية روتردام   

داولة في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقيات منظمة العمـل              معينة مت 
الدولية بشأن حماية العمال، وتدابير لتحسين التنسيق وأوجه التوافق النشاطي فيما يتعلق بـسياسات الـسالمة                

 اتخاذ  يتمثل في  وثمة مجال جوهري آخر      .الكيميائية واألنشطة الخاصة بذلك على الصعيدين الوطني والدولي       
التدابير الرامية لضمان مشاركة كل أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء بصفة خاصة في إدارة دورة الحياة                 

كما أن اتباع التدابير إلدماج إدارة المواد الكيميائيـة فـي اسـتراتيجيات المـساعدة               . الكاملة للمواد الكيميائية  
 توجيه الموارد نحـو أنـشطة     زيادة فعالية عم  لد مهم   ، أمر  المستدامة وورقات الحد من الفقر     اإلنمائية، والتنمية 
ومن بين التدابير األخرى في فئة أسلوب اإلدارة وضع نظم للتأهب واالسـتجابة لحـاالت               . السالمة الكيميائية 

اطق المحميـة، والتـدريب      حوادث كيميائية، وبحث استخدام المواد الكيميائية في المن        وقوعالطوارئ في حالة    
على نظم المسؤولية والتعويض فيما يتعلق باألضرار التي تلحق بصحة اإلنسان والبيئـة مـن جـراء إنتـاج                   

منع وكشف االتجار غير المشروع بالمواد الكيميائية والنفايات        لواستخدام المواد الكيميائية، واتخاذ اإلجراءات      
  .الخطرة

  زيادة بناء القدرات  :دال

توفير المهارات الضرورية لـدعم التنفيـذ       ل الموظفينبناء القدرات تدريب    المتعلقة ب تدابير  ال من بين و  - ١٢
 بصورة منسقة ومن خالل مجموعة كاملة ة واإلقليمية، والوطنية للنهج االستراتيجي على الصعد المحليالمنهجي

تقييم المخـاطر وإدارتهـا، واالختبـار    من احتياجات السالمة الكيميائية، بما في ذلك التخطيط االستراتيجي، و         
 آليات تبادل المعلومات بشأن بناء القدرات مـن         االستفادة من تم  توس. التجار غير المشروع  اوالبحث ومكافحة   
  .أجل ضمان التنسيق
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  التصدي لالتجار الدولي غير المشروع  :هاء

 لمنـع واكتـشاف االتجـار غيـر         ةي والعالم ة، واإلقليمي ةم اتخاذ إجراءات على المستويات الوطني     زيل  - ١٣
فعاليـة  ال بقدر أكبر من  المشروع بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التطبيق             

  .لالتفاقيات الدولية ذات الصلة بنقل المواد الكيميائية والنفايات الخطرة عبر الحدود

  الممارسات العامة المحسنة  :واو

قائمة مجاالت العمل على عدد من األنشطة الرامية إلى تحسين الممارسـات العامـة إلدارة               وتشتمل    - ١٤
 اإلنتاج األنظف طبقاً ألفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسـات          أساليبالمواد الكيميائية، مثل وضع وتنفيذ      

غير الكيميائيـة، أمـر يجـب        زراعية أفضل، بما في ذلك استخدام البدائل         أساليبوبالمثل، فإن اتباع    . البيئية
كما أن التدابير المرتبطة بالمسؤولية التضامنية االجتماعية والبيئية عن اإلنتاج واالستخدام اآلمنين            . النهوض به 

للمنتجات ستشتمل على مواصلة تطوير وتنفيذ مبادرات طوعية مثل برنامج الرعايـة المـسؤولة للـصناعات         
وزيع واستخدام مبيدات اآلفات التابعة لمنظمة األمـم المتحـدة لألغذيـة            تشأن  السلوك الدولية ب  قواعد  ومدونة  
  .والزراعة

  
  

  ـــــــــــــ
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  ٢ الملحق
  

  بشأن الوقاية من األمراض المنقولةاالستراتيجية العالمية 
  ٢٠١٥١-٢٠٠٦ للحقبة ، ومكافحتهاجنسياً

  
   ]٢٠٠٦مايو /  أيار١٨ -، الملحق ٥٩/١١ج[ 
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   الصحة العموميةتُهددمشكلة : األمراض المنقولة جنسياً  -١
  
  العبء العالمي  ١-١
  

ريـق  بكتيري وفيروسي وطفيلي، تنتقل عـن ط      ) عامل مسبب للمرض  ( ممراض   ٣٠هناك أكثر من    
 تنتقل، في معظم األحوال، أثناء الجماع، إال        األمراض المنقولة جنسياً  وعلى الرغم من أن      .الممارسات الجنسية 

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

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

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

  
والسـيما  ، القابلة للـشفاء،     األمراض المنقولة جنسياً   مليون حالة جديدة من      ٣٤٠ويقدر بأن أكثر من     

والمتـدثرة الحثريـة والمـشعرة      ) نالـسيال (والنيسرية البنية   ) الزهري(  الناجمة عن اللولبية الشاحبة    العدوى
 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            
، أيـضاً   جنسياً الفيروسية المنقولة    العدوىكما تحدث ماليـين الحاالت من      . ريبيأمريكا الالتينية، ومنطقة الكا   

 الهربس التناسلي البسيط،    وعدوى بفيروس العوز المناعي البشري،      العدوىومن بين هذه األمراض،     . كل عام 
الـصعيد  وعلـى   . ""البـائي "  فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي، وفيروس التهاب الكبد الوبائي         وعدوى

 عبئاً صحياً واقتصادياً ضخماً، خصوصاً بالنسبة للبلدان         المنقولة جنسياً  كل حاالت العدوى هذه   العالمي، تشكل   
  . من الخسائر االقتصادية الناتجة عن اعتالل الصحة٪١٧النامية حيث تكون مسؤولة عن 

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

أن البلدان الواقعة جنوب الصحراء األفريقية      وتوضح المعطيات المأخوذة من     . في البلدان النامية   التناسلية
ويتراوح معـدل انتـشار   . العدوى من الرجال مصابون بهذه ٪٥٠ إلى ٪١٠و من النساء  ٪٨٠ إلى   ٪٣٠

وفـي البلـدان    . ٪٤٠ و ٪٢٠كا بين   ، بين النساء في وسط وجنوب أمري      ٢مرض الهربس البسيط، النمط     
وفـي  . ٪٣٠ و ٪١٠اآلسيوية النامية، يتراوح معدل انتشار هذا المرض لدى السكان بوجه عـام، بـين               

. ٪١٩ عاماً إلـى     ٤٩-١٤الواليات المتحدة األمريكية يصل معدل انتشار نفس المرض في الفئة العمرية            
جانس، لدى النساء أكثر منها لدى الرجال، كمـا         وفي شتى أرجاء العالم، ترتفع إيجابية المصل، بشكل مت        

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

 بين النساء، يمكن أن تعـزى إلـى         ٪٢٢ناعي البشري بين الرجال و     من العدوى بفيروس العوز الم     ٪٧٤
 .٢اإلصابة بفيروس الهربس البسيط، النمط 

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

 وفاة،  ٢٤٠ ٠٠٠ حدوث    يؤدي إلى  مما حالة سنوياً من سرطان عنق الرحم        ٥٠٠ ٠٠٠اإلصابة بحوالي   
 .أكثرها في البلدان فقيرة الموارد

  
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                 
اب الكبد المزمن، وحدوث ما ال يقل عن مليون حالة وفاة كل عام من جراء تـشمع الكبـد                   حالة من الته  
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 مما يحد من حاالت     "البائي" الكبد   بفيروس التهاب  من اإلصابة    وهناك بالفعل لقاح للوقاية   . وسرطان الكبد 
 .سرطان الكبدب اإلصابة

  
ت الهجـرة، فـإن المجتمعـات الـسكانية         واستناداً إلى االتجاهات االجتماعية والديموغرافية واتجاها     

وبينمـا  . كبير، ستظل آخذة في االرتفاع بشكل       األمراض المنقولة جنسياً  المعرضة لعوامل االختطار لإلصابة ب    
 مداه في العالم النامي، فمن المتوقع أيضاً أن تواجه          األمراض المنقولة جنسياً   اإلصابة ب  عنيبلغ العبء الناشئ    

 الفيروسية المنقولـة    العدوىمتزايداً من جراء هذا المرض والذي يمكن عزوه إلى انتشار           األمم الصناعية عبئاً    
وإن التكلفة االجتماعية واالقتـصادية     . زيادة السفر و غير القابلة للعالج، واالتجاهات السلوكية الجنسية،        جنسياً
هذه األمراض من بين أكثر عشرة      وتعد  . ، والمضاعفات الناجمة عنها، هي تكلفة باهظة      جنسياً المنقولة   للعدوى

أسباب، تستدعي زيارة المريض لمرافق الرعاية الصحية في معظم البلدان النامية، بما يستنفد، بشكل ضـخم،                
 األمراض المنقولة جنسياًوإن الرعاية التي توجه إلى معالجة عواقب . سرالميزانيات الصحية الوطنية ودخل اُأل

فيما يختص بتحري ومعالجة حاالت     ) التخصصية(ف الرعاية الصحية الثالثية     مسؤولة عن نسبة كبيرة من تكالي     
 ورعاية المراضة في فتـرة مـا حـول          ، وتقصي أمراض العقم   ،سرطان عنق الرحم، ومعالجة أمراض الكبد     

. الوالدة، وفقدان البصر لدى األطفال، واألمراض الرئوية لدى األطفال، وآالم الحوض المزمنة لـدى النـساء               
، الصراعات التي تحدث بين الشركاء في الجنس، والعنـف          جنسياً المنقولة   للعدوىن التكلفة االجتماعية    وتتضم
ـ      تميم  التكاليف بشكل أكبر عند األخذ في االعتبار تأثير        وتتزايد. المنزلي األمـراض  سائر  العامل الخـاص ب

  ١. المعزز لسراية فيروس العوز المناعي البشريالمنقولة جنسياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
على الصعيد العالمي، نجد أنه بالرغم من وجود العديد من أنماط انتقال فيروس األيـدز، إال أن الـنمط       ١

فعلـى مـدى    . ومن ثم يعتبر فيروس األيدز بمثابة مرض منقـول جنـسياً          . الجنسي هو النمط السائد للسراية    
راسات الخاصة بالوبائيات، قرائن على أن األمراض المنقولة جنسياً         السنوات، قدمت الدراسات البيولوجية والد    

وهذا بـدوره أدى إلـى      . لدى الشخص، تكون بمثابة عوامل معززة الكتساب العدوى بفيروس األيدز وسرايته          
ن مما أعطى انطباعاً بأ" بأن حاالت العدوى المنقولة جنسياً تيسر سراية فيروس األيدز "المقولة المتعارف عليها    

إن حـاالت العـدوى   "ومن ثم فإن استخدام عبـارة      . فيروس األيدز يختلف عن حاالت العدوى المنقولة جنسياً       
في هذه الوثيقة، يجب أن يفهم منها أنها تشير إلى حاالت العـدوى             " المنقولة جنسياً تيسر سراية فيروس األيدز     

د من اإليضاح، فإننا نـستخدم عبـارات مثـل    وعندما يتطلب األمر المزي . األخرى المنقولة جنسياً غير األيدز    
وبوجـه  ". حاالت العدوى المنقولة جنسياً األخرى بخالف األيـدز       "أو  " حاالت العدوى األخرى المنقولة جنسياً    "

 العـدوى   عام، فإن االستراتيجية والتدخالت التي من شأنها وقف سراية فيروس األيدز، تفيد أيضاً في حاالت              
 .األخرى المنقولة جنسياً
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   واألمراض التي تسببهاجنسياً المنقولة للعدوىالممرضات الرئيسية المسببة : ١الجدول 
  

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

  داء السيالن  المكورة البنية
خ، التهاب الخصية،   ، التهاب البرب  )التهاب اإلحليل (إفراز إحليلي   : 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
 تندب القرنية والعمىالتهاب الملتحمة، : 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
التهابي حوضي، عقم، تمزق الغشاء قبل موعد الوالدة، التهاب حـوائط           

  بد، والذي يكون عديم األعراض بصفة عامةالك
  التهاب المستقيم، التهاب البلعوم، متالزمة رايتر: كال الجنسين

  التهاب الملتحمة، االلتهاب الرئوي: الولدان

  المتدثرة الحثرية
  )٣ ل – ١الذراري ل (

  جنسياًورم حبيبي لمفي منقول 
  ب المستقيم، التها)األدبال(قرحة، تورم اإلربيتان : 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

  ، الوالدة قبل األوان)إجهاض أو موت الجنين(فقدان الحمل : النساء
  جنين، الزهري الخلقيموت ال: الولدان

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

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

  والشرجية التناسلية

  )التهاب إحليلي ال سيالني(إفرازات إحليلية : الرجال  ة الحبيبيةالمفطور
  التهاب مهبلي جرثومي، واحتمال مرض التهابي حوضي: النساء

  )التهاب إحليلي ال سيالني(إفرازات إحليلية : الرجال  الميورة الحالة لليوريا
  التهاب مهبلي جرثومي، واحتمال مرض التهابي حوضي: النساء
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 المظاهر السريرية واألمراض األخرى المرتبطة بها الممراض
    وسية الفيرالعدوى

  )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(

  الهربس التناسلي
  ة في المنطقة الشرجية التناسليةآفات وتقرحات حويصلي: 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"الكبد فيروس التهاب 

  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 
  .منتشرة، أمراض كبدية، إلخ

  المليساء المعدية  ء المعديةفيروسة المليسا
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
نوع نشط من السرطان لدى األشخاص الذين يعانون مـن     : كال الجنسين 
  ةمناعة مكبت

     باألوالي الحيوانيةالعدوى
  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
  األوان، نقص وزن المولود عند الوالدة

  الوزن عند الوالدةنقص : الولدان
     بالفطرياتالعدوى

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

     بالطفيلياتالعدوى
  عدوى قمل العانة  قمل العانة

  جرب  القارمة الجربية 
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   ومكافحتها، اآلن؟األمراض المنقولة جنسياً في الوقاية من ماراالستث لماذا  ٢-١
  
  األمراض المنقولة جنسياًالحد من المراضة ومعدل الوفيات ذات العالقة ب  ١-٢-١
  

، عبئاً هائالً من المراضة والوفيات فـي        األيدز بفيروس   وىالعد، غير   األمراض المنقولة جنسياً  تفرض    
لدان المتقدمة على السواء، بشكل مباشر من خالل تأثيرها علـى نوعيـة الحيـاة    البلدان المحدودة الموارد والب 

والصحة اإلنجابية وصحة الطفل، وبشكل غير مباشر من خالل دورها في تيسير السراية الجنـسية لفيـروس                 
  . ومن خالل تأثيرها على الوضع االقتصادي الوطني والفردياأليدز

  
. ن أمراض حادة خفيفة إلى آفات مشوهة ومؤلمة وأمراض نفسية         وتتفاوت العواقب الصحية في مداها م       

.  بالمكورة البنية، مثالً، تسبب آالماً للرجال أثناء التبول، وآالماً حادة أو مزمنة للنساء أسـفل الـبطن                 العدوىف
 أن تـسبب    ، رغم أنها ال تسبب آالماً في المراحل المبكرة، فإنها يمكـن           العدوى باللولبية الشاحبة  لم تعالج    وما

 العـدوى أمراضاً عصبية وقلبية وعظمية في مراحل الحقة من العمر، وفقدان الجنين لدى الحوامل في حالـة                 
وتسبب القرح اللينة قرحاً مؤلمة مسببة للعجز قد تؤدي إلى تخريب النسيج إذا تأخرت المعالجـة عـن               . الحادة

 بالهربس التناسلي فتسبب معانـاة نفـسية        دوىالعأما  . بضعة أيام، والسيما في األشخاص المنقوصي المناعة      
  . جنسية 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 غير مباشرة تتمثل في الوقت يةللرعا تكاليف مباشرة، طبية وغير طبية، بهاالمرتبطة 
مثل السفر للحصول على (الذي أمضاه الشخص في المرض، عندما يعجز عن المشاركة في أي أنشطة إنتاجية              

إن حجم العـبء العـالمي      ).  أو ألخذ عينة منه    للرعايةالمعالجة، أو وقت المكث في المرفق الصحي انتظاراً         
يجعلها جديرة بالمكافحة كمشكلة من مشكالت الـصحة  اجمة عن الممرضات المنقولة جنسياً لحاالت العدوى الن 

  .العمومية
  
   بفيروس العوز المناعي البشريالعدوىالوقاية من    ٢-٢-١
  

 عـن طريـق     األيـدز  ومعالجتها يحدان من انتقال فيـروس        األمراض المنقولة جنسياً  إن الوقاية من    
 الفئات التي لها عدد كبير من القرناء فـي العالقـة الجنـسية، مثـل البغايـا                  االتصال الجنسي، والسيما بين   

 يزيد من مخاطر انتقـال      جنسياًكما أن وجود التهاب غير معالج أو عدوى تقرحية منقولة           . والمترددين عليهن 
 وقـرين   لعدوىا أثناء العالقة الجنسية، التي لم تتخذ لها االحتياطات الوقائية، بين قرين مصاب ب             األيدزفيروس  

 يكون أكبـر    األيدز في تعزيز سراية فيروس      األمراض المنقولة جنسياً  ويبدو أن دور سائر     . آخر غير مصاب  
إذ توضح البينات الحديثة أن الهربس التناسلي قد يكون مسؤوالً عن حدوث نسبة .  تقرحيةالعدوىإذا كانت هذه 

 تحد  ٢ لفيروس الهربس البسيط، النمط      الكابتةمعالجة   وأن ال   بفيروس العوز المناعي البشري    العدوىكبيرة من   
  أو حاالت اإلصابة بهذه األمـراض       وهناك تقديرات بأن القرحات التناسلية     .األيدزمن إصابة النساء بفيروس     

 ضعف لكل مرة يحدث فيها جماع       ٣٠٠ – ٥٠تزيد من مخاطر سراية فيروس العوز المناعي البشري بمقدار          
   .اقيةبغير استخدام وسيلة و

  
 واحدة من المنافذ الرئيسية للوقاية      األمراض المنقولة جنسياً  وتعتبر المرافق التي تقدم الرعاية لمرضى       

 األمـراض بـصدد   من اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري، حيث إن المرضى الذين يلتمسون الرعايـة              
توعية التي تتعلـق بالوقايـة، وباالختبـارات         هم إحدى الفئات السكانية الرئيسية المستهدفة بال       المنقولة جنسياً 

 للكشف عن وجود فيروس العوز المناعي البشري، وربما يحتاجون إلى الرعاية في ما يتعلق                والسرية الطوعية
 وقد يعاني المرضى الذين يحضرون للعيادات الـصحية         .األيدزباإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري أو       

 وعادة ما يكـون     ،األيدز، في الوقت نفسه، من عدوى أولية بفيروس         جنسياًمنقولة   ال للعدوى الرعايةبحثاً عن   
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ولقد كان فيروس العوز المناعي البشري المعزول من السائل المنوي أعلى ست .  الفيروسي لديهم مرتفعاًالحمل
تهاب اإلحليـل،   وفي أعقاب العالج من ال    . مرات لدى الرجال المصابين بالتهاب اإلحليل السيالني في ماالوي        

انخفض الحمل الفيروسي إلى معدالت مشابهة لتلك الموجودة لدى الرجال المصابين بعدوى فيـروس العـوز                
 وفي دراسة جرت مؤخراً في الواليات المتحدة األمريكية على          .المناعي البشري دون اإلصابة بالتهاب اإلحليل     

صابة تتراوح بين األولية والثانوية بالزهري، اتضح        رجالً مصاباً بفيروس العوز المناعي البشري ولديهم إ        ٥٢
 من هؤالء الذين كانوا يتلقون عالجاً بمضادات الفيروسات القهقهرية، كانت اإلصابة بالزهري لـديهم               ٪٥٨أن  

ولقـد مكنـت   . CD4 خاليا في عدد وانخفاض كبير في البالزما،مصحوبة بزيادة كبيرة في الحمل الفيروسي،     
وقد أكدت تلك   ،  العدوىاستعادة المناعة في المناطق التناسلية لمعدالتها في مرحلة ما قبل           معالجة الزهري من    

 بفيروس العوز   العدوى أهمية الوقاية والمسارعة في عالج اإلصابة بالزهري لدى األشخاص المصابين ب           النتائج
ذين يتعايشون مع فيروس    المناعي البشري، كاستراتيجية وقائية، إلى جانب تحسين جودة الرعاية لألشخاص ال          

منقولـة  ال حاالت العدوى األخرى  معالجة  و ويمكن أن يكون للرسائل الوقائية الفعالة،        .العوز المناعي البشري  
 بفيروس العـوز المنـاعي      العدوى على الحد من سراية      تأثيراً كبيراً ، وتشجيع استخدام العازل الذكري،      جنسياً
  .البشري

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

في جمهورية تنزانيا المتحدة،    و .٢٠١٥ بحلول عام     بفيروسه والعودة به إلى المعدالت األولى      العدوى و األيدز
ة  يمكن أن تقلل من الـسراية الجنـسي        األمراض المنقولة جنسياً  صارمة، أن معالجة    العلمية  الطرق  أظهرت ال 

 المعالجـة الجيـدة     وقد أدت لفيروس العوز المناعي البشري، بطريقة تـتصف بالفعالية العالية لقاء التكاليف،           
 ٪٣٨ بفيروس العوز المناعي البشري بنـسبة        العدوىحدوث  إلى تقلص   ،  األمراض المنقولة جنسياً  لمتالزمات  

 على مجتمعات سكانية أخرى تـتركز      وربما يمكن تعميم تجربة موانزا    . في تجربة تدخل مجتمعي في موانزا     
وإن معظم العدوى التي تحدث بفيروس العوز المناعي        . فيها اإلصابة الوبائية بفيروس العوز المناعي البشري      

 . القابلة للمعالجة، مرتفع   األمراض المنقولة جنسياً  البشري تُكتسب من الشركاء العابرين، كما أن معدل انتشار          
حد التدخالت الفعالة، والتي تُسهم في تحقيق الهدف السابع للمرمـى الـسادس مـن                أ معالجتها  ثم تعتبر  ومن

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

وإن .  وخاصة بين النـساء  السبب الرئيسي الذي يمكن الوقاية منه للعقم       األمراض المنقولة جنسياً  تمثل  
 من  . من النساء المصابات بعدوى غير معالجة بالمتدثرات يصبن بمرض التهابي حوضي           ٪٤٠ و ٪١٠ما بين   

 مـن حـاالت     ٪٤٠ إلى ٪٣٠، مسؤول عن    العدوىجهة أخرى، فإن ما يلحق بالبوق من تلف عقب اإلصابة ب          
 فإن النساء اللواتي أصبن بمرض التهابي حوضي، يصبحن معرضـات           –عالوة على ذلك    . العقم لدى النساء  

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

مرمى الخامس من المرامي اإلنمائية لأللفية إلـى خفـض معـدل وفيـات              هدف السادس لل  ويسعى ال 
وإن الوقايـة مـن األمـراض االلتهابيـة         .  بمقدار ثالثة أرباع ما كانـت عليـه        ٢٠١٥بحلول العام    األمومة
من شأنها أن تسهم في تحقيق هذا المرمى من خالل الحد من أعـداد الوفيـات المرتبطـة بالحمـل              الحوضية
ى خفـض أعـداد النـساء        بفيروس الورم الحليمي البشري سوف تؤدي إل       العدوىكما أن الوقاية من      المنتبذ،
 ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء، بعـد سـرطان            وهو يقضي عليهن سرطان عنق الرحم     الالتي
  .الثدي
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  للوقاية من النتائج الضائرة للحمل  ٤-٢-١
  

، التي ال تـتم معالجتها، مع حدوث عدوى خلقية وأخرى تقع فـي             األمراض المنقولة جنسياً  تـترافق  
  .األمراض المنقولة جنسياًالمحيطة بالوالدة عند الولدان، خاصة في المناطق التي ال تـتم فيها مكافحة الفترة 

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

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

 المكورات البنية غير المعالجة إلى حدوث إجهاض        بعدوىوتؤدي اإلصابة   . ٪١٥ و ٪٤سبيل المثال، مـا بين     
، كما تصل نسبة وفيات الولدان      العدوىحوامل المصابات بهذه     من ال  ٪٣٥في  ) والدات مبتسرة (تلقائي وخداج     

 من  ٪٥٠ إلى   ٪٣٠وفي غياب العالج الوقائي، فإن      . ٪١٠في الفترة المحيطة بالوالدة لدى هؤالء السيدات إلى         
 من الولدان الذين    ٪٣٠الولدان الذين يولدون ألمهات مصابات بسيالن وال يخضعن للمعالجة، ونسبة تصل إلى             

 ألمهات مصابات بعدوى بالمتدثرات وال يحضرن أيضاً للمعالجة، يصابون بالرمد الوليدي الذي يمكن              يولدون
 وليد، كل عام بالعمى بسبب هذه الحالة ٤٠٠٠ و١٠٠٠  ما بينوينتهي الحال بأن يصاب. أن يفضي إلى العمى   
  .على مستوى العالم

  
ـ        وإن جهداً عالمياً للقيام بتدخالت فعالة للوقاية من ال           ر الوقايـة  ـزهري الخلقي مـن شـأنه أن يوف

.  حالة وليد ميت أو وفاة للولدان خالل الفترة المحيطة بالوالدة، سنوياً، في قارة أفريقيا وحـدها                ٤٩٢ ٠٠٠ لـ
 انتـشار   حيـث تبلـغ نـسبة     ،  )جمهورية تنزانيا المتحدة  (وفيما يتعلق بالفعالية لقاء التكاليف، فإنه في موانزا،         

 دوالراً أمريكياً لكل سيدة يتم تحري المـرض         ١,٤٤ الحوامل، تقدر تكلفة التدخل بـ       بين ٪٨الزهري النشط   
 دوالراً أمريكياً لكل سـنة مـن        ١٠,٥٦ دوالراً أمريكياً لكل امرأة يتم عالجها من هذا المرض، و          ٢٠لديها، و 

ـ         . سنوات العمر المصححة باحتساب مدة العجز، يتم إنقاذهـا         ن سـنوات   وتتـراوح التكلفـة لكـل سـنة م
 العجز والتي يتم إنقاذها من خالل كافة الدراسات الخاصة بتحـري الزهـري،              دالمصححة باحتساب مد   العمر
  .  دوالراً أمريكيا١٩ً و٤ بين
  
  فرص اإلسراع بوتيرة التصدي  ٣-١
  
   التدخالت الفعالة لقاء التكاليف للوقاية من اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري  ١-٣-١
  

 هو أحد التدخالت التـي ثبتـت علميـاً          األمراض المنقولة جنسياً  ين التدبير العالجي لحاالت     إن تحس 
وإذا تم استهداف   .  بفيروس العوز المناعي البشري لدى السكان بشكل عام        العدوىفعاليتها لخفض معدل حدوث     

ية لقاء التكاليف تصبح توجيه الخدمات إلى مجموعة معينة من السكان معرضة ألخطار سراية عالية، فإن الفعال    
  .أمراً مؤكداً بصورة أكبر

  
  شراكات جديدة  ٢-٣-١
  

 بفيروسه والذي يتضمن التزامـاً بمكافحـة        العدوى و األيدزهناك تصميم عالمي متجدد لمكافحة وباء       
إن إعالن األمم المتحـدة لاللتـزام بمكافحـة    .  بوصف ذلك استراتيجية وقائية مبدئية    المنقولة جنسياً  األمراض

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

 وقد شهدت ساحة التنمية الدولية      .جنسياًة   المنقول للعدوى، بما في ذلك المعالجة المبكرة والفعالة        األيدزلجائحة  
، بما في ذلك، جمعيات المساندة والدفاع عن الحقوق، وشبكات وجماعات تتمتع            شركاء ومصادر تمويل جديدة   

. بنفوذ وتأثير قوي، إلى جانب شركاء من القطاعات غير الصحية، مثل القطاع التجاري والمؤسسات الخيريـة      
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لية عن طريق مصادر التمويل الجديدة هذه، إضافة إلى المـصادر الموجـودة             ومن الممكن حشد الموارد الما    
 ١.جنسياً المنقولة األمراضلجميع بالفعل، لتحقيق التصدي المكثف 

  
محدودة المـوارد، مثـل     الماكن  األ في   المحققة والنتائج الناجحة    ويشير الطيف المتنوع من التدخالت    

األمـراض   أنه باإلمكان مكافحـة      إلى والسويد والمملكة المتحدة،     نمركالداتايلند وأوغندا، وبلدان أخرى مثل      
 .بالدرجة الالزمة  باستنهاض التأيـيد السياسي والموارد الكافية للقيام بهذه األنشطة واستمرارها           المنقولة جنسياً 

لمعلومات وتعميم   في أن التعاون بين البلدان والشراكات مع الوكاالت المعنية من شأنه تيسير تبادل ا              ءمرا وال
  .الدروس الناجحة

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

عالوة على ذلـك،    . اء اإلصابة بالزهري، كما كان الحال في هايتي       المناعي البشري، بينما هم يموتون من جر      
 . لقاء تكاليفهاالتدخالتفإن هذا الربط من شأنه أن يعزز من فعالية 

  
  التقنيات الجديدة لتعزيز أنشطة التصدي  ٣-٣-١
  

 هناك فرصاً سانحة الستخدام طرائق ابتكارية للوقاية من األمراض المنقولـة جنـسياً وترصـدها              إن  
ورعاية مرضاها وذلك نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي تم تحقيقه في مجال تشخيص تلك الحـاالت وعالجهـا                 

  .وسبل التمنيع ضدها والحيلولة دون اإلصابة بها
  

  االختبارات التشخيصية السريعة

من تحري   لكشف اللولبية،     على وجه السرعة   تمكن االختبارات الجديدة التي تجرى في نقاط تقديم الرعاية          •
  . تقديم المعالجة الالزمة دون تأخيروبالتاليداء الزهري في المراكز الصحية النائية 

 
 واالسترشاد  األمراض المنقولة جنسياً  اتجاهات   التضخيم للحموض النووية لرصد      اختباراتيمكن استخدام     •

لـى العينـات الـسهلة       ع بعض هذه االختبارات  ويمكن استخدام   . بها لتوجيه بروتوكوالت تعديل المعالجة    
 .التجميع مثل البول والمسحة المهبلية التي تجرى ذاتياً

 
يجري حالياً تطوير جيل جديد من االختبارات التشخيصية السريعة والزهيدة الثمن والخاصة بالكشف عن                •

  .المتدثرات عدوى
 

 المداواة

 أصـبحت    واألسيكلوفير )الً فيها لألمراض التي يكون فعا   (هناك بعض األدوية مثل السيـبروفلوكساسين،        •
، كما أن هناك أدوية أخرى مثل األزيثرومايسين والسيفيكـسيم، التـي تتمتـع بـالميزة                أسعارها ميسورة 

اإلضافية المتمثلة في كونها أحادية الجرعة، والتي سوف تصبح أقل سعراً مع انقـضاء فتـرة تـسجيل                  
واليزال البنسلين ناجعـاً فـي      . ميات ضخمة منها  وقد تم وضع االستراتيجيات الخاصة بتأمين ك      . براءتها

                                                      
 والـسل والمالريـا،   األيـدز  على المستوى الوطني الـصندوق العـالمي لمكافحـة    اآلليات المتاحةتشمل بعض    ١

 التي تستهدف زيادة سبل الحصول علـى مـضادات الفيروسـات            واستراتيجيات ومبادرات الواليات المتحدة األمريكية    
 بليون دوالر أمريكي بما في ذلك ما يقرب         ١٥قدم  التي ت (،  األيدزالقهقرية، وخطة طوارئ الرئيس بوش إلغاثة مرضى        

 بفيروسـه، علـى مـدى خمـس         العدوى و األيدزلمكافحة جائحة   )  باليين دوالر أمريكي في صورة تمويل جديد       ٩من  
 من البلدان األكثر ابتالء بهذا المرض وبرامج البنك الدولي المتعددة القطاعـات لمكافحـة    ١٥سنوات، مع التركيز على     

  .األيدز ولمنقولة جنسياًاألمراض ا
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معالجة اإلصابات المبكرة بالزهري، ويمكن إعطاؤه كمعالجة أحادية الجرعة، وإن كانت تتم عن طريـق               
 .الحقن

 
 اللقاحات

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

 لضمان تحقيق تغطية على     االستراتيجيات ووضعها لتعزيز تنفيذها واستخدامها في برامج التمنيع الوطني        
  .جنسياً، وبخاصة في فئة المراهقين قبل أن يصبحوا نشطين عاٍلمستوى 

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

وتمـس  . سلدى النساء الالتي لم يتعرضن سابقاً لإلصابة بالنمط األول أو النمط الثاني من هـذا الفيـرو                
اع معدل انتشار  ونظراً الرتف .الحاجة إلجراء المزيد من التجارب الميدانية في أماكن مختلفة لتقيـيم فائدته          

، فإن استخدام لقاح    األيدز من فيروس الهربس البسيط، وأهميته في زيادة انتقال فيروس           ٢بالنمط   العدوى
ومن . خيرال من فيروس الهربس البسيط في مرحلة مبكرة يبشر بكل           ٢ بالنمط   العدوىللوقاية من انتشار    

كومات، للتخطيط وإلحراز تقدم في مضمار      ثم يجب أن يتضافر المجتمع الدولي، ووكاالت التمويل، والح        
  . من فيروس الهربس البسيط٢ بالنمط العدوىإعداد لقاحات فعالة ضد 

 
، وبالتالي ينبغي على البلدان وضع خطط       ١٩٨٢منذ عام   ،  "البائي"إن هناك لقاحاً وقائياً ضد التهاب الكبد          •

لحالي في برامج التمنيع من أجل ضمان تمنيع        واستنهاض تضمين اللقاح ا   " البائي"للوقاية من التهاب الكبد     
فيروس  ب العدوى والمعرضين لخطر اإلصابة ب    جنسياًاألطفال بكل البلدان، وإتاحته لكل البالغين الناشطين        

  ".البائي"التهاب الكبد 
 
   ومكافحتهااألمراض المنقولة جنسياًأسلوب الصحة العمومية للوقاية من   ٤-٣-١
  

 عن طريق استخدام مجموعة مؤلفة األمراض المنقولة جنسياًة فعالة لمرضى يمكن تحقيق وقاية ورعاي
والوقايـة منهـا،     األمراض المنقولة جنسياً  حيث يجب توسيع خدمات الرعاية الخاصة ب      . من أساليب التصدي  

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

 
  .تعلق بااللتماس المبكر للرعاية الصحيةتشجيع السلوك الم  •

 
 بـرامج  ورعاية مرضاها عبر جميـع       األمراض المنقولة جنسياً   من   البدء بتطبيق أنشطة الوقاية     •

 وبرامج مكافحة فيروس     والجنسية الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك مرافق الصحة اإلنجابية        
 توثيق برامج متكاملـة وناجحـة       عدة بلدان  ومن المعروف أنه قد تم في     . العوز المناعي البشري  

، وفيروس العوز المناعي البشري األمراض المنقولة جنسياًوتتسم بالفعالية لقاء التكاليف، لمكافحة  
علـى مـستوى    تماماً كما يحدث    والسل، حيث يتم تقديم الرعاية من قبل مقدمي الرعاية الصحية           

سلوب بالجاذبية، ويوفر التكاليف لكل من العميـل        ويتمتع هذا األ  . مراكز الرعاية الصحية األولية   
 .والنظام الصحي على حد سواء
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  : ويشتمل على لحاالتلإيجاد أسلوب شامل للتدبير العالجي   •
  
  ؛األمراض المنقولة جنسياًتحديد هوية متالزمة   -
  
  ؛ لهذه المتالزمةالميكروباتالمعالجة المناسبة بمضادات   -
  
طرق تجنب أو الحد من مخاطر اإلصـابة بالممرضـات          تثقيف الصحي حول    تقديم المشورة وال    -

  ؛فيروس العوز المناعي البشري بما في ذلك المنقولة جنسياً،
  
  ؛تشجيع على استخدام العازل الذكريال  -
  
 ).لمزيد من التفاصيل ٣-٢-٣راجع القسم  (القرينوإبالغ   -

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

التطبيق والتقيـيم الدقيق للتدخالت المبتكرة، يمكن جمع بينات وبراهين جديدة تستخدم في إضـافة معلومـات                
، التخطيط، التنفيذ، التقيم  : المفهوم التالي األهمية بمكان تطبيق    من  و. لالستراتيجيات والبرامج، وزيادة المعدالت   

 األساليب المبتكرة التي يمكن استخدامها والتعويل عليها في مثـل هـذه             وتشمل. التعزيز)  النجاح إذا تحقق (ثم  
  : ما يليالعمليات

  
األمراض  في مكافحة    القصيرة المدى فعالية  لقد أظهرت هذه االستراتيجية     . العالج الظني الدوري    •

 .فق المالئمة عند استهدافها لمجموعات سكانية محددة، في المراالمنقولة جنسياً

 حيـث إن    .األمراض المنقولـة جنـسياً    التسويق أو الترويج االجتماعي للسلع الخاصة بمكافحة          •
األمراض المنقولة  التسويق االجتماعي لألدوية المغلَّفة أو العوازل الذكرية، التي تستهدف معالجة           

 قد ساهمت )ة ومتسقةباإلضافة إلى التدريب على استخدامهم بصورة صحيح ( والوقاية منهاجنسياً
 . في بعض األماكنالعدوىفي تحسين سبل رعاية مرضى هذه 

 جعل هذه الخـدمات أكثـر       أظهرت التجربة كيفية   فقد   .توفير خدمات سهلة االستخدام للمراهقين      •
ينبغي على كل بلد االنتفـاع بهـذه المعـارف          قبوالً من قبل المراهقين وأكثر تلبية الحتياجاتهم،        

واءمة التدخالت المناسبة بما يتناسب مع احتياجات كل بلد وموقع، فـضالً عـن              والخبرات في م  
 .العمل على الوصول إلى المراهقين وتلبية احتياجاتهم

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

 .يتالءم والظروف واألنشطة المحلية، ومن ثم النهوض بها

أيـضاً  يجب أن تشمل إجراءات الجيل الثاني الخاصة بترصد فيروس العوز المناعي البـشري،                •
قديم  ت هذا األسلوب من شأنه    حيث إن مثل     .األمراض المنقولة جنسياً  إجراءات الترصد السلوكي و   

  . المنقولة جنسياًاألمراضبرامج توفر المعلومات الالزمة حول التدخالت المالئمة لمكافحة كل 
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تشجيع عامة السكان والمجموعات السكانية العالية االختطار علـى اسـتخدام العـازل               ٥-٣-١
  الذكري

 
 في تـوفير    متسقة عند استخدامه بصورة صحيحة و     إن هناك بينات كافية تظهر فعالية العازل الذكري       

كمـا أن    . بفيروس العوز المناعي البشري بالنسبة للنساء والرجال على حد سـواء           العدوىالحماية ضد سراية    
 مـن شـركائهم فـي      بداء السيالن إلى الرجال    العدوى عوامل الخطر المتعلقة بانتقال      العازل الذكري يقلل من   

 للواقي الذكري فقط مع تقليل سراية فيروس العـوز          يح والصح وال يترافق االستخدام المتسق   . العملية الجنسية 
 :انخفاض اكتسابالمناعي البشري وتقليل انتقال العدوى اإلحليلية للرجال، بل يترافق كذلك مع 

 ؛٢ النمط –الرجال والنساء للعدوى بفيروس الهربس التناسلي البسيط   -

 الرجال والنساء للعدوى بالزهري؛  -

  بالمتدثرات؛الرجال والنساء للعدوى  -

 ؛للعدوى بالمكورات البنيةالنساء   -

 ؛ة المهبليةالمشَعربالنساء للعدوى   -

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

  .بفيروس الورم الحليمي البشري
 

 األيـدز  بفيـروس    العدوىوفي ظل وجود هذه البينات، فإنه من األهمية بمكان تقيـيم حجم اإلصابة ب            
وفي البلدان التي   .  في عموم السكان ولدى التجمعات السكانية المعرضة للخطر        األمراض المنقولة جنسياً  وسائر  
 عالية في كل من عموم السكان والتجمعات السكانية المعرضة للخطر، فالبد            عدالتممعدالت  فيها تلك ال  تكون  

 . للمجموعتين فـي صـورة مـضمومة        األكثر مأمونية  يةمن تقديم االستراتيجيات المتعلقة بالممارسات الجنس     
ـ             :تتضمن االستراتيجيتين  ة  تشجيع استخدام العازل الذكري وتوزيعه، واالستعفاف أو االمتنـاع عـن ممارس

 .الجنس، وتأخير بدء المعاشرة الجنسية، واالقتصار على الممارسات الجنسية ضمن اإلطار الشرعي للـزواج             
 مركزة في مجموعات سكانية معرضة للخطر، ينبغـي أن تمثـل            العدوىحاالت  وفي األماكن التي تكون فيها      

 خدمات الرعاية والوقاية األخـرى      تقديمالتدخالت المستهدفة أولوية، ولكن ليس إلى الحد الذي يؤدي الستبعاد           
  .لعموم السكان أو توعيتهم

  
  األمراض المنقولة جنسياًالمعوقات التي تعرقل تقديم خدمات مكافحة   ٦-٣-١
  

، غيـر   األمراض المنقولـة جنـسياً    لقد تراجع على مدى األعوام الخمسة الفائتة االهتمام بالوقاية من           
 الالزمة لذلك، على الرغم من أهميتها كعوامـل معـززة لـسراية             ، ومكافحتها، وكذلك الموارد   األيدزفيروس  

ولقـد  . فيروس العوز المناعي البشري وكعوامل ذات إسهام مباشر في معدالت المراضة والوفيات في العـالم              
 المعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية وإجراء االختبارات ووضع سياسات ركزت أنشطة الدعوة والدعم على    

  .مشورة للمصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشريالتوعية وال
  

) ١٩٩٤ ،القاهرة(التابع لألمم المتحدة    المؤتمر الدولي للسكان والتنمية     من برنامج عمل    وعلى الرغم   
 بالنسبة لمفهوم الصحة الجنسية واإلنجابية، في       )١٩٩٥ بيجين،(المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،      نتائج  و

 مرضـى   إلدماج أنـشطة وقايـة     عن حقوق الصحة اإلنجابية      يتحمس المدافعون  في اإلنجاب، فلم     إطار الحق 
فقد تبين أن . ورعايتهم، ضمن أعمالهم) األيدزبما فيهم المرضى المصابون بفيروس ( األمراض المنقولة جنسياً

كثر تعقيداً ممـا كـان      أ ضمن برامج الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية لتحسين التغطية،          تلك األنشطة إدراج  
وليست هناك معلومات كافيـة حـول       .  ولقد كانت التجارب المتعلقة بدمج هذه األنشطة متباينة النتائج         .متوقعاً
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 والتأثير الذي يمكن أن تحققه فيما يتعلق بالوقاية         التدخالتأفضل األشكال التي يمكن أن يكون عليها دمج هذه          
  . والحمل غير المرغوب فيهالعدوىن م
  

إضافة إلى ذلك، فقد تبين أن التدبير العالجي للمتالزمات لدى النساء الالتي يعانين من إفرازات مهبلية 
المناطق التي يـسجل فيهـا      قد أثبت صعوبته كأداة اكتشاف وتدبير عالجي لعدوى عنق الرحم، وبخاصة في             

 وجود اختبـارات تشخيـصية       إلى ونتيجة لذلك فإن هناك حاجة    .  المنقولة جنسياً  األمراضانخفاض في انتشار    
إال أن تطوير هذه االختبارات يتم ببطء، وأينما توفرت، فهي مكلفة جداً بشكل يجعل . سريعة وميسورة التكاليف

  . الوطنيةبرامج الرعايةالحكومات غير قادرة على إدراجها ضمن 
  

 أن المحـددات     ومن المعـروف   . الوقاية  تجابه محاوالت تعزيز تدخالت    عدة صعوبات أخرى  وهناك  
وأنها تشمل عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، وغيرها مـن          (، متعددة األوجه    جنسياً المنقولة   للعدوىالوبائية  

، فشلت في األخذ بعين االعتبار      العدوى، كما أن الجهود التدخلية للوقاية من        )التباينات االجتماعية واالقتصادية  
وعلى مستوى الرعاية، فإن استمرار اإلمداد باألدوية لمعالجـة         . لمستبطنةالنطاق الكامل للمحددات الدفينة أو ا     

، والعوازل الذكرية، هو أمر حيوي وحاسم، وهو تحد لم يـتم حتـى اآلن مواجهتـه                 األمراض المنقولة جنسياً  
. ر  حول تقليل االختطا    التوعية والمشورة  فضالً عن االفتقار إلى   . بنجاح، وذلك على مستوى األنظمة الصحية     

 فإنه من الضروري أن تكون هناك مشاركة على نطاق أكبر من قبـل              حاالت العدوى هذه  وفي مجال مكافحة    
، إال أن هـذه المـشاركة       )بما فيها المنظمات الالحكومية والعقائدية     (مختلف القطاعات، واألنظمة والمجتمعات   

  .الواسعة التزال تمثل تحدياً، وبخاصة، في مجال المشاركة المجتمعية
  

وعالوة على أوجه القصور هذه، فإن العوامل الدفينة التالية تسهم كذلك فـي فـشل جهـود مكافحـة             
  :األمراض المنقولة جنسياً

 
 في استمرار المفاهيم الخاطئة عن هذه األمـراض والوصـمة           يسهمانالجهل ونقص المعلومات      •

 ؛المترافقة معها

ديمة األعراض، أو ال يـتم إدراك وجودهـا         إلى أن تكون ع   حاالت العدوى تلك    تنزع العديد من      •
 ؛حتى تظهر مضاعفاتها وعواقبها، وخاصة لدى النساء

حـاجزاً  ) والعيادات التي تقدم خـدمات الرعايـة      (بالعدوى  تمثل الوصمة المترافقة مع اإلصابة        •
  .والرعايةمستمراً وقوياً في وجه تنفيذ التدخالت الرامية إلى الوقاية 

 :فقة مع اإلصابة بهذه األمراض، على مستوى الفرد والمجتمع، إلىوتؤدي الوصمة المترا

 تردد المريض في التماس المعالجة المبكرة؛  -

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

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؛

 .ومعالجتهمبالعدوى  القرناءصعوبة إبالغ   -
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 :، تؤخذ العوامل التالية بعين االعتبارلى مستوى وضع السياسات واتخاذ القراراتوع

 من قبل واضـعي الـسياسات ومتخـذي         األمراض المنقولة جنسياً  تُولى أولوية ضعيفة لمكافحة       •
ومن الممكن أن يتفاقم هذا الوضع بسبب الوصمة والتمييـز المـرتبطين بالمـصابين              . القرارات
 . لصحة والتنمية االقتصاديةعلى ا ها تأثيرهميةوالجهل بأبالعدوى 

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

 لوزارات الصحة تحديد األولويات الوطنية،      ،حوبالرغم من أن ذلك يتي    . األمراض المنقولة جنسياً  
 الوصمبسبب   حاالت العدوى هذه   أهمية أقل إلى     اعتادت إعطاء إال أنه يؤدي كذلك بالبلدان التي       

 .في ميزانيات الصحة لديها، إلى االستمرار في ذلك

 بـصفة  يالحظ إخفاق في تقديم التثقيف والخدمات المناسبة للتجمعات السكانية المعـروف عنهـا      •
، مثل الـشباب والمـراهقين، والبغايـا        األمراض المنقولة جنسياً  خاصة، أنها عرضة لإلصابة ب    

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

  .خاص المتأثرين بالصراعات والقالقل المدنيةواألش
  
  مرامي ونطاق االستراتيجية  -٢
  
  الهدف واألغراض  ١-٢
  

 لتوجيه االستجابة العالمية المتسارعة الـوتيرة     ن الهدف من هذه االستراتيجية العالمية هو تقديم إطار          إ  
 وتركز االستراتيجية،   .التنمية الدولية ، وذلك بغية بلوغ مرامي       ومكافحتها األمراض المنقولة جنسياً  للوقاية من   

  :على تحقيق األهداف التالية
  

زيادة التزام الحكومات الوطنية والشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بالتنمية والتطوير، بالوقاية             •
 ؛والمكافحة

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

 ١؛والمواءمة، وتقييم النتائج المحققة

ال تحمل خطـر الوصـمة      المرتبطة بتقديم الرعاية     السياسات والقوانين والمبادرات     التأكد من أن    •
 ؛اق الثقافي واالجتماعي السائديي إطار السفالحساسية بين الجنسين، وتراعي االجتماعية 

تسخير القوى والطاقات لدى كافة الشركاء والمؤسسات للنهوض بـالتدخالت الرامية إلى الوقاية              •
 . وضمان استمرارهاوالمكافحة

  
 :استراتيجيينوتسترشد عملية االستجابة العالمية بعنصرين 

 بما في ذلك طرق تقديم. كييفها على المستوى البلداني واإلقليمياستراتيجية تقنية عالمية يمكن ت: التقنيالعنصر 
 وتستنتج االستراتيجية التقنية الدروس المـستفادة       .بصورة مناسبة  والرعايةالعناصر البرمجية الرئيسية للوقاية     
                                                      

١   Paris Declaration on Aid Effectiveness: Ownership, Harmonisation, Alignment, Results and Mutual 
Accountability. Paris, March 2005.                                                                                                         
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وضح أوجه القصور فـي المجـاالت الرئيـسية     تكما س . التي يجب النهوض بها   و والتدابير التي أثبتت نجاحها   
  :التالية

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

 ؛)مثل المراهقين والبغايا(األولوية 

  التي ال تترافق بأعراض؛العدوىحاالت تشخيص ومعالجة   -

 ؛النهج المتالزمي في التدبير العالجي للنجيج المهبلي غير الطبيعي  -

 ؛القرناء لدى جنسياً المنقولة لألمراض العالجي التدبير  -

 ؛مسلك مقدمي الرعاية الصحية  -

 .مدى توافر ومعولية المعطيات الالزمة ألغراض التخطيط  -

ومن شأن هذه االستراتيجية أيضاً أن تحدد الفرص المالئمة للترابط البنيوي والتكامل مع برامج مرض 
  .، ومشاركة القطاع الخاص في ذلك والجنسيةابية بفيروسه، والصحة اإلنجالعدوى واأليدز

  
 بهدف زيادة الوعي وحشد الموارد على مـستوى العـالم           للدعوةالقيام بحملة عالمية    : الدعم والمساندة عنصر  

أجمع، جنباً إلى جنب مع المبادرات األخرى مثل مبادرة القضاء على الزهري الخلقي، ومكافحة واستئـصال                
 فيروس الورم الحليمي البـشري      وعدوى القابلة للعالج، ومكافحة الهربس التناسلي،       أمراض القرحات الجنسية  

  .التناسلية
  
  الفئات المستهدفة  ٢-٢
  

، كمـا   العدوىعبء  توضح االستراتيجية الخطوط العامة والعناصر الرئيسية لعملية االستجابة الفعالة ل         
وهي ليست محاولة لتقديم دالئل إرشادية      . تبطة بها تقدم معلومات عن األمور والقضايا األساسية المتعلقة والمر       

  .حول كيفية تطوير األنشطة أو تنفيذها
  

 العـدوى  و األيدزالبرامج الوطنية لمكافحة مرض     : على القائمين على إدارة    هذه االستراتيجية    وتركز
ـ         وأصحاب المصلحة ،   والجنسية بفيروسه، والصحة اإلنجابية   ة فـي    في القطاع الصحي مـن مقـدمي الرعاي

 السياسات وغيرهم من متخذي القـرارات فـي القطـاع           وراسميعام والخاص، ووزراء الصحة،     القطاعين ال 
والشركاء غير الحكوميين واإلدارات والهيئـات      ) بما فيها منظمة الصحة العالمية    (الصحي، والوكاالت الدولية    

  .الحكومية األخرى، والجهات المانحة
  
  المبادئ اإلرشادية  ٣-٢
  

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

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

  .الجنسي
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 :وترتكز االستراتيجية على المبادئ اإلرشادية التالية

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

، هي عناصر حاسمة ضمن أنشطة االستجابة الفعالة        األمراض المنقولة جنسياً  الرجل وتمكين المرأة في مكافحة      
 .التي تراعي الحساسية الخاصة بالجنسين

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

ة وإمكانية التوصـل    وإن توفر العوازل الذكري   .  والموارد المتاحة  العدوىبالوبائيات، وأنماط   الخاصة  الوطنية  
 المواقع، هي التي تحـدد الفعاليـة التامـة لعمليـة            كل، في    المنقولة جنسياً  أدوية لعالج العدوى  لها، ووجود   
 .االستجابة

  الجنسية والصحة  جزءاً ال يتجزأ من نطاق الخدمات الشاملة المتعلقة بالصحة         التدخالتيجب أن تكون      -٣
استراتيجية منظمة   اإلنجابية ضمن إطار      الجنسية والصحة  رامج الصحة ب ب  الوثيق الصلة  التعاونوإن  . اإلنجابية

 شأنه أن يسهم، وبشكل كبير، في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية         من  الصحة العالمية المعنية بالصحة اإلنجابية      
ة الجنـسية   المتعلقة بالصحة اإلنجابية، كما أنه أمر حاسم في تنفيذ االستراتيجيات المتعلقة بكـل مـن الـصح                

 .والصحة اإلنجابية

 أمراً حيويـاً ضـمن      األمراض المنقولة جنسياً   و األيدزفيروس  برامج مكافحة   بين   الوثيق   التعاونيعد    -٤
 هي نفسها التي تـؤدي  األيدز بفيروس العدوىفالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تؤدي إلى   عملية االستجابة   

 من حـاالت العـدوى      الوقايةلممرضات المنقولة جنسياً، كما أن سبل       اإلصابة بعدوى األيدز وغيره من ا     إلى  
 وبخاصـة فـي     ،األيدز تمثل عناصر أساسية في الوقاية األولية من فيروس          ،ورعاية مرضاها المنقولة جنسياً   

وإن ضـم   . المواقع والمجموعات السكانية ذات معدالت االنتشار المنخفضة لفيروس العوز المناعي البـشري           
 وسـائر   األيدز البرنامجين من شأنه أن يحقق تالحماً في أنشطة المكافحة ضد كل من فيروس               قوة في أوجه ال 
وإن االستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بالقطاع الـصحي          . جنسياً المنقولة    األخرى العدوى

ن منظمـة الـصحة العالميـة       ، واالستراتيجيات المشتركة بي   ٢٠٠٧-٢٠٠٣ بفيروسه   العدوى و األيدزلمكافحة  
 الحصول الشامل علـى الوقايـة والرعايـة         تحقيق مرمى ، الرامية إلى    األيدزوبرنامج األمم المتحدة لمكافحة     

 .والمعالجة، ستكون بمثابة إجراءات وأطر فعالة ضمن هذا التعاون

ضم النهج  تأن  ويجب  .  ومكافحتها األمراض المنقولة جنسياً  ضروري لتحسين رعاية    إن بناء شراكات      -٥
 القطاعات وزارات الصحة والتعليم، والرياضة، والسياحة، والمواصالت، والقوات النظامية والقـوات            ةالمتعدد

 .المسلحة والقطاعات الخاصة وغير الرسمية

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

 .والحساسية الثقافية للعملية ونتائجها، وحشد االلتزام بتنفيذها

عنصر  والتمييز المترافقين مع هذا األمر، وذلك على المستويين الفردي والمجتمعي،            الحد من الوصم    -٧
 بالوقاية مـن    الرعاية الصحية المتعلقة  خدمات   التماس الرعاية الصحية وتوفير      ن عملية من أجل تحسي  أساسي  

  . ومكافحتهااألمراض المنقولة جنسياً
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  العناصر األساسية لعملية االستجابة  ٤-٢
  

، على المستويين الوطني    األمراض المنقولة جنسياً  إن العناصر االستراتيجية األساسية لبرنامج مكافحة       
  :ليمي، ثابتة وراسخة وتشمل اآلتيواإلق

  
 للتحقق من كونها غير عقابية أو قسرية وأنها         ذات الصلة مراجعة السياسات واألنظمة والقوانين       •

 ؛والمكافحةتسهم في تحقيق غايات برامج وخدمات الوقاية 

، وسلوكيات التمـاس الرعايـة الـصحية         المأمون سلوكيات الجنس : تعزيز السلوكيات الصحية    •
واإلبالغ عن حدوث العدوى لدى شركاء العملية الجنسية وتدبيرها بروح مـن            اللتزام بالعالج   وا

 المسؤولية؛

 بما في ذلك برامج استقصاء الحاالت أثناء الحمل         األمراض المنقولة جنسياً  إيتاء الرعاية لمرضى      •
ي للولـدان عنـد      وتقديم العالج الوقائ   جنسياً األخرى المنقولة    العدوىالمتعلق بمرض الزهري و   

 ؛والتمنيع ضد التهاب الكبد البائيلحماية عيونهم والدتهم 

 عليها ألدوية وسلع ذات جودة عالية تكون في         مأمونة وفعالة يمكن التعويل   ضمان وجود إمدادات      •
، بما في ذلك العـوازل الخاصـة بالـذكور          والمكافحةمتناول إمكانيات المرضى خاصة بالوقاية      

 ؛الحائلة األخرىواإلناث والوسائل 

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

  
مثـل   ويت.وتقديمها في حزمة واحـدة  ، الرئيسية العناصرهذهالبد من استكشاف طرق مبتكرة لتجميع   

 :حتى يتسنىالتحدي في التعرف على أفضل السبل 

 الذين هم في أشـد      حتى يستفيد منها أولئك   استخدام الوسائل والتقنيات سواء المتوفرة أو الجديدة،          -
 ؛الحاجة إليها

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

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

وسائل اإلعالم وتوظيف الدعاة الذين يمكن أن يناضلوا ويناصروا قـضية           إقامة صالت قوية مع       -
 ؛ عبر الشبكات االجتماعية التي يصعب اختراقهاالوقاية والمكافحة

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

 ؛والمكافحةإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص للوقاية   -

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

 ؛المنقولة جنسياً
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 لتدخالت متعددة األوجه تسير في انسجام وتناغم        "حلول سحرية "التحرك الذي يتجاوز البحث عن        -
  . ضمان استمرارها على المستوى الوطني، معمن خالل عناصر ومستويات عديدة

  
 المنقولـة   األمـراض  على النجاح في الوقاية من       التأسيس: االستراتيجية التقنية   -٣

   ومكافحتهاجنسياً
  
  سراية الديناميكيات   ١-٣
  

 تطوراً كبيراً على مـدى       المنقولة جنسياً  حاالت العدوى لقد تطورت معرفتنا حول ديناميكيات سراية       
 الماضية، مدفوعة بفعل الوباء العالمي لفيروس العوز المناعي البشري، األمر الـذي زاد مـن                العشرين سنة 

 ولقد أوضحت النماذج الرياضية والبحوث أهمية الشبكات الجنسية فـي          . األخرى العدوىحاالت  جهود مكافحة   
في مـا يتعلـق بوضـع       وقد كان لتفهم ديناميكيات السراية آثار       . جميع حاالت العدوى هذه   تحديد مدى انتشار    

  .وتصميم التدخالت االستراتيجية للوقاية والمكافحة
  

تتطور، مـع الوقـت،      وبئةاأل، ليس ثابتاً في أي مجتمع سكاني، حيث إن          العدوىإن توزيع معدالت    
 جنـسياً وتمر في أطوار مختلفة تتميز بتغير أنماطها في ما يتعلق بتوزيع وسراية الكائنات الممرضة المنقولة                

 للعـدوى وبصفة عامة، فإن الكائنات المـسببة       .  وفي ما بين المجموعات السكانية أو الجماعات الفرعية        داخل
، تنتقل، على األرجح، بين ومن األشخاص الذين تكون عوامل الخطر لديهم مرتفعة، وبمعدالت              جنسياًالمنقولة  

 ومع تفاقم الوباء، .)وعات األساسيةالمجم (وتغيير القرناء باستمرار خارج إطار الزواج الشرعي       عدوى عالية   
 والذين يكونـون    )الجاسرةالمجموعات السكانية    ( إلى الفئات السكانية األقل تعرضاً للخطر        الممرضاتتنتشر  

وقـد تُزيـد الظـروف االجتماعيـة أو     . بمثابة حلقة وصل جنسية بين المجموعات األساسية وعامة الـسكان        
ة من تعرضهم بصورة أكبر الكتساب أو نقل هذه األمراض، وبالتـالي            االقتصادية لبعض المجموعات السكاني   

إلى مكان آخر، ولكن، وبـصفة عامـة،         وتتغير هذه الشبكات الجنسية من مكان     . الجاسرة تنقلهم إلى هذه الفئة   
 ىالعدو، بدورهم، بنقل    )الجاسرةالمجموعات السكانية   ( لديهم مرتفعة    العدوى الذين تكون معدالت     القرناءيقوم  
األمراض المنقولة  نموذجاً مبسطاً لديناميكيات سراية ١الشكل رقم ويمثل . هم، أو ضمن المجتمع العامقرنائإلى 
  . داخل المجتمعجنسياً

  
  -١الشكل رقم 

   على مستوى المجتمع السكانياألمراض المنقولة جنسياًديناميكيات سراية 
  

  

  

  

  

  

  

  

مجموعات سكانية  
جاسرة

المجتمع العام

ناقلون بتواترات 
 عالية
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ناميكيات التفاعل المختلفة بين المضيف وبين العامل المـسبب للمـرض            بفعل دي  ويزداد الوضع تعقّداً  
، تمثل العدد المتوقـع     R0وهذه المتثابتة،   . ، وهي العدد التكاثري األساسي    R0متثابتة عتبية، هي    والتي يحكمها   

متثابتـة  وال. من الحاالت الثانوية الناتجة عن حالة وحيدة في مجتمع سكاني ألشخاص لديهم االستعداد لإلصابة             
R0  هي نتاج لثالثة متغيرات ممثلة بـR0= ß×D×C حيث تكون ،"ß " العامل المسبب للمرض في كل قدرةهي 

هي معدل تغيـر األنمـاط      " C"هي مدة اإلعداء و   " D"وتكون  ) اإلعداء (العدوىاتصال جنسي واحد على نقل      
غير أن الفترة التي يكون فيها الشخص         عالية اإلعداء  )المستدمية الدوكرية (الممرضات   بعض   تكونو. الجنسية

، بينما هناك كائنات أخـرى مـسببة        )مثل المستدمية الدوكرية  ( لمدة قصيرة    الحامل للعدوى قادراً على اإلعداء    
، ذات خاصـية إعدائيـة      ٢ الـنمط    –للمرض مثل فيروس العوز المناعي البشري وفيروس الهربس البسيط          

 مـن   .ملين للعدوى يكونون قادرين على اإلعداء لمدة طويلة من الزمن         إال أن األشخاص الحا   منخفضة نسبياً،   
، تتميز بخاصـية    )التي تسبب الزهري   (واللولبية الشاحبة ،  والمتدثرة الحثرية ،  النيسيرية البنية جهة أخرى، فإن    

 وفقـاً    يختلف األمراض المنقولة جنسياً  وهكذا، فإن النمط الذي يتطور من خالله وباء         . ومدة إعدائية متوسطة  
وينبغي أخذ كافة هذه العوامل في الحـسبان،        . الختالف التفاعالت في ما بين السكان والكائن المسبب للمرض        
  . ومكافحتهاهذه األمراضكلما أمكن، وذلك عند التخطيط إلقامة برامج فعالة للوقاية من 

  
اعي البـشري، وهـو     شمل فيروس العوز المن    ت جنسياً المنقولة   فيما يتعلق باألمراض  لخطر  عوامل ا و

ويمكن عزو الفروق في القابليـة      . يتباين حسب الجنس، لدى األمهات وأطفالهن حيث يتأثر بشكل غير قياسي          
لإلصابة والعواقب إلى االستعداد البيولوجي، والتفاضالت المرتبطة بالذكورة واألنوثة مثل عدم المساواة فـي              

ي ذلك الممارسات الجنـسية، وسـلوك التمـاس الرعايـة         السلطات، أو الصالحيات، والعوامل السلوكية بما ف      
  .الصحية، وفي بعض األماكن، ضعف التوصل والحصول على الرعاية، وانخفاض المستويات التعليمية

  
   ومكافحتها المنقولة جنسياًالعدوىالوقاية من   ٢-٣
  

جيات الوقايـة  مع أخذ ديناميكيات السراية التي أوجزت أعاله في الحسبان، يجب أن تكـون اسـتراتي      
وينبغي أن يكـون هنـاك تفهـم    . ، مالئمة حتى يمتد نطاق تأثيرها ومكتسباتها إلى أقصى حد ممكن      والمكافحة

  :لألمور التالية من قبل واضعي هذه البرامج

 ؛أي من التجمعات السكانية هي األكثر تعرضاً للخطر  -

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

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

  ؛كيف يمكن تحديد األولويات، والنهوض بالتدخالت  -

 فـي المجتمـع      المنقولة جنـسياً   العدوىوفي بعض المواقع الجغرافية وبعض البلدان، تكون معدالت         
 مقصورة على مجموعات سكانية معينة، وذلك فـي          المعدالت المرتفعة  ينما تكون هذه  السكاني العام مرتفعة، ب   

، والـسلوكيات   األمراض المنقولة جنـسياً    حدوث   مستوياتوإن أنشطة تحديد    . بعض البلدان واألماكن األخرى   
عـازل  االستخدام الصحيح والمتـسق لل    مثل  (والسلوكيات الوقائية   ) مرهي ومعدل تغي  القرناءمثل عدد   (الجنسية  
فـي المجموعـات الـسكانية ذات       ) مثل سلوكيات التماس المعالجة   (، والسلوكيات المرتبطة بالصحة     )يالذكر

 المرتفعة والمجموعات المعرضة أكثر من غيرها لإلصابة والمجتمع الـسكاني العـام، تقـدم               العدوىمعدالت  
 وينبغـي   .ألكثر نجاحاً أي تدخالت المكافحة هي ا    سراية وتساعد على تحديد     المعلومات قيمة حول ديناميكيات     

  . تحديد أولوية التدخالت المستهدفة وذلك وفقاً لالحتياجات والمتطلبات، والجدوى، وتوفر الموارد
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 المجموعات السكانية التي يتطلب األمر تحليل سلوكياتها وقابليتها لإلصابة، بغرض إمكانيـة             وتختلف
وفي ما يلي بعض الفئات التي ينظر إليها على .  آلخراستهدافها بإجراءات تدخلية، من منطقة ألخرى، ومن بلد       

  :للتدخالت المستهدفةأنها بحاجة 

البغايا من اإلناث والذكور والمخنثين وعمالئهم الذين قد يكونون يمارسون الجنس مـع قرنـائهم                 -
 المعاشرين لهم؛

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

 االتصال الجنسي لديهم؛

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

 س أيضاً مع نساء إلى جانب اللواطة؛اللواطيون الذين يمارسون الجن  -

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

 ؛منهمالمساجين، خاصة األحداث   -

 بلدانهم؛الالجئون والمشردون، خارج أوداخل   -

 ، سواء في الجيش أو الشرطة؛العساكر  -

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

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

  .ن ويتعرضون لإليذاءاألطفال والشباب أو األيتام المشردو  -
  

 وفيـروس العـوز     األمراض المنقولة جنـسياً   والمراهقون معرضون لعوامل خطر خاصة لإلصابة ب      
 الصحية أو الدعم الذي يحتاجونه أثنـاء        الرعايةالمناعي البشري ألنهم قد يفتقدون المعلومات أو المهارات أو          

تكون غير مخطط لها ومتشتتة، وفـي كثيـر مـن           وتنزع عالقاتهم الجنسية ألن     . مرحلة النماء الجنسي لديهم   
. الحاالت تكون راجعة لوجود ضغوط أو قسر أو إكراه مقابل تحقيـق مكاسـب مـال أو ضـمان المقبوليـة                    

 ألسباب بيولوجية األمراض المنقولة جنسياًوالمراهقات، بصفة خاصة، معرضات أكثر من المراهقين لإلصابة ب
افات، يتزوج من هم في سن المراهقة، وبخاصة الفتيات، في سن مبكرة،            ففي بعض الثق  . واجتماعية واقتصادية 

 المنقولة  لإلصابة باألمراض مما يستلزم من البرامج الوطنية أن تدرك أن الفتيات الصغيرات يكن أكثر عرضة              
 بـسبب   ات نظراً النطباق العوامل البيولوجية واالجتماعية السالفة الذكر عليهن، وإن كن سيعاملن كبالغ            جنسياً

فيـروس  العـدوى ب   ومكافحتها، بما في ذلك      األمراض المنقولة جنسياً   وتتطلب إجراءات الوقاية من      .زواجهن
 مجموعـة مـن     طيفاً من التدخالت المناسبة للسن، المقدمة مـن قبـل         العوز المناعي البشري، بين الشباب،      

عدد من هذه التدخالت، من خالل مجموعة ويكون القطاع الصحي نفسه مسؤوالً عن القيام ب. القطاعات المختلفة
من هذه االستراتيجية بالمناقشة لبعض هذه األنشطة        ١-٤-٣ويتعرض القسم   . من الشركاء في النظام الصحي    

  .المتعلقة بالمراهقين
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 العـدوى الفعالة المقدمـة لمرضـى       الخدمات   سياقومن ثم يجب تقديم كل التدخالت المستهدفة في         
  .رها من االحتياجات الصحية المقدمة لعموم السكان، والفئات المستهدفة، وغيالمنقولة جنسياً

  
  تعزيز السلوك الصحي  ١-٢-٣
  

بالوقاية من خـالل تـوفير المعلومـات         جنسياً المنقولة   النتشار األمراض تبدأ عملية التصدي الفعال     
م العازل الذكري، تـأخير بـدء      ، بما في ذلك، تعزيز استخدا     الصريحة والدقيقة عن الممارسة الجنسية المأمونة     

ة، أو ضمن إطـار     القرين أو   القرين قبل الزواج، واالقتصار على ممارسة الجنس مع         والتعففالنشاط الجنسي،   
 وباإلضافة للتدخالت الوقائية، فالبد من توفير خدمات الرعاية الـصحية لتـوفير المعالجـة               .الزواج الشرعي 
  .الباكرة والفعالة

  
، هو جـزء مـن عمليـة تكامليـة متعـددة المـستويات،               الجنسي غيير السلوك وإن التواصل بشأن ت   

بالتفاعلية مع المجتمعات السكانية وتهدف إلى تطـوير رسـائل وأسـاليب مـصممة خصيـصاً لهـذا                   تتسم
 جهـود الوقايـة     فـي  التواصل لتغيـير السلوك     إدماجويجب  . قنواتالباستخدام مجموعة مختلفة من      الغرض

الرعاية، فهـذه العمليـة يمكنهـا زيـادة         ودعم  ال يجب دمجه ضمن أنشطة      كما،  لة جنسياً األمراض المنقو  من
 ة المواقـف، والتقليـل مـن آثـار الوصـم           األساسي في  تغييرالوحفز الحوار في المجتمع، وتعزيز       المعرفة

ظمة ، ومساندة عملية وضع السياسات واألن      الرعاية الصحية  خدمات؛ وخلق طلب على المعلومات و     والتميـيز
 وتحسين المهارات الفردية، واحترام     ؛الوقاية والرعاية، والدعم  ب التدخالت الخاصة  وتعزيز   ؛والقوانين المالئمة 

  .الذات
  

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

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

وتفيد البـرامج المدرسـية     .  أو المناقشات الجماعية أو التي تعتمد األسلوب الفردي، من شخص آلخر           األفراد،
في الوصول إلى الشباب الموجودين في المدارس، أما بالنسبة لألشخاص غير الموجـودين فـي               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     
وينبغي التنبه إلى ضرورة أن تتميز الرسائل بالحساسية للذكورة واألنوثة وللثقافة، وأنها ال تقوم بتعزيـز أيـة                

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

  .واحتياجاتهم الخاصة
  

األمـراض  ويجب استخدام استراتيجيات مبتكرة لزيادة الطلب على خدمات ذات جودة عالية لمكافحة             
، مثل الطرق التي تتوجه نحو التسويق برفع الوعي لدى المستهلك حول ما يمكن للمـستهلك أن                 لمنقولة جنسياً ا

ويستند هذا األسلوب على القاعـدة  . يتوقع الحصول عليه من مقدمي الرعاية من معالجة صحيحة عالية الجودة    
وإن إحـداث توقعـات عاليـة    . الـصحية تقديم خدمات الرعاية   المنطقية التي تفيد أن زيادة الطلب تؤثر على         

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

، بمـا فـي ذلـك، التوعيـة         األمراض المنقولة جنسياً  كون التوعية الصحية حول مكافحة      توالبد أن   
زءاً ال يتجزأ مـن الخـدمات الـصحية          بفيروسه، ج  العدوى و األيدزوالمشورة واإلجراء الطوعي الختبارات     

، حيث إن هذه العملية تولد الـدافع لتغييـر الـسلوك             المنقولة جنسياً  للمرضى المصابين بتلك العدوى   المقدمة  
كمـا يجـب أن تركـز       . الجنسي لدى كل من األشخاص المصابين واألشخاص غير المصابين على حد سواء           
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مرض  من أي     وخضوعه للتدبير العالجي المناسب    القرينة إبالغ   الرسائل التثقيفية والتوعية أيضاً على ضرور     
  .العدوى تكرار حدوث لتجنب، منقول جنسياً

  
  العازل الذكري والوسائل األخرى الحائلةتوفير   ٢-٢-٣
  

 في تقليص   ،يعتبر الواقي الذكري المصنوع من الالتكس من أكثر األساليب التكنولوجية المتاحة فعالية           
وبـالرغم مـن فعاليـة العـازل األنثـوي       . جنسياً األخرى المنقولة    العدوى و األيدز لفيروس   السراية الجنسية 

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

بما فيهـا فيـروس     للممرضات  بصورة متسقة لكل المحتاجين إليهم بغرض تقليص مخاطر التعرض الجنسي           
  .األيدز

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

 المهبلية والحجاب سوياً أفضل أداة للحماية يمكـن للمـرأة           اتالميكروبوتمثل مبيدات   . جنسياًاألخرى المنقولة   
فإذا أثبتت أي من هذه الوسـائل الجديـدة         .  قيد االختبار  الميكروباتوحالياً هناك عدد من مبيدات      . التحكم فيها 
ـ            األمراض المنقولة جنسياً  للوقاية من    ي  فعالية، فالبد من إعداد االستراتيجيات الالزمة لتيـسير اسـتخدامها ف

  .المواقع الجغرافية والسكانية المختلفة
  

والبرامج الخاصة باستخدام العازل الذكري ضرورية والزمة للتأكد من تلبية االحتياجات والمتطلبات            
وبمجرد تأمينها، يجب تعزيز استخدام العوازل الذكرية وتوزيعها عن طريق  . الوطنية على نحو مستمر ومتسق    
وتعد عيـادات   . وغير السريرية ) اإلكلينيكية(ذلك في كل من المواقع السريرية       كال القطاعين العام والخاص، و    

رعاية األمومة والطفولة، وتنظيم األسرة، منافذ جيدة لتوزيع العازل الذكري، حيث تكون متاحة للنساء الالتي               
لتـسويق  ولقـد ثبتـت فعاليـة بـرامج ا        . األمراض المنقولة جنسياً  قد يكن معرضات لعوامل خطر لإلصابة ب      

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

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

  
   ورعاية مرضاها المنقولة جنسياًحاالت العدوىتقديم خدمات الوقاية من   ٣-٢-٣
  

، هو توفير الوقايـة      المنقولة جنسياً  باألمراضاألشخاص المصابين    من تقديم خدمات رعاية      القصدإن  
ي تحدث على المدى الطويل من جراء هذه األمراض، لدى األشـخاص الـذين              من المضاعفات والعواقب الت   

 غير المـصابين بهـا، أو إلـى         القرناء إلى   العدوى بالفعل، والحد من انتشار هذه       العدوىيكونون قد أصيبوا ب   
  .الجنين أو الوليد

  
  والرعايةالخيارات االستراتيجية للوقاية 

  
نـاس ممـن يـصابون بـأمراض منقولـة جنـسياً            ُأ ان في أي مجتمع سكاني ك     البد أن يكون هناك   

 وستقوم نسبة من كل من هاتين المجمـوعتين بالتمـاس الرعايـة سـواء               .ممن ال تصيبهم العدوى    وآخرون
. ، أو بسبب علل أخرى غير تلك األمـراض         المنقولة جنسياً  بالعدوىأعراض قد ترى أنها ذات عالقة        لوجود

 أعـراض اإلصـابة بهـذه       تظهر عليهم ألشخاص، ضمن المجتمع،    وفي نفس الوقت، سيكون هناك عدد من ا       
 ال تظهـر علـيهم أعـراض        ُأناسيلتمسون الرعاية لسبب أو آلخر، كما سيكون هناك          ، ومع ذلك ال   العدوى

والبد من تحديد االستراتيجيات المناسبة ووضـعها موضـع         .  فعالً بهذه األمراض   رغم أنهم مصابون  اإلصابة  
ه الفئات المختلفة من األشخاص وذلك على مستوى المجتمع وكذلك على مستوى المراكز             التنفيذ للتعامل مع هذ   

  .الصحية
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تخطيطاً بيانياً لمثل هذا السيناريو، حيث يمثل الجانب األيسر األشخاص الذين لديهم             ٢الشكل رقم   يقدم  
ويمثـل  .  بـأي عـدوى    بينما يمثل الجانب األيمن هؤالء األشخاص غير المصابين       منقولة جنسياً   عدوى ثابتة   

سواء كان أو لم يكن لديهم عدوى من النمط المنقـول   (النصف العلوي المجموعة التي ال تظهر عليها أعراض         
وعلى ذلك،  .  ويمثل النصف السفلي من الجدول مجموعة من األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض             ).جنسياً

ابين بعدوى وتظهر عليهم أعراضها، بينما يمثـل        فإن الربع العلوي األيسر من الجدول يمثل األشخاص المص        
 العدوىوالتحدي هو كيف يمكن اكتشاف اإلصابة ب. الربع السفلي األيسر المصابين بعدوى دون ظهور أعراض

ويمثل الربع العلوي األيمن من الجـدول، األشـخاص   . لدى هؤالء المصابين بها ولكنهم ال يشعرون بأعراض 
م يحضرون إلى مرافق الرعاية الصحية ولـديهم أعـراض تـوحي بإصـابتهم               ولكنه بالعدوىغير المصابين   

، ولكنها تحتاج إلى معلومات  جنسياً المنقولة   األمراضوهذه الفئة من األشخاص ال تحتاج إلى معالجة         . العدوىب
وبالنـسبـة  . وتطمينات إضافة إلى معالجة العلة التي قد تكون مسؤولة عن األعراض التي يشكون منهـــا              

 الربــع الـسفلي األيمـن       ويتعلق. العدوىهذه الفئـة فإن التحدي هو كيف يمكن استبعـاد اإلصابــة ب         لـ
 وال يشكون من أية أعراض، وهذه الفئة من المجتمع السكاني هي فئة تتمتع العدوىاألشخاص غير المصابين بب

المجتمع، أو إذا حضروا إلى     بالصحة وتحتاج إلى معلومات ومعرفة ليظلوا خالين من أية عدوى، سواء داخل             
 موضحة ضمن المناقـشة     والرعاية،والخيارات والسلع الالزمة لتقديم برنامج شامل للوقاية        . أي مركز صحي  

الواردة أدناه، مع األخذ بعين االعتبار ديناميكيات السراية والفئات المختلفة لألشخاص الذين يزورون مرافـق               
  .الرعاية الصحية

  
 يمكـن   التدخالت الفعالة، والمقبولة والتـي     األمراض المنقولة جنسياً  مج مكافحة   وينبغي أن تعزز برا   

وكـذلك مـن    . العدوى لمصابين، للوقاية من حدوث مزيد من     لالوصول إليها وتقوم بتقديم تدبير عالجي شامل        
لعناصـر  وفيما يلـي ا    .المضاعفات الكثيرة والعواقب المرتبطة بهذه الحاالت والتي تحدث على المدى الطويل          

  :األمراض المنقولة جنسياًلمصابين بلالمكونة لبرنامج التدبير العالجي الشامل 

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

 تقديم المعالجة الفعالة؛  -

 لصحي؛خفض أو منع حدوث المزيد من سلوك المخاطرة من خالل أنشطة التوعية والتثقيف ا  -

، مع توفير معلومات واضحة عن كيفية استخدامه بشكل         تشجيع استخدام العازل الذكري وتوزيعه      -
 ؛صحيح ومنسق

 . قد تم إبالغهم ومعالجتهمالقرناءالتأكد من أن   -
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  -٢الشكل رقم 
ـ  أو أمـراض   جنـسياً  المنقولـة    الناجمة عن األمراض   لألعراض السريرية    تخطيطيتمثيل   از الجه

   والخدمات المطلوبةالتناسلي
  

  عامة السكان  

 منقولة بأمراضأشخاص مصابون 
 جنسياً

 منقولة بأمراضأشخاص غير مصابين 
 جنسياً

 غير مصابين ولكن لديهم أعراض مصابون ولديهم أعراض

ال يلتمسون المعالجة  ن المعالجةيلتمسو ال يلتمسون المعالجة

 

 تجنب المعالجة غير الضرورية المعالجة ضرورية

  تدبير عالجي موحد للحاالت

التواصل من أجل تغيير أنماط السلوك 
إلذكاء الوعي بأعراض األمراض 
المنقولة جنسياً وتحسين سلوك 

  التماس الرعاية الصحية

 يتثقيف وتوعية صحية لزيادة الوع

التواصل من أجل تغيير أنماط السلوك 
إلذكاء الوعي والتثقيف بشأن الصحة 

 اإلنجابية والنظافة الشخصية

ض
را
أع

ر 
هو
ظ

   
   

   
   

 
ت 
خال
تد

 

األمراض المنقولة رسائل وقائية حول 
 بما فيها فيروس العوز المناعي جنسياً

  البشري

األمراض المنقولة رسائل وقائية حول 
 بما فيها فيروس العوز المناعي جنسياً

 البشري

ض
ظهور أعرا

 

 غير مصابين وال تظهر لديهم أعراض مصابون وال تظهر لديهم أعراض

ال يلتمسون 
 الرعاية

يحضرون لمرافق الرعاية الصحية 
األمراض المنقولة  ألسباب أخرى غير

  الجهاز التناسليعدوى أو جنسياً
  ال يلتمسون الرعاية

 حاجة للمعالجةعدم ال المعالجة ضرورية

كشف وتحري الحاالت، 
اإلجراءات التشخيصية السريعة   دمج

، جنسياً المنقولة للعدوى
  الظنية الدورية المعالجة

 حمالت لزيادة الوعي

التواصل من أجل تغيير أنماط السلوك 
إلذكاء الوعي والتثقيف بشأن الصحة 

 اإلنجابية والنظافة الشخصية

ية
ير
سر
 ال
ض
را
ألع
ا

 

ض
را
أع

ر 
هو
 ظ
دم
ع

 

ت
خال
تد

 

األمراض المنقولة ول رسائل وقائية ح
 بما فيها فيروس العوز المناعي جنسياً

 البشري

األمراض المنقولة رسائل وقائية حول 
 بما فيها فيروس العوز المناعي جنسياً

 البشري

ض
عدم ظهور أعرا

 

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

وينبغي أن يتلقى العميل تثقيفاً .  لتجنب حدوث المضاعفات ولكسر سلسلة انتشار المرض       جنسياً المنقولة   للعدوى
 المنقولـة   بـاألمراض  وإبالغهم   قرناءلل التدبير العالجي     توفير وتوعية صحية حول االلتزام بالمعالجة، وكذلك     

ضاعفات أو العواقـب    كما يجب إحالة المريض لعالج الم     . ، وتقليل عوامل االختطار، واستخدام العازل     جنسياً
  .الموجودة، عندما تقتضي الحاجة
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  للمتالزماتالتدبير العالجي 
  

، إما عن طريق المظهر الـسريري        المنقولة جنسياً  العدوى تشخيص أي حالة من حاالت       تقليدياً،يتم،  
نفه تعقيدات  أو بواسطة  اختبار يجرى في المختبر، والذي يمكن أن تكت          ) والذي ما يكون غالباً غير دقيق     (وحده  

وحتى لو كان أمراً مرغوباً، فـإن       . أو أن يكون مكلفاً، وبصفة عامة يؤخر المعالجة، في انتظار ظهور النتائج           
 المختبرية يكون غالباً محدوداً، وبخاصة في األماكن التي تعاني من           ختباراتتوفر التشخيص المرتكز على اال    

ة الستمرار عمل المختبر واإلمداد المستمر والمنسق للمواد        مصاعب في الموارد، وذلك نظراً للتكاليف المطلوب      
لهذه األسباب، فإن منظمـة الـصحة العالميـة         . المختبرية الالزمة لالختبار، إضافة إلى ضمان مراقبة الجودة       

 لدى المرضى الذين تبدو لـديهم عالمـات          المنقولة جنسياً  العدوىتوصي بإجراء التدبير العالجي لمتالزمات      
ستمرة ومتسقة يتم إيضاحها في مخطط مجربات بسيط يمكن استخدامه علـى مـستوى عيـادات                وأعراض م 

   ١.الرعاية الصحية األولية
  

لمتالزمات على استعراف مجموعة أعراض وعالمات يتم إدراكها بـسهولة          لويرتكز التدبير العالجي    
 الممرضاتل متالزمة نحو غالبية     وتوجه المعالجة الخاصة بك   . ، يكون قد تم تحديدها جيداً     ممرضاتمع وجود   

ولقد ظهر أن لهذا األسلوب     . المسببة للمرض المسؤولة عن حدوث هذه المتالزمة داخل ذلك الموقع الجغرافي          
المتالزمي فعالية عالية في عالج التهاب اإلحليل والتهاب البربخ، لدى الرجال، والقرحات التناسلية لدى كل من 

 أن متالزمـة    ويجـب مالحظـة   . ابين بالرمد الوليـدي   يد في عالج األطفال المص    الرجال والنساء، كما أنه يف    
اإلفرازات المهبلية ليست نوعية، كما أنها ال تعطي حساسية تساعد في التكهن بوجود المكـورات البنيـة، أو                  

ـ     إال أنه إذا كان الهدف    .  أخرى من تلك التي تصيب عنق الرحم       عدوىالمتدثرات أو أي     ة المبدئي هـو معالج
، فيكون األسلوب إلى المشعرة االلتهاب المهبلي، المعزو، على سبيل المثال، إلى االلتهاب المهبلي الجرثومي أو 

  .الذي تم األخذ به مفيداً ويصبح فعاالً لقاء التكاليف في كافة األماكن
  

ن األمور   دون ظهور أعراض دالة عليها، وهذا األمر هو م         األمراض المنقولة جنسياً  وغالباً ما تحدث    
 التـي   العـدوى الشائعة، وبخاصة لدى النساء، وهناك حاجة لوجود استراتيجيات مختلفة للكشف عـن هـذه               

ويجب أن تكون بعض هذه االستراتيجيات مختصاً بكشف أو         .  والقيام بالتدبير العالجي لها    تترافق بأعراض  ال
تدبير العالجي لحالة افتراضية فيما يتعلق ال لتوفير القرناءتدخالت للوصول إلى تحري هذه الحاالت، مع وجود      

 وتشير عملية كشف الحـاالت الخاصـة        . وزيادة المعارف والتوعية بالمخاطر الفردية     بالعدوى المنقولة جنسياً  
، إلى إجراء االختبارات لدى األشخاص ملتمسي الرعاية الصحية ألسباب غير تلـك             األمراض المنقولة جنسياً  ب

ومن بين التطبيقات البالغة األهمية في ما يتعلق بكشف الحقائق، تقديم           . منقول جنسياً مرض  بالمتعلقة باإلصابة   
 في عيادة رعاية الحمل وضمن خدمات رعايـة صـحة           منقولة جنسياً لألشخاص المصابين بأمراض    الرعاية  

 التـي تجـرى    االختبارات الروتينيةكشف الحقائق،ومن األمثلة الشائعة في . األمومة والطفولة وتنظيم األسرة   
  .للحوامل بشأن تحري وجود مرض الزهري في عيادات رعاية الحوامل ووحدات رعاية صحة األمومة

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

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

المجتمعي، عندما يكون ممكناً ومجدياً ومقبوالً ويتم مع مراعاة السرية الواجبة وحقوق اإلنسان المرعية، يمكن               
.  المصابين بهـا   االت العدوى التي ال تظهر عليها أعراض ومعالجة       حأن يكون بمثابة وسيلة فعالة للكشف عن        

وإن استهداف هؤالء األشخاص الذين يتعرضون لعوامل اختطار عالية، بعملية التحري، من شأنه أن يحـسن                
  .من الفعالية لقاء التكاليف لبرامج التحري

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

 .يالقرحة التناسلية، آالم أسفل البطن، الورم الصفني، الدبل اإلربي، والتهاب الملتحمة الوليد
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ثر من التطـوير الـسريع      وبينما تتطلب االستراتيجيات الخاصة بكشف وتحري الحاالت، إجراءات أك        
، فإنها ستكون أكثر جدوى عندما تصبح مثـل هـذه           جنسياً المنقولة   لتحري األمراض لالختبارات التشخيصية   

وفي جميع األحوال، يجب توجيه االنتباه التام لألمور المتعلقة بالسرية والتوعيـة            . متاحة ومتوفرة  االختبارات
  .والمعالجة

  
  بالعدوى بإمكانية التعرض لإلصابة القريناالستراتيجيات الخاصة بإبالغ 

  
،  المنقولة جنـسياً   لألمراض، والتي تعد جزءاً ال يتجزأ من إجراءات التدبير العالجي           القرينإن إبالغ   

ـ       قرناء الجنس هي عملية يتم من خاللها إبالغ        األمراض المنقولـة    للمرضى الذين تشخص حاالتهم باإلصابة ب
وتهـدف  . وى، وذلك بغرض جعلهم يستفيدون من خدمات التحري والمعالجـة         ، بإمكانية تعرضهم للعد   جنسياً

وهناك ثالثة أساليب . العدوى إلى الوقاية من معاودة إصابة الحالة الدالة والتقليل من انتشار القرناءعملية إبالغ 
  :القرينيتم استخدامها إلبالغ 

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

هم، أو عند إمداد المرضى باألدوية      قرناءتتم إحالة المريض عندما يقوم المرضى الدالون بإبالغ           •
 ؛قرناءلتسليمها لل

هم، مـع   قرناء عندما يوافق المرضى الدالون على إبالغ        العدوىتتم إحالة الشخص المنقولة إليه        •
 الـذين ال يتقـدمون   القرناءأن القائمين على تقديم الرعاية الصحية سوف يخطرون أولئك   إدراك  

 .للخضوع للمعالجة خالل فترة زمنية معينة
  

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

م جداً، حيث إنه يقدم ، لكنه مه  األمراض المنقولة جنسياً   هو أحد أصعب عناصر مكافحة       للقرينالتدبير العالجي   
الستعراف األشخاص الذين لديهم إصابات ال تترافق بأعراض، ومن ثم معالجتهم، وبصفة خاصة             فرصة هامة   
ومع ذلك، فـال يجـب أن       . ي مرحلة اإلصابة المبكرة وقبيل حدوث المضاعفات المرضية لديهن        لدى النساء ف  

 والبد من التأكد من مراعاة جوانب السرية المتعلقة بحالة المريض وكذلك أخذ مـسألة               يكون هذا التدخل قسرياً   
 تختلف حـسب الـذكورة      ناءقرالذكورة واألنوثة في الحسبان، مع اإلدراك بأن تأثيرات هذه األمور بالنسبة لل           

  .واألنوثة واألعراف الجنسية واالجتماعية السائدة
  

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

 وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث الميدانية، وبخاصة في البلدان           .في ظل وجود أنشطة تثقيف وتوعية مالئمة      
 الـذين يتقـدمون     القرنـاء ما يتعلق بمقبولية ذلك، وعدد      ، وفي القرناء المختلفة إلبالغ    النُهجالنامية، وذلك لتقييم    

األمراض المنقولـة    إصابة المرضى الدالين ووقوع      للخضوع للفحص الطبي، وتأثير ذلك على معدالت معاودة       
، فإن التكـاليف والـضرر المحتمـل        القرناء كانت الطريقة التي تتبع في إبالغ        اًعالوة على ذلك، وأي   . جنسياً

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

  األدوية
  

األمراض المنقولـة   التوفير المستمر لألدوية المالئمة أمراً غاية في األهمية لنجاح برنامج مكافحة            يعد    
 من حدوث المـضاعفات والعواقـب التـي    وتقي سلسلة االنتشار  تكسروإن المعالجة السريعة والفعالة     . جنسياً

. يجب أال تمثل حائالً أمام توفرهـا     غير مكلفة، كما أن التكاليف       األدويةهذه  معظم  و. تتطور على المدى البعيد   
وهناك بعض المستحضرات الجديدة والمحسنة، المرتفعة الثمن التي تتطلب آليات تأمين معينـة لجعلهـا فـي                 

وقد تشمل العوامل المتعلقة بجعل هذه المستحضرات في المتناول، مالمح وطنيـة  . متناول الحكومات والعمالء 
اع، والحجم المحدود والمنافسة المحدودة، والرسوم الجمركية التي تفـرض     وإقليمية ودولية مثل براءات االختر    

  .على األصناف المستوردة، والضرائب المحلية، ورفع األسعار على مبيعات الجملة والتوزيع والصرف
  

 عالي النجاعـة   هو ذلك الدواء الذي يكون       األمراض المنقولة جنسياً  والدواء الذي يكون مالئماً لمعالجة        
 له، والذي يؤخذ عن طريق الفم، ويفضل أن يؤخـذ كجرعـة             الميكروبات  مقاومة دل السمية، وال يواجه   ومعت

وقد ينـتج عـن وضـع سياسـة دوائيـة ذات            . واحدة، وأال يكون ممنوعاً استعماله أثناء الحمل أو اإلرضاع        
في المنـاطق النائيـة،     مستويـين يتم بمقتضاها توفير أدوية أقل فاعلية على مستوى مراكز الرعاية الصحية             

متوفرة فقط على المستوى المرجعي، قد ينـتج        ) والتي تكون عادة مرتفعة التكلفة    (وجعل األدوية األكثر فاعلية     
كروبيـة سـريعة    يعن ذلك معدل غير مقبول من المعالجة الفاشلة، وحدوث المضاعفات وحدوث مقاومـة م             

  .لألدوية، وتآكل للثقة في الخدمات الصحية
  

 فالبد من وجـود اسـتراتيجية        المأمونة والفعالة  كن للبلدان التأكد من استمرار اإلمداد باألدوية      ولكي يم   
وقد . إضافي كاف لستين يوماً على األقل ضمن توفر مخزونالتي يمكن أن ت االستمرار وة المضمونللمشتريات

  .وثيقة من هذه ال٦-٥-٣تم التعرض بالمناقشة الستراتيجيات تأمين األدوية في القسم 
  

  االختبارات التشخيصية
  

 يحدث في العالم النامي، حيـث       جنسياً المنقولة   لألمراض من العبء العالمي     ٪٩٠إلى٪  ٨٠ إن حوالى   
 تشخيـصية   اختبـارات وهناك حاجة لتطوير    .  محدودة أو منعدمة   المالئمة االختبارات التشخيصية    إتاحةتكون  

لمصابين بها، وذلك في المواقع واألمـاكن ذات المـوارد          سريعة لتحسين جودة الرعاية والتشخيص للمرضى ا      
 والمناطق  األمراض المنقولة جنسياً   تشخيصية محسنة لحاالت     اختباراتهناك حاجة عاجلة لوجود     و. المحدودة

 عامالً هامـاً لـسراية      األمراض المنقولة جنسياً  الموطونة بفيروس العوز المناعي البشري، حيث تكون بعض         
  .لعوز المناعي البشريالعدوى بفيروس ا

  
  اللقاحات

  
بالنظر إلى أن وقاية المجتمعات السكانية العالية االختطار تمثل، بصفة عامة، طريقة فاعلـة لمكافحـة                  

، بما  جنسياً المنقولة   لألمراض عن لقاحات فاعلة مضادة      ة من أجل البحث   مالحجج المقد األمراض المعدية، فإن    
 وسوف يكون توفر اللقاحـات المـضادة لهـذه          .مقنعة جداً ناعي البشري،   فيروس العوز الم   ب العدوىفي ذلك،   

.  هـذه  العدوىحاالت  لتكنولوجيات الموجودة حالياً والخاصة بالوقاية من       لترسانة ا العدوى بمثابة إضافة هامة     
  ".بائيال "ي، سوى لقاح االلتهاب الكبدجنسياًوال يوجد أي لقاح فعال حالياً ضد الكائنات الممرضة المنقولة 

  
وسوف يصبح اللقاح الواقي المضاد ألنواع الفيروسات المسببة لألورام الحليمية البشرية، متوفراً عمـا                

قريب، وذلك حسب ما أظهرته تجربة تمت مؤخراً وثبت من خاللها تطوير لقاح فعال ومـؤثر للوقايـة مـن                    
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ولقد تم إجراء مناقشات    . ١٨لنمط   وا ١٦ النمط   – عنق الرحم بفيروس الورم الحليمي       عدوىحدوث واستمرار   
تحت رعاية منظمة الصحة العالمية لتحديد الترتيبات المالئمة للوصول إلى نقطة النهايـة الخاصـة بلقاحـات                 

مثـل مـشكلة    ي الورم الحليمي البشري     والتشجيع على االعتراف بأن فيروس    فيروس الورم الحليمي البشري،     
حة العالمية البلدان على دراسة فوائد إدخال هذه اللقاحـات فـي            وتشجع منظمة الص  . خاصة بالصحة العمومية  

  .برامجها، واستطالع مدى جدواها ومقبوليتها عندما يتعلق األمر بتطبيق مثل هذه البرامج
  

لقد أظهرت التجارب السريرية أن اللقاح المضاد لفيروس الهربس البسيط كان ناجعـاً بالمقارنـة مـع                    
كما اقتصرت على السيدات الالتي لـم يتعرضـن          عته اقتصرت فقط على السيدات،    إغفال إعطائه، إال أن نجا    

) اإلكلينيكيـة (ومع استمرار األبحاث والتجارب السريرية      . ١لعدوى سابقة بفيروس الهربس البسيط من النمط        
 يجب على مديري البرامج القطرية االستمرار في بحث ومناقشة إجراء تجارب على اللقاح المضاد لفيـروس               

 في أماكن ومواقع وبائية مختلفة وذلك بغية تقييم مدى فائدته ومقبوليته وجدواه، مع              ٢ النمط   –الهربس البسيط   
  .القيام في نفس الوقت ببناء القدرات والطاقات إلجراء البحوث وتطبيقها

  
 كما يجب التأكد ومن أجل إنجاح تنفيذ أي استراتيجية تمنيع، فالبد من تحديد الفئة المستهدفة بعناية تامة،   

األمراض من مقبولية اللقاح، وبخاصة ضمن المجتمع السكاني الذي قد ال يدرك أن عوامل االختطار لإلصابة ب               
وبمجرد تحديد الفئة السكانية، واكتمال استنهاضها لقبول التمنيع، فسوف يكـون           . ، مرتفعة لديه  المنقولة جنسياً 

، على نحو سريع ومتسق، باللقاح الناجع، وذلـك لـضمان نجـاح             من األهمية بمكان تزويد هذه الفئة السكانية      
ويمكن أخذ الدروس من بعض برامج التمنيع ضد األمراض المعدية وأيضاً، وعلى نحـو              . استراتيجية التمنيع 
  ".البائي "ي للقاح متوفر وموجود ضد فيروس االلتهاب الكبداالستخدام الواسعصحيح، من عدم 

  
  النهوض بالبرنامج   ٥-٢-٣
  

 ال تـسفر    الصغيرة النطاق والرامية إلى توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً        إن البرامج االرتيادية      
إال عن تغطية لبعض المناطق الجغرافية والمجتمعات السكانية المحدودة، وال يجب انتظار حدوث أي تأثير ذي                

هـذه  مكافحـة   ديد من البرامج الخاصة ب    وهناك الع . المرضبال لهذه البرامج على العبء الذي يقع من جراء          
ورغم النتائج الجيدة     ضمن المجتمع السكاني   صغير التي ينزع منفذوها إلى تطبيق تدخالت على نطاق          العدوى

ولكي يمكن تحقيق تأثير    . التي تحققها إال أنها ال تصل إلى قطاع أوسع من السكان بحيث يكون لها تأثير أكبر               
، العدوى وتلك المتعلقة برعاية مرضى هذه       جنسياً المنقولة   للعدوىلتدخالت الوقائية   أعظم، البد وأن يتم تقييم ا     

وإن الهدف من وراء . وذلك في ما يتعلق بعناصرها التقنية، ومن ثم النهوض بتلك التدخالت التي تثبت فعاليتها   
ن في حاجة إلى هـذه       هو ضمان وصول التدخالت الفعالة إلى التجمعات السكانية التي تكو          النهوض بالبرنامج 

وهذا يعني زيادة نطاق التغطية الجغرافية وعدد األشخاص الذين يتم تقديم الخدمة إليهم ضمن فئة ما                . الخدمات
ستهدفة أخرى، وكذلك توسيع نطـاق      من المجتمع، مع زيادة نطاق تنفيذ البرنامج ليصل إلى تجمعات سكانية م           

  . التي يقدمها هذا البرنامجالتدخالت
  

 عنـدما  سوف يكون له أعظم األثر،        والنهوض بالبرنامج  ة على ذلك، فإن توسيع نطاق الخدمات      عالوو  
يؤثرون أي هؤالء الذين    (تم التركيز على المجتمعات السكانية التي تكون لها األولوية ضمن عملية االستهداف             ي

 الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من وأن تصل هذه) األمراض المنقولة جنسياًعلى ديناميكيات انتشار تأثيراً كبيراً 
 يتطلب تركيـزاً   والنهوض بهاكذلك، فإن توسيع نطاق هذه الخدمات    . األشخاص ضمن هذه التجمعات السكانية    

  :خاصاً على اآلتي

 بهـدف  الجهـود،    مقابل تركيـز  جودة  الجودة الخدمات، حيث إن هناك خطورة من التخلي عن            -
 الوصول إلى عدد أكبر من األشخاص؛
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طاقة االمتصاصية، أي ضمان توفر موارد كافية لدعم عملية توسيع نطاق الخدمات والنهوض             ال  -
 بها؛

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

 
  السياسات والبرامجوضع المعلومات من أجل تحسين   ٣-٣
  
  الترصد  ١-٣-٣
  

 وذلك على كل من الـصعيد الـوطني،         األمراض المنقولة جنسياً  هناك حاجة لتحسين إجراءات ترصد        
. واإلقليمي والعالمي، وذلك ألغراض المساندة، وتخطيط البرامج وإجراءات الرصد والتقيـيم ورعاية المرضى

والتي تحتاج إلى تحسين، ما يلياألمراض المنقولة جنسياًد وتشمل العناصر األساسية المتعلقة بترص ،:  

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،  

هناك نظام إبالغ وطني فعال لإلبالغ عن األمراض المعدية، والكيفية          ا إذا كان     وم مواقع خافرة، 
 ؛) بهااألمراض المنقولة جنسياًالتي يتم تقديم وتنظيم خدمات رعاية مرضى 

الحـاالت المـصحوبة     (للعـدوى تقيـيم ورصد معدل االنتشار لتحديد ومتابعة العبء المرضي           •
 ة محددة؛في تجمعات سكاني) بأعراض وغير المصحوبة بها

 ؛ سببيات العدوىتقيـيم   •

 كروبية؛يرصد المقاومة للمضادات الم  •

  الدراسات الخاصة، تقيـيم الجودة لخدمات الرعايـة باسـتخدام طريقـة العمـالء الغامـضين                 •
)mystery clients.( 

  
ـ                د منهـا   إن العناصر المذكورة آنفاً هي بمثابة أنشطة تكميلية، وتعتمد الطرق التي يتم إجراء كل واح

لترصد، وكذلك على أنظمة اإلبالغ الموجودة والمستخدمة، وذلك كجزء مـن النظـام    لعلى وجود بنية أساسية     
في بلد ما  بفيروس العوز المناعي البشري      العدوىوباء  حالة  من جهة أخرى، فإن ل    . المتكامل لترصد األمراض  

  .وأولويات ترصد األمراض المنقولة جنسياًتأثيرات على أنشطة 
  

   فيروس العوز المناعي البشري  الجيل الثاني منترصد
  

الجيل الثاني من فيروس العـوز      ترصد   ارتباطاً وثيقاً ب   األمراض المنقولة جنسياً  ترتبط أنشطة ترصد    
، باإلضافة إلى ترصد فيروس العوز المناعي البشري واإلبالغ عن حـاالت             األخيرة تشملوالمناعي البشري،   
 على مخـاطر بمـرور      ة المنطوي يةتجاهات السلوك االرصد  بهدف  ، الترصد السلوكي    أليدزااإلصابة بمرض   
في التجمعات الـسكانية المعرضـة      مثل هذه الحاالت      لرصد انتشار  األمراض المنقولة جنسياً  الوقت، وترصد   

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

د صتر، يعد أحد العناصر الهامة ل     األمراض المنقولة جنسياً   لذلك، فإن تقوية إجراءات ترصد       .المناعي البشري 
   .األيدز لجيل الثاني من فيروسا
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 والمـسوحات   األمـراض المنقولـة جنـسياً      هناك ارتباط وثيق بين أنشطة ترصد        وينبغي أن يكون  
هـذه األمـراض    السلوكية، خاصة تلك المسوحات التي تجرى عن السلوكيات الجنسية، ومحـددات وبائيـة              

 بمستويات أقل مـن حقيقتهـا       هذه الحاالت وسلوكيات التماس الرعاية الصحية وعالقتها بالكشف واإلبالغ عن         
وتعتبر إجراءات الترصد هامة جداً في تقيـيم وتحديد أي من التجمعات السكانية هي التي يجـب أن                  . يةالفعل

  .توجه إليها التدخالت المستهدفة
  

وهناك أيضاً حاجة إلى إجراء دراسات خاصة، تـتم بصورة دورية، تركِّز على القـضايا المتعلقـة                
د جزءاً من اإلبالغ الروتيني عن الحـاالت أو تقيــيم معـدل             ، والتي ال تع   األمراض المنقولة جنسياً  بترصد  
 معينة تنتقل عن طريق الجنس، مثـل        عدوىفاشيات  تقصيات حول   ويمكن أن تشمل هذه الدراسات      . االنتشار

والورم الحبيبي اللمفي، والقرح، التي حدثت بين بعض المجموعات الـسكانية وفـي بعـض               فاشيات الزهري   
  .األماكن الجغرافية

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

 بـسبب مـا     األمراض المنقولة جنـسياً   من التردد الذي غالباً ما يحدث لإلنسان إلبالغ السلطات الصحية عن            
عتقاد بعدم جـدوى إبـالغ      يعتري اإلنسان من قلق بالنسبة للسرية أو الوصمة االجتماعية أو الالمباالة، أو اال            

إلـى  ، في العديـد مـن البلـدان،         مرض منقول جنسياً  ب المرضى المصابون    ويسعى .السلطات الصحية بذلك  
الحصول على األدوية من الصيدليات مباشرةً، أو من الجهات غير الرسمية بالقطاع الخاص، دون الحـصول                

ارسات تمثل جزءاً كبيراً من اإلبالغ عن الحاالت         وهذه المم  .أوالً على تشخيص للحالة من قبل طبيب سريري       
إجراء دراسات خاصة لتحديد مدى انتشار هـذا الـسلوك          يكون من الضروري    بمستوى أقل من حقيقتها، وقد      

 النظر في إمكانية إيجاد حوافز للتشجيع علـى اإلبـالغ عـن             يجبوحجم الحاالت التي ال يتم اإلبالغ عنها، و       
  .ح التقدير أو اإلعفاء من التكاليفوقد يشمل ذلك من. الحاالت

  
 الترصد الحالية وذلك من خالل تحسين المرافـق والمـواد المختبريـة             نُظموهناك حاجة إلى تقوية     

وتطوير مهارات العاملين بها، وتعزيز آليات اإلبالغ عن الحاالت، خاصة عندما تكون المرافق التشخيـصية               
 الترصد الحالية، التقديرات التي تــتم بأقـل مـن           نُظمقدرات  ومما يزيد من محدودية     . موجودة ومستخدمة 

 غيـر المـصحوبة     العـدوى ، المعزو إلى حـاالت      جنسياً المنقولة   للعدوىأحجامها الحقيقية للعبء المرضي     
  .العدوىالبد من وضع وتطبيق استراتيجيات مصاحبة لتحري وكشف حاالت اإلصابة بهذه بأعراض، لذلك، 

  
   والتثقيفللتوعية المعطيات المطلوبة

  
 المنقولـة   للعـدوى إن هناك حاجة إلجراء تجميع سريع للمعطيات الموثوقة لتقدير العبء المرضـي             

وتوفر هذه المعلومات، بـدورها، األسـاس   . ، والمضاعفات المترتبة عليها وأيضاً التأثير االقتصادي لها    جنسياً
 على األصعدة   األمراض المنقولة جنسياً   لمكافحة   المنطقي لتوجيه االهتمام بوضع السياسات وتخصيص الموارد      

  .الوطنية واإلقليمية والعالمية
  

  تخطيط البرامج وأنشطة الرصدل  الالزمةالمعطيات
  

وتفيـد  .  لدعم عملية إدارة البرامج    للمعطيات الموثوقة التي تُتاح في الوقت المناسب      هناك حاجة أيضاً    
 في التجمعات الـسكانية المختلفـة، فـي        مراض المنقولة جنسياً  األالدراسات التي تجرى حول معدالت انتشار       

وتقـدير مـدى عـبء      ، وتحديد أولويات التجمعات السكانية المستهدفة،       حاالت العدوى هذه  تقيـيم توزيعات   
والمعطيات الخاصة باتجاهات األمراض المنقولة     .  التي ال أعراض لها على المجتمع      جنسياًاألمراض المنقولة   

 أيضاً في تقييم مدى فعالية وتأثيرات برامج وتدخالت الوقاية من هذه األمراض، كما أنهـا تـساعد                   تفيد جنسياً
  .كمؤشرات بيولوجية التجاهات الممارسات الجنسية غير المأمونة
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  خدمات رعاية المرضىلالمعطيات الالزمة 
  

ا عقوداً مـن الزمـان،       للدواء تؤدي إلى تالشي فعاليته، التي استغرق تطويره        الميكروباتإن مقاومة     
 ووصفه بصورة تزيد عن     استخدامه بشكل غير منضبط   بسبب إساءة استخدام األدوية بصفة أساسية، من خالل         

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

ومما يزيد الطين بلة، أنه يتعين      . 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              و
 وذلك من   المواقع المحلية، ونشوء المقاومة،    في األماكن و   المظاهر السريرية للكائنات الممرضة المسؤولة عن     

وتتـضمن  . ألدويـة األساسية أجل االستمرار في تحديث الدالئل اإلرشاديـة للمعالجــة والقوائم الوطنيـة ل         
النيـسيرية  : ، التي تتطلَّب، بصفة خاصة، القيام بأنشطة رصد لهـا         جنسياًالكائنات المسببة لألمراض المنقولة     

، مـن   ٢ النمط   –، من بين الجراثيم أو البكتيريا، وفيروس الورم الحليمي البشري           والمستدمية الدوكرية ،  البنية
  .الفيروساتبين 

  
ستويات المقاومة بشكل كبير، من بلد آلخر، فإن منظمة الصحة العالمية ال توصـي              وحيث تـتباين م  

وعوضاً عن ذلك، يجب على كل بلد من البلـدان          . بالقيام بأي عالج منفرد يتم كخط أول عالجي لداء السيالن         
لى حقيقـة أن     وهذا بمثابة مأزق، بالنظر إ     –اتخاذ القرارات في هذا الشأن حسب أنماط المقاومة الموجودة به           

العديد من البلدان غير قادرة على إجراء ترصد، وتقوم باالعتماد على معطيات غير مباشرة متجمعة من بلدان                 
  .مجاورة، أو استخدام تقديرات إقليمية

  
  الرصد والتقيـيم  ٢-٣-٣
  

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

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

 األولويـات والتخطـيط     فيمـا يتعلـق بوضـع     عتبر هامة جداً     تُ المعلوماتومثل هذه   . فعاليتها لقاء التكاليف  
  : ما يليدرصتجميع وتحليل للمعطيات من أجل  عمليةالبدء بلذلك، ينبغي . االستراتيجي وتخصيص الموارد

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

 ؛)توعيةتلقي ال و الطوعيةختباراتاالإلجراء 

ئل اإلرشادية الوطنيـة باسـتخدام      مثل نسبة العمالء المعالجين وفقاً للدال     (جودة الرعاية المقدمة      -
 ؛)المؤشرات القياسية

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

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

 ؛)للمعالجة
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 .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      . البحوث الميدانية، بتنفيذ البرنامج وأن يتم ذلك بطريقة هادفة        

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

  .للجنسينللسيدات، وذلك لالسترشاد بها في صياغة استراتيجيات وتدخالت ذات حساسية 
  
  التداخل مع برامج وشركاء آخرين  ٤-٣
  
  برامج القطاع الصحي العام  ١-٤-٣
  

ة بصحة المراهقين وتنظـيم      الصحية األخرى المختص   ضمن البرامج  األمراض المنقولة جنسياً   تندرج
 بفيـروس العـوز     العـدوى  وبقاء الطفل، والوقاية مـن        والتمنيع، األسرة، وصحة المرأة، واألمومة المأمونة،    

 أن تـتفاعل مع بعضها الـبعض أو  وينبغيوهذه البرامج يعتمد بعضها على البعض اآلخر،        . المناعي البشري 
ـ بالمدخالت المتعلقـة تغطية ال من أجل توسيع نطاق     نهالبد م  أمر   وهذا التكامل . تكامل استراتيجياً ت األمراض  ب

 وذلك بغرض التقليل من الفرص الضائعة المتعلقة بالوقاية، والكشف عن الحاالت المصابة بهذه              المنقولة جنسياً 
ويجب كذلك تعزيز وتقوية التعاون في ما بين القطاعين العام والخاص للحصول على جودة .  ومعالجتهاالعدوى

 أمراً صعباً بفعل الحاجة للقيام بمهام أخـرى إضـافية           هذا التداخل أو الترابط يعد    إال أن   .  أكبر وتغطيةفضل  أ
 عن الخدمات    الخاصة بالمهام الجديدة    الصحية مراميهاوبخاصة عندما تختلف     ،البرامج القائمة وإدخالها ضمن   

، فلن  يتواجد كل هذا   مالي وإداري، وإلى أن      وقد تكون هناك حاجة لوجود إشراف إضافي ودعم       .  فعلياً المقدمة
ورغم إسهام االرتباط البيني وتكامل البرامج في تيسير عملية         . يكون ممكناً االفتراض بأن التكامل قد تم إنشاؤه       

 الـصحية، وكـذلك عمليـة التخطـيط         الرعايةزيادة رقعة التغطية بالخدمات المقدمة للعمالء، ووصولهم إلى         
قيقها ليس باألمر السهل وال هو أرخص من حيث التكلفة، وذلك في المرحلة األولى، حيث               اإلداري، إال أن تح   

  .تصبح الفوائد ملموسة ومحسوسة فقط بعد مواجهة الصعوبات وتكبد النفقات في المرحلة األولية
  

   بفيروسهوالعدوى األيدز
  

، هـو   جنـسياً المنقولـة    وسائر األمراض إن األسلوب الغالب لسراية فيروس العوز المناعي البشري         
  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
قف السراية الجنسية لفيروس العوز المناعي البشري وسـائر         والكثير من اإلجراءات التي يتم اتخاذها بهدف و       

 هي نفسها، كما أن الحال هو نفسه بالنسبة للفئات والتجمعات السكانية التي يتم اسـتهدافها لتلقِّـي                  الممرضات
  .التدخُّالت المطلوبة

  
المنـاعي   بفيروس العوز    العدوى، فإنها تسهل سراية     األمراض المنقولة جنسياً  وفي حالة وجود بعض     

 بدرجات متفاوتة، بعوامـل اختطـار       حاالت العدوى التقرحية،   الدراسات، ارتباط    بعضالبشري، حيث أظهر    
 بفيـروس   العـدوى ويمكن أن تكون احتمالية سراية      ). ٢راجع الجدول رقم     (٨‚٥ و ١‚٥ بنسبة تـتراوح بين  

ية التـي تالحـظ فـي الدراسـات         ، أعلى بكثير من المخاطر النسب     ية جنسية العوز المناعي البشري، لكل عمل    
 بـشكل   األمراض المنقولة جنسياً  ويرجع السبب في ذلك إلى أن المشاركين ال يصابون ب         ). األترابية(االستباقية  

وعلى الرغم من أن تأثير العامل المتمم يبدو أعلى بالنسبة لألمراض التقرحيـة،             . مستمر، خالل فترة المتابعة   
 تكون أكثر أهمية، وذلك في بعض التجمعات السكانية بـسبب تواترهـا             ن أن يمك غير التقرحية    العدوىأن   إال

ولقد أضافت بعض الدراسات التدخلية الحديثة، معلومات وثقل لتأثير العامل المتمم الخاص بمرض             . وانتشارها
  . بفيروسهالعدوى واأليدز

  



والخمسون التاسعةجمعية الصحة العالمية    112 

انزا بجمهورية تنزانيـا    ة العشوائية التي أجريت في مقاطعة مو      يلقد أظهرت تجربة المكافحة المجتمع    
، باستخدام عناصر التـدبير     المصحوبة بأعراض  األمراض المنقولة جنسياً  المتحدة 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         . ٪٣٨ بفيروس العوز المناعي البشري بنسبة       العدوى

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

ى ثماني مرات من الرجال الذين كانوا إيجابيي المصل للفيروس، دون أن يكونوا مـصابين               المنوي لديهم، أعل  
 – مصحوباً بأعلى نسبة تركيز لفيروس العوز المناعي البـشري           تورم الخصية بالمني  وكان  . بالتهاب اإلحليل 

، الميكروبـات  وبعد تلقي المرضى المصابين بالتهاب اإلحليل لعالج بمـضادات        .  في السائل المنوي   ١النمط  
 –، قل تركيز الحمض النووي الريبي لفيروس العوز المناعي البـشري            األمراض المنقولة جنسياً  موجهاً ضد   

، في السائل المنوي بشكل كبير في غضون أسبوعين من تلقِّي العالج، إال أن تركيز الحمض النووي                 ١النمط  
بير في تركيز الحمض النووي الريبي لهذا الفيروس        ولم يكن هناك تغير ك    . للفيروس، لم يتغير في بالزما الدم     

وتوحي هذه النتـائج بـأن معالجـة        . في بالزما السائل المنوي وذلك خالل فترة األسبوعين، في الفئة الشاهدة          
، مما يقدم دليالً آخر على أن ١ النمط –التهاب اإلحليل تقلل من إعداء الرجال بفيروس العوز المناعي البشري         

 ومعالجتهـا لـدى     األمراض المنقولة جنسياً   بفيروسه، والتي تشمل الكشف عن       العدوى و األيدزة  برامج مكافح 
  .، قد يفيد في كبح جماح هذا الوباء١ النمط –المرضى المصابين بالفعل بفيروس العوز المناعي البشري 

  
كوسيلة من  ذلك،   هي خيار عالي المردود، وعلى البلدان استثمار         األمراض المنقولة جنسياً  إن معالجة   

وسائل الحد من المراضة الوخيمة الناجمة عن مثل هذه األمراض وكتدخل الهدف منه الوقاية مـن اإلصـابة                  
البرامج المعنية بمكافحـة جميـع       لذا، يجب أن يكون هناك ارتباط قوي بين          .بفيروس العوز المناعي البشري   

 في ضوء التفاعالت    تتكامل جهودها، تمراره، وأن   ، وأن يتم الحفاظ على هذا االرتباط واس       حاالت العدوى هذه  
 وبين العناصر المـشتركة فـي       األمراض المنقولة جنسياً   بفيروس العوز المناعي وسائر      العدوىالتآزرية بين   

، ومكافحة فيروس   األمراض المنقولة جنسياً  وهناك تكامل كلي أو جزئي بين برامج مكافحة         . الوقاية من كليهما  
شري، أو يتم التنسيق بينهما من خالل تخطيط مشترك، وذلك في العديد من أقـاليم وبلـدان                 العوز المناعي الب  

  .العالم
  

، وصياغة السياسات والتـدريب، وتخطـيط        والمساندة وتشمل مجاالت التعاون بين هذه البرامج، الدعوة      
األمـراض  ج مكافحة   وال يجب أن تقتصر أنشطة برام     . وإعداد البرامج، وأنشطة التقيـيم والترصد والبحوث     

 وفيروس العوز المناعي البشري، فقط على التعاون فيما بينها، بل البد أيضاً من التشارك فـي                 المنقولة جنسياً 
  :ما يلي معاً لتحقيق ويمكنها العمل. إعداد وتنفيذ هذه األنشطةالموارد الخاصة بهما ألغراض تخطيط و

اطر وطرق الوقاية، وذلك على مـستوى مراكـز         تثقيف العمالء حول السلوكيات المحفوفة بالمخ       •
   العام والخاص، على قدم المساواةالرعاية الصحية، وداخل المجتمع، وباشتراك القطاعين

 واالختبار الطـوعي للكـشف عـن         والمحافظة على الخصوصية والسرية    تقديم خدمات التوعية    •
لمرضي المتعلق باإلصابة   فيروس العوز المناعي البشري لتمكين األشخاص من معرفة وضعهم ا         

الجة بمضادات الفيروسـات    بفيروس العوز المناعي، مع إجراء التقيـيم المناسب ألغراض المع        
 القهقرية

 لتحسين جودة الحياة لألشـخاص      جنسياً المستحكمة المنقولة     األخرى للعدوىتوفير معالجة فعالة      •
 ليل إمكانية اإلعداءالبشري وتقالمناعي  بفيروس العوز العدوىالمتعايشين مع 

  الوصول إلى األدوية والعوازل الذكريـة ذات       سبلوضع وتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين         •
 الجودة بأسعار تكون في المتناول

ضمان إسهام االستثمارت الوطنية في البنية األساسية للنظم الصحية ونظم توزيع الـسلع، فـي                 •
، بما في ذلـك فيـروس       األمراض المنقولة جنسياً  رضى  تحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة لم     

 صل هؤالء المرضى إلى هذه الخدماتالعوز المناعي البشري، وتيسير تو
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ضمان وجود مضمومة شاملة لرعاية الحوامل تـتضمن إجراءات التحري الالزمة للكشف عـن               •
  .ري، وفيروس العوز المناعي البشري، والزهاألمراض المنقولة جنسياًاإلصابة ب

  
 العـدوى  بوصفها عامـل اختطـار لـسراية         األمراض المنقولة جنسياً   دراسات خاصة ب   -٢الجدول  

  بفيروس العوز المناعي البشري
  

 األمراض المنقولة جنسياً الخاضعون للدراسة المرجع
 التي تمت دراستها

االختطار 
 النسبي

نسبة 
 االحتمال

 ٣,٦  داء المتدثرات  كينيا–البغايا   ١٩٩١بلومر،

 جمهوريـة الكونغـو     –البغايا     ١٩٩٣الجا، 
  الديمقراطية

  داء المتدثرات
  داء السيالن

  داء المشعرات

 ٣,٦  
٤,٨  
١,٩  

أتراب من الجنسين بالواليـات        ١٩٩٤كسلر،  
  المتحدة

  ٢,٥   داء السيالن

 ٣,١٨   داء السيالن المستقيمي  اللواطيون في كندا   ١٩٩٥كريب، 

ن يمارسون الجنس   الرجال الذي    ١٩٨٩كاميرون، 
   كينيا–مع نسائهم 

    ٤,٧  القريح بصورة عامة

الرجال الذين يمارسون الجنس       ١٩٩٣تلزاك، 
 الواليات المتحدة   ––مع نسائهم   
  األمريكية

 أمراض القرحـات    –القريح  
  الجنسية

٣,٠    

–ليمبا كار نجانـارت     
١٩٩٩   

  الزهري   تايلند–البغايا 
  أمراض القرحات الجنسية

  والهربس

  ٣,٧  
٢,٤–٢,٠  

المــؤتمر الــوطني األفريقــي    ١٩٩٦–امبيزفو 
  للمرأة، زيمبابوي

  +أمراض القرحات الجنسية 
  أمراض الحوض االلتهابية

  ٥,٨  

األمـراض  المراجعون لعيـادة       ١٩٩٧بولينجر، 
   في الهندالمنقولة جنسياً

  ٤,٢   أمراض القرحات الجنسية

اللواطيون في الواليات المتحدة       ١٩٨٨ستام، 
  األمريكية

    ٨,٥–٣,٣  الهربس، الزهري

اللواطيون في الواليات المتحدة       ١٩٨٨هولمبرج، 
  األمريكية

    ٤,٤  الهربس

اللواطيون في الواليات المتحدة       ١٩٨٧دارو، 
  األمريكية

    ٢,٢–١,٥  الزهري

  
   اإلنجابية الجنسية والصحةالصحة

  
، وخدمات   المنقولة جنسياً  مرضى المصابين بالعدوى  للهناك ارتباط واسع النطاق ما بين الخدمات المقدمة         

 لتحسين جودة الحياة، وبصفة خاصة،      الرعاية المقدمة لهم تسعى   اإلنجابية، حيث إن    الصحة  الجنسية و الصحة  
  :وكال النوعين من الخدمات يندرج ضمن األنشطة التالية. الحياة الجنسية واإلنجابية للنساء والرجال
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 حيث إن خدمات رعاية الحوامل،      .األمراض المنقولة جنسياً  ة خدمات رعاية مرضى     تحسين إمكانية إتاح    •
تنظيم األسرة، تخدم العديد من السيدات ممن هن في سن اإلنجـاب،            عيادات  وصحة األمومة والطفولة و   

األمراض المنقولـة    تشكِّل شبكة من المرافق الصحية يمكن أن تتسع وتتيح رعاية حاالت اإلصابة ب             وهي
شريحة كبيرة من النساء ضمن المجتمع العام، والتي قد ال يمكن الوصول إليهـا       إضافة إلى تغطية     اًجنسي

ومن الممكن، في هذه المرافق، تقـديم       .  والخدمات الطبية العالجية العامة    العيادات المتخصصة من خالل   
حـول   حـدة    التي تتناسب مع كل مجموعة عمريـة علـى        خدمات التوعية والتثقيف والمشورة الصحية      

، وعوامل االختطار المرتبطة بها، وهذه األنشطة تفيد في تحقيق المزيـد مـن              األمراض المنقولة جنسياً  
ومن خالل إنشاء برامج تحر نظامية؛ يمكن اكتشاف حاالت اإلصابة          .  بهذه األمراض  العدوىالوقاية من   

لذي يمكن معه تجنب العديد من  غير المصحوبة بأعراض لدى النساء، ومعالجتها، األمر ا     بحاالت العدوى 
 .حاالت العدوى غير المعالجةالنتائج الضائرة التي تحدث خالل فترة الحمل والناشئة من 

 تسهم إسهاماً كبيراً في اعتالل الجهاز التناسلي  وعدوى األمراض المنقولة جنسياً  إن  . تحسين صحة المرأة    •
، والحمل المنتبـذ، وسـرطان عنـق الـرحم،          صحة المرأة وذلك من خالل زيادة خطر اإلصابة بالعقم        

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

 .رعاية صحة المرأة

 أو  مرض منقول جنـسياً    حيث إن وجود إصابة ب     .امنع الحمل ومأمونيته  وسيلة  الخيار المتعلق ب  التأكُّد من     •
لمرأة، كما أن المـرأة التـي       النطاق الكامل لوسائل منع الحمل أمام ا      ، تقيد إتاحة    الجهاز التناسلي عدوى ب 

باالعتقاد أن هـذه     إلى وسيلة منع الحمل،      هذه األمراض تستخدم الوسيلة المانعة للحمل قد تعزو أعراض        
). مما يؤدي إلى تقليل مقبوليتها والتوقف عن استخدام وسـيلة منـع الحمـل        ( آثار جانبية    األعراض هي 

، وكذلك التوعية، فيما يتعلق بالحماية المزدوجـة،        األمراض المنقولة جنسياً  وتأتي عملية تحري ومعالجة     
 . من مأمونيتهكعناصر هامة في إطار التحقق من خيار منع الحمل والتأكد

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

روس العوز المنـاعي البـشري، بعـد        والعالج الوقائي من في   تلك األمراض   تقتضي توفير المعالجة من     
 فـي   القرين إلبالغ   للجنسينوهناك أيضاً حاجة للبحث عن طرق تتسم بالحساسية         . التعرض لالغتصاب 

 وهناك حاجة لتحديـد دراسـات       .وقوع العنف ل تجنباً، وذلك   مرض منقول جنسياً  بإصابة  أية  حال وجود   
، وذلك فـي األمـاكن      ألمراض المنقولة جنسياً  ا عن اإلصابة ب   القرينالحالة الناجحة حول موضوع إبالغ      

 القـرين وفي نفس الوقت البدء في إجراء البحوث العملياتية من أجل تعلم كيفية إبـالغ               .  ثقافياً المختلطة
 .بطريقة أكثر تقبالً في األماكن المختلفة اجتماعياً وثقافياً ودينياً

 أن  األمراض المنقولة جنـسياً   حري ومعالجة   يمكن لخدمات ت  . األمراض المنقولة جنسياً  تحري ومعالجة     •
 الجهاز التناسـلي  تحسن من النتائج الصحية بعد إجراء اإلجهاض االختياري، حيث إن وجود عدوى في              

،  لذلك .السفلي، وقت حدوث اإلجهاض، يعتبر عامل اختطار لوقوع المضاعفات التالية لإلجراء الجراحي           
 هو بمثابة خطوة هامة في سبيل الوقاية مـن          لهذه األمراض، اض،  فإن إجراء التدبير العالجي قبل اإلجه     

 . التالية للجراحةالعدوىاإلصابة ب

األمـراض المنقولـة   تواجه كل من خدمات رعاية مرضى      . إدماج األساليب المتسمة بالحساسية للجنسين      •
لذكورة واألنوثـة،    وخدمات الصحة اإلنجابية، تحديات متشابهة في دمج األساليب ذات الحساسية ل           جنسياً

مثـل البغايـا،    (وبخاصة في إشراك الرجال، والوصول إلى التجمعات السكانية المهمـشة أو المهملـة              
، والفقراء في المناطق الحضرية والريفية، والتجمعات السكانية الهاجرة، والمشردين          المخدراتومتعاطي  
 . واالستجابة للمتطلبات الخاصة بالمراهقين)والالجئين
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، جنـسياً ، غير تلك المنقولـة      الجهاز التناسلي  تصيب   عدوىهناك  . األمراض المنقولة جنسياً  ية من   الوقا  •
تصحبها عادة أعراض يمكن اعتبارها خطأ، أعراض عدوى من النمط الذي ينتقل عن طريق ممارسـة                

يـري وداء    الداخلية المنشأ، والتي تنتقل عن طريق الجنس، مثل االلتهاب المهبلي البكت           العدوىف. الجنس
الجهاز المبيضات، تحدث بفعل حدوث تغيرات في توازن النبيت البكتيري الطبيعي والوقائي الموجود في              

 شيوعاً في العالم، كما أنـه       الجهاز التناسلي  عدوىويعتبر االلتهاب المهبلي أكثر أنواع      .  للمرأة التناسلي
ولقد تبين أن نسبة تصل إلـى       . لبلدان النامية يمثل أكثر األسباب المؤدية لإلفرازات المهبلية شيوعاً في ا        

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

ولقد دخلت النابتة الجرثوميـة      .لتالية للوالدة، واإلجهاض التلقائي   األغشية قبل األوان، وحاالت اإلنتان ا     
Bacterial vaginosis  وتتطلـب عمليـة   . بفيروس العوز المناعي البـشري العدوىسراية ضمن أسباب 

، ومضاعفاتها، اتباع أسلوب مـشترك، مـع   الجهاز التناسلي عدوىالتوعية والتثقيف الصحي للوقاية من  
 .في األماكن التي تقدم الرعاية الصحية اإلنجابية، األمراض المنقولة جنسياًافحة الخدمات الخاصة بمك

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

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

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

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

 وبرامج الصحة الجنسية واإلنجابية في إطار البـرامج الوطنيـة           ولة جنسياً األمراض المنق برامج مكافحة   
أن تساهم في تيسير اللقاحات الحالية والمحتملة مثل لقاح االلتهاب الكبدي البائي ولقاحات فيروس              للتمنيع  

 .الورم الحليمي البشري، إضافة إلى توفير سلسلة يتم إعدادها جيداً الستقبال وإدخال أي لقاح جديد
  

 اإلنجابية في أفضل األوضاع التـي تمكنهـا مـن       الجنسية والصحة  إضافة إلى ذلك، فإن خدمات الصحة     
األمـراض المنقولـة    الولدان واألطفال وذلك من خالل تعاونها مع برامج مكافحة   المرأة وصحة  ضمان صحة 

 اإلنجابية التحقُّق مـن     ة الجنسية والصح  ومن أجل ذلك، فإنه ينبغي على القائمين على خدمات الصحة         . جنسياً
  :مما يلي

  
العقابيـل  ويـشمل   ،  األمراض المنقولة جنسياً   وسائر   األيدز بفيروس   العدوىالتثقيف الصحي للوقاية من       •

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

ومن األهمية بمكان إدراك مدى تأثير األنشطة العرقية        . العدوىتعرض النساء والشباب لخطر اإلصابة ب     
األماكن الحضرية أو الريفية أو المهمشة التـي يـصعب          (والثقافات والتوجه الجنسي والمكان الجغرافي      

، والعمر والمهارات الحياتية المختلفة، من أجل إعداد وتوجيه االستجابات الخاصة بعبء            )الوصول إليها 
  . ومضاعفاتها إضافة إلى العقابيل الطويلة األمد التي قد تظهراألمراض المنقولة جنسياً

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

وبالنظر إلـى التكلفـة االجتماعيـة       . أثناء فترة الحمل وتقديم المعالجة المالئمة لكل من المرأة وزوجها         
ض، فإن تحري مرض    واالقتصادية لمرض الزهري الخلقي، وإمكانية حدوث تغيرات في وبائية هذا المر          

ـَم معالجته لدى النساء الالتي يكون لديهن تفاعل مصلي، هو بمثابة تـدخل                  الزهري أثناء الحمل ومن ث
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يتصف بالفعالية لقاء التكاليف للوقاية من الزهري الخلقي والمضاعفات التي تنتج عن عدم معالجته لـدى                
 وينبغي للخدمات أن تتخذ اإلجـراءات       .٪١ عن   اآلباء، حتى في األماكن التي تقل فيها معدالت االنتشار        

 :التالية

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

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

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

 وعمل تقييم لمخاطر معاودة     األمراض المنقولة جنسياً   من   القرناءول معالجة   ينبغي القيام بمناقشة ح     -
 . واتخاذ اإلجراء المناسب حيال ذلكالعدوىاإلصابة ب

السرية  الطوعية   ختبارات، ينبغي تقديم التوعية واال    جنسياً األخرى المنقولة    العدوىكما هو الحال مع       -
 وفي األماكن   .ساء الالتي يتبين أنهن مصابات بالزهري     المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري، للن     

 بصورة كبيرة، يجب تقديم التوعية وإجراء الفحص الطوعي لجميـع           األيدزالتي ينتشر فيها فيروس     
 .الحوامل

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

 . أو أكثر٪١مستوى 

إن هـذا   . الذين تعرضوا الستغالل واعتداء جنسي    والمراهقين   التقييم والتدبير العالجي المتعلق باألطفال      •
ظر إليه على أنه يمثل مـشكلة اجتماعيـة         االستغالل واالعتداء الجنسي لألطفال والمراهقين قد أصبح ين       

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

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

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

 ويجب أن تكون خـدمات الـدعم النفـسي          . غير مصحوبة بأعراض    قد تكون  العدوى أمر هام جداً، ألن   
 .مالًواالجتماعي مشمولة في ذلك، كي يكون التدبير العالجي المقدم لهؤالء المرضى الصغار متكا

  
  خدمات صحة المراهقين

  
 أحد عوامل االختطار الـصحية الكبيـرة وذلـك لجميـع المـراهقين              األمراض المنقولة جنسياً  تمثل  

وفي كل عام، يحدث أن يلتقط واحد من كل عشرين من المـراهقين إحـدى               . ١المنخرطين في أنشطة جنسية   
وإن غالبية المشروعات    . عاماً بعد عام   العدوىفيه  ، ويقل العمر الذي تكتسب      جنسياً البكتيرية المنقولة    العدوى

اإلنجابية لدى المراهقين، ال تركز إال علـى أنـشطة التوعيـة            و  الجنسية  تحسين الصحة  التي تعمل في مجال   
 ضـمن   األمراض المنقولـة جنـسياً    المتعلقة بالصحة الجنسية وتنظيم األسرة وأهملت رعاية حاالت اإلصابة ب         

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

 "صغار الشباب "وفئة اليافعين   .  عاماً ٢٤ – ١٥بينما عرفت الشباب بأنهم األشخاص الواقعين ضمن الفئة العمرية ما بين            
 . عاما٢٤ً – ١٠هي خليط من هاتين الفئتين المتداخلتين، بما يغطي النطاق الواقع بين 
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في عند بلوغهم العمر المناسب من النضج        "صغار الشباب "اليافعين  الوالدين و إن إشراك   و. أهداف إيتاء الخدمة  
. أنشطة إعداد وتخطيط وتنفيذ التدخالت الخاصة بهم هو أمر حاسم إذا ما أريد إحداث تـأثير علـى سـلوكهم                

 جنسياً المنقولة العدوى األساسية التالية، على أقل تقدير، في إطار برامج مكافحة التدخالتوينبغي إعداد وتقديم 
  .اإلنجابية، المقدمة في إطار الرعاية الصحية األوليةالجنسية والصحة وخدمات الصحة 

  
وهناك حاجة  .  بين المراهقين واليافعين أو صغارالشباب     األمراض المنقولة جنسياً   إجراءات ترصد    تقوية  •

مر والجنس وذلك كي يمكن إجـراء        حسب الع  األمراض المنقولة جنسياً  إلى تصنيف المعطيات الخاصة ب    
 .تقييم مالئم للبرنامج ومن ثم تلبية احتياجات المراهقين ومتطلباتهم

 ومـضاعفاتها، وكيفيـة     األمراض المنقولة جنـسياً   تحسين ورفع الوعي والمعرفة، لدى المراهقين، عن          •
لعـوازل الذكريـة     إن التثقيف الجنسي المناسب والصحيح وإتاحة سبل الحـصول علـى ا            .الوقاية منها 

واألنثوية مع وجود رسائل واضحة حول االستخدام الصحيح والمتواصل لها، يجب أن تتوافر أمام جميع               
 وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق المرمى المشترك نحو تحسين الصحة الجنسية وسالمة               .من يحتاجها 
 .المراهقين

رعايـة  لتقديم ال  المرجح أن يكفي نموذج واحد       ومن غير . خدماتالتحسين إمكانية توصل المراهقين إلى        •
ويمكن للخـدمات البنـاء     . ، لتلبية احتياجات ومتطلبات كافة المراهقين     األمراض المنقولة جنسياً  مرضى  ل

 صحة البالغين والتي أصبحت مرغوبة من قبل الشباب من عياداتعلى ما هو موجود فعلياً، بما في ذلك، 
 اإلنجابية المخصصة    الجنسية والصحة   هذه الخدمات، وعيادات الصحة    خالل تقديم تدريب خاص لمقدمي    

خـدمات  للشباب الحصول على كافـة       حيث يمكن    "الحصول على كل شيء في زيارة واحدة      "للمراهقين  
 التي يحتاجونها، ومراكز الشباب متعددة األغراض، والخدمات المدرسية أو الترابطيـة          الرعاية الصحية   

 ومع ذلك، فقد تكون هناك حاجة لوجود أشكال جديدة مبتكرة مثل            .مجموعات العمرية التي تتعامل وفقاً لل   
العيادات المتنقلة، وذلك من أجل الوصول إلى الشباب األكثر قابلية أو عرضة لإلصابة، بما فـي ذلـك                  

  .البغايا واألطفال المشردين، وبصفة خاصة أثناء إقامة االحتفاالت والمهرجانات
 
  اصالقطاع الخ  ٢-٤-٣
  

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

رعاية غير الرسميين هم أول ما يلجًأ إليهم        وكثيراً ما يكون القطاع الخاص أو المعالجون الشعبيون، ومقدمو ال         
 الحكوميـة متفوقـة مـن       العيادات الصحية ، حتى أولئك الذين يرون أن       األمراض المنقولة جنسياً  المصابون ب 

ومقدمو الرعاية التابعون للقطاع الخاص، سواء كانوا مؤهلين أم غير مؤهلين، هم أكثر مقبولية              . الوجهة التقنية 
يكـون   وغالباً ما ا يعتقد عنهم من أن الوصول إليهم أيسر، ومحافظتهم على السرية أكبر،             لدى الكثير، بسبب م   
 أن تلقي العالج لديهم أقل وصمة من تلقيه في مرافق القطاع العام، كما أن التطبيب الذاتي،                 االعتقاد الشائع هو  

  .مورديها، هو أمر شائع أيضاًبعد الشراء المباشر لألدوية، بدون وصفة طبية، من الصيادلة وتجار األدوية و
  

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

اإلجراءات التنظيمية الفعالة والمالئمة لضمان تـوفر       وينبغي قيام الحكومات باتخاذ     . األمراض المنقولة جنسياً  
.  التي يقدمها القطـاع الخـاص      األمراض المنقولة جنسياً  الجودة التقنية، والمساءلة في خدمات رعاية مرضى        

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

 قيام الحكومات ببحث كيفيـة إقامـة عالقـات رسـمية لتعزيـز              كما يجب . اإلرشادية الوطنية الخاصة بذلك   
بطـات المعـالجين     مع اتحادات الـصيادلة، ورا     األمراض المنقولة جنسياً  اإلجراءات المناسبة لرعاية مرضى     
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الشعبيين ومقدمي الرعاية اآلخرين، حسب ما يتطلب األمر في المكان أو الموقع، وعلـى حـسب الـسياسات                  
  .ويجب أن يتم كل ذلك بالتعاون مع المجتمعات السكانية نفسها. والقوانين واألنظمة المعمول بها

  
  إشراك المجتمع  ٣-٤-٣
  

قرارات التي لها تأثير على صحة أفراده، تعتبر هامة جـداً،           إن المشاركة التي يقوم بها المجتمع في ال       
، تحتاج إلى استنباط آليات للحصول على إسهام ومشاركة المجتمـع           األمراض المنقولة جنسياً  وبرامج مكافحة   

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

 توعية وتثقيف المجتمعات حول مدى توفر، ومزايا وعيوب األنواع المختلفة من خـدمات الرعايـة                كما يجب 
هلك، كمـا يمكـن     ويمكن إنشاء جمعيات للدفاع عن حقوق المـست       . األمراض المنقولة جنسياً  المقدمة لمكافحة   

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

وتشمل االستراتيجيات التي ترمي إلى إشراك      . كل جيد الجودة المسبقة التحديد، والمتفق عليها، والمعلن عنها بش       
  :االضطالع باألنشطة التاليةالمجتمع، 

لتـدخالت والخـدمات    ا طلب المجتمـع     وزيادةالمشكلة  ب وعي المجتمع    إلذكاءتوفير المعلومات     -
 المرتبطة بذلك؛

 التشاور المستمر مع المجتمع؛  -

 إشراك المجتمع في وضع وتنفيذ التدخالت؛  -

 راك المجتمع في المسؤولية وتحمل النتائج التي تفضي إليها البرامج المطبقة؛إش  -

 وكبـار رجـال   ، بمن فيهم القادة التقليديون المحليينإشراك القادة السياسيين ورواد الفكر والرأي       -
 .األمراض المنقولة جنسياً، في أنشطة التوعية والوقاية من الدين

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

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

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

 بمـا فيهـا     ألمراض المنقولة جنسياً  اانخراطهم في المناقشات المتعلقة بالنشاط الجنسي، والذكورة واألنوثة، و        
لذا كان من   .  بصراحة من أجل تسهيل إيجاد بيئة لمناقشة هذه القضايا        بفيروس العوز المناعي البشري،      العدوى

المهم تعزيز قدرات هذه المنظمات وتقوية مجاالت التعاون معها حتى تعمل بصورة أكثر فعالية مع الحكومات                
  . ومكافحتهالمنقولة جنسياًاألمراض افي مجال الوقاية من 

  
  الشركاء سائر   ٤-٤-٣
  

 المنقولـة   للعدوى إشراكهم في أعمال التصدي      يجبهناك شركاء وأصحاب مصالح عديدون آخرون،       
 يشمل ذلك إدارات حكومية أخرى مثل المؤسسات التعليمية ويمكن أن. ، وفقاً لما يتطلبه الموقع أو المكانجنسياً

لعمل، والشرطة ومسؤولي مراقبة الحدود، والشركات الخاصة مثـل شـركات النقـل             والرياضية والثقافية، وا  
األمراض المنقولـة   ومن الممكن بحث االستراتيجيات المختلفة المتعلقة بالوقاية من         . والسياحة، وأخرى غيرها  
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ويتعـين  . عمل ورعاية مرضاها في قطاع التعليم وأماكن ال       العدوى ومكافحتها، بما فيها الوقاية من هذه        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           . العدوىرعاية المرضى المصابين بهذه     ب
ب الهجرة المؤقتة أو الدائمة، واألشخاص المشردين، تدخالت تجرى على التجار المتنقلين عبر الحدود، وأصحا      

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

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

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

هي التي تحـدد، بـشكل   في كل بلد على حدة  وإن طاقة وقدرة النظام الصحي   .نجاح حصائلها ، ورصد   جنسياً
 ذات رعايةما يتعلق بتقديم  الوصول إليه فيجنسياً المنقولة لألمراض البرامج الوطنية كبير، المدى الذي تستطيع

جودة رفيعة، في أكبر مساحة جغرافية ممكنة، والوصول إلى الفئات السكانية المتضررة والمستهدفة، لتحقيـق               
 األخرى، مـع    اسليالجهاز التن  وعدوى األمراض المنقولة جنسياً  تأثير محسوس نحو خفض العبء الذي تمثله        

وإن القدرة على تقديم الخدمات بطريقة تحقق المساواة، هي .  جديدةبعدوىالوقاية، في نفس الوقت من اإلصابة    
 المنقولة للعدوىأمر في غاية األهمية، وبخاصة في ضوء الوصمة التي تحيط بأعمال الوقاية والمعالجة األولية            

ودة الموارد تحميل األنظمة الصحية فوق طاقتها، دون وجود التمويل           األماكن المحد  منويتم في العديد    . جنسياً
ولـدى تعزيـز    . الرعايةو المعدات التي تعينها على مواجهة حجم الطلب الحالي أو المستقبلي على             أالمالئم،  

بما فـي ذلـك حـشد    (األنظمة الصحية، البد من التركيز على عملية التمويل لضمان استمرار تقديم الخدمات             
لـضمان الجـودة   (، وتأمين اإلشراف الجيد والمنـتظم  )وارد، وتجميعها، وتخصيص االعتمادات، وصرفها   الم

وضمان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسع البرنامج وامتداد خدماته لتغطية أكبر مساحة             ) والمساواة
  .ممكنة

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

وينبغي كذلك أن تعكس عمليات     .  بعين االعتبار ضمن عملية اإلصالح هذه      األمراض المنقولة جنسياً  الخاصة ب 
 الصحية التي تقدمها مرافـق الرعايـة        للتدخالتتحديد األولويات والتي تستخدم الختيار المضمومة األساسية        

 ضمن العبء الخاص باالعتالالت     األمراض المنقولة جنسياً  تمثله  األولية، ينبغي أن تعكس الحجم الكبير الذي        
تحـسين الجـودة والمـساواة      (كما يجب أن تأخذ المرامي اإلصالحية لألنظمة الصحية         . في الصحة اإلنجابية  

األمراض ب للمصابينمقدمي الرعاية الصحية  ،  )واستجابة العميل، عالوة على ضمان استمرار وفعالية الخدمات       
من قبل القطاع الخـاص     وعلى وجه الخصوص، ينبغي استخدام قضايا التمويل        .  بعين االعتبار   جنسياً المنقولة

  . لألفرادالعدوى، لتوسعة نطاق إتاحة رعاية المرضى المصابين بهذه والمشاركة الفعالة له
  

هـذه   وبائيـات  على تحليـل     جنسياً المنقولة   لألمراض الصحية   النُظمويجب أن تركز جهود استجابة      
، والسلوكيات الجنسية المحفوفة بالمخاطر والمعرضة لإلصابة، واألنماط السلوكية اللتماس الرعايـة            األمراض

واستناداً إلى نتائج التحليل، يتعين وضع برنامج شـامل         . الصحية، ومهارات ومواقف مقدمي خدمات الرعاية     
كما . ات المجتمع المطلوب إجراء التدخالت لها      ومكافحتها، لتغطي كافة فئ    األمراض المنقولة جنسياً  للوقاية من   

 وذلك وفقاً الحتياجات ومتطلبات فئات المجتمع المحددة الموجهة إليها          الرعايةينبغي تصميم استراتيجيات إيتاء     
 األمـراض المنقولـة جنـسياً     وينبغي أن يشتمل البرنامج على تواصل كافة جوانب الوقاية من           . هذه الخدمات 

  الجنسية والصحة  ي ذلك األنشطة المعززة للصحة واالرتباط بخدمات تنظيم األسرة، والصحة         ومكافحتها، بما ف  
ويجب أن يوسع البرنامج مـن نطـاق        .  بفيروسه، وغيرها من الخدمات    العدوى و األيدز و  والتمنيع، اإلنجابية،

خـاص، لتحقيـق    التعاون في ما بين مختلف الشركاء المشاركين فيه، وذلك في كل من القطاعين، العـام وال               
  .االستجابة، متعددة القطاعات، للتصدي لهذه األمراض
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 اآلثار المترتبـة علـى     على خطة لرصد     األمراض المنقولة جنسياً  ويجب أن يشتمل برنامج مكافحة      
وإن توفير المعطيات، بالسرعة المطلوبة، عن أداء البرنامج والتأثيرات التـي يحـدثها، مـن               . التدخالت تنفيذ
 الموارد المطلوبة للقيام بمزيد من األنشطة، وتقديم الدالئل والبينات حول اتجاهـات البرنـامج               أن يؤمن  شأنه

  .المستقبلية
  
  الخدماتإتاحة   ١-٥-٣
  

 لألمـراض عايـة    التي يمكنهم من خاللها التماس الر      األماكنفي معظم البلدان يترك للمرضى اختيار       
يد من مختلف أنواع مقدمي الرعاية المؤهلين وغير المؤهلين          الخدمات مع العد    مقدمو تنافسوي. جنسياًالمنقولة  

وفي كل من القطاعين العام والخاص، هناك مـصادر         . ممن يمارسون العمل الخاص، أو الممارسين الشعبيين      
للعنايـة  ، تشتمل على عيـادات متخصـصة        األمراض المنقولة جنسياً  محتملة لتقديم خدمات الرعاية لمرضى      

، وأقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات التي تضم تخصصات أخرى مثل عيـادات            مراضبالمصابين بهذه األ  
أو المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية األولية،      أو  النساء والتوليد أو عيادات األمراض الجلدية والتناسلية،        

 إليه خدمات رعاية    ويعتمد المدى الذي تصل   . عيادات تنظيم األسرة، وصحة األمومة والطفولة، ورعاية الحمل       
 التي تقدم من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية أو العيادات التخصصية،            األمراض المنقولة جنسياً  مرضى  

ويجب األخذ في االعتبار سـلوكيات التمـاس الرعايـة          . على الظروف الوبائية والتنظيمية والموارد المتاحة     
  .الصحية واألفضليات السكانية المختلفة

  
 ذات  رعايةديد من األماكن، تكمن المشكلة في عدم تلبية أحد المتطلبات أو االحتياجات لتقديم              وفي الع 

، فـي القطـاع العـام،       األمراض المنقولة جنسياً  لمرضى المصابين ب  لرعاية  بالواإلمداد المستمر   . جودة عالية 
ى عندما تكون هذه الخدمات     يؤدي بالضرورة إلى تحقيق تغطية أفضل للتجمعات السكانية ذات األولوية، حت           ال

، لتحقيـق إتاحـة      اإلضـافية   العوامل والبد من مراعاة بعض   . ذات جودة متفوقة وتقدم مجاناً دون أية تكاليف       
ويجـب  . خدمات الرعاية للناس، كما يجب تبني أسلوب يتوجه إلى العميل، وذلك في جميع المواقع أو األماكن               

لجنسين، واالهتمام بالمراهقين والفقراء والفئات المهمـشة، عنـد         االهتمام بشكل خاص بتحقيق المساواة بين ا      
كما يجب تيسير عملية الحصول على الخدمات، بشكل أكبر، وذلك مـن خـالل تحـسين                . التخطيط للخدمات 

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

يقوم بصرف الدواء، وجعلهم يلتزمون بتقديم خدمات عالية الجودة، ويشمل ذلك القيام بـإجراءات لإلشـراف                
وهذه  عامة،   ويجب توعية وتثقيف المجتمعات والمستهلكين حول األمور الصحية بصورة        . التنظيمي والمراقبة 

، من قبـل مهنيـين      العدوى التركيز على أهمية تشخيص ومعالجة هذه        من خالل ، بصورة خاصة،    األمراض
ويمكن أن تمثل أسعار أو وجود األدوية والعوازل الذكرية حاجزاً للوصول إلى هذه الخدمات              . صحيين مدربين 

 من عملية توفر األدوية، إلى جانب يحسنبما وقد يتطلب األمر تغيير السياسات . لدى بعض التجمعات السكانية
النظر في الخيارات األخرى كدعم الدواء المقدم للفقراء، وتوفير العوازل الذكرية على نطاق واسـع لجميـع                 
المجموعات الفرعية السكانية، وتغطية التكاليف التشخيصية ضمن أنظمة تأمين صحي وآليات إحالة للمستويات             

ومن الممكن أن تحسن الخدمات اإليصالية من توصيل الخـدمات إلـى التجمعـات              . ةاألعلى لخدمات الرعاي  
  .السكانية التي يصعب الوصول إليها، أين ما تكون الحاجة

  
  ضمان الجودة   ٢-٥-٣
  

 إصالح القطاع الصحي تعول الحكومات عليها،       عنصران في إن المركزية وخصخصة القطاع الطبي      
 الحكومـات،   يعد تحدياً رئيسياً أمـام    لخاص الذي ينمو بشكل هائل وسريع،        القطاع ا  ضمان الجودة في  كما أن   

والبد للحكومات من القيام بالمهمة العامة األساسية       . دوره وممارساته وذلك بسبب قلة المعلومات المتوفرة عن       
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 الرعايـة   المتمثلة في اإلشراف على هذا القطاع ووضع وتنفيذ اإلجراءات التي تضمن الجودة العالية لخدمات             
  .المقدمة ألفراد المجتمع، في كال القطاعين، العام والخاص

  
   المنقولة جنسياًللتدبير العالجي لألمراضالدالئل اإلرشادية الوطنية 

  
وضع دالئل إرشادية تكون مستندة على أنماط محـددة          جودة التدبير العالجي للحاالت البد من     تعزيز  ل

 ويجـب   .المصابين بهذه الحاالت  لمرضى  لمقدمي الرعاية   جميع  ل على   للعدوى واألمراض، وتعميم هذه الدالئ    
كمـا  . أن يشترك ممثلون عن القطاعين العام والخاص في عمليات وضع وإقرار وتعميم هذه الدالئل اإلرشادية   

ينبغي التدريب على استخدام الدالئل اإلرشادية الوطنية وجعل ذلك متاحاً للعاملين في كال القطـاعين، العـام                 
  .والخاص، ومقدمي الرعاية الصحية والطبية العاملين في القطاع الخاص

  
 كفاءة وجودة   تتدبير عالجي ذا  ومن الممكن التغلب على العديد من العقبات التي تقف في وجه تقديم             

 ضمن إجراءات التدبير العالجي، وبصفة خاصة، لمتالزمات، باستخدام أسلوب اجنسياً المنقولة لألمراض عالية
ورغم كونه مرغوباً، فإن التشخيص     . ، في األماكن التي تكون الموارد فيها محدودة       )ن أن يقتصر على ذلك    دو(

 غير ممكن في العديد من األماكن التي تواجه صعوبة في الموارد، ويجـب استـشارة                السببي لهذه األمراض  
ة الخاصة بـإجراءات التـدبير      الخبراء واللجان الوطنية، للوصول إلى أكثر السبل مالءمة لوضع االستراتيجي         

 والتي يمكن أن تفيد كافة قطاعات المجتمع الذين يكونون بحاجة إلى تلقـي              جنسياً المنقولة   لألمراضالعالجي  
ومن الممكن أن تسفر هذه االستـشارات عـن وضـع مجموعـة مختلطـة مـن                 . الرعاية تجاه هذا المرض   

 للموارد المالية والبشرية واإلنسانية والتقنيـة المتاحـة،         البروتوكوالت التي تعد وتنفذ بشكل جيد ودقيق، وفقاً       
  .وعلى حسب العبء الذي يمثله المرض

  
  الترخيص واإلشهاد واالعتماد

  
للمهنيين، واإلشهاد للمرافق، في الحفـاظ علـى        ) منح الرخصة بمزاولة المهنة   ( تفيد عملية الترخيص  

 الصحية، إال أن عمليـة التـرخيص واإلشـهاد          لرعايةلخدمات ا الجودة والسالمة، والتوزيع الجغرافي السليم      
تنطبقان فقط على مجال الخدمات الصحية، بل تمتد كذلك لتشمل صناعات المستحضرات الدوائية والتـأمين                ال

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         . لمشاركة العريضة للقطاع الخاص   الروابط القوية وا  

مثل عنصراً أساسياً ضمن    ت لها أهميتها كما أنها   الذاتية، التي تعمل خارج اإلطار الحكومي أو بالمشاركة معه،          
  . الجيدةعملية الرقابة التنظيمية

  
قق معايـير واشتراطات معينة، وغالباً ما يتم ربطه بعملية         واالعتماد هو عملية إشهاد بأن المرفق يح        
وإن الترخيص واإلشهاد، اللذين يتمان لمقدمي الرعاية       .  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     (وفر جوانب الجودة    وأيضاً أثناء تقديمهم لها، تلعب دوراً هاماً في ضمان ت         

  ).والتدريبية ومتطلبات التعليم الطبي المستمر
  

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

 الحوافز الممكنة العتماد أو أشكال التقدير األخرى، المرتبطة  وتشمل. الالزمة لمكافأة أصحاب الممارسة الجيدة    
، )التـأمين الـصحي   التغطية ب ويشمل ذلك   (مرافق الرعاية الصحية بالقطاع الخاص      للعاملين ب بوسائل المكافأة   
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 ويمكن أن تـرتبط     .، وبأسعار معقولة  األمراض المنقولة جنسياً   المصابين ب   خدمات شاملة لرعاية   القائمين بتقديم 
المكافآت التحفيزية بااللتزام بتقديم المعطيات المطلوبة للسلطات الصحية بصورة منتظمـة، واالشـتراك فـي               

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

، أو الحصول التفضيلي على خدمات اإلحالة       )مثل برنامج التسويق االجتماعي للعوازل الذكرية     (أخرى مدعمة   
زات أو عقود لتقديم خدمات خارجية مثل قـسائم  التشخيصية والخيارات للمشاركة في األنظمة التي تتمتع بامتيا  

ومن الممكن تحسين   . الصرف، أو األشكال األخرى من الخدمات المدفوعة مسبقاً، التي تعطى للعمالء مباشرة           
عملية االلتزام باألنظمة عن طريق توفير موارد مالئمة للهيئات التنظيمية، مع التمييز الواضح لـألدوار فـي                 

يمية وبين أولئك الذين يخضعون ألعمال التنظيم، وإنشاء جماعات للـدفاع عـن حقـوق               بين الجهات التنظ   ما
  .المستهلك

  
  مراجعة الزمالء والتنظيم الذاتي

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

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

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

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

  .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               
والحفاظ على معنويات العاملين في هذه المرافق وحفزهم علـى  استمرار تقديم خدمات رعاية ذات جودة عالية  

ويجب أال تقتصر مثل هذه . )جمهورية تنزانيا المتحدة ( موانزا مواصلة العمل بنفس الروح، كما أظهرته تجربة      
الزيارات اإلشرافية على مرافق القطاع العام فقط، حيث يمكن تكييفها بالشكل الذي يناسـب مرافـق القطـاع                  

وذلك للحفاظ على جودة الخدمات، وتقديم برامج التعليم المستمر للعاملين فيها، وجعل ذلـك وسـيلة                الخاص،  
وهناك حاجة ألن تتم الزيارات اإلشرافية من خالل إجـراءات ميـسرة            . للتعاون بين القطاعين العام والخاص    

ووسيلة لرفع مـستواهم    ع لهم   حتى ال تبدو وكأنها تمثل تهديداً لمقدمي الرعاية الصحية، بل تكون مصدر تشجي            
 كما أن تدريب المشرفين هو أمر على قدر كبيـر مـن األهميـة، لتحويـل                 .ومواصلة تحسين جودة الرعاية   

  .المهارات التي يتمتعون بها لتكون مصدر دعم وتشجيع بدالً من أن تكون أداة للحكم وتصيد األخطاء
  

  مراكز اإلحالة
  

لة الحاالت المعقدة وكذلك لتأكيد التشخيص، من شأنه أن يحـسن           إن إنشاء مراكز وطنية وإقليمية إلحا     
ويجب أن تكون بروتوكوالت اإلحالة، التي يتم بموجبها تحديد متى وأين يجب أن تـتم               . عملية مراقبة الجودة  

اإلحالة، جزءاً من البروتوكوالت اإلدارية المعيارية التي توضع لكافة العاملين الصحيين المشاركين في تقـديم               
ومن المعروف أن ارتفاع معدالت التسرب أو التوقف عن         . األمراض المنقولة جنسياً  خدمات الرعاية لمرضى    

 ويجب الحرص على عدم إرسال      .المعالجة، هو أمر شائع بين المرضى الذين تتم إحالتهم لمثل هذه األغراض           
  .ئداً لتضيفهالمرضى في رحالت طويلة ومكلفة إلى المراكز التي ال يكون لديها شيئاً زا
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إن اإلشراف الفعال والنشط وتقديم أنشطة التعليم الطبي المستمر من خالل ارتجاع المعلومات الخاصة              
كمـا   .بالحاالت، ودورات التدريب الرسمية أثناء العمل، تساعد في تنمية الروابط في ما بين المراكز المختلفة              

الصحية ومراكز اإلحالة، عن طريـق الزيـارات أو         أن مواصلة التشاور واستمرار االتصاالت بين المراكز        
  .االتصال عن طريق الراديو، تسهم أيضاً في تنمية الثقة المهنية بينهما

  
إال أن الشيء األهم في هذا، هو إنشاء برنامج على مستوى المقاطعات تكون له مرامٍ وأهداف متفـق                  

ويـصبح  . راجعة سنوية أو نـصف سـنوية      عليها، وبروتوكوالت معيارية موحدة، وأهداف أدائية وجلسات م       
االرتباط مع مراكز اإلحالة أكثر شمولية وتفاعلية، مما يفضي إلى إقامة عالقة هادفة ومولدة للدافع والحافز في                 

  .ما بين العاملين
  

  تمويل الخدمات  ٣-٥-٣
  

تألف مـن   يعتبر التمويل والمدفوعات من األعمال األساسية ألي نظام من أنظمة الرعاية الصحية، وي            
ورغم أن كل   . حشد الموارد، تجميع الموارد، تخصيص الموارد، المدفوعات والمشتريات       : أربعة مهام واضحة  

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

  .األنظمة الصحية تأثير قوي على التغطية التي يوفرها البرنامج وتحقيق المساواة والنتائج الصحية بوجه عام
  

 تـرتبط بالـضرورة     ومكافحتهـا،  األمراض المنقولة جنسياً   ألنشطة الوقاية من  وعملية حشد الموارد    
وإن ضمان تخصيص االعتمادات المالية المالئمة      .  بفيروسه العدوى و األيدز بمكافحة مرض    بالبرامج الخاصة 

 العـدوى  واأليدز ومكافحتها، ضمن الغطاء التمويلي العام ألنشطة مكافحة      األمراض المنقولة جنسياً  للوقاية من   
موال، في ضـوء الحاجـة      بفيروسه، يعد عنصراً أساسياً لكل من القرارات الدولية والوطنية الخاصة بجمع األ           

األمـراض المنقولـة     ونظراً لكون الوقاية من      .األمراض المنقولة جنسياً   الحالية لمكافحة    بالتدخالتللنهوض  
، فيجب أن تكون السياسات     األيدز ال يتجزأ من التمويل المخصص لمكافحة فيروس         جزءهو   ومكافحتها   جنسياً

، هـي نفـس سياسـات       األمراض المنقولة جنسياً  رعاية حاالت   الخاصة بالرسوم المدفوعة من قبل مستخدمي       
  .األيدزحاالت اإلصابة بفيروس 

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

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

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

العمليـات الطبيـة     من أن    األمراض المنقولة جنسياً  ويجب أن تتحقق برامج رعاية مرضى       ). مجتمعية مجمعة 
وفي العديد من البلدان التي تواجه صعوبة في الموارد، تمثـل           .  مشمولة ضمن مضمومة المزايا    التي تقوم بها  

تلـك التـي يقـوم بـسدادها        ( األدوية الجزء األكبر من المصروفات التي ينفقها الفرد من جيبه الخاص             تكلفة
 ويمكن أن ترتفع تكـاليف      .سواء للفرد أو للعائلة   ) المرضى أنفسهم بدالً من النظام الصحي أو التأمين الصحي        

إجمالي تكلفة األدوية في أفريقيـا       من   ٪٦٥األدوية التي ينفقها الفرد من جيبه الخاص إلى ما يصل إلى             جميع
  .٪٢٠  بينما من النادر أن تزيد هذه النسبة في الدول الصناعية عن. في آسيا٪٨١جنوب الصحراء، وإلى 

  
من جهة أخرى، فإن التدفق المالي المالئم أو المعقول في كل مستوى من مستويات النظام الصحي من      

وفـي  . األمراض المنقولة جنسياً  ية تقديم خدمات رعاية مرضى      شأنه أن يحسن االستجابة والفاعلية ضمن عمل      
البلدان التي تتخذ فيها القرارات المركزياً، يتم غالباً تخصيص االعتمادات المالية على المستوى المحلي، بمـا                

 أن يكون له حضور ضاغط مؤثر ويتمتع بمهـارات  األمراض المنقولة جنسياً  يتطلب من مدير برنامج مكافحة      
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وفي البلدان التي تواجه صعوبة في الموارد، غالباً ما تكون تجهيـزات عيـادات              .  األعمال  وتنفيذ خطط  إعداد
. الرعاية الصحية العمومية ضعيفة وفقيرة بصورة عامة، األمر الذي يؤدي إلى خفض معنويات العاملين فيهـا               

 بالمدفوعات والمشتروات والتي    ومن الواجب تشجيع عملية المرونة في وضع وتنفيذ مختلف الخيارات المتعلقة          
) مثل قـسائم الـصرف    (تتالءم مع الظروف المحلية، ويجب تجربة الخيارات الخاصة بكل من جانب الطلب             

  ).مثل الحوافز التي تصرف كجزء مكمل للراتب(وجانب العرض 
  

بهدف تنظيم  وبينما تتجه العديد من الحكومات والجهات المانحة نحو اتباع األساليب الشاملة للقطاعات             
 ورعاية مرضـاها    األمراض المنقولة جنسياً  المعونات الموجهة للقطاع الصحي، فسوف تواجه برامج مكافحة         

تحديات فيما يتعلق بالتأكد من أنه يتم تقييم األنشطة العالجية والوقائية ضمن المرامي واألهداف المحددة لهـذه                 
جيه االعتمادات المالية إلى كامل النظام الـصحي ولـيس          ويتم من خالل النهج القطاعية الشاملة، تو      . البرامج

. لمشروعات صحية محددة على أن يتم تحديد األولويات، ضمن القطاع الصحي مـن قبـل وزارات الـصحة         
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 األولويـة  األمراض المنقولة جنسياًب نالمصابيتمويل خدمات رعاية    
  .في الميزانيات الصحية بالبلدان النامية، لمزيد من التقلص

  
   الموارد البشريةتنمية  ٤-٥-٣
  

إن المناقشات المتعلقة بتقديم التدريب في مجاالت القيادة واإلدارة والتخطيط االسـتراتيجي والـدعوة              
وأنظمة المعلومات الصحية والمجاالت العملية األخرى المتعلقة بإدارة البرامج الوطنية          األساسية  ارة السلع   وإد

ورعاية مرضـاها، هـي أمـور تقـع خـارج           وأمراض الجهاز التناسلي     األمراض المنقولة جنسياً  لمكافحة  
جية أكثر شموالً، تكون معنية     اختصاصات هذه االستراتيجية، حيث يجب أن تتم هذه القضايا في سياق استراتي           

وسوف يتم التركيز في هذا القـسم علـى تـدريب           . بتطوير الطاقات واإلمكانات البشرية في القطاع الصحي      
  .األمراض المنقولة جنسياًب للمصابينالعاملين الصحيين القائمين على تقديم الرعاية 

  
 إلى حد ما، عن     مثل هذه الخدمات،  لتقديم  ومن الممكن تلبية االحتياجات المتوقعة من العمالة المطلوبة         

طريق االحتفاظ بالعاملين الصحيين الحاليين وإعادة تدريبهم، وكذلك، وبشكل جزئي، عن طريق تعيين وتدريب              
، وذلك مـن    األمراض المنقولة جنسياً  وينبغي تدريب أعضاء برنامج رعاية مرضى       . عدد إضافي من العاملين   

ويجب تدريب العاملين الصحيين . في إدارة العناصر المختلفة المكونة للبرنامجأجل ضمان قيام كل منهم بدوره 
فعلى سبيل المثال، فإذا كان من المنتظر قيام مقدمي خدمات الرعايـة            . وفقاً لمجاالت العمل الخاصة بكل منهم     

 المنقولـة   األمـراض الصحية في عيادات رعاية الحمل وتنظيم األسرة، بتقديم خدمات الرعاية أيضاً لمرضى             
وعلى نحو مشابه، إذا كان منتظراً قيام األطباء بتقديم أنشطة          . ، فينبغي أن يشمل التدريب المقدم لهم ذلك       جنسياً

  .التوعية والتثقيف والتوعية، فينبغي أن يتم توسيع نطاق تدريبهم ليشمل هذه المهارات
  

رى، ألداء دور أكبر في مجـال       والحاجة ماسة في كليات الطب، والمعاهد التعليمية المتخصصة األخ        
، والذي يشمل جميع الجوانب الوقائية، وجوانب الرعايـة         األمراض المنقولة جنسياً  التدريب الشامل في مجال     

والتوعية، بالنسبة لألطباء، والممرضين، والعاملين بالمختبرات، والصيادلة، وموظفي الصحة العمومية، وذلك           
، وإمكانية  لمتالزماتكما يجب أن يتم دمج التدريب على أساليب ا        .  بهم خالل تلقيهم للتدريب األساسي الخاص    

، واألسس العلمية والمزايا وأوجه القصور في هذا الخـصوص، وذلـك            األمراض المنقولة جنسياً  تطبيقها على   
، أحد المكونـات    األمراض المنقولة جنسياً  وينبغي أن يمثل العنصر الخاص ب     . ضمن المناهج الدراسية المعنية   

  .األساسية للمناهج التدريبية الطبية التي يتلقاها الطبيب بعد التخرج، في مجال الصحة العمومية
  

ـ           الخدمةوالبد من تقديم التدريب أثناء       اء  لجميع أعضاء فريق الرعاية الصحية، بمن في ذلـك األطب
يجب أال يقتصر التـدريب     و. ن في الخط األمامي مثل الكتبة وموظفي االستقبال       ين، والصيادلة والعاملي  يالسرير
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، بل البد أن يتناول أيضاً المواقف والمعتقدات الخاصة للحاالتعلى الجوانب الطبية البيولوجية للتدبير العالجي 
لدى مقدمي الرعاية الصحية، كما يجب كذلك استكشاف األساليب المبتكرة مثل التعلم عن بعد والتعلم بمساعدة                

  .الحاسوب
  

دات المهنية دوراً هاماً في تقديم أنشطة التعلـيم الطبـي المـستمر وتحـديث               ويمكن أن تلعب االتحا   
ذلك من خالل الدورات التدريبية والمـؤتمرات،       و ،المهارات، خاصة لمقدمي الرعاية العاملين بالقطاع الخاص      

ئـل  والمقاالت المنشورة في المجالت الطبية والرسائل البريدية التي تكون على شكل رسـائل إخباريـة ودال               
  .وكتيبات التعليم الذاتي

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

ويجـب تحـسين    .  وبرامج تطوير مهارات العاملين    األمراض المنقولة جنسياً  الرصد والتقييم الخاصة بمكافحة     
 ومكافحتها، وذلك في القطاعـات األخـرى وضـمن           جنسياً األمراض المنقولة المهارات الخاصة بالوقاية من     

وينبغي استكشاف الدور الذي يمكن أن يؤديه       . المجتمعات، من خالل تعزيز اإلمكانات والطاقات وبناء الوعي       
، وذلك في األماكن التـي      جنسياً المنقولة   للعدوىالعاملون الصحيون في المجتمع في مجال التدبيرات العالجية         

  .هذه الكوادرتتوفر فيها 
  

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

  
  دعم المختبرات إلدارة البرنامج  ٥-٥-٣
  

رات، والخبرات، تقلل   إن التكلفة العالية وعدم استمرار توفر المستلزمات والكواشف المطلوبة لالختبا         
.  في العديد من المجتمعات    جنسياً المنقولة   لألمراضبشكل كبير من جدوى بل وتوفر االستقصاءات المختبرية         

 المنقولة جنسياً ومدى صعوبة التعرف على       لألمراض، فإن األعداد الضخمة      هذه الموارد  وحتى في حال توفر   
، تجعل من عملية    حاالت العدوى المرافقة المتكررة الحدوث    بعض الجراثيم المسؤولة في هذا الصدد فضالً عن         

. التدبير العالجي المرتكز على مختبر واحد، أمراً غير عملي وال يمكن التعويل عليها في كثير مـن األمـاكن                 
 المختبرية تستغرق وقتاً طويالً، مما يؤدي إلى تأخر المعالجة أو فقدان            ختباراتإضافة إلى ذلك، فإن معظم اال     

من جهة أخرى، فإن المعولية على نتائج المختبر، تزيد من المشكلة بشكل أكبـر، حيـث إن أطقـم                   . تابعةالم
كروب تختلف من شركة صانعة إلى أخرى، وإجراء نفـس االختبـار يمكـن أن               يالكواشف الخاصة بنفس الم   

به، وكذلك حفظ العينـات     يخضع لعامل الخبرة لدى التقني القائم باإلجراء أو باألسلوب الذي يتم جمع العينات              
وفي ضوء أوجه القصور هذه، يجب قصر الدعم المختبري على المواقف           . وإمكانات النقل لدى النظام الصحي    

  ).إكلينيكية(التي تكون فيها هذه االختبارات ضرورية بل والزمة التخاذ قرارات برمجية أو سريرية 
  

ق تجرى فيه التشخيصات المـستندة إلـى        ويجب إنشاء أنظمة مختبرية ذات جودة عالية في أي مرف         
، سواء لتشخيص حاالت منفـردة أو لتـوفير الـدعم للتـدبير              المنقولة جنسياً  لألمراضاالختبارات المختبرية   

وينبغي توفير التدريب المناسب لجميع العاملين في المختبـر وتقـديم دالئـل إرشـادية          . للمتالزماتالعالجي  
 هي التي يجب إجراؤها في المختبر، وتفسير النتائج واألوقـات           ختباراتواضحة لهم في ما يتعلق بأي من اال       

وينبغي كذلك وضع دالئل إرشادية داخلية خاصة بالجودة وااللتزام . المتوقعة الكتمال االختبارات وعودة النتائج
  .بها، وتشجيع المشاركة في البرامج الخارجية الخاصة بضمان الجودة

  
فعالة، وينبغي أن تكون هنـاك      مكافحة   هام لضمان تنفيذ استراتيجية      إن وجود دعم مختبري هو أمر     

دالئل إرشادية واضحة تحدد المواضع التي تتطلب تعزيزاً ضمن المرافق المختبرية، وألي غرض يجـب أن                
ويجب إنشاء وتعزيز المختبرات على المستويين الوطني واإلقليمي، كلما كان ذلك ضـرورياً             . يتم هذا التعزيز  
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ومن الممكن إيجاد الدعم المختبري على المستوى المحلي، ويمكن لمثل هذه الشبكة مـن المختبـرات               . اًومجدي
ولكي يكون ذلك فعاالً لقاء التكاليف، فيمكن لهـذه الـشبكة تحديـد أدوار              . العمل معاً لتعزيز الخدمات المقدمة    

  :ومجاالت واضحة لتولي المسؤولية حسب التوصيات الموضحة أدناه
  

  لمستوى الوطنيعلى ا

  اتجاهات المرض وفعالية التدخالتإجراء مسوحات وبائية وإنذارية وسببية لرصد  •

 للمتالزمات للتدابير العالجية والدالئل اإلرشاديةتحديث وتعديل مخططات المسار الخاصة بالتوصيات   •

 جنسياً المنقولة ألمراضلإنشاء أنظمة وطنية لتحقيق الكفاءة والجودة في ما يتعلق بالتشخيص المختبري   •

 جنسياً المنقولة لألمراضتقديم حلقات عملية تدريبية في مجاالت التشخيص المختبري   •

 يف لالختبارات التشخيصية الجديدةتقييم األداء، والفعالية لقاء التكال  •

  والتقدم بالتوصيات الالزمة لذلكالميكروبات المعطيات عن أنماط الحساسية لمضادات تجميع  •

 وكذلك للمتالزمات التشخيص، في المراكز المرجعية، لتلك الحاالت التي يخفق فيها التدبير العالجي           تحديد  •
 )ت االغتصاب أو االنتهاك الجنسيمثل حاال(لألغراض الطبية الشرعية 

بخاصة  بالمكورات البنية أو المتدثرات، و     للعدوى أو تعزيز برامج التخزين، أين ما كان ذلك مجدياً،           إنشاء  •
 جنسياًبين التجمعات السكانية المستهدفة مثل الفتيات والفتيان النشطين 

  
  على المستوى اإلقليمي

  اتجاهات المرض وفعالية التدخالتإجراء مسوحات سببية لرصد  •

 الميكروباترصد أنماط الحساسية لمضادات   •

  في اإلقليمجنسياً المنقولة مراضلألدعم أنظمة مراقبة الكفاءة والجودة في مجال التشخيص المختبري   •

 جنسياً المنقولة لألمراضتقديم حلقات عملية تدريبية في مجال التشخيص المختبري   •
  

  على المستوى المحلي

 دعم المسوحات الخافرة  •

 ي الخاص بداء الزهري عند الحواملاالختبار السيرولوجي الروتينتوفير   •
  
  ستياتي واللوجالمشترياتإدارة   ٦-٥-٣
  

لضمان العمل بالفاعلية المطلوبة، البد أن يكون لدى العاملين الصحيين األدوية واإلمدادات الالزمـة              
طاوالت االختبار  مثل  (، والعوازل الذكرية، واألجهزة الطبية      )القفازات، المحاقن، المستلزمات المختبرية   مثل  (
وأجهـزة   مناظير للفحص المهبلي  وفواصل للمحافظة على خصوصية المرضى      واإلضاءة الالزمة لالختبار    و
  :ستية التي يجب أخذها بعين االعتباريوفي ما يلي العناصر األربعة األساسية المكونة للدائرة اللوج). لتعقيما
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برنـامج  و  الحكومة الوطنية   تنسيقاً مع  ويتطلب ذلك (اختيار اإلمدادات التي ينبغي أن تكون بالمستودعات          •
 والسلع المطلوبـة    يح من قبل السلطات التنظيمية الوطنية المعنية باألدوية       تصاراألدوية األساسية لضمان    

 ).ضمن قوائم األدوية والسلع األساسية المطلوبة للبالد

وجود استراتيجية للمشتريات ترمي إلى التحقق من أن اإلمدادات والمستلزمات قد تـم تأمينهـا بأسـعار                   •
 .حة وذات شفافية من خالل عمليات مفتوحة واضتنافسية مقبولة

مـع إدراك  (، بانتظام   تحتاجهاوجود نظام توزيع يضمن وصول اإلمدادات والمستلزمات إلى المواقع التي             •
، تستخدم أيضاً، وبـشكل شـائع، فـي         األمراض المنقولة جنسياً  أن معظم األدوية المستخدمة في معالجة       

 ). األخرىالعدوىمعالجة 

عه شراء وصرف واستعواض المستلزمات واإلمـدادات فـي الوقـت           إدارة السلع بالشكل الذي يتحقق م       •
 .المطلوب وبالسرعة الالزمة

  
 متواضعة جداً   األمراض المنقولة جنسياً  ومن الجدير بالذكر أن إمكانية الوصول إلى األدوية الخاصة ب         

ر عملية التمويـل،    في العديد من البلدان النامية وتؤثر عليها عوامل مثل القدرة على توفيرها، وضمان استمرا             
 هي  األمراض المنقولة جنسياً  ومعظم أدوية   . وعدم ثبات عملية الشراء، األمر الذي يترتب عليه تكرار نقصها         

أدوية جنيسة وليست مرتفعة الثمن بالشكل الذي يمنع الحصول عليها، إال أن التكلفة هي أحد العوامل الهامـة                  
وفي الحقيقة فإن معظـم األدويـة       . في معظم البلدان النامية    الحصول على هذه األدوية      مستوىالتي تسهم في    

، ليست مخصصة بشكل محدد لهذه األمراض، ولكنها تستخدم         األمراض المنقولة جنسياً  المستخدمة في معالجة    
 التي تـؤدي إلـى عـدم         وإزالة المشكالت  وهناك حاجة إلجراء تحليل لتحديد األسباب     . لعالج أمراض أخرى  

وقد تشتمل االستراتيجيات الراميـة إلـى       . هذه األمراض  إمدادات األدوية الخاصة بمعالجة      االنتظام في توفير  
 ، استخدام األدويـة الجنيـسة     األمراض المنقولة جنسياً  التوسع في عملية الحصول على النطاق الكامل ألدوية         

 األدنـى، وإيجـاد     ، والشراء بكميات ضخمة وبأسعار تفاضلية للحصول على الـسعر         العالية الجودة والمأمونة  
األمـراض  من خالل إدخال بروتوكوالت موحدة لعـالج        (استراتيجيات للتمويل وترشيد عملية وصف األدوية       

  ). المنقولة جنسياً
  

ويمكن النظر في اتخاذ آليات مترافقة أخرى لدعم وتعزيز عملية الوصول إلـى والحـصول علـى                 
يشمل ذلك صياغة السياسات، واالبتكار ووضـع اآلليـات         األدوية، وذلك من إقليم إلقليم ومن بلد آلخر، وقد          

  : التي ينبغي النظر فيها، ما يليالجوانبومن . التنظيمية
  
تعيين جهة وطنية متعددة األنظمة يعهد إليها بإجراءات تنسيق السياسات الخاصـة باسـتخدامات                -

  ؛األدوية ووضع وتنفيذ القواعد واألنظمة المالزمة لذلك

 ؛دوية والعالجات في المقاطعات والمستشفياتإنشاء لجان لأل  -

التدريب المرتكز على حل المشكالت في مجال المعالجة الدوائية ضمن المقررات الدراسية فـي                -
 ؛المرحلة الجامعية

استمرار تقديم التعليم الطبي المستمر أثناء العمل بوصف ذلك أحد المتطلبـات الالزمـة لمـنح                  -
 ؛ترخيص مزاولة المهنة

 ؛ باستخدام اللغات المحليةعية وتثقيف الجمهور حول األدوية والعالجاتتو  -

 يقومون بوصف تلك األدويـة،      نتقديم معلومات ذات طبيعة مستقلة عن األدوية، إلى األطباء الذي           -
 ؛وتكون هذه المعلومات غير تلك التي يقدمها صانعو المستحضرات الدوائية
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 ؛مات ارتجاعية من واصفي األدويةاإلشراف والتدقيق والحصول على معلو  -

 ؛إنفاق الحكومات لمبالغ كافية لضمان توفر األدوية والعالجات والمهنيـين العاملين  -

تجنب تقديم حوافز مالية من الشركات الصانعة، إلى واصفي األدوية الذين يقومـون باسـتخدام                 -
 .أدوية بعينها

  
  إجراءات فوريةالعناصر المحددة لألولويات من أجل القيام ب  ٦-٣
  

أو تعزيزها وذلك من     األمراض المنقولة جنسياً  للمصابين ب رعاية  اليتعين على البلدان كأولوية، توفير      
 يتوفر عنها معلومات وبينات كافية حول تأثير هذه األمراض وجدوى عملية            خالل االضطالع بأنشطة أساسية   

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   
مزيد من المعلومات، واكتساب مزيد من المعرفة، وجمع البيانات  ال، وذلك من أجل جمع      "يم، ثم النهوض  ثم التقي 

  من المـوارد البـشرية والماليـة       الكثيربالنسبة للتدخالت التي قد تتطلب      . مع تقديم الخدمات في نفس الوقت     
، ٣الجدول  (ة كلما أتيحت الموارد     ، فينبغي وضع الخطط الالزمة لتنفيذ هذه التدخالت بطريقة متدرج         اإلضافية

ويجب أن يتم، في كل عنصر من هذه العناصر، األخذ في الحسبان ديناميكيات             ). األنشطة ذات األولوية الثانية   
، والشبكات الجنسية، والتجمعات السكانية األكثر قابلية لإلصابة بهذه األمراض، األمراض المنقولة جنسياًسراية 

، قد يحضرون إلـى المرفـق       األمراض المنقولة جنسياً  راك أن األشخاص المصابين ب    وتوفير الخدمات، مع إد   
  .الصحي وتظهر عليهم أو ال تظهر أعراض، وذلك في عديد من المراكز الصحية الموجودة في البالد

  
  للحاالتعالي الجودة الالتدبير العالجي   ١-٦-٣
  

، العناصـر   األمراض المنقولة جنـسياً   الت  ينبغي أن تتوفر في إجراءات التدبير العالجي الشامل لحا        
  :التالية وذلك كحد أدنى

  
  ؛التوصل إلى التشخيص الصحيح  -

 ؛تقديم المعالجة الفعالة  -

، بما في ذلك فيـروس      األمراض المنقولة جنسياً  تقديم التوعية والتثقيف والمشورة الصحية حول         -
 ؛العوز المناعي البشري

ـ  توزيعهتشجيع استخدام العازل الذكري و     -  باسـتخدامه بـصورة   ة مع توفير المعلومـات الخاص
 صحيحة وثابتة؛

 . ومعالجتهمالقرناءالتحقق من إبالغ   -
  

 هو بمثابـة    جنسياً المنقولة   لألمراض للمتالزماتوهناك دالئل وبينات كافية على أن التدبير العالجي         
فعلـى سـبيل المثـال،    . اكن تقديم الرعايةمعالجة فعالة ولها تأثير على وبائية هذه األمراض في العديد من أم        

 في أعقاب تنفيذ اسـتراتيجيات المكافحـة المرتكـزة          العدوىلوحظ وجود انخفاض في معدالت اإلصابة بهذه        
 بلدان بمـا فـي ذلـك التـدخالت التـي تمـت لـدى البغايـا فـي                    ة وذلك في عد   لمتالزماتأسلوب ا  على
و ص في بوركينا فااألمراض المنقولة جنسياًيا، وفي عيادات والسنغال وجنوب أفريق) ساحل العاج( ديفوار كوت
وجمهورية تنزانيـا   ) ماساكا(وعلى مستوى المجتمعات، فقد أظهرت الدراسات التي أجريت في أوغندا            .وكينيا
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ويعتبر هذا األسلوب فعاالً بـصفة خاصـة فـي حـاالت         .  حدوث تأثير في هذا الخصوص     .)موانزا(المتحدة  
  .لية لدى الرجال، وفي حاالت القرحات التناسلية لدى كل من الرجــال والنساءاإلفرازات اإلحلي

  
 ألمراض اإلفرازات اإلحليلية والقرحات التناسلية إلـى        للمتالزماتويمكن النهوض بالتدابير العالجية     

ين  الـذ  أولئـك   على األقل من مواقع نقاط الرعاية األولية، ذات الصلة، وعـالج              ٪٩٠المستوى الذي يغطي    
  : والبد من إدراك أهمية ما يلي عند التنفيذ.ويشكون من هذه األمراضيحضرون لهذه المراكز 

  ؛ستية الخاصة باألدويةياألنظمة اللوج  -

  ؛تدريب العاملين الصحيين  -

 ؛مراعاة السرية  -

 لألمـراض التوثق الدوري من صحة مخططات المسار بغرض تعديلها وفقاً لألنمـاط الوبائيـة                -
 ؛ في موقع ماجنسياًة المنقول

بـإبالغ   قيام مقدم الرعايـة الـصحية        : والتي يجب أن تشمل    القرناءوجود استراتيجيات إلبالغ      -
 عندما يتطلـب    ؛ واستخدام شبكة اإلنترنت   ؛ حسب ما هو مالئم    ؛للمريض أو تسليم العالج     ؛القرين

وبخاصة بالنسبة للرجـال    ،  األمراض المنقولة جنسياً   من   للقرين والمعالجة المقترحة    ؛األمر ذلك 
 .الذين تظهر لديهم أعراض اإلصابة

  
   السلع واألدوية األساسيةالتوصل إلى  ٢-٦-٣
  

عنصر حاسم  ) األدوية، والوسائل التشخيصية والعوازل الذكرية    (إن إتاحة مضمومة أساسية من السلع       
والبد أن يتوفر لـدى كـل       . هافي التدبير العالجي والوقاية والرعاية، ويجب الحفاظ على استمرارها وتحسين         

 يقوم بتقديم خدمات الرعاية للمرضى المصابين بهذه األمـراض، مخـزون احتيـاطي             للرعاية الصحية مرفق  
  . يوما٦٠ًمـن هذه البضائع والسلع األساسيـة، يكفي، كحد أدنى، لمدة 

  
  ر عرضة لإلصابةالتدخالت التي يجب إجراؤها للتجمعات السكانية العالية االختطار واألكث  ٣-٦-٣
  

، وذلك  جنسياً المنقولة   للعدوىيجب القيام والنهوض بالتدخالت المطلوبة وذلك لزيادة فرص إتاحة الرعاية           
بالنسبة للتجمعات السكانية العالية االختطار واألكثر عرضة لإلصابة بمن في ذلك الصغار والبغايا واللواطيين،              

 وبالنظر إلى القيم الثقافية     على حسب المعايير المحددة محلياً    ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، وغيرهم،       
 الوقائية المـسندة بالبينـات والخاصـة        باألنشطةوفي إحدى المقارنات التي تمت مؤخراً، والمتعلقة        . المحلية

 المرتبة األولى من حيـث      التي ركزت على البغايا    بفيروس العوز المناعي البشري، احتلت التدخالت        العدوىب
 وبالنظر إلـى   .ل الفعالية وحجم التأثير، والمرتبة األخيرة من حيث التكلفة واالعتماد على النظام الصحي            معد
يعرف حالياً بأكثر األساليب فائدة وفاعلية، وسعياً لتطبيق األساليب المبتكرة فـي بعـض المنـاطق، فـإن                   ما

  :المجاالت المقترحة التي يجب أن تعطي األولوية بالنسبة للبلدان هي
  

العاملين في مجال    على األقل من     ٪٩٠ ـ ل األمراض المنقولة جنسياً  إتاحة المعلومات والتدخالت المتعلقة ب      •
، سواء كانوا رجاالً أو نساء، والفئات األخرى التي يتم تحديدها محلياً بأن لها أولوية في ذلك بسبب                  الجنس

 .ضكونها معرضة أو قابلة أكثر من غيرها لإلصابة بهذه األمرا

 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 

 .ألمراض المنقولة جنسياًا بفيروسه، وسائر العدوى واأليدزإلى مهارات الحياة، للوقاية من مرض 
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 الوسائل اإلعالمية، حسب ما يـتالئم مـع الفئـات           ىوضع وتنفيذ تدخالت التوعية والتثقيف المرتكزة عل        •
 واالسـتخدام   الحيـاة الجنـسية،   والجنس والعالقات، التوعية    بتوفير المعلومات والتثقيف حول     (العمرية  
ل إلى كافة الصغار والتجمعات السكانية المختلفـة        ، حتى يص  )مثالً ، للعوازل الذكرية  والمنهجيالصحيح  

عبر حجرات المحادثة المباشرة على شبكة اإلنترنت، ووسـائل اإلعـالم، واإلعالنـات، والملـصقات               (
 ).مثالًوالطوابع البريدية، والمسرح، مع التركيز على السلوكيات الجنسية المحسنة، 

لعميل، وبخاصة للمراهقين، عن طريـق االحتفـاظ         ا خدمات الرعاية الصحية المناسبة لعمر     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 يلياتيجية متكاملة لمكافحة داء الزهري وأمراض القرحات التناسلية خالل استر

 ؛القضاء على داء الزهري الخلقي أصبح تنفيذه سهالً بشكل متزايد، على المستوى الوطني  -

معطيات اإلصابة بالقريح في العديد من البلدان، إال أن هناك حاجة لمزيد من ال            انتشار   معدل   تضاؤل  -
 ؛وبذل 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

السراية للعدوى بفيروس العوز المناعي      والمشورة التي تستهدف منع مزيد من         الصحي التوعية والتثقيف   •
 :وتشمل ما يلي، جنسياً األخرى المنقولة واألمراضالبشري 

التوعية واالختبار الطوعي الخاص بفيروس     توعية المرضى المصابين بفيروس األيدز وتنفيذ أنشطة          -
  ؛لة جنسياًاألمراض المنقوفيروس وذلك الالعوز المناعي البشري، لكافة المرضى المصابين بعدوى 

بسراية فيروس العوز المناعي البشري من األم إلى طفلهـا مـع تحـري              الربط بين البرامج المعنية       -
، للتحقق من أن احتمال انتقـال الزهـري         جنسياً األخرى المنقولة    األمراض وتحري   مرض الزهري 

ة الخاصة باإلصابة    قد تم الكشف عنه وأن المعالجة قد تم تقديمها بالتزامن مع خدمات الرعاي             الخلقي
الهدف الخـامس للمرمـى     (بفيروس العوز المناعي البشري، بغرض خفض معدالت وفيات األطفال          

 ).الرابع من المرامي اإلنمائية لأللفية

، خاصة لدى األشخاص    "البائي"ضد التهاب الكبد    الجموعي   للتطعيم   المبذولةتيسير ودعم وتعزيز الجهود       •
، وكذلك الفئات العالية االختطار لإلصابة بهذه األمـراض، ووضـع           ة جنسياً األمراض المنقول المصابين ب 

وس الورم الحليمـي    االستراتيجيات الخاصة باللقاحات المتوقع نجاحها وازدهارها مثل اللقاح المضاد لفير         
 .٢ النمط -الهربس البسيط البشري وفيروس 

/ األمراض المنقولة جنسياً  مرضى  باألفقية الخاصة   التدخالت  وتنفيذ   االستراتيجيةهذه  إقامة شراكات لتنفيذ      •
وضـع  والرعاية األوليـة،    سائر خدمات    بفيروس العوز المناعي البشري، والصحة اإلنجابية، و       العدوى

  .السياسات وإعداد أطر العمل من أجل التنفيذ على المستوى األفقي

 حتى يمكنهـا تحقيـق      الدولية والوطنية المنظمات  على البلدان التماس مساعدات تقنية ومالية إضافية من           •
  .األهداف المطلوبة والحفاظ على جودة الرعاية
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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      

األمراض المنقولة  لمعالجة حاالت اإلصابة ب   
  . المترافقة باألعراضجنسياً

  من المواقع األولية التـي     ٪٩٠ -أ١
تقدم خدمات الرعاية ستوفر الرعايـة      

ـ     األمراض الشاملة لحاالت اإلصابة ب
 المترافقة بـاألعراض    المنقولة جنسياً 

  .٢٠١٥بحلول عام 

تعزيز . التأسيس على النجاح   -١
ــشخيص ومعالجــة خــدمات  ت

  .األمراض المنقولة جنسياً
ــي ( ــدبير العالج ــتخدام الت اس

للمتالزمات حيثما تكون الموارد    
  )التشخيصية محدودة

  
 المنقولـة   المصابين باألمراض  نسبة   -ب١

 في مرافق صحية منتقاة، يتم فيهـا        جنسياً
تشخيصهم ومعالجتهم وتـوعيتهم بـصورة      

  .الوطنية للدالئل اإلرشادية وفقاًصحيحة 

، تصل نسبة   ٢٠١٥ بحلول عام    -ب١
األمراض النساء والرجال المصابين ب   

 الذين يتم تشخيـصهم     المنقولة جنسياً 
ومعالجتهم وتوعيهم في مرافق تقـديم      

  .٪٩٠الرعاية الصحية إلى 

 مكافحة الزهـري الخلقـي      -٢
كخطوة نحـو الـتخلص منـه       

  .والقضاء عليه

ن نسبة الحوامل التي تتراوح أعمـاره      -٢
 الالئي يذهبن إلـى عيـادات       ٢٤ و ١٥بين  

الرعاية أثناء الحمل وهن إيجابيات المصل      
  .للزهري

 ممـن ينـشدن     ٪٩٠أكثر مـن     -أ٢
الرعاية أثنـاء الحمـل ألول مـرة،        

 ١٥والالئي تتراوح أعمـارهن بـين       
، يخضعن للتحري حـول     عاماً ٢٤و

  .إصابتهن بالزهري
 مـن   ٪٩٠ أكثر مـن     معالجة -ب٢    

ابيات المـصل للزهـري     النساء اإليج 
بصورة صحيحة ومناسبة بحلول عام     

٢٠١٥.  

 نسبة المرضى اإليجـابيين لفيـروس       -٣
ـ    األيدز األمراض المنقولـة    والمـصابين ب
 الذين يتلقون الرعاية الشاملة بما في       جنسياً

ية باستخدام العـوازل الذكريـة      ذلك التوع 
  .القرينوإبالغ 

، تكون هناك   ٢٠١٠ بحلول عام    -أ٣
استراتيجيات ودالئل إرشادية قائمـة     

 اإليجـابيين   المرضىبالفعل من أجل    
 والتدخالت الخاصـة    األيدزلفيروس  

  .األمراض المنقولة جنسياًب

ــتراتيجيات -٣ ــوض باس  النه
ــة مــن أجــل  ــرامج الوقاي وب
األشخاص اإليجابيين لفيـروس    

  .األيدز

  
 من المواقع األولية لتقديم     ٪٩٠ -ب٣  

عالة لحـاالت   الرعاية تقدم الرعاية الف   
 األمراض المنقولـة جنـسياً    اإلصابة ب 

  .األيدزبين المصابين بفيروس 

 عدد الدراسات حول مـدى االنتـشار        -أ٤
التي تتم بصورة منتظمة على فترات مـن        

في مواقع الرصد   ( سنوات   ثالث إلى خمس  
ــسكانية  الخــافر أو فــي المجموعــات ال

  ).الخافرة

 ٢٠١٥ دورتان على األقل بحلول      -أ٤
  .لترصد مدى االنتشار

  

 النهوض بترصد اإلصـابة     -٤
 ضمن  األمراض المنقولة جنسياً  ب

سياق الجيل الثاني مـن عمليـة       
  .األيدزترصد  فيروس 

  

 معدل الوقوعات السنوية التـي يـتم        -ب٤
األمـراض المنقولـة    اإلبالغ عنها لحاالت    

تبليغ متالزمي أو افتراضي وفقـا       (جنسياً
  .)سببات المرضمل

 للعدوىاإلبالغ الروتيني    إرساء   -ب٤
 ٢٠١٥ بحلـول عـام      جنسياًالمنقولة  

وضمان استمرارها لمدة التقل عـن      
  .خمسة أعوام متواصلة
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  ) تابع٣الجدول (
  

  األهداف على المستوى الوطني  المؤشرات   األنشطة١األولوية 

 مكافحة أمراض القرحـات     -٥
  .التناسلية

 نــسبة حــاالت اإلصــابة بــأمراض -أ٥
لتناسلية البكتيرية المؤكـدة بـين      القرحات ا 

  .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      
  .ل للزهريالمص

 انخفاض النسبة المئوية إلى أقل      -ب٥
 للحاالت اإليجابيـة المـصل      ٪٢من  

للزهري بين من ينشدن الرعاية أثناء      
 ١٥الحمل وتتراوح أعمـارهن بـين       

  . عاما٢٤و

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  نتهاء   اال -أ٦
 بتحديــد االحتياجــات الــصحية الخاصــة

األمراض والخطط الوطنية من أجل مكافحة      
 بفيـروس   العـدوى  بما فيها    المنقولة جنسياً 

، بالنسبة للسكان المعرضين بصورة     األيدز
رئيسية لمخاطر اإلصابة بهذه األمـراض       

  .والمستضعفين منهم

ء من  ، االنتها 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  
 األمراض المنقولة جنسياً  المصابين ب ) عاما

ت والذين تم اكتشافهم عند إجراء الفحوصـا   
  .العدوىالتشخيصية لتحري اإلصابة بهذه 

 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

بة المدارس التي يعمل بها مـدرس        نس -٧
واحد على األقل يمكنه تقديم التثقيف الوقائي       

 على المهارات الحياتية مـن أجـل        يالمبن
األمـراض   و األيـدز الوقاية من فيـروس     

  .المنقولة جنسياً

 يكون قد تـم     ٢٠٠٧ بحلول عام    -أ٧
استعراض السياسات وإعداد المـواد     

ئة اإلعالمية والتدريبية بما يتالءم والف    
  .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    
  .األمراض المنقولة جنسياً

 االنتهاء مـن إعـداد الخطـط        -أ٨
م من أجل إبالغ    مواد الخاصة بالدع  الو

، وإرساء أسس تلقي مقـدمي      القرين
الرعاية الصحية على التدريب وذلـك     

  .٢٠١٠بحلول عام 

ـ    -أ٨ األمراض المنقولـة    نسبة المرضى ب
  .هم للمعالجةقرناء الذين تم إحالة جنسياً

 

 القــرين تحــسين معالجــة -٨
والوقاية من معـاودة اإلصـابة      

  .العدوىب
  

ن  الذي ى مضاعفة نسبة المرض   -ب٨
  .هم للمعالجةقرناءيصطحبون 
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  ) تابع٣الجدول (
  

 األنشطة ١ األولوية المؤشرات األهداف على المستوى الوطني
 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 
  . على النهوض بهافي حين يعكف

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       
ـ      األمراض فيها الرعاية للمـصابين ب

م  وذلـك بحلـول عـا      المنقولة جنسياً 
٢٠١٥.  

 نسبة المرضى الذين يتم تقييمهم مـن        -١٠
ـ        األمراض أجل الكشف عـن اإلصـابة ب

 والـذين يتلقـون التوعيـة       المنقولة جنسياً 
ويتوفر لهم إجراء الفحوصـات المحاطـة       

للكشف عـن اإلصـابة بفيـروس       بالسرية  
  .األيدز

ــذ  -١٠ ــداد وتنفي ــسهيل إع  ت
اإلجراءات العالمية التي تعمـل     
على زيادة نسبة تلقـي التوعيـة       
وإجراء الفحوصـات الطوعيـة     

 األيدزللمصابين بعدوى فيروس    
ـ      األمراض من بين المـصابين ب

  .المنقولة جنسياً
 مـضاعفة نــسبة المرضــى  -ب١٠
الـذين   األمراض المنقولـة جنـسياً    ب

 األيـدز يتلقون التوعيـة بفيـروس      
وتتوافر لهم سبل إجراء الفحوصـات      

  .الطوعية للكشف عن اإلصابة به

    

  
  إجراءات الترصد وجمع المعطيات  ٤-٦-٣
  

وبائيات األمراض   أن يكون لدى البلدان معلومات استراتيجية تم الحصول عليها من خالل تقدير              يتعين
وإن توفر معلومات دقيقة مـن شـأنه أن         .  واالحتياجات المطلوبة  الناجم عنها المنقولة جنسياً والتصدي للعبء     

يعين على عمل التخطيط االستراتيجي ويوفر المعلومات الخاصة بالتوعيـة وتحديـد األولويـات المرتبطـة                
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 لمنقولة جنسياًاألمراض او
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: التنفيذ المتكاملأسلوب   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          

 ما بين برامج رعاية المرضى المـصابين بفيـروس العـوز            األنشطة التي يمكن القيام بها بشكل متضافر في       
، والصحة اإلنجابية من جهة، ووزارات التعليم والعمل مـن جهـة            األمراض المنقولة جنسياً  / المناعي البشري 

وعلى المستوى الوطني، يمكن تعيـين عدد من منفذي التدخالت الصحية، ضمن هذا األسلوب، للوقاية              . أخرى
وقد يـشمل   .  ومكافحتها، مع إجراء التعديل والتكيـيف المالئم للظروف المحلية        لة جنسياً األمراض المنقو من  

  .ذلك فئات النساء واالتحادات المجتمعية والمؤسسات الدينية
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 األمـراض المنقولـة جنـسياً      للوقاية مـن     – دليل لتنفيذ التدخالت بشكل متضافر       – ٤الجدول رقم   
  .ومكافحتها

  

 األنشطة المتضافرة سية األولية، وفقاً ألولوياتهااألنشطة األسا البرنامج

 العدوى واأليدز
 بفيروسه

الوقاية من اإلصابة بفيـروس العـوز المنـاعي البـشري            •
 ورعاية مرضاه األمراض المنقولة جنسياًو

 تعزيز استخدام العوازل الذكرية •
 الوقاية اإليجابية •
 التوعية واالختبار الطوعي •
ترصد مع اسـتخدام مؤشـرات      الجيل الثاني من إجراءات ال     •

 األمراض المنقولة جنسياًاإلصابة ب
 الرصد والتقيـيم  •
 البحث الميداني •

 الصحة الجنسية •
التدخالت المستهدفة للوقاية    •

من اإلصابة بفيروس العوز    
األمراض المناعي البشري و  
 ورعايـة   المنقولة جنـسياً  

 مرضاها
ــشجيع • ــدبير ت  اســتخدام الت

 للمتالزماتالعالجي 

مكافحة برنامج 
األمراض المنقولة 

  جنسياً

الدالئل اإلرشادية، تطوير وتكامل المناهج الدراسية، التدريب        •
 وضمان الجودة 

 فـي   جنـسياً  المنقولـة    للعدوى للمتالزماتالتدبير العالجي    •
 تقديم خدمات رعايـة المرضـى المـصابين بهـذه       عيادات

 األمراض
  القريندليل وخطة معالجة  •
  الذكريةتعزيز استخدام العوازل •
 األمراض المنقولة جنسياًترصد  •
 األمراض المنقولـة جنـسياً    التدخالت المستهدفة للوقاية من      •

 ومكافحتها
 الرصد والتقيـيم •
  )خطِّط، نفِّذ، قـيم، ثـم انهـضِ       ( البحث الميداني والدائرة     •

)PDAS(  

ــن  • ــة م ــراءات الوقاي إج
 األمراض المنقولة جنـسياً   
بين األشخاص المـصابين    

عـوز المنـاعي    بفيروس ال 
 البشري

تحري داء الزهري أثنـاء      •
 رعاية الحمل

الجيل الثـاني إلجـراءات      •
 الترصد

 عيالتوعية واالختبار الطو   •
ــة  ضــمن خــدمات رعاي

األمراض المنقولة  مرضى  
  .جنسياً

الجنسية الصحة 
  اإلنجابيةوالصحة 

 وتقـديم الرعايـة      الزهري أثناء رعاية الحمـل     الوقاية من  •
 للمصابات به

 تخدام العوازل من أجل الوقاية المزدوجةتعزيز اس •
 وفقاً للمجموعات   الدالئل اإلرشادية الخاصة بالصحة الجنسية     •

 العمرية
 في مرافق خدمات    األمراض المنقولة جنسياً   مرضى   معالجة •

 الصحة اإلنجابية
 الرصد والتقيـيم •
  )خطِّط، نفِّـذ، قـيم، ثـم انهـضِ        (البحث الميداني والدائرة     •

)PDAS(  

لثاني من إجـراءات    الجيل ا  •
 الترصد

  

 برنامج وزاري
  )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     •
حسب مـا كـان متيـسراً       

  ومجدياً

 برنامج وزاري
العمل والسياحة، (

  )وما إلى ذلك

التدخالت في مواقع العمل مـع تعلـيم الـزمالء وتـوفير             •
 المعلومات لهم

 األمراض المنقولة جنسياًالعيادات الصحية لتحري ومعالجة  •
  

العيـادات الـصحية التـي     •
تـــتوفر بهــا اإلمكانــات 

األمراض لتحري ومعالجة   
  المنقولة جنسياً
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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        

 األمراض المنقولـة جنـسياً    ، تقف حائالً دون التعرض لقضية الوقاية من         األمراض المنقولة جنسياً  لإلصابة ب 
 مرض منقـول جنـسياً   بوالزالت اإلصابة   . ورعاية مرضاها، وبحثها على المأل، واشتراك أفراد المجتمع فيها        

 االجتماعي، وليست هناك سوى مجموعات محدودة يكونهـا المرضـى           تعتبر أمراً غير مقبول على المستوى     
 أو كسب التأيـيد حول بعض البرامج المتعلقـة بمكافحـة هـذه             األمراض المنقولة جنسياً  لمساندة المصابين ب  

ويجب أن تـتم الدعوة على كال المستويـين، الوطني والعالمي لوضـع مـسألة             . األمراض ورعاية مرضاها  
عالوة على ذلك، فإن وجود قيـادة قويـة         .  على رأس برنامج العمل الصحي     المنقولة جنسياً األمراض  مكافحة  

مرتكزة على قاعـدة    (، ورؤية ورسالة واضحتين، واستراتيجيات وتدخالت       )مدعومة من قِبل المجتمع المدني    (
  : بالقيام بما يليأنشطة الدعوة وستتعزز. هي أمور ال غنى عنها الستلهام روح العمل واإلنجاز) علمية صلبة

  
  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  -
  

، ينبغي تعزيز الدعوة للسياسات والتشريعات ذات القدرة على التنفيذ، حيـث            القطري وعلى المستوى 
تجب مراجعة اللوائح واألنظمة والتشريعات القائمة لتقيـيم الجوانب التي يمكن االستفادة منهـا، واإلسـهامات     

وينبغـي  . مرضـاها  ورعاية   والمكافحةالتي يمكن أن تقدمها للسياسات والمرامي واألهداف الخاصة بالوقاية          
الخاصة بالوقايـة    كذلك، النظر بعين االعتبار لعملية إصالح السياسات والتشريعات التي تعيق تحقيق المرامي           

  . ورعاية مرضاها، وذلك وفقاً للبينات والدالئل العلمية السليمةاألمراض المنقولة جنسياًمن 
  

دة من حمالت الدعوة الناجحة األخرى      ويمكن لجهود الدعوة االنطالق من الخبرات والدروس المستفا       
  .وبرامج مكافحة التبغدحر المالريا ووقف السل، واستئصال شلل األطفال، ومثل برامج التمنيع، 

  
  العمل مع وسائل اإلعالم  ٢-٤
  

لقد أصبحت األمور الخاصة بالصحة العمومية تمثل أخباراً وأنباء بالنسبة لوسائل اإلعالم التي تقـوم               
وهنـاك  . لقضايا الصحية والتهديدات التي تنطوي عليها األمراض، وذلك على نحو غير مسبوق           اآلن بتغطية ا  

 تغطية أكثر إيجابية من قبل وسائل اإلعالم، حيث يجب أن           األمراض المنقولة جنسياً  حاجة ألن يستقطب مجال     
بالـضوء  وتعتبـر قـصص التجـارب الناجحـة التـي تلقـي             . يتم العمل مع وسائل اإلعالم بشكل استباقي      

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

ـِّين على   -   داعمة؛رسائلوضع وبث تعزيز قدرات اإلعالمي

 ومكافحتها ورعايـة    األمراض المنقولة جنسياً  تحسين وعي وإدراك الجمهور لقضية الوقاية من          -
 مرضاها؛

 المساعدة في استنهاض اإلرادة السياسية؛  -

 على إزالة الوصمة االجتماعية في المجتمع والتجمعات السكانية المحلية؛المساعدة   -
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 وعدوى جنسياً المنقولة   للعدوىي في ما يتعلق بالنتائج المدمرة       نشر الرسائل الوقائية ورفع الوع      -
 . األخرىالجهاز التناسلي

  
  كات فاعلةاإقامة شر  ٣-٤
  

ينبغي تبني أسلوب واسع المنظور، يتحقق من خالله انضمام شركاء وقطاعات متعددة، حيث لن يكون               
 إال من خالل تضافر القوى وتكامل        جنسياً األمراض المنقولة  بتوقي ومكافحة باإلمكان تحقيق المرامي الخاصة     

لذلك، فإنه من المهم جداً إقامة تحالفات وائتالفات استراتيجية ما بـين القطـاعين العـام والخـاص،                  . الجهود
 األمم المتحدة، وشركات صناعة األدوية، ووسـائل        ومنظومةووكاالت المساعدة المتعددة والثنائية األطراف،      

ومـن  . مع المهني والمدني، والهيئات األكاديمية وغيرها من الجهات ذات العالقـة          اإلعالم، ومؤسسات المجت  
المعروف أن وجود الشراكات يمكن أن يضيف إلى الرؤية ويزيد من الزخم ويعزز مـن الفعاليـة المطلوبـة                   

لعناصر  ورعاية المرضى المصابين بها من خالل توحيد ا        األمراض المنقولة جنسياً  للجهود الرامية للوقاية من     
  . في الجهودقليل من االزدواجية غير المطلوبةالعديدة والمتنوعة والعمل بتناغم وفاعلية، مع الت

  
  :وتشتمل المجاالت والقضايا المحددة التي يتعين على الشركاء أن ينبروا لها ويلتفوا حولها، ما يلي

، مثل القضاء على الزهري     ، والمضاعفات الناشئة عنها   جنسياً النوعية المنقولة    األمراضمكافحة    -
 والتخلص منه؛ ومكافحة القريعالخلقي 

األمـراض  زيادة إمكانية الحصول على التكنولوجيا المناسبة، وزيادة نطاق استخدامها للوقاية من    -
، ورعاية المرضى المصابين بها مثل اإلجراءات التشخيصية الـسريعة الخاصـة            المنقولة جنسياً 

 ؛الميكروباتالمضادة لها، والوسائل الحائلة النسائية بما فيها مبيدات بهذه األمراض، واللقاحات 

 األمـراض المنقولـة جنـسياً     ضمان إتاحة األدوية الفعالة والسلع األخرى الالزمة للوقاية مـن             -
 ؛ومعالجتها، بأسعار تكون في المتناول

بشري والزهري من األم إلى التدخالت التكميلية مثل اتقاء سراية كل من فيروس العوز المناعي ال  -
 .العدوىطفلها، من أجل ضمان والدة األطفال وهم غير مصابين بأي من هذه 

  
من جهة أخرى فإن إقامة تعاون في ما بين األقاليم وكذلك إنشاء شبكات إقليمية تـتضمن الخبـرات                 

 اإلقليمية جميعها تمثل )تيازمراكز االم(والتجارب المكتسبة في هذا المجال، وتقديم المساعدات وتطوير وتعزيز     
  .استراتيجيات هامة وذات صلة بتعزيز وتقوية البرامج الوطنية

  
  حشد الموارد المالية  ٤-٤
  

 إذ يمكن استكشاف مصادر     .لكي يمكن تنفيذ االستراتيجية البد من وجود آلية لحشد المزيد من الموارد           
فعلى سبيل المثال، هناك مـوارد مرتبطـة بالـصندوق        . بالنسبة للبلدان النامية أو ذات الموارد المحدودة       شتى

 والسل والمالريا، وينبغي على البلدان اسـتغالل الفرصـة والتقـدم إلـى الـصندوق                األيدزالعالمي لمكافحة   
وعلى المستوى العالمي، يتعين على . األمراض المنقولة جنسياًبالمقترحات التي تـتضمن استراتيجيات مكافحة 

 عـن  األمراض المنقولة جنسياً تكثيف مناقشاتها ومداوالتها لتسهيل توفير االعتمادات لمكافحة     الوكاالت الدولية 
  .طريق مثل هذه اآلليات

 وهناك أيضاً عدد من الفرص األخرى التي تتيح ذلك مثل المؤسسات التي لها مصلحة في مكافحـة                 
وعلى المستوى الـوطني،    . تدخالت محددة  بشكل عام أو بالنسبة لتجمعات سكانية أو         األمراض المنقولة جنسياً  

إذا كانت األساليب الشاملة للقطاعات معتمدة كآلية للحصول علـى االعتمـادات المطلوبـة، فينبغـي وضـع                  
 بتوقي ومكافحة األمـراض استراتيجيات الدعوة والمساندة من أجل تخصيص االعتماد المالئم للبرامج الخاصة      

  .المنقولة جنسياً
  

  ـــــــــــــ
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  قائمة بأسماء السادة أعضاء الوفود العربية
  
  

  األردن
  

  رئيس الوفد
  

  سعد خرابشةالدكتور 
  أمين عام الوزارة للشؤون اإلدارية

  وزارة الصحة
  

  مندوبون
  

   موسى بريزاتالسيد
   الدائم، جنيفالمندوب

  
  السيد مصطفى قاسم

  ، وزارة الصحةةمدير العالقات الدولية والعام
  

  بديل
  

 سام الحسينيحالسيد 
  البعثة الدائمة، جنيف

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  رئيس الوفد

  
  السيد حميد القطامي

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  الدكتور محمود فكري
، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الطـب الوقـائي       

  وزارة الصحة
  

   ناصر خليفة البدورالسيد
لشؤون العالقات الخارجية   وكيل الوزارة المساعد    

  ، وزارة الصحةلصحة الدوليةوا

  بدالء
  

  السيد عبد الحميد صالح الحمود
  رئيس قسم العالقات الخارجية، وزارة الصحة

  
  يرالسيد عادل عيسى المه

  القائم باألعمال بالوكالة، البعثة الدائمة، جنيف
  

  السيدة نجالء القاسمي
  السكرتيرة األولى، البعثة الدائمة، جنيف

  
  ثييالسيد أحمد سعيد الرم

مدير، شعبة الـشؤون الـصحية، الهيئـة العامـة          
  ، أبو ظبيللخدمات الصحية

  
  السيد قاضي سعيد المروشد

  مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية، دبي
  

   بن شكرالدكتور علي أحمد
  مستشفى زايد، دائرة الصحة والخدمات الطبية

  
  لماءعالدكتور محمد ال

لخـدمات   المكتب الفني، دائرة الـصحة وا      ،رئيس
  ، دبيالطبية

  
  السيدة ليلى الجسمي

مديرة، دائرة التخطيط واإلحصاء، دائرة الـصحة       
  والخدمات الطبية، دبي

  
  الدكتورة ابتهال أحمد درويش

مساعد مـدير الـشؤون الطبيـة، إدارة الرعايـة          
الصحية األولية، دائرة الصحة والخدمات الطبية،      

  دبي
  

  السيد عمر الفالسي
عامة، دائرة الصحة والخدمات    مسؤول العالقات ال  

  الطبية، دبي
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  الدكتورة مريم مطر
رئيس، قسم البحوث والمجتمـع، دائـرة الـصحة         

  والخدمات الطبية، دبي
  

  الدكتور عبد الرحيم مصطفوي
  نائب رئيس، الجمعية الطبية اإلماراتية

  
  الدكتور نجيب محمد الخاجة

األمين العام، جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم        
  طبيةال
  

  الدكتور يوسف عبد الرزاق
نائب عميد كلية الطب والعلوم الـصحية، جامعـة         

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  البحرين
  

  رئيس الوفد
  

  ندى عباس حفّاظ ةالدكتور
   الصحةةوزير

  
  مندوبون

  
  اهللاعبد اللطيف عبد اهللا السيد عبد 

  السفير، المندوب الدائم، جنيف
  

  نأمياهللا الدكتور فوزي عبد 
وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتدريب،      

  وزارة الصحة
  

  بدالء
  

  خلفاناهللا الدكتور سمير عبد 
   إدارة الصحة العامة، وزارة الصحة،مدير

  
  الدكتورة أمل الجودر

  رئيسة قسم التثقيف، وزارة الصحة
  

  السيدة فاطمة عبد الواحد
  مستشارة التمريض، وزارة الصحة

  

  يم بوهنديالسيدة ردينة إبراه
  مديرة مكتب وزيرة الصحة

  
  الدكتورة هالة المهزع

القائمة بأعمال رئيس العالقـات الدوليـة، وزارة        
  الصحة

  
  السيد ياسر شاهين

  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  السيد عمار رجب
  ملحق، البعثة الدائمة، جنيف

  
  تونس

  
  رئيس الوفد

  
  السيدة نزيهة الشيخ

ى وزير الصحة العمومية المكلفـة      كاتبة الدولة لد  
  بالمؤسسات االستشفائية

  
  مندوبون

  
  العبيديالسيد سمير 

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

   التوميعمراألستاذ 
  المدير العام، المخبر الوطني لمراقبة األدوية

  
  بدالء

  
  الدكتور هشام عبد السالم

 وحدة التعاون الفني، وزارة الـصحة       ،المدير العام 
  ميةالعمو

  
  الدكتورة منيرة قربوج

مديرة الرعاية الصحية األساسية، وزارة الـصحة       
  العمومية

  
  اآلنسة هلة باش طبجي

  وزيرة، البعثة الدائمة، جنيف
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  حاتم األندلسي السيد 
  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف

  
  السيد إلياس األكحل

  البعثة الدائمة، جنيف) الشؤون الخارجية(كاتب 
  

  الجزائر
  

   الوفدرئيس
  

  تو. السيد أ
  وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

  
  مندوبون

  
  جزايري. السيد إ

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  بوعكاز. السيد ر
مدير الخدمات الصحية، وزارة الصحة والـسكان       

  وإصالح المستشفيات
  

  بدالء
  

  أواحدي. السيد م
مدير شؤون الوقايـة، وزارة الـصحة والـسكان         

   المستشفياتوإصالح
  

  بصديق. السيد م
  وزير مستشار، البعثة الدائمة، جنيف

  
  سلطاني. اآلنسة د

  سكرتيرة دبلوماسية، البعثة الدائمة، جنيف
  

  رحماني. السيدة ن
ملحقة دبلوماسية، المديرية العامة للعالقات المتعددة      

  األطراف، وزارة الخارجية
  

  الجماهيرية العربية الليبية
  

  رئيس الوفد
  
  بوعجيلة راشد. لدكتور ما

  أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة
  

  مندوبون
  

  الحجاجي. السيدة ن
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور عبد الحميد السهيلي

  نائب أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة
  

  بدالء
  

  غاشوت. هالدكتورة 
  مستشارة، البعثة الدائمة، جنيف

  
  عالق. لدكتور با

   الطفولةإدارة
  

  جعكي. م. السيدة س
  إدارة الصحة، وزارة الخارجية

  
  العجيلي. السيد ر

  إدارة الصحة، وزارة الخارجية
  

  أبو صاع. السيد ف
  السكرتير الثالث، البعثة الدائمة، جنيف

  
  الجمهورية العربية السورية

  
  رئيس الوفد

  
  يالدكتور ماهر الحسام

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  عفريالدكتور بشار الج
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  العويد. ج. الدكتور م

  نائب وزير الصحة
  



 140  والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية  

  

  بدالء
  

  رصاص. س. الدكتور م
  مدير، مديرية الصحة، الالذقية

  
  الجابر. الدكتور أ

  مدير، برنامج الصحة اإلنجابية، وزارة الصحة
  

  الدكتور غسان عبيد
  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف

  
  إبراهيمالسيد غياث 

  السكرتير الثالث، البعثة الدائمة، جنيف
  

  جيبوتي
  

  رئيس الوفد
  

  ميغيل. أ. الدكتور أ
  وزير الصحة

  
  مندوبون

  
  أوسبو. م. السيد ن

  ، وزارة الصحةمستشار تقني
  

  أبو بكر. م. السيد أ
مدير دراسات التخطيط والتعاون الـدولي، وزارة       

  الصحة
  

  بدالء
  

  أحمد. م. السيدة ب
  التدريب، وزارة الصحةرئيس قسم 

  
  عدن. أ. اآلنسة م

  مسؤولة االتصال بشأن المالريا، وزارة الصحة
  

  السودان
  

  رئيس الوفد
  

  السيدة تابيثا بطرس شوكاي
   الصحةةوزير

  مندوبون
  

  المجلي. م. السيد إ
  السفير، القائم باألعمال بالوكالة، جنيف

  
  أحمد. س. الدكتور أ

  ، وزارة الصحةوكيل وزير الصحة
  

  بدالء
  

  علي. الدكتور م
  مدير الصحة األولية، وزارة الصحة

  
  محمد. ي. الدكتور إ

  مدير، التعاون الدولي، وزارة الصحة
  

   منديل.صالدكتور 
  مستشار، وزارة الصحة

  
  األمين. إ. السيدة إ

  السكرتيرة الثالثة، البعثة الدائمة، جنيف
  

  العراق
  

  رئيس الوفد
  

  السيد بهاء الشبيب
  لممثل الدائم، جنيفالسفير، ا

  
  مندوبون

  
  السيدة ميادة عبد الهادي ياس

  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  عطا عزيز. الدكتور إ
  نائب المدير العام، إدارة التخطيط، وزارة الصحة

  
  بدالء

  
  شعيب. السيد م

  وزارة الصحة
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  أمين علي عومر. الدكتور م
  وزارة الصحة، إربيل

  
  عمان

  
  درئيس الوف

  
  الدكتور علي بن محمد بن موسى

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  السيد أحمد بن محمد بن مسعود الريامي
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور علي جعفر محمد

  وزارة الصحة
  

  بدالء
  

  الهاشمي. م. السيد أ
  وزارة الصحة

  
  الحناي. ق. هالدكتور 

  وزارة الصحة
  

  عبد اهللا الفانا. الدكتور ف
  رة الصحةوزا

  
  الزدجلي. السيد ي

  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  السيدة فاطمة الغزالي
  مستشارة، البعثة الدائمة، جنيف

  
  الهاشمي. م. السيد أ

  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  الهاشمي. س. السيدة ن
  السكرتيرة الثانية، البعثة الدائمة، جنيف

  

  قطر
  

  رئيس الوفد
  

  آل ثاني. م. الدكتور ج
  رئيس، الهيئة الصحية الوطنية

  
  مندوبون

  
  السيد ناصر بن راشد النعيمي
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  إبراهيم الشعارالدكتور 

  رئيس، األمراض السارية، الهيئة الصحية الوطنية
  

  بدالء
  

  السيد هتمي مبارك الهتمي
هيئـة  إدارة العالقات الصحية الخارجيـة، ال     مدير،  

  الصحية الوطنية
  

  الدحيمي. أ. السيد م
  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف

  
  الدكتورة فوزية النعيمي

كبيرة مستشاري التمريض، نائبة رئـيس الهيئـة        
  الصحية الوطنية

  
  دة قطبةمحالدكتورة 

  رئيس األمراض السارية مستشار، الطب المجتمي،
  

  الكويت
  

  رئيس الوفد
  

  الشيخ أحمد الصباح
   الصحةوزير

  
  مندوبون

  
  السيد ضرار عبد الرزاق رزوقي

  ، جنيفة الدائمالبعثةالسفير، 
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  الدكتور علي يوسف السيف
، ة المساعد لشؤون الصحة العموميـة     وكيل الوزار 

  وزارة الصحة
  

  بدالء
  

  الدكتور يوسف أحمد النّصف
ـ  الوكيل الوزارة المساعد لشؤون      ة، خدمات الطبي

  وزارة الصحة
  

  الشراح. أ. الدكتور ي
  وكيل الوزارة المساعد، مركز تعريب العلوم الطبية

  
  البدر. السيد ن

  ، البعثة الدائمة، جنيفاألولالسكرتير 
  

  الصقبي. الدكتور ك
  مدير، إدارة التخطيط، وزارة الصحة

  
  ناهالشر. أ. الدكتور م

  مدير، إدارة الطوارئ الطبية، وزارة الصحة
  

  عمر. أ. الدكتور أ
  فتيش على األدوية، وزارة الصحةمدير، إدارة الت

  
  الحمد. الدكتور ن

  مدير، إدارة التغذية، وزارة الصحة
  

  مدفال. الدكتور ب
  مدير، إدارة إقرار وضمان الجودة

  
  الموسى. هالدكتور 

مدير، إدارة الوقاية من األمراض السارية، وزارة       
  الصحة

  
  العزمي. أ. الدكتور م

  مدير الشؤون المالية، وزارة الصحة
  

  السيد وقيان يوسف الوقيان
  مدير، مكتب وزير الصحة

  

  الخطيب. ت. السيد أ
  مكتب الوزير

  
  خورشيد. السيد أ

  مكتب الوزير
  

  البقسمي. عالدكتور 
  أخصائي، مستشفى األمراض الشائعة

  
  محمد. ج. هالدكتور 

  رئيس، سالمة الموانئ والحدود
  

  كاظمي. أ. السيدة ن
  رئيسة الممرضات، وزارة الصحة

  
  لبنان

  
  رئيس الوفد

  
  خليفة دجوامحمد الدكتور 

   العموميةوزير الصحة
  

  مندوبون
  

  صوفان. السيد ج
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور وليد عمار

  المدير العام، وزارة الصحة العمومية
  

  بدالء
  

  حتيت.  السيد ه
  رئيس، مكتب التجهيزات، وزارة الصحة العمومية

  
  العقل. السيدة ن

  سكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيفال
  

  داغر. اآلنسة م
  ، البعثة الدائمة، جنيفاألولالسكرتير 
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  عرفة. السيد أ
  السكرتير الثاني، البعثة الدائمة، جنيف

  
  مصر

  
  رئيس الوفد

  
  الدكتور حاتم الجبلي

  وزير الصحة والسكان
  

  مندوبون
  

  السيد سامح شكري
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  يد أمين مليكةالس

  البعثة الدائمة، جنيف
  

  بدالء
  

  السيد الدكتور حمدي 
 نقابة األطباء المصريين ورئـيس اللجنـة        ،رئيس

  الصحية التابعة لمجلس الشعب
  

  ديالدكتور نصر الس
وكيل الـوزارة األول للـشؤون الوقائيـة، وزارة         

  الصحة
  

  الدكتور عبد الرحمن شاهين
  مستشار وزير الصحة والسكان

  
  جاد. تور مالدك

 مستشار وزير الصحة والسكان لـشؤون التعـاون       
  الدولي

  
  الدكتور يسري شعبان

  مدير ديوان وزير الصحة
  

  كامل. الدكتور أ
  مركز التخطيط والسياسات الدوائية

  
  رسمي. الدكتور ن

وكيل الوزارة األول للـشؤون العالجيـة، وزارة        
  الصحة والسكان

  خالف. السيد ت
  عثة الدائمة، جنيفالسكرتير الثالث، الب

  
  المغرب

  
  رئيس الوفد

  
  اهللالسيد محمد الشيخ بيد 

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  لوليشكي. السيد م
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور فؤاد حمادي

  الكاتب العام، وزارة الصحة
  

  بدالء
  

  الدكتور مصطفى اإلسماعيلي العلوي
  المفتش العام، وزارة الصحة

  
  يشوق. نالسيد 

مدير علم األوبئـة ومحاربـة األمـراض، وزارة         
  الصحة

  
  السبتي. س. السيد م

  مستشار، ديوان وزير الصحة
  

  قزار. السيدة ف
  مسؤولة، المرصد الجهوي للوبائيات ، أغادير

  
  حلحول. إ.  نةالسيد

  كاتبة الشؤون الخارجية، البعثة الدائمة، جنيف
  

  المملكة العربية السعودية
  

  رئيس الوفد
  
  المانعاهللا كتور حمد بن عبد الد

  وزير الصحة
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  مندوبون
  

  الدكتور عبد الوهاب العطار
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  األمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز

عضو مجلس أمناء الوكالة الدولية لمكافحة العمى،       
  رئيس مجلس إدارة إمباكت  لشرق المتوسط

  
  بدالء

  
  واسيبن ناصر اله. الدكتور م

  نائب وزير الصحة للشؤون التنفيذية
  

  الزهراني. الدكتور خ
  مساعد نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي

  
  السيد حسن محمود الفاخري

  المشرف العام، إدارة الصحة الدولية
  

  العقيل. السيد م
  

  زواوي. ه. السيد أ
  المدير العام، إدارة التراخيص الطبية

  والصيدالنية   
  

  الراجحي. أ. الدكتور ع
  مستشار طب العيون

  
  العصيمي. ح. السيدة م

  المدير العام، قسم التمريض
  

  فلمبان. م. الدكتور س
منسق البرنامج الوطني لمكافحة األيدز، محافظـة       

  جدة
  

  أبو الجدايل. الدكتور ن
منسق البرنامج الوطني لمكافحة الـسل، محافظـة        

  جدة
  

  الدوسري. السيد ف
  

  الوازعي. السيد م
  
  

  موريتانيا
  

  رئيس الوفد
  

  ولد بهيدا. السيد س
  وزير الصحة والشؤون االجتماعية

  
  مندوبون

  
  ولد محمد لمين. س. السيد م

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  لمين.  مالدكتور
  االجتماعية مكلف بمهمة، وزارة الصحة والشؤون

  
  بدالء

  
  جدوولد . أالدكتور 

 والـشؤون   ، وزارة الصحة  مكافحة األمراض مدير  
  االجتماعية

  
  ولد ماغا. السيد م

  المستشار األول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  اليمن
  

  رئيس الوفد
  

  ماجد يحيى الجنيدالدكتور 
رئيس وحدة الرعايـة الـصحية األوليـة، وزارة         

  الصحة العامة والسكان
  

  مندوبون
  

  السيد عبد الملك األرياني
  السفير، البعثة الدائمة، جنيف

  
  د عبد الرحمن السقافالسيد خال
   الصحة العامة والسكانوزارة ،مستشار
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  بديل
  

   المحبشيعصامالدكتور 
  السكرتير الثالث، البعثة الدائمة، جنيف

  
  فلسطين

  
  نعيم. بالدكتور 

  وزير الصحة
  

  الدكتور محمد أبو كوش
  السفير، المراقب الدائم، جنيف

  
  أبو رمضان. الدكتور م

  ون الدولي، وزارة الصحةالمدير العام، دائرة التعا
  

  الرمالوي. الدكتور أ
المدير العام، الرعايـة الـصحية األوليـة، وزارة         

  الصحة
  

  السيد تيسير العجوري
  مستشار، بعثة المراقب الدائم، جنيف

  نالسيدة نادين حساسيا
  مستشارة، بعثة المراقب الدائم، جنيف

  
  جامعة الدول العربية

  
  باكر. السيد ن

  ام، الجامعة العربية، القاهرةنائب األمين الع
  

  السيد سعد الفرارجي
  السفير، المراقب الدائم

  
  الروبي. هالسيد 

  عضو األمانة الفنية
  

  تيلوانت. السيد ي
  الملحق األول، الوفد الدائم، جنيف

  
  الدكتور عثمان الحجة
  الوفد الدائم، جنيف

  
  السيد صالح عيد

  ، جنيفالوفد الدائم
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