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  ١٣٨/٣١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ٣٠  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/31  من جدول األعمال المؤقت ٢-٩البند 

  
  
  

  الصحة االستراتيجيات العالمية لقطاع  سوداتم
  
  

  ٢٠٢١-٢٠١٦دية المنقولة جنسيًا، األمراض الُمع
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
جرت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون استعراضها النهـائي للتقـدم الُمحـَرز ، أَ ٢٠١٥مايو  في أيار/  -١
تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض الُمعديــة المنقولــة جنســيًا ومكافحتهــا، التــي شــملت الفتــرة  فــي

وســّلط االســتعراض الضــوء علــى مــا ُحقــق مــن إنجــازات وتقــدم فــي تــدخالت الوقايــة وبرامجهــا،  ٢٠١٥.١-٢٠٠٦
ط الضـوء علـى مـرض الزهـري الِخلقـي. كمـا ُسـلّ  والسيما في مكافحة فيروس الـورم الحليمـي البشـري والقضـاء عالميـاً 

، كتوفير المـوارد البشـرية والماليـة الالزمـة للبـرامج لتشـمل الخـدمات في هذا الصدد تزال قائمةعلى التحديات التي ال
  شاملة.الصحية التغطية الصلة باألمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا في سياق السعي الحثيث إلى تحقيق تالم
  
النقاشـــات، ُحـــددت حاجـــة واضـــحة إلـــى اعتمـــاد اســـتراتيجية عالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض الُمعديـــة وخـــالل   -٢

قـوي لمواصـلة ها ال. إضافًة إلى ذلك، أعربت الـدول األعضـاء عـن تأييـد٢٠١٥المنقولة جنسيًا في فترة ما بعد عام 
، هـذه األعمـال مـن شـأنو حتهـا، ومكاف الُمعديـة الوقاية من هذه األمـراض بخصوص الصحة العالمية أعمال منظمة

فـــي الوضـــع األمثـــل، أن ُتعنـــى بغايـــات محـــددة، قابلـــة للتحقيـــق، مـــن أجـــل قيـــاس مســـتوى النجـــاح المتحقِّـــق وتحديـــد 
التحديات. وطلبت الدول األعضاء أيضًا مواصلة تقييم االستراتيجية السابقة، وتبادل االطالع على نجاحـات الـدول 

وأكــدت األمانــة أنــه  ٢.ةألهــداف المحــددة فــي تلــك االســتراتيجيتحقيــق اا يتعلــق بفيمــ وممارســاتها الفضــلى األعضــاء
األمــــراض الُمعديــــة المنقولــــة جنســــيًا، ســــُتواَءم مــــع عمليتــــي وضــــع  بشــــأنُتوضــــع حاليــــًا اســــتراتيجية عالميــــة جديــــدة 

االستراتيجيتين المتعلقتين بفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الفيروسي، وسينظر فيهـا المجلـس التنفيـذي 
ة التاسـعة والسـتين من جانب جمعية الصـحة العالميـ إقرارهافي دورته الثامنة والثالثين بعد المائة استعدادًا إلمكانية 

  .٢٠١٦مايو  في أيار/
                                                           

، الـــذي ُطلـــب فيـــه إلـــى المـــدير العـــام، مـــن جملـــة طلبـــات أخـــرى، تقـــديم تقـــارير إلـــى جمعيـــة ١٩-٥٩ج ص عللقـــرار  اً وفقـــ   ١
، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي، بشــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية. ٢٠١٥و ٢٠١٢و ٢٠٠٩الصــحة فــي األعــوام 

، ٢٠١٥-٢٠٠٦قولـة جنسـيًا ومكافحتهـا، للفتـرة االستراتيجية العالمية بشأن الوقاية مـن األمـراض الُمعديـة المنولالطالع على 
 .٢، الملحق ١سجالت/ /٥٩/٢٠٠٦ج ص عانظر الوثيقة 

 ةالثالثـــوالجلســـة ، ٤الفـــرع  ،ةالجلســـة الثانيـــة عشـــر  لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين، ةالمـــوجز  المحاضـــرانظـــر    ٢
 .(باإلنكليزية) )٣سجالت/ /٦٨/٢٠١٥ج ص ع(الوثيقة  ٢، الفرع ةعشر 
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ـــــول/  -٣ ـــــة المســـــتدامة ٢٠١٥ســـــبتمبر  وفـــــي أيل ـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة خطـــــة التنمي ، اعتمـــــدت الجمعي
شـديدة األهميـة فـي هـذا السـياق، أال وهـي  لغاياتاأهداف التنمية المستدامة، بما فيها  قّرتالتي أ ٢٠٣٠،١ لعام
اإليدز والسل والمالريا واألمـراض المداريـة المهملـة ومكافحـة االلتهـاب الكبـدي وضع نهاية ألوبئة : "٣-٣ لغايةا

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

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

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

  
، وضــعت منظمــة الصــحة العالميــة مســّودة اســتراتيجية ٢٠٣٠لعــام  لتنميــة المســتدامةاوتماشــيًا مــع خطــة   -٤

(انظـر ملحـق هـذا التقريـر  ٢٠٢١-٢٠١٦عالمية لقطاع الصحة بشأن األمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا، للفتـرة 
ع على موجز لها). وتستند االستراتيجية المقترحة إلى اإلنجازات الُمحقَّقة في إطـار االسـتراتيجية العالميـة لالطال

  وٕالى الدروس المستفادة منها. ٢٠١٥-٢٠٠٦لفترة شاملة لالسابقة بهذا الشأن ال
  
عديــة المنقولــة ُأديــرت عمليــة وضــع مســّودة االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األمــراض المُ قــد و   -٥

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

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

ــيَّن فــي ، ُنظمــت اإلجــراءات المطلــوب اتخاذهــا فــي إطــار خمســة توجّ تهــاوتحقيقــًا لغايا هــات اســتراتيجية، حيــث تُب
  مة الصحة العالمية والشركاء.ءات المحددة التي يلزم أن يتخذها كل من البلدان ومنظإطار كل منها اإلجرا

  
د ياالســـتراتيجية المقترحـــة إطـــارًا للعمـــل المشـــترك بـــين المنظمـــة ودولهـــا األعضـــاء علـــى الصـــع شـــكلوت  -٦

  العالمي واإلقليمي والُقطري.
  
جهـات شـريكة  ، فقـد شـملتاالسـتراتيجيةعملية المشاورات الواسعة التي أسـفرت عـن وضـع مسـّودة وعن   -٧

رئيســـية، بمـــا فيهـــا الـــدول األعضـــاء، والمنظمـــات التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة والوكـــاالت األخـــرى المتعـــددة 
األطـــراف، والجهـــات المانحـــة والوكـــاالت والمبـــادرات اإلنمائيـــة، والمجتمـــع المـــدني، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، 

والتقنية، والقطـاع الخـاص. وقـد ُأجريـت مشـاورات عديـدة مـع أصـحاب المصـلحة،  والمؤسسات والشبكات العلمية
 ٢٠١٥ ويوليـ تمـوز/ - أبريـل دولة عضو في المشاورات التـي ُأجريـت فـي الفتـرة نيسـان/ ٩٠وشاركت أكثر من 

كــن، وضــمانًا للمشــاركة علــى أوســع نطــاق مم ،فــي جميــع المكاتــب اإلقليميــة للمنظمــة. وتكمــيًال لهــذه المشــاورات
إلكترونيــة  امــةلمــدة ســتة أســابيع مشــاورة ع ٢٠١٥ ويونيــ حزيــران/ - أبريــل استضــافت األمانــة فــي الفتــرة نيســان/

األمـراض شـأن االسـتراتيجيات الـثالث (بعـن كمـا ُعقـدت جلسـة إعالميـة تقنيـة رسـمية ُروِّجت على نطـاق واسـع. 
هـاب الكبـد الفيروسـي) أثنـاء انعقـاد جمعيـة الصـحة المعدية المنقولة جنسيًا، وفيروس العوز المناعي البشري، والت

  العالمية الثامنة والستين.

                                                           
  ، انظر:٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  -٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E )كــــــــــانون األول/ ١٦فــــــــــي  تــــــــــم االطــــــــــالع 
 ).٢٠١٥ ديسمبر
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باإلسهامات المقدمة من الفريق المرجعي للمجتمع المدني ومن  ،موّسعة، الوقد ُعززت عملية المشاورات  -٨
ي والتقنـــي اجتمـــاعي الفريـــق االستشـــاري المعنـــي بـــاألمراض الُمعديـــة المنقولـــة جنســـيًا والفريـــق االستشـــاري العلمـــ

    ١.ثالمعني بالصحة اإلنجابية والبح
  
بتحقيـق سلسـلة مـن األهـداف المتعلقة وتنص مسّودة االستراتيجية على التزامات منظمة الصحة العالمية   -٩

والغايــات المتوائمــة مــع األغــراض المبيَّنــة فــي مســّودات االســتراتيجيات الــثالث، فحواهــا القضــاء علــى األمــراض 
باعتبارهــا تهــدد الصــحة العموميــة، وذلــك فــي ســياق ضــمان حيــاة  ٢٠٣٠جنســيًا بحلــول عــام  الُمعديــة المنقولــة

األعمار وتعزيز عافيتهم. عـالوة علـى ذلـك، تتـواءم مسـّودة االسـتراتيجية بشـأن  كلاألشخاص في  جميعصحية ل
ن تحقيــق األمــن ، وترّكــز علــى ضــما٢٠٣٠األمــراض الُمعديــة المنقولــة جنســيًا مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

شـاملة. وتسـعى االسـتراتيجية الصـحية التغطيـة ال حقيـقالخدمات الصحية بااللتزام بت توفيرالمالي واإلنصاف في 
إسهامات األمانة، وُيراد بهـا أن تكيِّفهـا المكاتـب اإلقليميـة لتلّبـي  حديدالمقترحة إلى توجيه االستجابات الوطنية وت

  احتياجاتها المحددة.
  

باالستناد إلـى المعلومـات المحصـول  في تنفيذهامسّودة االستراتيجية بإمكانية قياس مستوى التقدم  سّلموت  -١٠
برنــامج "و ٢"بعمليــة اإلبــالغ العــالمي عــن التقــدم المحــرز فــي التصــدي لأليــدز"عليهــا عــن طريــق النظــام المتعلــق 

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

بغــرض  وأســرعهم تــأثرًا بهــابهــذه األمــراض الُمعديــة تســتهدف فــرز أكثــر فئــات الســكان تعرضــًا لخطــر اإلصــابة 
تــدخالت تســتهدف العــاملين فــي مجـــال  بهــذا الشــأن تشــمليــة معظــم خطــط العمــل الوطنأصــبحت و  ٤،فحصــهم

الجنس وزبائنهم، والرجال الذين يمارسون العالقة الجنسـية مـع رجـال، ومتعـاطي المخـدرات بـالَحقن، واألشـخاص 
  المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، والمراهقين. 

  
األمـــراض إلجـــراء فحوصـــات ومـــن أوجـــه القصـــور المحـــددة فـــي مســـّودة االســـتراتيجية أن عمليـــة الفـــرز   -١١

الُمعدية المنقولة جنسيًا نادرًا ما ُتجرى في األوسـاط المحـدودة المـوارد، وأنهـا عـادًة مـا تتضـّمن إجـراء فحـوص دم 
غـرض الكشـف عـن اإلصـابة بـالزهري، الرعايـة السـابقة للـوالدة ومتبـّرعين بالـدم بعلى مأخوذ من نساء حاصالت 

  .  Bواستخدام واصمات العدوى بفيروس العوز المناعي البشري وفيروس التهاب الكبد 
  

كما يلزم بشدة تعزيـز نظـم الترصـد والرصـد اإلقليميـة والعالميـة لألمـراض الُمعديـة المنقولـة جنسـيًا. ويلـزم   -١٢
  ن أسبابها لتحديد الكائنات الحية المنتشرة المسبِّبة لها. على وجه عاجل إجراء المزيد من الدراسات المنتظمة ع

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

 كــــــانون األول/ ٨فــــــي  تــــــم االطــــــالع( /http://www.who.int/reproductivehealth/ghs-strategies/enاالســــــتراتيجية، انظــــــر: 
 ).٢٠١٥ديسمبر 

  ، انظر:"إلبالغ العالمي عن التقدم المحرز في التصدي لأليدزعملية ا"لمزيد من المعلومات عن    ٢
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting )كــانون األول/ ٨فــي  تــم االطــالع 

 ).٢٠١٥ديسمبر 

  ، انظر: "برنامج ترصد مقاومة مضادات المكورات البنّية"لمزيد من المعلومات عن    ٣
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/gonococcal_resistance/en/ )كــــــــــانون األول/ ٨فــــــــــي  تــــــــــم االطــــــــــالع 

  ).٢٠١٥ ديسمبر
٤   See Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations, available 

at: http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/ (accessed 8 December 2015). 
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سيفالوســــــبورين لل (Neisseria gonorrhoeae)الَنْيَســــــِرّية البنّيــــــة وتظهـــــر فــــــي الوقــــــت الــــــراهن مقاومـــــة   -١٣
(Cephalosporins)أن عـدد بلـدان العـالم التـي َأبلغـت عـن  مـن لإلصابة بها، علـى الـرغم ، وهو العالج األخير

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

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

  
بيانات عـن المسـائل  ٢وتوِجز تقارير الترصد العالمي السنوية المتعلقة باألمراض الُمعدية المنقولة جنسياً   -١٤

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

  
وتسعى اإلجراءات المحددة في مسّودة االستراتيجية إلى ضـمان تعزيـز تصـدي قطـاع الصـحة لألمـراض   -١٥
حتـى اليـوم وضـمان أن النهـوج التـي  فـي هـذا المجـال ة جنسيًا بهدف حمايـة االسـتثمارات الُمحّققـةعدية المنقولالمُ 

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

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
المجلــس التنفيــذي مــدعو إلــى النظــر فــي مســّودة االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األمــراض   -١٦

وٕالـى تقـديم توصـية  ٤للمنظمـة، اإللكترونـي، المتاحة علـى الموقـع ٢٠٢١-٢٠١٦الُمعدية المنقولة جنسيًا، للفترة 
  ها من جانب جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.إقرار بشأن إمكانية 

                                                           
 Sexually يمكـن االطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات عـن مقاومــة مضــادات المكــورات البنّيــة وعــن اإلصــدار المعنـون "   ١

transmitted infections :عبــــر الــــرابط التــــالي "http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/articles/en/ ) تــــم
 Global action plan to control“). ويمكـن االطـالع علـى اإلصـدار المعنـون ٢٠١٥ديسـمبر  كـانون األول/ ٨فـي  االطـالع

the spread and impact of antimicrobial resistance in Neisseria gonorrheae”  :عبــــر الــــرابط التــــالي
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241503501/en/ )كـــــــــــانون األول/ ٨فـــــــــــي  تـــــــــــم االطـــــــــــالع 

   ).٢٠١٥ ديسمبر

عبــر الــرابط التــالي:  ”Report on global sexually transmitted infection surveillance 2013“يمكــن االطــالع علــى    ٢
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/stis-surveillance-2013/en/ )كــــانون األول/ ٨فــــي  تــــم االطــــالع 

   ).٢٠١٥ديسمبر 

ــــى الطفــــلالتقــــدم لمزيــــد مــــن المعلومــــات عــــن    ٣ ــــى انتقــــال الزهــــري مــــن األم إل    ، انظــــر:الُمحــــرز نحــــو القضــــاء عل
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/cs_global_updates/en/ )كـــــــــــــــانون األول/ ٨فـــــــــــــــي  تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع 

   ).٢٠١٥ ديسمبر

، يمكن االطالع على النص الكامل لمسّودة االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن األمراض الُمعدية المنقولـة جنسـياً    ٤
 تــــــم االطــــــالع( http://www.who.int/reproductivehealth/ghs-strategies/en، عبــــــر الــــــرابط التــــــالي: /٢٠٢١-٢٠١٦للفتــــــرة 

    ).٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/ ٣ في
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  لملحقا
  
  

  لمسّودة االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة موجز 
  ٢٠٢١- ٢٠١٦بشأن األمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا، للفترة 

  
  االســـــــتراتيجية العالميـــــــة لقطـــــــاع الصـــــــحة بشـــــــأن األمـــــــراض الُمعديـــــــة المنقولـــــــة جنســـــــيًا،  تســـــــتند مســـــــّودة  -١

ــدم إلــى  (انظــر الشــكل)، ٢٠٢١١-٢٠١٦للفتــرة  إلــى اســتنتاجات عمليــة تقيــيم استعرضــها التقريــر المرحلــي الــذي ُق
وتحدد المسّودة رؤية وهدف وغايات وٕاجـراءات  ٢٠١٥،٢،٣مايو  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين في أيار/

  للقضاء على وباء األمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا بوصفه إحدى مشاكل الصحة العمومية.
  
وتبّين مسودة االستراتيجية عنصرًا مهمـًا مـن عناصـر إسـهام قطـاع الصـحة فـي تحقيـق األهـداف الطموحـة   -٢

 ٢٠١٥.٤اعتمــدتها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي أيلول/ســبتمبر التــي  ٢٠٣٠لعــام لخطــة التنميــة المســتدامة 
تحدد المسّودة اإلجراءات التي يلزم على البلدان اتخاذها وتلك التي ستتخذها منظمة الصحة العالمية للتعامل حيث 

جوهري في عدد بفعالية مع األمراض المعدية المنقولة جنسيًا. وسُيسهم تنفيذ هذه االستراتيجية في حدوث انخفاض 
اإلصــابات الجديــدة بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا والوفيــات الناجمــة عنهــا (كحــاالت اإلمــالص وســرطان عنــق 
الرحم)، كما سُيسهم، في الوقت نفسه، في تحّسن صحة الفرد، وصحة الرجال والنساء الجنسية، وعافية األشـخاص 

  كافة.
  

  عدية المنقولة جنسيًا أولوية عالمية؟ِلَم ينبغي أن يكون التصدي لألمراض المُ 
  
 ،مليــون حالــة إصــابة جديــدة ســنويًا بأربعــة أمــراض ُمعديــة منقولــة جنســياً  ٣٥٧تشــير التقــديرات إلــى وقــوع   -٣

مليـون  ١٣١( المتـدّثرة الحثريـةعامـًا، وهـي:  ٤٩و ١٥فيما بين األشـخاص المتراوحـة أعمـارهم بـين  ،يمكن عالجها
ـــة)، و ـــحال ـــة)، والزهـــري  ٧٨( ةالنيســـرية البنّي ـــة)، و ســـتة(مليـــون حال مليـــون  ١٤٢(المشـــعرات المهبليـــة ماليـــين حال

، حيث يقدَّر أيضاً وتبلغ معدالت انتشار بعض حاالت العدوى الفيروسية المنقولة جنسيًا مستويات مرتفعة  ٥حالة).
مليــون شــخص، ويقــدَّر عــدد  ٤١٧بنحــو  ٢عــدد األشــخاص المصــابين بعــدوى فيــروس الهــربس البســيط مــن الــنمط 

  مليون امرأة. ٢٩١النساء المصابات بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري بنحو 
                                                           

يمكن االطالع على النص الكامل لمسّودة االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن األمراض الُمعدية المنقولـة جنسـيًا،    ١
فـــي  تـــم االطـــالع( http://www.who.int/reproductivehealth/ghs-strategies/en/، عبـــر الـــرابط التـــالي: ٢٠٢١-٢٠١٦للفتـــرة 

   ).٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/  ٣

. زاي التقريــر المرحلــي ،٦٨/٣٦انظــر التقريــر المرحلــي المقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين، الوثيقــة ج   ٢
ـــة جنســـيًا  عنـــوانب ويـــرد تقريـــر التقيـــيم المشـــار إليـــه تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض الُمعديـــة المنقول

  ويمكن االطالع عليه عبر الرابط التالي:  ٢٠١٥-٢٠٠٦ومكافحتها: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183117/1/9789241508841_eng.pdf?ua=1  كـانون األول/  ١١(تم االطالع فـي

  ).٢٠١٥ديسمبر 
 .زاي التقرير المرحلي ،٦٨/٣٦الوثيقة ج   ٣

  ، انظر:٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  -٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٤
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E )تشــــــــرين الثــــــــاني/ ٣٠فــــــــي تــــــــم االطــــــــالع 

  ).٢٠١٥ نوفمبر

 .٢٠١٢أحدث التقديرات بعام  تتعلق   ٥
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أنحـاء العــالم، ومــن  ولهـذه األوبئــة آثـار بالغــة علــى صـحة األطفــال والمـراهقين والبــالغين وحيــاتهم فـي شــتى  -٤
  أمثلة هذه اآلثار ما يلي: 

 تــؤدي اإلصــابة بــالزهري أثنــاء الحمــل إلــى وفــاة مــا يربــو  - وفيــات األجّنــة واألطفــال الحــديثي الــوالدة
طفـل آخـرين الرتفـاع خطـر  ٢١٥ ٠٠٠جنين وطفل حديث الوالدة سنويًا، وُتعرِّض  ٣٠٠ ٠٠٠ على

  الوفاة المبكرة؛ 
 ٥٣٠ ٠٠٠تتســّبب العــدوى بفيــروس الــورم الحليمــي البشــري فــي وقــوع نحــو  - ســرطان عنــق الــرحم 

 امرأة مصابة به سنويًا؛ ٢٧٥ ٠٠٠حالة إصابة بسرطان عنق الرحم ووفاة 

 تشــكل األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا، كالنْيســرية البنّيــة والمتــدثرة الحثريــة، أســبابًا مهمــة  - الُعقــم
 الصحراء؛للُعقم، وبخاصة في أفريقيا جنوب 

 ــاعي البشــري إن اإلصــابة بأحــد األمــراض المعديــة المنقولــة  - خطــر اإلصــابة بفيــروس العــوز المن
البنية أو العدوى بفيروس الهربس البسيط، تزيد إلى حد كبيـر مـن خطـر  جنسيًا، كالزهري أو النيسرية

اإلصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري أو نقله (بواقع الضـعف إلـى ثالثـة أمثـال فـي صـفوف 
 بعض فئات السكان)؛

 عيــة بنو  شــديدة المســاسلألمــراض الُمعديــة المنقولــة جنســيًا اآلثــار البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة  إن
  حياة األشخاص المصابين بها.

  
يلــوح فــي كمــا ، ســياق متــاح بالفعــلهــذا الفــي الطموحــة  ٢٠٣٠عــام  ايــاتغمعظــم األدوات الالزمــة لبلــوغ و   -٥

األفــق احتمــال التوصــل إلــى ابتكــارات حيويــة فــي هــذا المجــال، مــن قبيــل االختبــارات التــي ُتجــرى فــي مواقــع تقــديم 
عديـــة، عديـــة المنقولـــة جنســـيًا، واللقاحـــات المضـــادة لهـــذه األمـــراض المُ األمراض المُ بـــالرعايـــة للكشـــف عـــن اإلصـــابة 

والتكنولوجيات المتعددة األغـراض. بيـد أن اسـتخدام هـذه األدوات واالبتكـارات بكامـل فاعليتهـا سيسـتلزم سـرعة زيـادة 
أكثــر البــرامج فعاليــة وَأَمــّس  االسـتثمار فــي مجــال التصــدي لألمــراض المعديــة المنقولــة جنسـيًا، وتركيــز المــوارد علــى

الفئات السـكانية والمواقـع الجغرافيـة حاجـة، وربـط التـدخالت المتصـلة بـاألمراض المعديـة المنقولـة جنسـيًا بالخـدمات 
  الصحية األخرى تحقيقًا لالستفادة المتبادلة. وَتِرد هذه التوّجهات الرئيسية بالتفصيل في مسّودة االستراتيجية هذه.

  
  االستراتيجي لثالثة أمراض ُمعديةة التركيز إيالء أولوي

  
اســتراتيجية قطــاع الصــحة بشــأن األمــراض الُمعديــة المنقولــة جنســيًا تركيــزًا رئيســيًا علــى ثالثــة  مســّودةتركــز   -٦

  أمراض ُمعدية تستلزم اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة انتشارها وأثرها، وهي:
  ؛تعصائه على العالجارتفاع خطر اس لتواصل، النيسرية البنّية  )١(
، بالقضــاء علــى الزهــري الِخلقــي الــذي يســتلزم مكافحــة الزهــري فــي صــفوف فئــات اللولبيــة الشــاحبة  )٢(

ــــه واعتمــــاد نظــــم قويــــة لضــــمان  فحــــص جميــــع النســــاء الحوامــــل الســــكان الرئيســــية المعّرضــــة لإلصــــابة ب
  ؛وعالجهن

البشـــري، مـــع التشـــديد علـــى التطعـــيم للقضـــاء علـــى ســـرطان عنـــق الـــرحم  الـــورم الحليمـــيفيـــروس   )٣(
  والثآليل التناسلية.
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، العالمية لقطاع الصحة بشأن األمراض الُمعدية المنقولة جنسياً  الخطوط العريضة لمسّودة االستراتيجية :الشكل
  ٢٠٢١-٢٠١٦للفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انعــدام المضــاعفات المتصــلة بــاألمراض المعديــة المنقولــة جنســيًا والوفيــات الناجمــة عــن اإلصــابة بهــذه  يــة:ؤ الر 
طويلــة  بحيــاةاألمــراض المعديــة، وانعــدام التمييــز فــي عــالٍم يســتطيع فيــه األشــخاص المتعايشــون معهــا أن ينعمــوا 

 وصحية.

القضــاء علــى أوبئــة األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا بوصــفها شــواغل رئيســية للصــحة العموميــة، وضــمان  الهــدف:
 صحية وتعزيز عافيتهم. بحياةتمّتع جميع األشخاص في كل األعمار 

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

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

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

 الشاملة، وسلسلة الخدمات، ونهج الصحة العمومية. : التغطية الصحيةُأطر العمل

ييم
التق
د و
رص
ال

 

 األبعاد الثالثة للتغطية الصحية الشاملة

  التوجه 
   ١االستراتيجي 

معلومات من توفير 
أجل اتخاذ إجراءات 

  مركَّزة 

 "الهوية والمكان

  التوجه 
  ٢االستراتيجي 

إجراء التدخالت 
  المحِدثة لألثر

  
 "ماذا"

  التوجه 
  ٣االستراتيجي 

تقديم الخدمات 
  لضمان اإلنصاف

  
 "كيف"

  التوجه 
  ٤االستراتيجي 

التمويل من أجل 
  االستدامة

  
 التمويل

  التوجه 
   ٥االستراتيجي 

االبتكار لتسريع 
  التصدي

  
 المستقبل

  تنفيذ االستراتيجية:
 رصد والتقييمالقيادة والشراكة والمساءلة وال

 العمل الُقطري

عمل المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها 
 الدوليينعمل الشركاء  اإلقليمية والُقطرية

عمل الشركاء القطريين
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  تأطير االستراتيجية
  
تســـــتهدف مســـــّودة االســـــتراتيجية اإلســـــهام فـــــي بلـــــوغ هـــــدف خطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة المتعلـــــق بالصـــــحة   -٧

)، إذ تبــّين كيــف يمكــن لتصــدي قطــاع الصــحة لألمــراض الُمعديــة المنقولــة جنســيًا أن يســهم فــي تحقيــق ٣ (الهــدف
مــن الغايــات الرئيســية فــي مجــالي الصــحة والتنميــة. وتتــواءم مســّودة االســتراتيجية  هــاشــاملة وغير الصــحية التغطيــة ال

ط الصحية األخرى ذات الصلة، بما فيها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابيـة، طأيضًا مع االستراتيجيات والخ
ألمهـــات واألطفـــال وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، والعنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات، وصـــحة المـــراهقين، وصـــحة ا

بالخـــدمات الصـــحية  اللقاحـــات، واألمـــراض غيـــر الســـارية، واإلطـــار المتعلـــقالمتعلقـــة بحـــديثي الـــوالدة واألطفـــال، و ال
ــــز علــــى النــــاس، والتهــــاب الكبــــد الفيروســــي، والســــل، ومأمونيــــة الــــدم. وتســــتفيد هــــذه المســــّودة  المتكاملــــة التــــي تركِّ

وهـي: التغطيـة الصـحية الشـاملة، وسلسـلة الخـدمات المتصـلة بـاألمراض الشكل) من ثالثة ُأطر تنظيمية أال  (انظر
  الُمعدية المنقولة جنسيًا، ونهج الصحة العمومية.

  
  الرؤية والهدف والغايات والمبادئ التوجيهية 

  
  الرؤية العالمية

  
والوفيات الناجمة  تنشد مسّودة االستراتيجية انعدام المضاعفات المتصلة باألمراض الُمعدية المنقولة جنسياً   -٨

، وانعـدام التمييـز فـي عـالٍم يـتمّكن فيـه األشـخاص كافـة، مهمـا كـانوا مهّمشـين، ذه األمـراض الُمعديـةعن اإلصابة به
ُيســر علــى خــدمات الوقايــة مــن األمــراض المعديــة المنقولــة جنســيًا وعالجهــا لينعمــوا بحيــاة بو  المجــانمــن الحصــول ب
  طويلة وصحية.

  
  الهدف 

  
ســـتراتيجية القضـــاء علـــى أوبئـــة األمـــراض الُمعديـــة المنقولـــة جنســـيًا بوصـــفها شـــواغل رئيســـية تســـتهدف اال  -٩

  ١للصحة العمومية.
  

  ٢٠٣٠الغايات العالمية لعام 
  

إن تضـــافر الجهـــود فـــي ســـبيل زيـــادة فعاليـــة التـــدخالت والخـــدمات زيـــادًة ســـريعة يمكـــن أن يحقـــق الهـــدف   -١٠
بوصـفها أحـد شـواغل الصـحة  ٢٠٣٠الُمعدية المنقولة جنسـيًا بحلـول عـام المتمثل في القضاء على أوبئة األمراض 

  هذه المجموعة الطموحة من الغايات: تحقيقالعمومية، ب
  ـــــض معـــــدالت اإلصـــــابة ـــــًا بنســـــبة  باللولبيـــــة الشـــــاحبةخف ـــــات األساســـــية العالميـــــة  ٪٩٠عالمي (البيان

 ).٢٠١٨ لعام

  ــــــةخفــــــض معــــــدالت اإلصــــــابة (البيانــــــات األساســــــية العالميــــــة  ٪٩٠عالميــــــًا بنســــــبة  بالنيســــــرية البنّي
 ).٢٠١٨ لعام

                                                           
شـواغل رئيسـية للصـحة العموميـة بخفـض معـدلي اإلصـابة كالقضاء على أوبئة األمراض الُمعديـة المنقولـة جنسـيًا ُيعرَّف    ١

 ، والقضاء أيضًا علـى الزهـري الِخلقـي وعلـى إصـابات المراحـل السـابقة لسـرطان عنـق الـرحماللولبية الشاحبةو بالنيسرية البنّية
 يمي البشري.التغطية بلقاحات فيروس الورم الحل رفع مستوىب
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 مـن ٪٨٠ فـي حـي مولـود ١٠٠ ٠٠٠ لكـل أقـل أو حالـة ٥٠ إلـى الِخلقـي الزهـري حـاالت عـدد خفـض 
 .البلدان

 بنســبة  التغطيــة بلقــاح فيــروس الــورم الحليمــي البشــري فــي بــرامج التطعــيم الوطنيــة علــى حفــاظ البلــدان
علـــى األقـــل فـــي جميـــع المقاطعـــات (أو الوحـــدات اإلداريـــة  ٪٨٠نســـبةعلـــى الصـــعيد الـــوطني و  ٪٩٠
 لها). عادلةالم

  
  ٢٠٢٠المعالم المهمة لعام 

  
  ما يلي: ٢٠٢٠تشمل المعالم المهمة لعام   -١١

  رصــد التقــدم قــادرة علــى مــن البلــدان نظمــًا لترّصــد األمــراض الُمعديــة المنقولــة جنســيًا  ٪٧٠أن تنفــذ
 الُمحرز نحو تحقيق الغايات المتصلة بالقضاء عليها.

  ٩٠ء الحوامـل فيهـا لفحـص الزهـري، ومـن النسـا ٪٩٥٪ من البلـدان مـا ال يقـل عـن ٧٠أن ُتخضع٪ 
مـن  ٪٩٥الحرة والمسـبقة والمسـتنيرة، و من الحوامل لفحص فيروس العوز المناعي البشري بموافقتهن

 لعالج فعال. منقولة جنسياً  الحوامل المصابات بعدوى

  مـــن فئـــات الســـكان الرئيســـية المعّرضـــة لإلصـــابة بـــاألمراض الُمعديـــة المنقولـــة  ٪٧٠أن ُيتـــاح لنســـبة
جنســيًا الحصــول علــى طائفــة كاملــة مــن الخــدمات المتصــلة بهــذه األمــراض الُمعديــة وبفيــروس العــوز 

 المناعي البشري، بما يشمل الحصول على الواقيات. 

  مات متصـــلة بـــاألمراض الُمعديـــة المنقولـــة جنســـيًا أو ُتحيـــل إلـــى هـــذه مـــن البلـــدان خـــد ٪٧٠أن تقـــدم
الخــدمات فــي جميــع الســياقات المتصــلة بالرعايــة الصــحية األوليــة، وفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، 

 والصحة اإلنجابية، وتنظيم األسرة، والرعاية السابقة للوالدة وتلك الالحقة لها.

  فــــي جميــــع المقاطعــــات (أو الوحــــدات  ٪٨٠عيد الــــوطني و٪ علــــى الصــــ٩٠أن تحقــــق البلــــدان نســــبة
 لها) من التغطية بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري في برامج التطعيم الوطنية. عادلةاإلدارية الم

 بالنيسرية البنّية.مقاومة مضادات الميكروبات فيما يتعلق  تمن البلدان عن حاال ٪٧٠ أن تُبِلغ   
  

  هيكل مسّودة االستراتيجية
  

ترسم مسّودة االستراتيجية طريقًا نحو تحقيـق الهـدف المتمثـل فـي القضـاء علـى األمـراض الُمعديـة المنقولـة   -١٢
بوصفها تهدد الصحة العمومية. وتبّين المسّودة خمسة توّجهـات اسـتراتيجية تنـدرج تحتهـا  ٢٠٣٠جنسيًا بحلول عام 

رفــــع مســــتوى التصــــدي العــــالمي لهــــذه لالعالميــــة  البلــــدان ومنظمــــة الصــــحة أن تتخــــذهاإجــــراءات ذات أولويــــة يلــــزم 
  األمراض. 

  
وتغتنم عملية التصدي المقترحة الفرص العظيمة السانحة للقضـاء علـى األمـراض الُمعديـة المنقولـة جنسـيًا   -١٣

بوصفها شواغل رئيسية للصحة العمومية. وتشمل التوّجهات االستراتيجية الخمسة المحددة في مسـّودة االسـتراتيجية 
  ما يلي: ٢٠٢١-٢٠١٦ه، للفترة هذ
  

  يرّكـز هـذا التوجـه علـى  - اتخـاذ إجـراءات مركَّـزةمـن أجـل : تـوفير معلومـات ١التوجه االستراتيجي
ضرورة فهم وباء األمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا وفهم عملية التصدي لـه كأسـاس ألنشـطة الـدعوة، 

المــــوارد وتخصيصــــها، وعمليــــات التنفيــــذ، وتحســــين وااللتــــزام السياســــي، والتخطــــيط الــــوطني، وتعبئــــة 
 .البرامج
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  ُيعنــى بالُبعــد األول مــن أبعــاد التغطيــة  - : إجــراء التــدخالت الُمحِدثــة لألثــر٢التوجــه االســتراتيجي
الصـــحية الشـــاملة، ببيـــان حزمـــة التـــدخالت األساســـية بالغـــة األثـــر الـــالزم تقـــديمها إلـــى جانـــب سلســـلة 

الُقطريـة والعالميـة، وينبغـي النظـر فـي إدراج هـذه الحـزم فـي الحـزم الوطنيـة الخدمات لتحقيـق الغايـات 
 للفوائد الصحية.

  
  ُيعنـى بالُبعـد الثـاني مـن أبعـاد التغطيـة  - : تقديم الخدمات لضـمان اإلنصـاف٣التوجه االستراتيجي

مواقـع  الصحية الشاملة، بتحديـد أفضـل أسـاليب ونهـوج تقـديم الخـدمات إلـى فئـات سـكانية مختلفـة فـي
مختلفة من أجل تحقيـق اإلنصـاف وتعظـيم أثـر هـذه الخـدمات وضـمان المسـاواة. ويشـمل هـذا التوجـه 
ـــز علـــى حقـــوق اإلنســـان، والمســـاواة بـــين الجنســـين،  تركيـــزًا حاســـمًا علـــى التـــدخالت والنهـــوج التـــي تركِّ

مختلفـة وفـي  والتغّلب على الحواجز الحائلة دون تحقيق اإلنصاف في إتاحـة الخـدمات لفئـات سـكانية
  أوساط ومواقع مختلفة.

  
  بالُبعـــد الثالـــث مـــن أبعـــاد التغطيـــة  ُيعنـــى - : التمويـــل مـــن أجـــل االســـتدامة٤التوجـــه االســـتراتيجي

وتحديــد نهــوج لخفــض  ،الصــحية الشــاملة، بتحديــد نمــاذج مســتدامة ومبتكــرة لتمويــل عمليــات التصــدي
  ضائقة مالية.مواجهة زمة لهم دون التكاليف ليتمّكن األشخاص من الحصول على الخدمات الال

  
  المجــاالت المشــوَبة بثغــرات  هــذا التوجــه ديحــدِّ  - تســريع التصــديل: االبتكــار ٥التوجــه االســتراتيجي

معرفيــة وتكنولوجيــة رئيســية، حيــث يلــزم االبتكــار لتحويــل مســار التصــدي لألمــراض الُمعديــة المنقولــة 
 وتجاوزها. ٢٠٢٠جنسيًا نحو إدراك المعالم المهمة المحددة لعام 

  
ي المقــدم إلــى جمعيــة وتسترشــد التوجهــات االســتراتيجية الخمســة واإلجــراءات ذات األولويــة بــالتقرير المرحلــ  -١٤

وبتقيـــيم تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن األمـــراض المعديـــة المنقولـــة جنســـيًا  ١الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين،
التقيــيم علــى ضــرورة االضــطالع بمــا يلــي: تعزيــز نظــم الترّصــد وتحســين ذلــك وقــد شــّدد  ٢٠١٥.٢-٢٠٠٦ للفتــرة

مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات؛ زيـــادة بمســـألة الُمعديـــة وأســـبابها و  مســـتوى المعرفـــة بمعـــدل انتشـــار هـــذه األمـــراض
إلصـابة لسـيما فـي حالـة فئـات السـكان الرئيسـية المعّرضـة ض الُمعدية المنقولة جنسيًا، والالتدخالت المتعلقة باألمرا

التدخالت؛ زيـادة هذه  تنفيذمن  مالئمة تمّكنبيئة  بها والفئات السريعة التأثر بها، بسبل تشمل التركيز على ضمان
إتاحـة الحصـول علـى الخـدمات بإدمـاج الوقايـة مـن األمـراض الُمعديـة المنقولـة جنسـيًا وٕادارتهـا فـي جـداول األعمــال 
المتعلقــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشـــري، والصــحة الجنســية واإلنجابيــة، وغيرهـــا مــن المنصــات الرئيســية؛ تعزيـــز 

معديـة المنقولـة جنسـيًا وتعزيـز قـدرات المـوارد البشـرية؛ اإلسـراع بإتاحـة آليات تمويل الخدمات المتصلة باألمراض ال
االستفادة مـن االبتكـارات المتصـلة بهـذه األمـراض الُمعديـة باسـتحداث اختبـارات تشخيصـية فـي مواقـع تقـديم الرعايـة 

سـاليب الوقايـة مـن وتدخالت وقائية كاللقاحات، ومبيدات الميكروبـات، والعـالج الكاِبـت لفيـروس الهـربس البسـيط، وأ
  البشري وأساليب تعزيز الصحة. فيروس العوز المناعي 

  
  
  

                                                           
 .زاي التقرير المرحلي ،٦٨/٣٦الوثيقة ج   ١

التقريـر المرحلـي المتعلـق بتنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض الُمعديـة المنقولـة يمكن االطـالع علـى    ٢
ـــــرابط التـــــالي:  ٢٠١٥-٢٠٠٦جنســـــيًا ومكافحتهـــــا:  -http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/STIعبـــــر ال

progress.pdf?ua=1 )٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/ ٨في  تم االطالع.( 
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  تنفيذ االستراتيجية
  

تتوقف فعالية تنفيـذ االسـتراتيجية علـى تضـافر جهـود جميـع أصـحاب المصـلحة الراميـة إلـى تصـدي قطـاع   -١٥
الصــحة لألمــراض الُمعديــة المنقولـــة جنســيًا. ويلــزم لـــذلك تقويــة الشــراكات مــع الجهـــات المانحــة الثنائيــة والوكـــاالت 

ني، والمؤسســات والشــبكات التقنيــة، والقطــاع والمبــادرات اإلنمائيــة الثنائيــة، والصــناديق والمؤسســات، والمجتمــع المــد
  التجاري الخاص، وشبكات الشركاء.

  
التكامـل والـربط بـين الخـدمات والبـرامج المتصـلة بـاألمراض الُمعديـة زيـادة وتدعو مسّودة االسـتراتيجية إلـى   -١٦

س العــوز المنــاعي المنقولــة جنســيًا وتلــك المتعلقــة بمجــاالت صــحية أخــرى متصــلة بهــذه األمــراض الُمعديــة، كفيــرو 
البشري، وتنظيم األسرة، ورعاية األمهات واألطفال الحديثي الوالدة، وتعزيز الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسـية، 

إلى ضمان التغطية المالئمـة بهـذه الخـدمات والبـرامج  . وٕاضافةً النفسيةوالتطعيم، واألمراض غير السارية، والصحة 
ليــة الشــاملة، يمكــن أيضــًا االســتفادة مــن قطاعــات أخــرى، كبــرامج التثقيــف عــن طريــق نظــام الرعايــة الصــحية األو 

الصــحي المدرســية التــي تســتهدف المــراهقين، وقطــاع الصــحة المهنيــة، فــي المســاعدة فــي خفــض التكــاليف وتحســين 
  الكفاءة وتحقيق نتائج أفضل.

  
التقدم المحـرز نحـو تحقيـق األهـداف وهي: رصد  أال وسُيرصد تنفيذ االستراتيجية باستخدام اآلليات القائمة  -١٧

والغايـــات العالميـــة واإلبـــالغ عنـــه، ورصـــد االســـتجابة وتقييمهـــا علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي والُقطـــري، وتطبيـــق إطـــار 
  ة لإلدارة القائمة على النتائج.منظمة الصحة العالمي

  
مـراض الُمعديـة المنقولـة جنسـيًا، وتقّدر تكلفة التنفيذ الكامـل لالسـتراتيجية العالميـة لقطـاع الصـحة بشـأن األ  -١٨

منهـا لتنفيـذ  ٪٩٩,٩عوام الخمسـة، ُتخصَّـص نسـبة مليون دوالر أمريكي لأل ١٨ ١٠٠، بنحو ٢٠٢١-٢٠١٦للفترة 
ـــــــص  ١١٧التـــــــدخالت ذات األولويـــــــة فـــــــي  ـــــــدخل، وُيخصَّ ـــــــدًا منخفضـــــــة ومتوســـــــطة ال ـــــــون دوالر  ١٣ نحـــــــوبل ملي

لعلمــي والــدعوة، علــى الصــعيد العــالمي، التــي ُيعنــى بهــا كــل مــن لــدعم التقنــي والبحــث امجــاالت ا) ل٪٠,١( أمريكــي
  منظمة الصحة العالمية وشركائها.

  
وتقـــدَّر التكلفـــة اإلجماليـــة للتـــدبير العالجـــي الســـريري إلصـــابات األمـــراض الُمعديـــة المنقولـــة جنســـيًا بــــنحو   -١٩

ــص  ٣٠٠٠ مليــون دوالر  ١٤٠٠الخــدمات، و مليــون دوالر أمريكــي منهــا لتقــديم ٨١٨مليــون دوالر أمريكــي، ُيخصَّ
  لنيسرية البنّية والمتدثرة الحثرية.لأمريكي إلجراء االختبارات التشخيصية 

  
  

=     =     =  


