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  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ١الصفحة 

 
 
    المقدِّمة.١

على الرغم من أن األمراض المنقولة جنسيًا تـتسبب في معدَّالت ال ُيستهان بها من المراضة 
والوفيات بتأثيرها على الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة الطفولة، فإن مكافحة هذه األمراض لم 

د ظهور فيروس العوز تلق أولوية عالية نسبيًا في البلدان الصناعية والنامية على السواء إال بع
وقد لقيت األمراض المنقولة جنسيًا إهماًال طال أمده في برامج ). فيروس اإليدز(المناعي البشري 

ونظرًا ألن وباء فيروس اإليدز يواصل . الصحة العمومية، في إقليم شرق المتوسط، بشكل خاص
شتـرآًا رئيسيًا في سراية فيروس التوسُّع في اإلقليم، وأن األمراض المنقولة جنسيًا تشكِّل عامًال م

اإليدز، إضافًة إلى أنها تـتسبب وحدها في معدَّالت ال ُيستهان بها من المراضة والوفيات، فمن 
المهم لبلدان اإلقليم أن تخطو خطوات عملية نحو زيادة فعالية وآفاءة برامجها المعنيَّة بمكافحة 

 هو الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية والغرض من هذه الورقة. األمراض المنقولة جنسيًا
وُتقتـرح استـراتيجية . من هذه األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها في بلدان إقليم شرق المتوسط

إقليمية للوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها، تكون مكّملة الستـراتيجية الصحة 
  .وغ المرامي اإلنمائية لأللفيةاإلنجابية وُتسرع بُخطى التقدُّم نحو بل

 جرثوميًا وفيروسيًا pathogen ِمْمراضًا ٣٠وتشمل األمراض المنقولة جنسيًا ما ال يقل عن 
وحيثما تشيع األمراض المنقولة جنسيًا، فإنها تكون ضمن المسبِّبات . وطفيليًا، تنتقل جنسيًا

لعقم، والمرض االلتهابي الحوضي، الرئيسية لبعض الحاالت الخطيرة التي يمكن توقِّيها، مثل ا
المنقولة من األم إلى الطفل قبل (، والسرطان، والعدوى الِخْلقية )خارج الرحم(والحمل المنتبذ 

وعلى حين أن العديد من هذه األمراض قابل للشفاء، فإن األمراض المنقولة جنسيًا غير ). الوالدة
، تزيد من العبء الثقيل ٢ فيروس الهربس القابلة للشفاء، مثل تلك المنقولة عدواها عن طريق
آما أن وجود أمراض التهابية أو تقرُّحية . للمراضة والوفيات بين النساء والرجال واألطفال

منقولة جنسيًا غير معالجة، يزيد من مخاطر انتقال فيروس اإليدز أثناء االتصال الجنسي بين 
  .]١[شخص مصاب بالعدوى وقرينه غير المصاب 

عيد العالمي، تأتي الممارسات الجنسية غير المأمونة في المرتبة الثانية من بين وعلى الص
عشرين عامًال رئيسيًا معّينًا من عوامل اختطار المراضة والوفيات، وهي مسؤولة عن أآثر من 

من العبء المرضي الذي ُيعزى إلى تلك العوامل، وعن ُخمس الوفيات المعزّوة إلى تلك % ٥
ذه األسباب، ُتَعدُّ المداخالت الرامية إلى الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا له. ]٢[العوامل 

ومكافحتها من أعلى تدابير الصحة العمومية مردودًا، وهي ُتسهم في بلوغ المرامي اإلنمائية 
  :لأللفية، التالية

 ؛٢٠١٥المرمى الرابع الذي يستهدف تقليص معدَّالت وفيات الطفولة بحلول عام  •
ى الخامس الذي يستهدف تقليص معدَّالت وفيات األمومة بمقدار ثالثة أرباعها بحلول المرم •

 ؛٢٠١٥عام 



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ٢الصفحة 

 
 

والمرمى السادس الذي يدعو البلدان إلى وقف انتشار األمراض، والسيَّما اإليدز والعدوى  •
بفيروسه، بين الفئات السكانية المهمَّشة التي آثيرًا ما ال ُيتاح لها الحصول على الخدمات 

 .لالزمةا

، ١٤-٥٣وفي عام ألَفْين، طلبت جمعية الصحة العالمية إلى المدير العام، في قرارها ج ص ع
وضع استـراتيجية عالمية للقطاع الصحي للتصدِّي ألوبئة اإليدز والعدوى بفيروسه وسائر 

المية ، اعتمدت جمعية الصحة العالمية االستـراتيجية الع٢٠٠٤وفي عام . األمراض المنقولة جنسيًا
للصحة اإلنجابية التي تـرمي إلى تسريع ُخطى التقدُّم نحو بلوغ المرامي واألهداف اإلنمائية 

 االستـراتيجية العالمية للوقاية من ٢٠٠٦، واعتمدت آذلك في عام )١٢-٥٧ج ص ع(الدولية 
وتقدِّم هذه ). ١٩-٥٩ج ص ع (٢٠١٥ – ٢٠٠٦األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها في الحقبة 

االستـراتيجية بيِّنات على أن الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها هي من الجوانب 
األساسية للصحة الجنسية واإلنجابية، ومن ثـَمَّ فإن هذه االستـراتيجية مكمِّلة الستراتيجية الصحة 

ألمراض المنقولة وتحدد هذه االستـراتيجية أربع فوائد أساسية لالستثمار في مكافحة ا. اإلنجابية
تقليص معدَّالت المراضة والوفيات الناجمة عن األمراض المنقولة جنسيًا؛ والوقاية : جنسيًا، وهي

من العدوى بفيروس اإليدز من خالل المداخالت العالية المردود؛ والوقاية من العقابيل الطويلة 
 النساء؛ وتقليص النتائج الضائرة األمد للعدوى المنقولة جنسيًا، والتي منها السرطان، والسيَّما في

  ).في النساء المصابات باألمراض المنقولة جنسيًا(للحمل 

وتمثـِّل االستـراتيجية اإلقليمية توئيمًا لالستـراتيجية العالمية بما يناسب تطبيقها في إقليم شرق 
 للتعرُّض  االقتصادية والوبائية-المتوسط، مع مراعاة تنوع المحددات الثقافية واالجتماعية 

فمن ناحية، تشمل هذه . للعدوى بفيروس اإليدز ولألمراض المنقولة جنسيًا في بلدان اإلقليم
المحددات نقص الوعي لدى أشد الفئات تعرُّضًا لمخاطر العدوى المنقولة جنسيًا وأسرعها تأثرًا 

لك جزئيًا إلى بها وبخدمات الوقاية والرعاية، وعدم تيسُّر حصولها على هذه الخدمات؛ وُيعزى ذ
الوصمة االجتماعية والتميـيز؛ واالفتقار إلى التـرصُّد الكافي لألمراض المنقولة جنسيًا بما يمكِّن 

ومن ناحية أخرى، فإن القيم الدينية والثقافية السائدة . من اتخاذ قرارات موثوقة وُمسَندة بالبيِّنات
اج واإلخالص في الزواج، تعزِّز في اإلقليم، مثل االستعفاف عن ممارسة  الجنس قبل الزو

وقد أسهم خبراء . السلوك الذي يقي من األمراض المنقولة جنسيًا ومن انتقال فيروس اإليدز
صحّيون من القطاع العام باإلقليم، بمن فيهم مديرو البرامج، واألطباء السريريون، واختصاصيو 

ة جنسيًا والصحة اإلنجابية، الوبائيات، وغيرهم من االختصاصيين في مجال األمراض المنقول
وسائر الوآاالت الشريكة، في إعداد االستـراتيجية اإلقليمية من خالل مشاورات عقدت على 

  .]٣[ ٢٠٠٨ و٢٠٠٧الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي في عاَمْي 

  تحليل الوضع  .٢
  على الصعيد العالمي  ١٫٢
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حالة عدوى منقولة جنسيًا جديدة، ممكنة  مليون ٣٤٠ُيقدَّر أنه يقع في العالم سنويًا أآثر من 
 عامًا؛ آما تقع سنويًا ماليـين من حاالت ٤٩ – ١٥الشفاء، بين الرجال والنساء في الفئة العمرية 

 المعدَّالت التقديرية السنوية لما يقع في ١ويبيِّن الجدول . ]٢[العدوى الفيروسية المنقولة جنسيًا 
  .ولة جنسيًا الممكنة الشفاءالعالم من األمراض الفيروسية المنق

وقد ظلت األمراض المنقولة جنسيًا، على مدى عدة عقود، ضمن أول خمس فئات من 
وعلى الرغم من . األمراض يلتمس البالغون في البلدان النامية خدمات الرعاية الصحية من أجلها

لغربية، والسيَّما االنخفاض الهائل في وقوعات األمراض المنقولة جنسيًا في أوروبا الشمالية وا
وُيالحظ أنه في البلدان النامية، . السيالن والزهري، فإن الوضع في أمريكا الشمالية أآثر تقلُّبًا

يرتفع معدَّل انتشار ووقوع األمراض المنقولة جنسيًا، حيث تمثـِّل هذه األمراض ثاني أعلى سبب 
امًا، إذ تأتي بعد مراضة األمومة  ع٤٥ - ١٥للعمر الصحي الضائع لدى النساء في الفئة العمرية 

أما الرجال الذين هم في هذه الفئة العمرية، إذا اجتمعت فيهم العدوى بفيروس اإليدز مع . ووفياتها
. من العمر الصحي% ١٥األمراض المنقولة جنسيًا، تسبَّبت تلك األمراض في ضياع حوالي 

سيَّما في البلدان النامية، حيث تـتسبَّب وتمثـِّل هذه األمراض عبئًا صحيًا واقتصاديًا ضخمًا، وال
  .]٤[ من الخسائر االقتصادية الناجمة عن اعتالل الصحة % ١٧هذه األمراض في 

وتعتبر الهجرة وسرعة التوسُّع الحضري من العوامل الديمغرافية التي تقوم بدور رئيسي في 
جنسي العارض والتجاري، السلوك الجنسي في أي مجتمع، وُتسهم في زيادة معدَّالت النشاط ال

ثم إن هذه العوامل، إضافًة إلى النـزاعات والحروب، وغياب . وفي زيادة مخاطر العدوى
الخدمات التشخيصية لألمراض المنقولة جنسيًا، وتأثير العدوى بفيروس اإليدز على وبائيات هذه 

  .ا في البلدان الناميةاألمراض، تؤدي مجتمعة إلى زيادة عبء األمراض المنقولة جنسيًا، والسيَّم

  الوضع اإلقليمي  ٢٫٢
من غير المعروف على وجه الدقة مدى جسامة عبء األمراض المنقولة جنسيًا في معظم 

وتشير تقديرات . بلدان إقليم شرق المتوسط، بسبب نقص أنشطة تـرصُّد هذه األمراض في اإلقليم
سنويًا من األمراض المنقولة جنسيًا  ماليـين حالة جديدة ١٠ إلى وقوع نحو ١٩٩٩المنظمة لعام 

، ٢٠٠٢ووفقًا للتقرير الخاص بالصحة في العالم لعام . ]٢[الممكنة الشفاء في إقليم شرق المتوسط 
 السبب الرئيسي ٢٠٠٢فإن العدوى بفيروس اإليدز واألمراض المنقولة جنسيًا أصبحتا معًا في عام 

 عامًا في ٤٤ – ١٥في الفئة العمرية ) والطفيلية (الثاني للوفاة من بين جميع األمراض الـُمْعدية
  .اإلقليم

  الوقوعات السنوية التقديرية لألمراض المنقولة جنسيًا الممكنة الشفاء، في العالم، . ١الجدول 
   عامًا٤٩ – ١٥في الفئة العمرية 

  
 % اإلقليم

 ٣-٢ أمريكا الشمالية
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 ١٤-٧ أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريـبي
 ٢-١ وبا الغربيةأور

 ٨-٣ أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 ٢-١ شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

 ١٧-٩  جنوب وجنوب شرق آسيا
 ٤-١  أستـراليا

 ٧-٤  شمال أفريقيا والشرق األوسط
 ٣٥-١١  بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

  ]٢[: املصدر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  

  ٢٠٠٦ – ١٩٩٢المنقولة جنسيًا المبلَّغة في المغرب، اتجاهات حاالت األمراض . ١الشكل 
  

ول         صحة ح ي وزارات ال صال ف باط االت ن ض ا م صول عليه م الح ي ت ات الت ًا للمعلوم ووفق
ـرصُّد محدودة أو                       شطة الت إن أن ا، ف سيًا ومكافحته ة جن ـرصُّد األمراض المنقول ق بت الوضع المتعّل

عن إنشاء نظام للتـرصُّد يتيح رسم      ) المغرب(لد واحد   فقد أبلغ ب  . غير قائمة في معظم بلدان اإلقليم     
داخالت            ومن  . اتجاهات العدوى، وقياس الوضع، وتوجيه عملية تخطيط البرامج، وتقيـيم تأثير الم

يم                 سيًا في اإلقل ة جن شكل     . ثـَمَّ، ال تـتوافر عادًة معطيات موثوقة حول األمراض المنقول يِّن ال  ١ويب
  .٢٠٠٦ إلى عام ١٩٩٢ولة جنسيًا المبلَّغة في المغرب، للفتـرة من عام اتجاه حاالت األمراض المنق

غ                     يم يبل شار الزهري في اإلقل دَّل انت ى أن مع ة إل ة الصحة    % (١وتشير تقديرات المنظم منظم
والدة أن تكون          ). ٢٠٠٨العالمية، معطيات غير منشورة،      ل ال الزهري قب ويمكن لمعدَّالت العدوى ب

ات ان   ى اتجاه رًا عل ذه         مؤش ف أن ه ن المؤس ن م سكان، ولك ة ال ين عام سيًا ب دوى جن ال الع تق
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دان          ستان    %)٢٫٨(، المغرب    %)صفر (مصر   [المعطيات ال تبلَّغ إال من بضعة بل ، %)٠٫٤(، باآ
ة  ة اليمني دَّالت   %)]. ٢(والجمهوري إن مع ي ف ب اإلقليم ة للمكت دودة المتاح ات المح ًا للمعطي ووفق

سياً  ة جن راض المنقول شار األم اقري    انت ـين ومع ا واللواطي ل البغاي ارًا، مث ات اختط د الفئ ي أش  ف
اس   ة الن ين عام شارها ب دَّالت انت ر مع وق بكثي ـَحْقن، تف درات بال دَّل  . المخ غ مع رب يبل ي المغ فف

ين   % ٤٫٢بين البغايا، بالمقارنة مع  % ١٩٫١ chlamydia trachomatisانتشار المتدثرة الحثرية  فقط ب
شار المصلي للزهري              المتـردِّدات على عي   دَّل االنت ادات رعاية الحوامل وتنظيم األسرة؛ ويبلغ مع

ة الحوامل وتنظيم             % ٢٫٨، بالمقارنة مع    %١٧بين البغايا    ادات رعاي ى عي فقط بين المتـردِّدات عل
شار المصلي للزهري                . األسرة دَّل االنت غ مع ستان، فيبل اطي المخدرات      % ١١أما في باآ ين متع ب
ًا، و ي% ٢١حقن ذآور، و  ب ن ال اء م ي البغ سهم  % ٣٦ن ممارس ـير جن شتهين لتغي ذآور الم ين ال  ،ب

دَّل      . فقط بين المتـردِّدات على عيادات رعاية الحوامل      % ٠٫٤بالمقارنة مع    أما في مصر، فيبلغ مع
شار المصلي للزهري  ى صفر% ٧٫٥االنت ـين وإل ين اللواطي ادات % ب ى عي ـردِّدات عل ين المت ب

ات اختطارًا في               وعل. رعاية الحوامل  يه، يوجد عبء جسيم لألمراض المنقولة جنسيًا بين أشد الفئ
دان  ذه البل ر        . ه ًا، غي ذآورة آنف ات الم سية، آالفئ سكانية الرئي ات ال ا الفئ م وديناميك ر أن حج غي

  .معروَفْين بعد بدقة في بقية اإلقليم

ى معل  ى الحصول عل دان إل ع البل ي جمي ة ف ة ماّس ضح أن الحاج ه، يّت ة حول وعلي ات وبائي وم
  .عبء األمراض المنقولة جنسيًا وعواقبها بين عامة السكان وبين أشد الفئات السكانية اختطارًا



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ٦الصفحة 

 
 

    إجراءات المواجهة الحالية والتحدِّيات٣٫٢
ة                         رامج وطني ه من حيث وضع ب ا حقَّقت ق بمدى م تـتفاوت بلدان اإلقليم تفاوتًا آبيرًا في ما يتعلَّ

ة من                لمكافحة األمراض الم   ا للوقاي داخالت الموصى به ذ الم ى تنفي نقولة جنسيًا، ومدى قدرتها عل
م                       وارد وُنُظ ـتيحه من دعم سياسي وم ا ت ا، ومن حيث م والمالحظ أن   . هذه األمراض ومكافحته

ة               . معظم برامج مكافحة األمراض المنقولة جنسيًا غير مزوَّدة بما يلزم من الموارد البشرية والمالي
ام     ويشير استعراض أ   شور   (٢٠٠٨جراه المكتب اإلقليمي في ع ر من حول التصدِّي لألمراض    ) غي

ى أن            يم، إل سيًا في اإلقل دًا  ١٢المنقولة جن ران      ( بل ة إي ستان، والبحرين، وجمهوري ستان، وباآ أفغان
رب،         صر، والمغ سطين، وم راق، وفل صومال، والع ان، وال لطنة ُعم وتي، وس المية، وجيب اإلس

سعو  ة ال ة العربي ة     ) ديةوالمملك راض المنقول ة األم ة لمكافح ـراتيجية وطني ديها است أن ل ت ب أبلغ
سيًا ط  . جن دان فق سة بل ين أن خم ي ح المية،  (ف ران اإلس ة إي رين، وجمهوري ستان، والبح باآ

ـراتيجيات،           ) والمغرب، والمملكة العربية السعودية    ذه االست ذ ه توجد لديها خطط عمل وطنية لتنفي
ر من  ذه من األ% ٥٠وخصَّصت أآث صدِّي له ة للت صحية الوطني ة ال ة من الميزاني وال المطلوب م

  .األمراض

  

  

  

  
  

  بيان مبسَّط لديناميكا انتقال األمراض المنقولة جنسيًا بين السكان. ٢الشكل

سيًا ال                      ة جن دان لمكافحة األمراض المنقول وُيالحظ أن المداخالت المنفَّذة حاليًا في عدد من البل
ه                  تستند في الغالب إلى أ     ى النحو الموصى ب ات، عل سَندة بالبيِّن ة الم ة الفعَّال ساليب الصحة العمومي

ويطبق ثالثة عشر بلدًا    . في االستـراتيجية العالمية للوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها        
ط          دان فق تة بل ن س سيًا، ولك ة جن دوى المنقول االت الع ي لح دبير العالج ي للت لوب المتالزم األس

رب األرد( صر، والمغ صومال، وم وتي، وال ستان، وجيب ات  ) ن، وباآ رت دراس ي أج ي الت ه
  .سببّياتّية لتوثيق مصدوقية لوحة المجريات المتعلِّقة باألسلوب المتالزمي التي وضعتها المنظمة

ة    دمات خاصة لمكافح ارًا، أي خ سكانية اختط ات ال د الفئ ى أش يم إل دان اإلقل م بل دِّم معظ وال تق
األردن، (ولم يقم سوى ستة بلدان      . قولة جنسيًا، بسبب الوصمة االجتماعية والتميـيز     األمراض المن 

 

 عامة السكان

 الفئات السكانية
 الوسيطة

الفئة 
ة ا األ



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ٧الصفحة 

 
 

رب   صر، والمغ سودان، وم وتي، وال ستان، وجيب ي   ) وباآ ة ممارس صالي لتوعي امج إي ذ برن بتنفي
ة خدمات خاصة للمشورة      . البغاء عن طريق أقرانهم    آما تقدِّم باآستان ومصر والمغرب لهذه الفئ

ة ذ. والمعالج اء         ه ي البغ ارًا، آممارس ات اختط د الفئ ى بأش ة ال تعن أن أي مواجه م ب ع العل ا، م
شار            ى انت وس عل ر ملم ق أي أث ي تحقي ح ف ن تفل ـَحْقن، ل درات بال اقري المخ ـِّين ومع واللواطي

يم  ي اإلقل سيًا ف ة جن راض المنقول راض    . األم إن األم اليم، ف ائر األق ي س دث ف ا يح و م ى نح وعل
ـير                       المنقولة جنسيًا وأو   دَّالت تغي ا مع ع بينه ات التي ترتف ين الفئ دأ ب دز تب روس اإلي بئة العدوى بفي

ونظرًا ألن  . قرين العالقة الجنسية، وتزيد بينها معدَّالت انتقال العدوى، عّما هي بين عامة السكان            
ق                اس عن طري ة الن ى عام ا إل شر منه  هذه الفئات عادًة ما تكون مهمَّشة اجتماعيًا، فإن العدوى تنت

ار        ة االختط ات العالي ين الفئ ة الوصل ب ة حلق ون بمثاب رى تك ة أخ كانية فرعي ات س ائن (فئ آزب
  ).٢انظر الشكل (وعامة السكان ) ممارسي البغاء

َدان    ذ َبَل د نفَّ ستان (وق رب وباآ ى     ) المغ تنادا إل سيًا اس ة جن راض المنقول ة األم رامج لمكافح ب
اآن التي شهدت تحسنًا في              معطيات موثوقة يمكن ذآرها آنماذج ألفضل المم        ارسات، وفي األم

  .خدمات مكافحة هذه األمراض، بحيث تصل هذه المداخالت إلى أشد الفئات السكانية اختطارًا

ا       .٣ سيًا ومكافحته ة جن   االستـراتيجية اإلقليمية للوقاية من األمراض المنقول
  ٢٠١٥-٢٠٠٩للفتـرة 

ار ل  وفير إط ة ت ـراتيجية اإلقليمي ستهدف االست راض   ت ن األم ة م ة للوقاي ود المعجَّل ه الجه توجي
وطني صعيَدْين اإلقليمي وال ى ال ا عل سيًا ومكافحته ة جن ـراتيجية أن . المنقول ذه االست أن ه ومن ش

سهم في                   سيًا، وأن ت ة جن تساعد البلدان على إعداد استـراتيجيات وطنية لمكافحة األمراض المنقول
ي اإل    ن المرام ة م ي ذات العالق وغ المرام ة بل ة لأللفي ى   . نمائي ـراتيجية عل ـرآِّز االست وف ت وس

  :المرمى التالي واألغراض التالية

  المرمى

 .تقليص معدَّل انتقال األمراض المنقولة جنسيًا وما ينجم عنها من مراضة ووفيات •

  األغراض

  .ضمان توفير معطيات موثوقة لتوجيه إجراءات المواجهة .١
 .الجي لهاتحسين أنشطة آشف الحاالت والتدبير الع .٢
 .تعزيز السلوك الجنسي المأمون .٣
 .وقف االنتقال في شبكات االنتقال ذي المعدَّالت المرتفعة، من خالل مداخالت محددة الهدف .٤

  المبادئ التوجيهية



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ٨الصفحة 

 
 

ر                       ًا، والتي تق ا دولي سان، المتفق عليه وق اإلن ات وحق ر األخالقي تـرتكز االستـراتيجية على ُأُط
ع       ك الصحة           بحق جميع األشخاص في التمت ا في ذل أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بم ب

ة  سية واإلنجابي داخالت      . الجن ة، والم صحة العمومي لوب ال ة أس ى أهمي ـراتيجية عل د االست وتؤآِّ
ة   يع إمكاني َة توس ام والخاص، ُبْغَي ان الع ك القطاع ي ذل ا ف ات، بم دد القطاع ات وتع سَندة بالبيِّن الم

ى أوسع نطاق ممكن         الحصول على الوقاية والرعاية      ة عل يم        . الفعَّال ى الق ـراتيجية إل ستند االست وت
  .والممارسات الوقائية، الدينية والثقافية القائمة



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ٩الصفحة 

 
 

  اإلطار االستـراتيجي واألولويات الرئيسية
د          تم تحدي أن ي ك ب ذ، وذل ي التنفي درُّجي ف لوب ت اع أس ى اّتب دان عل ـراتيجية البل ث االست تح

وينبغي للبلدان التي وضعت     . حديدًا تامًا قبل االنتقال إلى أنشطة إضافية      المداخالت ذات األولوية ت   
ة                 درات التقني اء الُق بالفعل المداخالت والخدمات األساسية أن تسارع إلى حشد الموارد الالزمة وبن

  .المطلوبة لتنفيذ تلك األنشطة اإلضافية

ة لتو : الغرض األول ة موثوق ة وبرنامجي ات وبائي وفير معطي راءات ضمان ت ه إج جي
  المواجهة

سكان،                  ين ال سيًا ب ة جن وزُّع األمراض المنقول ال يخفى أن توافر معلومات موثوقة عن حجم وت
  .وعن التغطية بمداخالت مكافحة هذه األمراض، أمر ضروري التخاذ قرارات رشيدة

  أساليب حتقيق الغرض األول

 تقوية ُنُظم التـرصُّد الوبائي 

ة جنسيًا ال تـتوزَّع توزُّعًا عشوائيًا بين عامة السكان، وإنما تـتـرآز           نظرًا ألن األمراض المنقول   
ه              سي محفوف بالمخاطـر، فإن ة ذات سلوك جن أآثر ما تـتـرّآز في شبكات من فئات سكانية فرعي

أي األمراض المنقولة جنسيًا منتشرة  ) أ: (ينبغي أن تقدِّم المعطيات الوبائيـة معلومات حول ما يلي        
ا؛  د م ي بل ل    ) ب (ف راض ونق ذه األم ابة به اطر اإلص ًا لمخ د تعرُّض ي أش سكانية ه ات ال أي الفئ

  .اتجاهات انتقال العدوى وما يتصل بها من سلوك محفوف بالمخاطر في المستقبل) ج(عدواها؛ 

يم                     دان اإلقل يم، ولحاجة معظم بل سيًا في اإلقل ونظرًا لضعف ُنُظم تـرصُّد األمراض المنقولة جن
ع العناصر                إلى معطيات م   ذ جمي دان تنفي ع البل ه ينبغي لجمي وثوقة تستند إليها برامج المكافحة، فإن

اء           ة الّتق ل الوطني ة العم ار خط ي إط ك ف سيًا، وذل ة جن راض المنقول ـرصُّد األم ام ت ة لنظ التالي
  .ومكافحة العدوى بفيروس اإليدز واألمراض المنقولة جنسيًا

شائعة   • ات ال ن المتالزم شامل ع غ ال سيًا  التبلي ة جن راض المنقول لية،  ( لألم رازات التناس اإلف
 المشخَّصة في المرافق الصحية في إطار التـرصُّد المتكامل لألمراض؛) والقرح التناسلية

عن متالزمات األمراض المنقولة جنسيًا أو عن أمراض  * sentinel reportingالتبليغ المخفري  •
 ؛)التشخيص السببّيابي(محدَّدة منقولة جنسيًا 

 رصد انتشار الزهري بين المتـردِّدات على عيادات رعاية الحوامل؛ •
راثيم   • ضادات الج ساسية لم ـرصُّد الح ة  (ت سرية البنيَّ يَّما للني ) Neisseria gonorrhoeaوالس

دبير المتالزمي                     ة الت ديل طريق يح تع ا يت سيًا، بم ة جن وسبـبـيات متالزمات األمراض المنقول
 للحاالت؛



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ١٠الصفحة 
 

 

ات وبائ  • راء دراس ة  إج ة واجتماعي سلوك     -ي ة ذات ال سكانية الفرعي ات ال ى الفئ لوآية عل  س
اطر وف بالمخ سي المحف ة  . الجن ة مقبول ات بطريق ذه المعلوم ع ه اليب لجم داد أس ن إع ويمك

 .اجتماعيًا وثقافيًا للفئات السكانية المتأثـِّرة، ومقبولة آذلك للبرامج وللمجتمعات
 
س         *  ة وت ات لمراقب ق آلي ا يكون                 التبليغ عن طري ذار بم ا، واإلن ة واتجاهاته ة ألمرض معّين جيل وقوعات محتمل

  .لذلك من عواقب
 تقوية عملية تنفيذ البرامج وفعاليتها 

ينبغي للرصد والتقييم األساسيـين لتنفيذ البرامج أن يوّفرا معلومات عن مؤشرات لألداء محددة 
 معالجة األمراض المنقولة فرصد التغطية بخدمات. بوضوح، بما في ذلك التغطية بالخدمات

آما ينبغي للرصد الذي هو أآثر . جنسيًا له أعلى درجات األولوية، وهو مطلوب في جميع البلدان
تقدُّمًا أن يشمل التقيـيم الدوري لسلوك التماس الرعاية، ومالءمة المالك الوظيفي، واستجابة 

، وذلك لتقيـيم آفاءة البرامج المراجعين ورضاهم، والتكاليف الرأسمالية والمتكررة للبرامج
  .ومردوديتها

 إجراء البحوث الميدانية 

ثـَمَّة حاجة إلى إجراء بحوث ميدانية لسد الثغرات في المعلومات االستـراتيجية التي ال يمكن 
وتمس الحاجة بشكل خاص إلى المعلومات . الحصول عليها من خالل التـرصُّد ومراقبة البرامج

اخالت المجدية والفعَّالة في اإلقليم من أجل التغلُّب على الوصمة االجتماعية، التي تستند إليها المد
وتعزيز استخدام العوازل لتقليص احتماالت الخطر، وتعزيز السلوك المالئم اللتماس الرعاية، 

وينبغي تقيـيم جودة الرعاية، . وتحقيق تغطية جيدة بالخدمات بين أشد الفئات السكانية اختطارًا
  . ومردودية المداخالت، وذلك بإجراء بحوث ميدانية خاصةوفعالية

  تحسين عملية آشف الحاالت ومعالجتها: الغرض الثاني

ينبغي لبرامج مكافحة األمراض المنقولة جنسيًا أن تعزز المداخالت المتاحة والمقبولة 
 بتلك األمراض، والميسورة الكلفة والفعَّالة التي تضمن التدبير العالجي الشامل لحاالت المصابين

وينبغي توعية المجتمع حول . ُبْغَية اتِّقاء مضاعفاتها وعقابيلها المديدة، وآسر سلسلة االنتقال
  .األمراض المنقولة جنسيًا ومضاعفاتها، وتشجيع االستفادة المبكرة من الخدمات الصحية المعنّية

  أساليب حتقيق الغرض الثاني

 الصحيةتعزيز الخدمات وسلوك التماس الرعاية  

تـرآَّزت في الماضي جهود مكافحة األمراض المنقولة جنسيًا على التشخيص والمعالجة في 
غير أن تحقيق أآبر تأثير ممكن على المجتمع، يستلزم تنفيذ أنشطة للوقاية والتبكير قدر . العيادات



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ١١الصفحة 
 

 
للخدمات علمًا بأن مبرر اتخاذ هذا األسلوب يوضحه نموذج . اإلمكان بكشف الحاالت ومعالجتها

ويبيِّن ). ٣الشكل (الصحية المقدمة في إطار التدبير العالجي لحاالت األمراض المنقولة جنسيًا 
النموذج الوضع الذي يكون فيه عدد المصابين باألمراض المنقولة جنسيًا أو المعرَّضين لخطر 

ومن .  شفاؤهمعدواها في مجتمع ما، أآبر بكثير من عدد الذين يتـردَّدون على العيادات ومن تم
ثـَمَّ، فإن الخدمات العالجية ال تسهم وحدها إال في جزء صغير من جهود المكافحة، ولن تحل 

  .وحدها المشكلة

هذا، مع العلم بأن خدمات الرعاية الصحية األولية، والصحة اإلنجابية، وصحة المراهقين 
يًا وأعراضها، وتعزيز والصحة المدرسية، مؤهلة تمامًا للتوعية حول األمراض المنقولة جنس

أنشطة تحرِّي المصابين بأعراض األمراض المنقولة جنسيًا أو القلقين بخصوص هذه األمراض، 
آما أن الوصول للفئات األخرى المعرَّضة للعدوى، . والتبكير باستفادتهم من الخدمات الصحية

أمر يتطلب إيالءه اهتمامًا والسيَّما الشباب الذين قد ال يرتاحون إلى التماس خدمات العيادات، هو 
  .خاصًا

 )١٠٠(عدد المصابين بالعدوى 
 )٦٠(عدد من يدرآون إصابتهم بالعدوى 

 )٥٠(عدد من يلتمسون الرعاية 
 )٤٥(عدد من شخَّصوا تشخيصًا صحيحًا 

 )٤٠(عدد من يتلقَّون المعالجة المالئمة 
 )٧٠(عدد المصابين الذين لم يشفوا  )٣٠(عدد من شفوا 

 )٢٠( المخالطين الذين عولجوا عدد

   األرقام افتـراضية:مالحظة

  ]٥[المرجع : المصدر

نموذج عملي لَدْور الخدمات الصحية في التدبير العالجي لحاالت األمراض المنقولة . ٣الشكل 
  جنسيًا

 التدبير السريري الفعَّال 

ة بال إبطاء لتجنُّب المضاعفات ولكسر          ديم المعالجة الفعَّال ال  ينبغي تق سلة االنتق وتوصي  .  سل
ع              منظمة الصحة العالمية بالتدبير المتالزمي للحاالت باستخدام لوحات مبسَّطة للمـُْجريات في جمي
سيًا، حتى يمكن معالجة الشخص                     ة جن ة لألمراض المنقول الزيارات األولية لتلقِّي الرعاية الالزم

اط االتصال         شامل لحاال       . في أول نقطة من نق دبير ال شمل الت سياً      وي ة جن ) أ: (ت األمراض المنقول
ري؛   ي أو المختب شخيص المتالزم تخدام الت صحيح باس شخيص ال ة؛ ) ب(الت ة الفعَّال ديم المعالج تق

ار                         ) ج( ك اختب ا في ذل ستقبل من خالل التثقيف والمشورة، بم اؤه في الم تقليص االختطار أو اتق
ا؛     شورة حوله ديم الم دز وتق روس اإلي دوى بفي ّري الع شجيع  ت) د(تح ة أو ت وازل الذآري ديم الع ق

  .استخدامها، وضمان إعالم قرناء العالقة الجنسية بالحالة ومعالجتهم، عند االقتضاء



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ١٢الصفحة 
 

 

 آشف الحاالت من خالل تحرِّي األمراض العديمة األعراض 

ا، ومن                   ة معالجته ة األعراض، ُبْغَي سيًا العديم ة جن يستهدف التحرِّي اآتشاف األمراض المنقول
ـَمَّ الوق دوى     ث ال الع ن انتق د م ة والمزي ن المراض ة م ات     . اي ى الفئ رِّي إل ه التح أن توجي ن ش وم

رِّي      رامج التح ة ب ن مردودي سن م دوى أن يح اطر الع ا لمخ ن غيره ر م ة أآث رِّي . المعرَّض فتح
ولى                   ردود، وينبغي أن ت الزهري لدى الحوامل في عيادات رعاية الحوامل يعتبر مداخلة عالية الم

  . البلدانأولوية في جميع

 إعالم قرناء العالقة الجنسية ومعالجتهم 

سيًا                 ة جن إن الغرض من إخطار قرناء العالقة الجنسية ومعالجتهم هو معالجة األمراض المنقول
يح    . لديهم، واتِّقاء عودة العدوى إلى مريض الحالة الّداّلة، وتجنُّب المزيد من انتقال العدوى              ا يت آم

  .عالجة األشخاص العديمي األعراض، والسيَّما النساءذلك الفرصة للتبكير بتحديد وم



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
  ١٣الصفحة 
 

 
 ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات المتكاملة لكشف الحاالت ومعالجتها 

ام،  أن                       شكل ع راهقين، ب شكل خاص، ولخدمات صحة الم ة، ب يمكن لخدمات الصحة اإلنجابي
سياً  ة جن داخل لكشف ومعالجة حاالت األمراض المنقول ة الم ون بمثاب وافر وين. تك بغي ضمان ت

ة         روس       ) أ: (المداخالت اآلتية في خدمات الصحة اإلنجابي ة من عدوى في التثقيف الصحي للوقاي
دان من      ) ج(الوقاية من الزهري الِخْلقي؛     ) ب(اإليدز وسائر األمراض المنقولة جنسيًا؛       ة الول وقاي

  .العمى

ي         ا يل دب     : ومن األولويات بالنسبة لجميع البلدان م د للحاالت       توسيع نطاق الت ير المتالزمي الجي
ة بخدمات تحرِّي   ادة التغطي سيًا؛ وزي ة جن دوى المنقول ة للع ة الالزم ي الرعاي ارة لتلقِّ ي أول زي ف
اس       م اللتم سلوك المالئ شجيع ال دة وت دمات الجي ن الخ تفادة م ز االس ل؛ وتعزي ي الحم ري ف الزه

ع إ   ة، م سية بالحال ة الجن اء العالق الم قرن شجيع إع ة؛ وت ن  الرعاي ا م ون له ن أن يك ا يمك دراك م
  .عواقب، والسيَّما بالنسبة إلى النساء

  تعزيز السلوك الجنسي المأمون: الغرض الثالث

ة                 ود الوقاي ًا  . ينبغي أن يكون اإلعالم حول السلوك الجنسي المأمون جزءًا ال يتجزأ من جه علم
 غيرهم شرآاء مناسبين في      بأن وسائل اإلعالم، وعلماء الدين، والمدارس، والجامعات يمّثلون مع        

ا يلبي احتياجات مختلف      . وضع استـراتيجيات اإلعالم ودعمها    آما ينبغي توئيم أساليب الوقاية بم
سكانية ذات      . الفئات السكانية، آالشباب، والنساء، وأشد الفئات السكانية اختطاراً        علمًا بأن الفئات ال

و   ا تك رًا م ديدة آثي اطر ش وف بمخ سي المحف سلوك الجن صعب  ال ـَمَّ ي ن ث ة، وم شة ومجرَّم ن مهمَّ
ه                    ا يتناول ـير سلوآها، وهو م ى تغي شجيعها عل اليب خاصة لت اع أس الوصول إليها، مما يتطلب اّتب

  .الغرض الرابع

  أساليب حتقيق الغرض الثالث

 وضع استـراتيجية لإلعالم وإعداد رسائل رئيسية 

ذ       ى اجت سيًا إل ة جن راض المنقول ة األم ال مكافح اج مج ة    يحت ة اإلعالمي ن التغطي د م اب مزي
ي                   . اإليجابية اون مع ممثل ك بالتع ة، وذل ـراعي الحساسيات الثقافي آما يلزم إعداد رسائل رئيسية ت

سيـِّين              ي وسائل اإلعالم الرئي ستلزم  . المجتمع الرئيسيـِّين، وقادة المجتمع، وعلماء الدين، وممثل وي
درات      . ـي اإلعالم واالتصال    ذلك انتهاج أسلوب استباقي في العمل مع اختصاصي        ة ق وينبغي تقوي

ة    ائل داعم ث رس ى ب ـِّين عل ور       . اإلعالمي م الجمه سين فه يلة لتح ون وس ك أن يك أن ذل ن ش فم
ثم إن تقوية أواصر التعاون مع       . وتصوراته حول الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها       

ة           هؤالء الشرآاء وتعزيز قدراتهم، أمر مهم لضمان عملهم        سلطات المعنيَّ ة مع ال  بمزيد من الفعالي
  .بمكافحة األمراض المنقولة جنسيًا وسائر الجهات المعنية، بالوقاية من هذه األمراض ومكافحتها
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شة قضية األمراض         : ومن بين األولويات لجميع البلدان ما يلي       استنهاض المجتمع المدني لمناق
د  دز بمزي روس اإلي دوى بفي سيًا والع ة جن صال المنقول ـراتيجيات لالت داد است صراحة؛ وإع ن ال  م

ن   ز ألي م ن دون تحيُّ ًا وم ول ثقافي لوب مقب ات بأس ف والمعلوم دِّم التثقي ات تق ائل وآتيِّب ورس
  .الجنسين



  ٥٥/٦ل إ/ش م  
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ع رض الراب ة  : الغ دَّالت المرتفع ال ذي المع بكات االنتق ي ش ال ف سلة االنتق سر سل آ
  بمداخالت خاصة

سيًا    ال يخفى أن لتحسين فهم ديناميكا       ة جن شكل   (انتقال األمراض المنقول ى   ) ٢انظر ال ارًا عل آث
وائم األوضاع      ا ي ا بم ي توئيمه ي ينبغ ة، والت ة والمكافح ـراتيجية للوقاي داخالت االست صميم الم ت

  .الخاصة ألشد الفئات السكانية اختطارًا

  أساليب حتقيق الغرض الرابع

 تهيئة بيئة مواتية 

ة والمكافحة       هنالك العديد من العقبات التي ت      ادًة  . عتـرض سبيل التنفيذ الفعَّال لمداخالت الوقاي فع
ما يكون ممارسو البغاء واللواط مهمَّشين في المجتمع، ومن ثـَمَّ يميلون إلى التواري عن الخدمات   

ات              . العامة شاطًا في الفئ راد ن ر األف ى أآث ل إل ى األق ة للوصول عل وما لم توجد استـراتيجية عملي
سياً             السكانية الم  ة جن ـَمَّ، فمن      . تأثرة، فلن تنجح المداخالت في الوقاية من األمراض المنقول ومن ث

ة   ات المعني ن الجه ره م شرطة وغي از ال ل جه ة، مث ة المعني ات الحكومي صير الجه ضروري تب ال
  .بالمبررات واألغراض ذات العالقة بالصحة العمومية

 المداخالت اإليصالية عن طريق األقران 

في التثقيف حول     ) عن طريق األقران  (اح أنشطة توعية الفئات السكانية المتأثرة       اسُتخدمت بنج 
تفادة               ة الصحية، واالس استخدام العوازل الذآرية وتشجيع استخدامها، وحول سلوك التماس الرعاي

  .من خدمات الرعاية الالزمة للمصابين باألمراض المنقولة جنسيًا

 تناسب احتياجات فئات مختطرة معّينة) يكيةاإلآلين(إنشاء خدمات للرعاية السريرية  

سريرية  ة ال دمات الرعاي ة أن خ در بالمالحظ ة(يج ا )اإلآلينيكي ول إليه سهل الوص ي ي ، الت
سريع    د وال شخيص المتالزمي الجي راء الت ـتيح إج ي ت ائنهم، والت اء وزب ة لممارسي البغ والمأمون

ى وجه التفضيل       (والميسور الكلفة    املين ال       ، والمعالجة )المجاني عل ل ع رار من ِقَب ذا الغ ى ه  عل
ي،      . يتخذون مواقف اإلدانة منهم، من المرّجح أن تنجح في جذب المختطرين            ًا للوضع المحل وتبع

ينبغي البحث عن شرآاء لتقديم هذه الخدمات من بين المنظمات الالحكومية ومقدِّمي الخدمات من         
  .القطاَعْين العام والخاص

 جةالتحرِّي المنتظم والمعال 

ة                  ـراتيجية مجدي الجتهن، است ا، ومع ين البغاي سيًا ب ُيعتبر التحرِّي الدوري لألمراض المنقولة جن
سيًا              . حيثما يأمنَّ الحضور إلى خدمات التحرِّي       ة جن ال األمراض المنقول دَّل انتق ا يكون مع وحيثم

ة، إذا استخدمت   مرتفعًا جدًا، تكون المعالجة التـرجيحّية الدورية ألمراض معّينة هي معالجة فعَّ             ال
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شاء                        شفاء، مع إن ة ال ة لألمراض الممكن دَّالت المرتفع د لتقليص المع ة قصيرة األم بوصفها مداخل

  .خدمات أآثر انتظامًا

دبير العالجي                       ران والت ق األق داخالت التثقيف عن طري دان، دعم م ع البل ومن األولويات لجمي
  .ألمراض معّينة لحاالت أشد الفئات السكانية اختطارًا

  تنفيذ االستـراتيجية

دد                   ة لع الء عناي سيًا، إي ة جن يستلزم التنفيذ الفعَّال لألنشطة المقتـرحة لمكافحة األمراض المنقول
وير         سياسي، وتط دعم ال ديم ال ى تق دعوة إل شمل ال رامج، ت سياسات والب ة بال ضايا المتعلِّق ن الق م

رامج         شراآات، وإدارة الب دعم المستمر     السياسات، وحشد الموارد، وإقامة ال درات، وال اء الق . ، وبن
ول     ـيم الوضع     . وفي أوضاع معينة يمكن للخدمات المتكاملة أن تحظى بمزيد من القب د من تقي فالب

  .ورصده على فتـرات معقولة، ُبْغَية توجيه المداخالت أو إعادة توجيهها، عند االقتضاء

داخالت وخدمات مكافحة األمراض المنق تمرارية م سيًا، إذا ُأدمجت ويمكن ضمان اس ة جن ول
وفي البلدان التي تـتسم ُنُظمها الصحية بالضعف، يتطلَّب     . هذه الخدمات في الُنُظم الصحية القائمة     

دادات، وضمان  د، وإدارة اإلم ّدات، والتوري املين، وتحسين المع دريب الع تثمار في ت األمر االس
  .الجودة

ي في السياسات العامة وفي المداخالت،   وينبغي أن يشارك القطاع الخاص والقطاع غير الرسم       
األمراض        صابين ب ة للم ديم الرعاي اص لتق ام والخ اَعْين الع ين القط راآات ب ة ش ي إقام ا ينبغ آم

ة             . المنقولة جنسياً  وينبغي للحكومات اتخاذ إجراءات تنظيمية فعَّالة ومالئمة، لضمان الجودة التقني
  .ن الصحيَّـين العام والخاصوالمساءلة في الخدمات المقدَّمة من القطاَعْي

    الخاتمة.٤
ا                   ات، بتأثيره ا من المراضة والوفي تـتسبَّب األمراض المنقولة جنسيًا في معدَّالت ال يستهان به

ام            . على الصحة الجنسية، واإلنجابية، وصحة الطفولة      ة في ع ة الصحة العالمي وقد اعتمدت جمعي
ة، ٢٠٠٤ صحة اإلنجابي ة لل ـراتيجية العالمي ام   االست ي ع دت ف ة ٢٠٠٦ واعتم ـراتيجية العالمي  االست

ـرة       ا للفت سيًا ومكافحته ة جن راض المنقول ن األم ة م صحة   ٢٠١٥ – ٢٠٠٦للوقاي سين ال َة تح ، ُبْغَي
اذ          . الجنسية واإلنجابية والمساعدة على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية        ى اتخ ة إل ذه الورق دعو ه وت

ذه          ة من ه يم شرق المتوسط      إجراء عاجل من أجل الوقاي ا في إقل ذا من   . األمراض ومكافحته فه
روس                        ة من العدوى بفي صلة، وفي الوقاي ة ذات ال ة لأللفي شأنه أن يسهم في بلوغ المرامي اإلنمائي

  .اإليدز ومكافحتها

ة من األمراض                  شطة الوقاي والقصد أن تكون االستـراتيجية اإلقليمية وسيلة للدعوة إلى تقوية أن
ة               المنقولة جنسيًا    داخالت الفعَّال دان حول الم ع البل دِّم إرشادات لجمي يم، وأن تق ومكافحتها في اإلقل
ة عن            . المسَندة بالبيِّنات  وفير معلومات موثوق داخالت هي ت ة للم أن المجاالت ذات األولوي علمًا ب
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ى آسر                   ة إل داخالت الرامي اليب والم ة األس اتجاهات العدوى والسلوك المحفوف بالمخاطر، وتقوي

سي الصحي، ووقف                 سلس سلوك الجن ز ال ات، وتعزي لة االنتقال، وتقليص معدَّالت المراضة والوفي
  .انتقال العدوى في شبكات االنتقال ذي المعدَّالت المرتفعة من خالل مداخالت خاصة

اون مع                  ة التع وارد، وتقوي ى حشد الم سياسي، وتعمل عل وسوف تدعو المنظمة إلى االلتـزام ال
زم من إرشادات                     الشرآاء المعنيـِّ  ا يل وفير م ة، وت ا من المنظم ين، وتعزيز السياسات الموصى به

شغيلية،                ة والت ا التقني ة احتياجاته استـراتيجية وتقنية، وتقديم ما تطلبه البلدان من دعم، من أجل تلبي
ا               سيًا، بم وتقوية أنشطة توفير وبث المعارف والمعلومات االستـراتيجية عن األمراض المنقولة جن

  .ذلك العدوى بفيروس اإليدزفي 
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    توصيات إلى الدول األعضاء.٥
ك باستخدام                      .١ ا، وذل دابير مواجهته سيًا ولت ة جن راهن لألمراض المنقول ل للوضع ال إجراء تحلي

  .الوسائل المتاحة لدى المنظمة

صائص       .٢ ًا للخ سيًا، وفق ة جن راض المنقول صدِّي لألم ة للت ل وطني ة عم ذ خط داد وتنفي إع
 .وطنية واألولويات اإلقليميةواالحتياجات ال

ـراتيجية                     .٣ ذ االست ى الصحة لتنفي اق عل صة لإلنف ادات المخصَّ ة من االعتم تخصيص نسبة آافي
 .الوطنية للوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتها

و          .٤ ى النح ات، عل سَندة بالبيِّن ة والم ة الفعَّال صحة العمومي اليب ال ذ أس ى تنفي درات عل اء الق بن
 .به في االستـراتيجية اإلقليمية للوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا ومكافحتهاالموصى 

ات                   .٥ ين الفئ سيًا ب ة جن ضمان توافر بيئة مواتية لتقديم خدمات خاصة لمكافحة األمراض المنقول
  .السكانية الرئيسية التي هي أشد اختطارًا من غيرها
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