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 الوقاية من السرطان ومكافحته
 في سياق نهج متكامل 

 
 

 تقرير من األمانة
 
 
نسذةي األربقذي  بقذ  المن ذي يذ    نرتذ أانذن  انقاذن   2017/ ينذنير كذننن  الاذنن نظر المجلس التنفيذي  يذ   -1

كيمذن يتسذن  يريذ  يذين ي  يذر رسذم   2أانذن  المننرشذن ُأنِشذ  ن  1،مشذرن  رذرارالذي  مذ   سنباي مذ  ذذيا التاريذر 
ذذإ ىلذذ   الذذي  أحذذرري يريذذ  اليذذين ير ذذ  التاذذ   . ن نذذم مشذذرن  الاذذرارحذذنإ التنيذذإ ىلذذ  تنايذذ  يذذ  ا را   لذذ  ُيتني 

المجلذس مذ  اذ  اتفذ  . ن مقلاذي  ربذإ اةتتذن   نرا المجلذس، ناتذراإ بقذا ياراتذالاذرار مشذرن   حذنإتناي  ي  ا را  
   .رتي منايلي مننرشي تلك الفارا  المقلاي ةالإ الفترا الفنيلي بي  ال ن عل  
 

 هعبء المرض واتجاهات
 

 مليذذن  14.1 ذنذذنك كذذن  ،2012 عذذن  يذذ ن . القمنميذذي اليذذحي مسذذتن  علذذ  مترايذذ ا   رلاذذن   السذذرنن  يايذذر -2
 الحذنا  عذ   يذر ا  أ  المتنرذع نمذ . القنل  أنحن  جميع ي  عن  ننجمي نينا ملين  8.2ن ب  لإلينبي ج ي ا حنلي

 علذذ  آاذذنري أكبذذر المذذرا نيةل ذذ . 2030 عذذن  بحلذذنإ سذذننين   حنلذذي مليذذن  21.6 ىلذذ  لييذذإ بذذ  لإليذذنبي الج يذذ ا
 مذذع للتقنمذذإ الالرمذذي تجهيراتهذذن ناذذم مذذ  أكارذذذن تقذذنن  نالتذذ  الذذ ةإ، المتنسذذني نتلذذك الذذ ةإ المنةفمذذي البلذذ ا 
 .نيينت  م ٪ 65 بنسبي نتستأار المتينع ، المرا عب 

 

 يذذ ٪ 75 نسذذبي منهذذن أجمذذع، القذذنل  أنحذذن  يذذ  نيذذنا مليذذن  4.3 السذذرنن  عذذ  2012 عذذن  يذذ  ننجمذذ  -3
 أجذذإ مذذ  ىجذذرا ا  مذذ  يلذذر  مذذن اتةذذني تقريذذر يذذ  التقجيذذإ نيلذذر . الذذ ةإ المتنسذذني نتلذذك الذذ ةإ المنةفمذذي البلذذ ا 
 جميذذع يذذ  نبنلرينذيذذي يذذحيي عذذي  بأنمذذنن الجميذذع تمت ذذع مذذمن ) المسذذت امي التنميذذي أذذذ ا  مذذ  3 الهذذ   تحايذذ 

( السذذنريي  يذذر) المق يذذي  يذذر األمذذراا عذذ  الننجمذذي المبكذذرا النييذذن  تةفذذيا بشذذأ  منذذ  4-3 نالغنيذذي( األعمذذنر
 اتةذذذني علذذذ  اإلجذذذرا ا  تلذذذك تقريذذذر يشذذذتمإ أ  نينبغذذذ . 2030 عذذذن  بحلذذذنإ السذذذرنن ، ييهذذذن بمذذذن الالذذذ ، بماذذذ ار
 اليذحي منظمذي اتفنريذي تنفيذي تقريذر بشذأ  أ-3 الغنيذي ربيذإ مذ  األذذ ا ، سذن ر علذ  أيمذن   تننبذ  أةذر  ىجرا ا 
 .اارتمن  حسب ييهن، األنرا  جميع جننب م  التبغ مكنيحي بشأ  اإلننريي القنلميي

 

 سذرنن  عذب  يذن  المقرنيذي الفقنلذي التذ ةال  تنفيذي نر ذ  متفذنن ، السذرنن  مكنيحذي يذ  الُمحرر نالتا   -4
 تتبننذأ التذ  الذ ةإ المتنسذني نتلذك الذ ةإ المنةفمذي البلذ ا  عذنت  عل  أعبن   بأااإ يلا  يراإا ماال   الرح  عن 

                                                           
 .140/31   الناياي    1

، نالجلسذذي 1الجلسذذي الرابقذذي عشذذرا، الفذذر  للمجلذذس التنفيذذي  يذذ   نرتذذ  األربقذذي  بقذذ  المن ذذي،  امذذر المذذنجر نانظذذر المح   2
  )بنإلنكليريي(. 3عشرا، الفر  الانمني 
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 النييذذن  مقذذ ا  علذذ  مقت لذذي تحسذذينن  ُأ ِةلذذ  أنذذ  نمذذع. أريذذنذن ىلذذ  مكنيحتذذ  بشذذأ  الُمحذذرر التاذذ   عجلذذي ييهذذن
٪ 25 نسذبتهن منةفمذي مسذتنين  نبلغذ  الذ ةإ، المرتفقذي البلذ ا  يذ  السذرنن  عذ  نالننجمذي السذ  حسب المنح ا

 .القنلم  اليقي  عل  السرنن  ع  الننجمي النيين  مق إ ي  عنمي تةفيمن  تتحا   ل  المنامع، بقا ي 

 

 يذ  الحذن  اللمفنن  ال   بسرنن  بنإلينبي المتقلاي الحين إ عنلمين   تجس  ذن الت  التفنن  أنج  يل  نييمن -5
 لمذذ ا الحيذذنا ريذذ  علذذ  الباذذن  نسذذبي ى : كبيذذر بشذذكإ عالجهذذن يمكذذ  التذذ  السذذرنن  أنذذنا  مذذ  نذذذن النفنلذذي، مرحلذذي

 يذ ٪ 90 البنلغذي بنسبت  مانرني ال ةإ المتنسني نتلك ال ةإ المنةفمي البل ا  بقا ي ٪ 20 م  أرإ سننا  5
 القرريذذي ناألرليذن  األيذذليي  السذكن  نجمنعذذن  ناألنفذنإ النسذن  تتقذذرا مذن ن نلبذذن  . الذ ةإ مرتفقذذيال بلذ ا ال بقذا
 مذذذ  نتقذذذنن  منيذذذ ،  يذذذر نحذذذن علذذذ  الةنذذذر لقنامذذذإ كايذذذرا بلذذذ ا  يذذذ  نارتيذذذن ين   اجتمنعيذذذن   المحرنمذذذي نالف ذذذن 
 تلذك ىلذ  بنلنسذبي أر أ حيذن إ تحايذ  عذ  يسذفر رذ  ممذن نالرعنيذي، التشةيم ة من  عل  حينلهن سبإ مح ن يي
 .للةنر المقرمي الف ن 

 

ىلذ  أ  مجمذن   2010نالتأاير اارتين   للسرنن  جسي  نآةي ي  اار يذن ، نأشذنر  التاذ يرا  يذ  عذن   -6
ذذن يهذذ    ميرانيذذن  اليذذحي  1.16التكذذنلي  اارتيذذن يي السذذننيي المتكبذذ ا عنذذ  بلغذذ   تريليذذن   نار أمريكذذ  تاريبذذن ، مم 

 .ناارتين ا  عل  جميع مستنين  ال ةإ، نيسب ب كيلك كنار  منليي لأليرا  ناألسر

 

مذذذع سذذذجال  منانرذذذي نيسذذذت ع  التةنذذذين الفقذذذنإ لمكنيحذذذي السذذذرنن  تذذذنيير بيننذذذن   رياذذذي، بمذذذن يشذذذمإ ن  -7
٪( أيذذذن   بذذذأ  لذذذ يهن 84لحذذذنا  السذذذرنن  نبذذذرامي ريذذذ  نتايذذذي  مقنيذذذي بمذذذمن  الجذذذن ا. نمذذذع أ  مقظذذذ  البلذذذ ا  )

سجال  لحذنا  السذرنن ، يننذ  ا ينجذ  سذن  بلذ  ناحذ  مذ  أيذإ ةمسذي بلذ ا  منةفمذي الذ ةإ نأةذر  متنسذني 
 ال ةإ ل ي  من يلر  م  بيننن  مشجقي عل  نمع السينسن .

 
 وضع خطط وطنية لمكافحة السرطان وتنفيذها

 

أ   1لاذذ را  البلذ ا  يذذ  مجذنإ النرنيذي مذذ  األمذراا  يذذر السذنريي نمكنيحتهذذن 2015تبذي   مذ  مسذذم عذن   -8
 نلذي أيذن   بذأ  لذ يهن سينسذي أن اسذتراتيجيي  177٪ م  ال نإ األعمن  المستجيبي للمسم نالبنلغ عذ  ذن 87نسبي 

٪ منهذذذن بتنبيذذذ  تلذذذك 68أن ةنذذذي عمذذذإ مقنيذذذي بجميذذذع أنذذذنا  السذذذرنن  أن بذذذبقا أنناعذذذ ، نلكذذذ  لذذذ  تُِفذذذ  ىا نسذذذبي 
الةنذن النننيذي لمكنيحذي السذرنن  تذنيير مذن يكفذ   السينسي أن ااستراتيجيي أن ةنذي القمذإ. نياتمذ  تنفيذي ىحذ  

م  المنار  نر را  الري  نالمسن لي، جنبن  ىل  جنب مع ىرنمي نظن  يح  يقذنإ يرسذ  أسسذ  يذ  مبذن غ التغنيذي 
 اليحيي الشنملي نالرعنيي اليحيي األنليي المتيني.

 

نلنجيذن  البنذمذي التكلفذي عذ  نريذ  نيمك  تاليذإ اإلنفذن   يذر المذرنر  علذ  التذ ةال  ناأل نيذي نالتكن -9
تنجيذذذ  التمنيذذذإ عبذذذر الانذذذنا  المحليذذذي نالانن يذذذي نالمتقذذذ  ا األنذذذرا  يذذذنب تنفيذذذي تذذذ ةال  مسذذذن ا بنلبي نذذذن  نعنليذذذي 
المر ن يي للح  مذ  عنامذإ الةنذر، نمنهذن تقذنن  التبذغ ناتبذن  نظذن   ذيا    يذر يذح  نالةمذنإ البذ ن  نتقذنن  

بأن  يلر  بشكإ متراي  أ  تكن  الميرانيذن  المحليذي ميذ ر  2عمإ أ يس أبنبنةني   الكحنإ عل  نحن منر. نتسل  
المذنار  الالرمذذي لتمنيذذإ ااسذتجنبن  النننيذذي لمكنيحذذي السذرنن . ننياذذن  لمذذن يذر  يذذ  بقذذا التاذ يرا ، ا تُنفذذ  سذذن  

المنةفمذذذي الذذذ ةإ نتلذذذك  ٪ مذذذ  المذذذنار  القنلميذذذي المريذذذن ا للنرنيذذذي مذذذ  السذذذرنن  نمكنيحتذذذ  يذذذ  البلذذذ ا 5نسذذذبي 
                                                           

الا را  النننيذي يذ  مجذنإ النرنيذي مذ  األمذراا  يذر السذنريي نمكنيحتهذن: مسذم عذنلم . جنيذ : منظمذي اليذحي  تايي    1
 .2016القنلميي؛ 

 (.2015) 69/313ررار الجمقيي القنمي لألم  المتح ا    2
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المتنسني ال ةإ، ر   است انر تلك البل ا  بأ لذب النييذن  التذ  يمكذ  تالييهذن. نيلذر  تذنيير تمنيذإ مبتكذر، بنسذن إ 
 منهن رين ا المرا ب المفرنمي عل  التبغ نالكحنإ.

 
 الوقاية والتشخيص المبكر والفحص والعالج

 
مذ   نيذ الال  ن ين  م  الُمحتمإ تالي  حنا  السرنن  بنارع يترانح بي  ال ر  الحنليي،نعل  المقبنن    -10

نمذذع مذذن يذذرتبن بذذ  مذذ  ن  نلسذذرنن ب اإليذذنبييهذذ  عنامذذإ ةنذذر بريذذن ا ترتفع سذذ نسذذبيىجمذذنل  تلذذك الحذذنا ؛ نذذذ  
تركي مشذذالةنذذر األربقذذي العنامذذإ منهذذن ناسذذقي مذذ  عنامذذإ الةنذذر، نن فذذي ب السذذرنن  تسذذب  منذذ . ن تذذ ةال  النرنيذذي 

الةمذذذنإ البذذذ ن ؛ نتقذذذنن  ن  ؛نظذذذن   ذذذيا    يذذذر يذذذح تبذذذن  ان  ؛)تقذذذنن  التبذذذغ لإليذذذنبي بذذذنألمراا  يذذذر السذذذنريي
المذنا  الكيمين يذي نانتشذنر  ناإلشذقن  ي  األمنك  المغلاي نتلك المفتنحذي   الهنا تلن  الكحنإ(، نالسمني ناالتهنبن  ن 

، القذذنل يذذ   ٪ مذذ  نييذذن  السذذرنن 22 نسذذبي التبذذغ يذذ نن  . نيسذذه  مبنشذذرا تقذذالتقذذرا المهنذذ حذذنا  البي ذذي ن يذذ  
يذذ  البلذذ ا  المنةفمذذي يذذن  نيتلذذك ال٪ مذذ  20نسذذبي تريذذ  علذذ  مسذذلنلي عذذ  يهذذ  التهنبذذن  المسذذببي للسذذرنن  ا أمذذن

األكاذذر شذذينعن  نالمسذذببي اانذذي  مذذ  القنامذذإ المق يذذي ممذذن ا لانحذذن  . نتتذذنير حنليذذن  المتنسذذني الذذ ةإتلذذك ن الذذ ةإ 
عنليذذذي ذذذذ  اسذذذتراتيجين  ، ن B الذذذنر  الحليمذذذ  البشذذذر  نييذذذرنس التهذذذنب الكبذذذ  ييذذذرنسلذذذألنرا  السذذذرنننيي، أا نذذذذ  

 .لنرنيي م  السرنن ن يي للغنيي ي  مي ا  ا المر 
 

منذ . نمذ    نرين ا احتمنإ الشذفن  عالجتاليإ تكنلي  سرنن  ي  أررب نر  ممك  العل  نيقن  التقر    -11
التذذ  ُييذذنب ييهذذن األيذذرا   المتنسذذني الذذ ةإتلذذك ن الذذ ةإ نلبلذذ ا  المنةفمذذي بتشذذةيم السذذرنن  الشذذن ع التذذأةر يذذ  

ةذذذ من  ي، نالتذذذ  يقذذذنن  الكايذذذر منهذذذن مذذذ  مح ن يذذذي سذذذبإ الحيذذذنإ علذذذ  نايليذذذ متا مذذذي أن نلسذذذرنن  يذذذ  مراحذذذإب
 ل  األمراا.عهن ، بمن يينالقالج تشةيمال
 

المتنسذذني الذذ ةإ تلذذك ن الذذ ةإ يذذ  كايذذر مذذ  البلذذ ا  المنةفمذذي  ا  محذذ ن  ا  تذذأاير  السذذرنن نتذذلا ر يحذذنم  -12
البنيذذي التحتيذذي اليذذحيي عذذ   كفنيذذي ن  تهذذنمذذمن  جن المتقلاذذي ب التذذ ابيرييهذذن نريذذنر  مشذذنركيتذذ ن  مسذذتن  البسذذبب 

مشذذذنركي را   التذذذ  حا اذذ  البلذذ ا  نسذذبي ٪ 20ارتيذذر  علذذذ   ،2015  عذذذن  بشذذأنهن. نيذذ لتاذذ ي  ةذذ من  منظمذذذي
بذذأ  أيذذن    التذذ ، مذذ  البلذذ ا  ٪ يذذ  يحذذنم الكشذذ  عذذ  سذذرنن  عنذذ  الذذرح  أن سذذرنن  الاذذ  70نسذذبتهن علذذ  
اذذ را  البلذذ ا  يذذ  مجذذنإ النرنيذذي مذذ  األمذذراا  يذذر السذذذنريي يذذ  المسذذم المتقلذذ  بلفحنم مقنيذذي بذذنلذذ يهن بذذرامي 
 .نمكنيحتهن

 
٪( مذذذ  األشذذذةنم الذذذيي  يحتذذذنجن  ىلذذذ  رعنيذذذي ملنفذذذي سذذذننين  33)مليذذذن  مذذذريا بنلسذذذرنن   6.6نينجذذ   -13

يذذذ  كذذذإ مذذذ  األلذذذ  مرمذذذ  السذذذرنن  عذذذ   أكاذذذر مذذذ  نيذذذ  مليذذذن  شذذذةم. نيقذذذنن   20نالماذذذ  ر عذذذ  ذ  بنحذذذن 
، بيذذ  أ  مراحذذإ متا مذذييبلذذغ بهذذ  المذذرا نذذ من يةمذذقن  للقذذالج نعنذذ من نتذذر ا  مقننذذنته  أكاذذر يذذأكار عالمراحذذإ، 

يتذ ن  ييهذن مسذتن  ىتنحذي الةذ من  الكنييذي يذ  مجذنإ التذ بير كن  القنل  يقيشن  يذ  بلذ ا  ٪ م  س83ذننك نسبي 
القالج  لألل ، أن ا تُتنح ييهذن تلذك الةذ من  ىنالرذن . نكننذ  جمقيذي اليذحي القنلميذي السذنبقي نالسذتن  يذ  ررارذذن 

، الشذذذذنملي نيلذذذذي القمذذذذرالرعنيذذذذي الملنفذذذذي كقنيذذذذر مذذذذ  عننيذذذذر الرعنيذذذذي أ  تقريذذذذر بشذذذذ( 2014) 19-67م   ج
الرعنيذي، مذع التركيذر علذ  الرعنيذي ةذ من  يذ  سلسذلي ةذ من  الرعنيذي الملنةفذي حا  ال نإ األعمن  عل   مي  ر 

 .اليحيي األنليي، نالرعنيي المجتمقيي نالرعنيي ي  المنرإ، نةنن التغنيي الشنملي
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 استجابة المنظمة
 

اجتمذذذن   رلسذذذن  الذذذ نإ نالحكنمذذذن  يذذذ  اإلعذذذال  السينسذذذ رنقهذذذن  النيذذذن  بنالترامذذذن  التذذذ تليذذذ  األمننذذذي  -14
نتحايذذ   1،) يذذر السذذنريي( نمكنيحتهذذن األمذذراا  يذذر المق يذذيالرييذذع المسذذتن  المقنذذ  بنلنرنيذذي مذذ  لجمقيذذي القنمذذي ا

الذذذ نإ . كمذذذن تليذذذ  األمننذذذي مكنيحذذذي السذذذرنن  الشذذذنملينالمتقلاذذذي بالتنميذذذي المسذذذت امي الغنيذذذن  الُمحذذذ   ا يذذذ  أذذذذ ا  
ذن، نريذذ  ذننتنفيذذيتلذذك الةنذن نتقريذذر نننيذذي لمكنيحذذي السذرنن  نمذذع ةنذن األعمذن  يذذ  جهن ذذذن الراميذي ىلذذ  

عنن  األنلنيي ل  .النرنيي م  األمراا  ير السنريي نمكنيحتهنمي ا  ي  عنليي المر ن يي ت ةال  تنفيي نا 
 

، نتنفيذذي اسذذتراتيجين  النرنيذذي مذذ  السذذرنن  تةنذذينن  للذذ نإ األعمذذن  يذذ  األمننذذي مذذنا  تانيذذي  عمذذنأعذذ     -15
(، 2005تنفيي اتفنريذي منظمذي اليذحي القنلميذي اإلننريذي بشذأ  مكنيحذي التبذغ )تلي  منشنرا  نأنشني المنا  تشمإ ن 
ر اتبن  بشأ  ت ةال   ن تنجيها   نت تقذنن  نالح  مذ   (2014ح  نممنرسي النشنن الب ن  )نظن   يا   يتقر 

مذنيي ىلذ  يلذك، (. 2014) ( نتنفيذي بذرامي التنقذي 2010نر )الكحنإ عل  نحذن مذ بشذأ  اسذتراتيجين  ُنِمذق  نا 
نمذذذع نهذذذي شذذذنمإ لمكنيحذذذي (، نعلذذذ  2017ن 2007  )تشذذذةيم السذذذرنن  نيحيذذذالتشذذذجيع علذذذ  اإلبكذذذنر يذذذ  
( نتقريذذذذذذذر ةذذذذذذذ من  الرعنيذذذذذذذي 2016نلنيذذذذذذذي )يا  األ( نتح يذذذذذذذ  األجهذذذذذذذرا النبيذذذذذذذي 2014سذذذذذذذرنن  عنذذذذذذذ  الذذذذذذذرح  )

المنظمذذذي رن مذذذي (. نتاذذذ   2016) يحذذذي السذذذرنن مكنمةتذذذنرا عنليذذذي المر ن يذذذي ل( نتحليذذذإ تذذذ ةال  2016) الملنفذذذي
الذ نإ ، نتذ ع  السذرنن ننعذن  مذ   33لقذالج ىرشذن ا  بشذأ  أ نيذي نملشذرا  النمنيجيي الُمح  اي لأل نيي األسنسذيي 

مكنيحذي السذرنن  مذ  ةذالإ يذ  ميذ ا   . نُتجذرى  تاييمذن   نريذي للاذ را أسقنر األ نييعل  تةفيا ي  التفننا 
 .البل ا  ي  مجنإ النرنيي م  األمراا  ير السنريي نمكنيحتهن المنظمي القنلم  لا را  مسم
 

التنبقذذذي للمنظمذذي نالمتةي يذذي يذذذ  ىجذذرا  بحذذذن  نكنلذذي النكنلذذي ال نليذذذي لبحذذن  السذذرنن ، نذذذذ  النتماذذإ  -16
ن عبذنرا لسذرنن ، نذذلقذنلم  لمريذ  االمذ  ةذالإ مذرا العذ    قلنمذنللحيذنإ علذ  الم عنلمين  ، مرجقن  لسرنن ا

المذذذيكنرا، نمنهذذذن لنكنلذذذي ال نليذذذي تنبقذذذي ل مشذذذنريع ر يسذذذييعذذذ  ا مذذذ  مسذذذتانا بيننذذذن  عذذذ  منيذذذي ىلكترننيذذذي تسذذذتة   
. رذذذذذنرا ةمذذذذذس نلسذذذذذرنن  يذذذذذ  سلسذذذذذلي ال راسذذذذذن  اإليرا يذذذذذي عذذذذذ  مقذذذذذ ا  اإليذذذذذنبي بن  GLOBOCAN مشذذذذذرن 

لسذذلنن  النننيذذي رن   اسذذرنن ، نالتذذ  تذذعذذ ا  سذذجال  المبذذن را القنلميذذي إلالالنكنلذذي ال نليذذي لبحذذن  السذذرنن   اذذن نت
ايذذنر لمقنلجذذي البسذذجال  السذذرنن  المتنسذذني الذذ ةإ تلذذك ن الذذ ةإ نالبلذذ ا  المنةفمذذي بذذنلةبرا نالتذذ ريب نالذذ ع ، 

تايذي  نالمقنذ  بلنكنلذي ال نليذي لبحذن  السذرنن  التذنبع لاإليرا يذي  راسذن  . نيق   برننمي الننعيي البيننن الي  يقتر  
سذذرنني نتح يذذ ذن. تايذذي  القنامذذإ المُ ييمذذن يةذذم بنلسذذرنن  الذذنهي الذذ نل  األكاذذر شذذمنليي اإلنسذذن  مةذذننر ىيذذنبي 

ةذذذنم علذذذ  نجذذذ  فحذذذم مذذذع التركيذذذر بالناسذذذقي لتايذذذي  منهجيذذذن  بحناذذذن  لنكنلذذذي ال نليذذذي لبحذذذن  السذذذرنن  نتجذذذر  ا
 .المتنسني ال ةإتلك   المال مي للبل ا  المنةفمي ال ةإ ن التكننلنجين

 
) يذر عمإ األم  المتح ا المشتركي بي  النكنا  المقنيي بنلنرنيي م  األمذراا  يذر المق يذي نرنم  يرري  -17

التقنن  مع سبع ملسسذن  تنبقذي عنلم  مشترك ي  ىننر برننمي نالت  تان ذن المنظمي بنمع نمكنيحتهن السنريي( 
األمذذ  المتحذذذ ا  برنذذنمين  النكنلذذي ال نليذذي لبحذذن  السذذرنن نرذذي اليريذذذي ن لنل نليذذي لنكنلذذي االلمنظنمذذي األمذذ  المتحذذ ا )
نذي ذي األمذ   منظمذي األمذ  المتحذ ا للنفنلذي )اليننيسذي (ن  لسذكن ألم  المتحذ ا لنين ن  ا المشترك لمكنيحي األي ر

بنلذذذ ع  الذذذالر  لحكنمذذذن  رنيذذذ  ات( نيلذذذك لظمذذذي اليذذذحي القنلميذذذيالمتحذذذ ا للمسذذذنناا بذذذي  الجنسذذذي  نتمكذذذي  المذذذرأا نمن
النكنلذذي ال نليذذي للننرذذي اليريذذي نالنكنلذذي ال نليذذي يذذن  لذذ  يلذذك، نمكنيحتذذ . نريذذن ا ع سذذرنن  عنذذ  الذذرح للنرنيذذي مذذ  

مكنيحذذذي السذذذرنن  جذذذنإ م   يذذذ مذذذ  أجذذذإ تاذذذ ي  الذذذ ع  للبلذذذ ا مقذذذن  عنكفذذذي علذذذ  القمذذذإ منظمذذذي ناللبحذذذن  السذذذرنن  
 .شنمليمكنيحي 

                                                           
 (.2011) 66/2ررار الجمقيي القنمي لألم  المتح ا    1
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الذذذ ع  المبنشذذذر ىلذذذ  الذذذ نإ تاذذ ي  الانريذذذي  هذذذنمنظمذذي نالق يذذذ  مذذذ  مكنتبلل المكنتذذذب اإلرليميذذذينتنل ذذ  جميذذذع  -18
الذ عنا ن  عمذإ ن نرا  تذ ريب ىرليميذيحلاذن  نلنرنيي م  السرنن  نمكنيحت  م  ةذالإ تنظذي  باألعمن  ييمن يتقل  

ي ار عا  ااجتمنعن  ن ىل    .الممنلع بهن عل  اليقي  اإلرليم  بقا األنشني. نتر  أ نني الارارا ا 

نلنرنيذي نااسذتراتيجين  نةنذن القمذإ المقنيذي بلسينسذن  أييذ ي لت المكتب اإلرليم  أليريايذنينايإ  )أ(
ةمذذس ناذذن   كمذذن رذذن  المكتذذب بنعذذ ا  ،  نلذذي عمذذنا   19يذذ  التذذ  يجذذر  نمذذقهن مذذ  السذذرنن  نمكنيحتذذ  

 .م  السرنن  نمكنيحت  النرنيي  مقينريي ع

 ذذذراا عذذ  سذذرنن  عنذذ  الذذرح  ألىعالميذذي المكتذذب اإلرليمذذ  لألمذذريكتي  ةمسذذي منتجذذذن  أعذذ    )ب(
  اةإ البل ا .نل ع  المبنشر  نلي عمنا  ب 11رني  نت التنعيي

المتقلذذذ  بنلنرنيذذذي مذذذ  السذذذرنن  اذذذرار اليذذذ  مذذذن   المكتذذذب اإلرليمذذذ  لجنذذذنب شذذذر  آسذذذينيقكذذذ   )ج(
علذ   1(،2015اللجنذي اإلرليميذي لجنذنب شذر  آسذين يذ   نرتهذن الانمنذي نالسذتي  )نمكنيحت  الذي  اعتم تذ  

حنلذي السذرنن  ن  أنذنا  تشذةيم عي  عمليي اإلبكذنر يذ  تقرير األنشني الراميي ىل  ت حذنا  اإليذنبي بذ  ا 
 .ليحيي األنليي نعل  تقرير نظ  المقلنمن  نالسجال ، مع التركير عل  الرعنيي انت بيرذن عالجين  

 تاريذذذرا   2014يذذذ  عذذذن  نشذذذر ن  ،المكتذذذب اإلرليمذذذ  ألنرنبذذذن مذذذنا  ت ريبيذذذي للمهنيذذذي  اليذذذحيي أعذذذ    ) (
 .رلي ي  اإلنمكنيحتهن األمراا  ير السنريي م  النرنيي  ع السينسن   راسم لمرحلين  

لنرنيذي بشذأ  اىرليميذي  ، ناسذتراتيجيي(2016) ىرليميذن   نذنرا  ىالمكتب اإلرليم  لشر  المتنسذن نمع  ه()
 (.2013-2009م  السرنن  نمكنيحت  )

الايذن ا نبنذن  الاذ را  بشذأ   مذإغذرب المحذين الهذن غ الذ ع  لقاذ  حلاذن  عالمكتب اإلرليمذ  لر    )ن(
 جمهنريذي كنريذن، المنظمذي يذ أحذ  المراكذر المتقنننذي مذع مذع رذن  بنلتشذنرك مكنيحذي السذرنن ، ن ي  مجذنإ 
 يا المنمن  مبنيي عل  منشنرا  المنظمي.ذللتقلي  اإللكترنن  ع   نرا بنع ا  

 
 اإلجراءات التي ُتوصى الدول األعضاء باتخاذها على المستوى القطري

 
وطنية لمكافحة السرطان ترّكز على اإلنصاا  واإلتاحاة فاي رطاار الوفااء باملتزاماات  طوضع وتنفيذ خط -19

نبغذ  أ  تاذن  ي. المقطوعة بشأن وضاع سياساات وخطاط للوقاياة مان األماراض سيار الساارية ومكافحتهاا الوطنية
رنيذذ  المسذن لي لتجنانذب مذن يكفذذ  مذ  المذنار  ن تاتذر  بتذنيير نننيذي لمكنيحذذي السذرنن  ةنذن ي يذمذع نتنفالبلذ ا  بن 
، نبلذذنا الغنيذذن  السذذرنن  نمكنيحتذذ النرنيذذي مذذ  يذذ  مجذذنإ لمذذنار  الجذذن ا بمذذن يتننسذذب مذذع ا ةذذ من  عنليذذيالجميذذع ب

 .2030لقن   لتنميي المست اميالُمح   ا ي  ةني ا
 

اسذذتراتيجين  مذذن يذذر  يذذ  ال ياذذن  . ن السياسااات والباارامجبفضاال الحااد ماان عواماال خطاار اإلصااابة بالساارطان  -20
 تفنريذياالسذنريي نتنفيذي  ألمراا  يرإلينبي بنلح  م  عنامإ الةنر المشتركي لالمنتهجي حنلين  ي  مي ا  االقنلميي 

لحذ  عنليي المر ن يذي بشذأ  ايجب تنفيي سينسن  ينن  ، تنفييا  متق    الاننعن  منظمي اإلننريي بشأ  مكنيحي التبغال
التقذذرا لذذ ةن  ؛ الذذتةل م مذذ  : يذذرا مذذرا ب أعلذذ  علذذ  التبذذغ نالكحذذنإ  ربيذذإ مذذن يلذذ مذذ  عذذب  السذذرنن ، مذذ

؛ تسذني  األ ييذي نالمشذرنبن   يذر الكحنليذي لألنفذنإ؛ يذرا ريذن  علذ  تبذغالمنتجذن  تسني  أن م  أسنليب التبغ 
                                                           

 نري  المم  ر من . –( بشأ  النرنيي م  السرنن  نمكنيحت  2015)  SEA/RC68/R5الارار    1
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؛ الحذ  مذ  تلذن  الهذنا ؛ النشذنن البذ ن منرسذي لمبنيي تحتيذي كنييذي لجمهنر ن تنيير مسنحن  مفتنحي نجي ا لممن  
ىيذنبي اإلنسذن  بنلسذرنن  عذ  أسذبنب . نيلر  ىجرا  بحن  ييرنس النر  الحليم  البشر م  تنقي  ىتنحي التقرير 

إ منع  نا ر يننعي التبغ نع  القنامإ المسرنني. نا  ن  ع  تنفيي الت ةإ الشنمإ بشأ   يذ  سينسذن  مذ  التذ ة 
 بنلنجنح. ألمراا  ير السنرييينبي بنإلاةنر منميي م  أجإ تكليإ الح  م  عنامإ اليحي الق

 
يذ  ننعذي االم لترامن من ير  ي  اال ان  . نبالمناسبتحسين رتاحة خدمات التشخيص والعالج في الوقت  -21

مذ   ا  لذ نإ األعمذن  مريذ أ  تبيإ اينبغ  ينن   2015،1ن 2014ن 2011بنألعنا  الجمقيي القنمي لألم  المتح ا 
اإليذنبي تشذةيم اإلبكذنر يذ  تقرير الذنظ  اليذحيي علذ  اليذقي ي  الذننن  نالمحلذ  لمذمن    لالراميي ىالجهن  

تنحذذذذي ةذذذذ من  بنلسذذذذرنن  ن  مرمذذذذ  الجميذذذذع أمذذذذن  بأسذذذذقنر مقانلذذذذي  النيذذذذنإ ىليهذذذذنعنليذذذذي الجذذذذن ا نيسذذذذهإ رعنيذذذذي ا 
مجمنعذي شنملي للنرنيي م  األمراا  ير السنريي نمكنيحتهن، ماذإ مجمنعن  تنفيي ب . نيمك  أ  يل    المينبي 

الاليلذذي يذذ  المنذذنن  ألنليذذي التذذ ةال  األسنسذذيي للمنظمذذي بشذذأ  األمذذراا  يذذر السذذنريي الةنيذذي بنلرعنيذذي اليذذحيي ا
 ا .مبكر مرا تشةيم العل  تشجيع الالة من  ع  نري  عمليي ىيتن  تحسي  ىل   2المنار ،

 
امستخدام األمثل للموارد البشرية الحالية وتوقع المتطلباات المساتقبلية فاي مجاال الوقاياة مان السارطان  -22

بشذذكإ مهذنرا  لمكنيحذي السذرنن  بمذن يلذر  مذذ  كفذن ا  ن لقنملذي أ  تكفذإ البلذ ا  ترنيذذ  كنا رذذن ا نبغذ ي. ومكافحتاه
، ذ  ناسذذذتبان ه نشذذذر األيذذذرا  ن تنظيذذذ  ااسذذذتراتيجين  المال مذذذي يذذذ  ميذذذ ا  نالتذذذ ريب ن  اايذذذ بذذذرامي التبفمذذذإ شذذذنمإ 

 .يرم التننير النظيف نسن إ منهن ىتنحي ب
 

لذ  بيننذن  ى فقنلذيالسينسذن  سذتن  الت يجذب أ . صنع القرار السياسايلالسترشاد بها في تحسين البيانات  -23
عذذذ  مقذذذ ا  ىيذذذنبي السذذذكن  بنلسذذذرنن  سذذذجال  ىعذذذ ا   ج يذذذ  االتذذذرا  بمذذذن يلذذذ :. نيلذذذر  يذذذ  ذذذذيا اليذذذ   ت رياذذذي

تقريذر نظذ  التسذجيإ ت ةيا بشأ  مكنيحي تلذك القنامذإ؛ نالت ابير المُ ةنر اإلينبي بنلمرا ؛ تري  عنامإ نيننهن
علذ  حذ   جذن ا التانيذي نالتجريبيذينذناح  ال  مقلنمذن  يذحيي رنتينيذي تاذي  نمع نظذ   ؛الم ن  ناإلحين ا  الحينيي

 ىنذنرنمذع ؛ منهذن الماذ  نيذ  ننعيذي الةذ من  ذن لتا ي  استق ا ن  أل ا  المراي  للب  ي  م   اييمسنا ؛ ىجرا  ت
 .ل  اليقي ي  الننن  ن ن  الننن متي  للري  نالتايي  ع

 

 تتخذها األمانةاإلجراءات التي يتعين أن 
 

اسذتراتيجين  تةنذين نترن  ذذن بنلذ ع  الذالر  يذ  مجذنإ  نإ األعمذن  لذأ نا  تانيذي لستان  األمنني بنمع  -24
تنجيذذ  اسذذتجنبن  يذذ  سذذين  هذذن، نيلذذك نتاييم ذننريذذ تلذذك ااسذذتراتيجين   نتنفيذذيالنرنيذذي مذذ  السذذرنن  نمكنيحتذذ  

تكذذنلي  الةنذذن النننيذذي اذذ ير المسذذنع ا يذذ  تعلذذ  تاذذ ي  يلذذك ننن  سذذي. ن نننيذذي متكنملذذي لألمذذراا  يذذر السذذنريي
ةنذي القمذإ القنلميذي " يذ  سذين  اليذفان "أيمذإ عنليذي المر ن يذي، نمنهذن ىتمذن  لمكنيحي السرنن  نتنفيي ت ةال  

حسذذي  ىتنحذذي الاذذن  القنملذذي نترذذ را نتقريذذر  2020-2013 بشذذأ  النرنيذذي مذذ  األمذذراا  يذذر السذذنريي نمكنيحتهذذن
األمننذي م  سذت. كمذن نالتكننلنجين األسنسيي ن مي النرنيي م  السذرنن  نمكنيحتذ  يذ  الذنظ  اليذحيي النننيذي األ نيي

 .لرن حسب ال  اةإ البل ا ،تنفيي الةنن النننيي لمكنيحي السرنن ، نستا   المسنع ا التانيي ي  القن  ي  
 
 

                                                           
 (.2015) 69/313( ن2014) 68/300( ن2011) 66/2ررارا  الجمقيي القنمي لألم  المتح ا    1

اليحيي األنليي ي  المننن  مجمنعي الت ةال  األسنسيي بشأ  األمراا  ير السنريي الةنيي بنلرعنيي أ نا  التنفيي:    2
 .2013الاليلي المنار . جني : منظمي اليحي القنلميي؛ 
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الجهذن  التذ  تبذيلهن الذ نإ هذن بمذن يي ،بي ذي السينسذن لجهن  الراميذي ىلذ  تقريذر ل ع  األمنني أيمن  النستا    -25
مقنلجذي المذنا  المسذرنني البي يذي ن  الكحنإ علذ  نحذن مذنرتقنن  مكنيحي التبغ نالح  م  قرير أنشني األعمن  لت

مقذ ا  التغنيذي بذنلتنقي  مذ  نظذن   ذيا   يذح  نممنرسذي النشذنن البذ ن  نريذن ا التشذجيع علذ  اتبذن  ن  نالمهنيي
 .B نر  الحليم  البشر  نالتهنب الكب ييرنس ال

 
مذذذنيي ىلذذذ  يلذذذك،  -26 نسذذذن إ منهذذذن ااسذذذتقنني جمذذذع البيننذذذن  نتحليلهذذذن، بيذذذ  مجذذذنإ  ع  الذذذاألمننذذذي سذذذتا   نا 
نمذمن   مكنيحتذ النرنيي م  السرنن  ن تةنين أنشني ي  يسنع  لري  نالتايي  لننمع ىننر  ،سجال  السرنن ب
 ن تهن.ج
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 اإلحنني علمن  بهيا التارير. ىل  ام عن جمقيي اليحي  -27
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