
 
  
  
  
  
 

  ١٢-٧٠ع  ص  ج    السبعونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١

  WHA70.12    من جدول األعمال ٦-١٥البند 
  
  
  

  لوقاية من السرطان ومكافحتها
  ي سياق نهج متكاملف

      
  العالمية السبعون،جمعية الصحة 

  ١متكامل؛ في التقرير المتعلق بالوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهجبعد النظر 

، إذ بلـغ عـدد الوفيـات ٢٠١٢ وٕاذ تعترف بأن السرطان كـان السـبب الرئيسـي الثـاني للوفـاة بالعـالم فـي عـام
  ضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل؛مليون وفاة وقعت معظمها في بلدان منخف ٨,٢الناجمة عنه 

وٕاذ تدرك أن السرطان واحد من األسباب الرئيسية للمراضـة فـي العـالم، وأنـه يثيـر قلقـًا متعاظمـًا فـي مجـال 
مليــون حالــة فــي  ١٤,١ الصــحة العموميــة، ومــن الُمتوّقــع أن يرتفــع عــدد الحــاالت الجديــدة لإلصــابة بــه ســنويًا مــن

  ؛٢٠٣٠ام مليون بحلول ع ٢١,٦إلى  ٢٠١٢ عام

وٕاذ تدرك أن بعض فئـات السـكان تعـاني مـن أوجـه تفـاوت فـي مجـال التعـرض لعوامـل الخطـر وفـي إتاحـة 
من تحقيق حصائل أردأ أيضًا خدمات الفحص والتشخيص المبكر والعالج الالزم في الوقت المناسب، وأنها تعاني 

مكافحـــة الســـرطان لـــدى فئـــات ُمحـــّددة مـــن يتعلـــق بالســـرطان؛ وٕاذ تســـّلم بضـــرورة وضـــع اســـتراتيجيات مختلفـــة ل فيمـــا
  المرضى المصابين به، مثل األطفال والمراهقين؛

  وٕاذ تالحظ أن الحد من المخاطر يمكن أن يحول دون اإلصابة بحوالي نصف أنواع السرطان إجماًال؛

وتـوفير وٕاذ تدرك أن اإلبكار في تشخيص السرطان وعالجه فورًا وكما ينبغي، بوسائل منها تخفيـف اآلالم 
الرعاية الُملّطفة، هـي أمـور يمكـن أن تقلّـل معـدل الوفيـات الناجمـة عنـه وتعـّزز الحصـائل الُمحّققـة لمرضـاه وتحّسـن 

  نوعية حياتهم؛

وٕاذ تسّلم مع التقدير باعتماد منتجات مستحضرات صيدالنية جديدة تقوم على االستثمار في ميدان ابتكار 
  والمرضى؛ الُنظم الصحية تتكّبدهاذ تالحظ بقلق بالغ ارتفاع التكاليف التي عالجات السرطان بالسنوات األخيرة، وإ 

وٕاذ تؤكد على أهمية تذليل العقبات التي تعترض سـبيل إتاحـة األدويـة والمنتجـات الطبيـة المأمونـة والجيـدة 
لفـــرز حاالتـــه والناجعـــة والمعقولـــة التكلفـــة والتكنولوجيـــات المالئمـــة للوقايـــة مـــن الســـرطان والكشـــف عنـــه وتشخيصـــه 

رى التعـاون الـدولي، ُعـالوطنيـة وتوثيـق  الُنظم الصحيةوعالجه، بوسائل منها العمليات الجراحية، عن طريق تعزيز 
                                                           

 .٧٠/٣٢الوثيقة ج   ١



   WHA70.12  ١٢-٧٠ص ع ج

2 

بما في ذلك الموارد البشرية، بقصد بلوغ الهدف النهائي المتمثل في تعزيز إمكانية إتاحة هذه التسهيالت للمرضى، 
  على تأمين إتاحتها؛ الُنظم الصحيةبوسائل منها تعزيز قدرة 

  ) بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته؛٢٠٠٥( ٢٢-٥٨ج ص عوٕاذ تشير إلى القرار 

) بشأن اإلعالن السياسي الجتماع ٢٠١١( ٦٦/٢وٕاذ تشير أيضًا إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا، الـــذي الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (

يتضمن خريطـة طريـق تبـّين االلتزامـات الوطنيـة المقطوعـة مـن رؤسـاء الـدول والحكومـات بشـأن التصـدي للسـرطان 
  وسواه من األمراض غير السارية؛

خطة العمل العالمية للمنظمة ) الذي اعُتِمدت بموجبه ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عوٕاذ تشير كذلك إلى القرار 
التي تقـدم إرشـادات بشـأن كيفيـة تمكـين الـدول ، ٢٠٢٠-٢٠١٣ية من األمراض غير السارية ومكافحتها بشأن الوقا

األعضــاء مــن الوفــاء بااللتزامــات التــي قطعتهــا علــى نفســها فــي اإلعــالن السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع 
فيهــا تلــك المقطوعــة بشــأن  تهــا، بمــاالمســتوى المعنــي بالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافح

  التصدي للسرطان؛

) بشــأن الوثيقــة ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠وٕاذ تشــير إضــافة إلــى ذلــك، إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
الختامية الجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني باالسـتعراض والتقيـيم الشـاملين للتقـدم الُمحـرز فـي الوقايـة 

غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا، الـذي يحـّدد االلتزامـات المسـتمرة والمتزايـدة التـي ال ُيسـتغنى  من األمـراض
عنها لتنفيذ خريطة طريق االلتزامات المقطوعة بشأن التصدي للسـرطان وغيـره مـن األمـراض غيـر السـارية، الـواردة 

معنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر جتمـاع الجمعيـة العامـة الرفيـع المسـتوى الاإلعالن السياسـي الفي 
  ؛٢٠١٦و ٢٠١٥السارية) ومكافحتها، بما فيها أربعة التزامات وطنية ُمحّددة بإطار زمني بعامي 

منظمـة لتتبـع مـدى تنفيـذ الـدول األعضـاء فيهـا الوٕاذ تضع في اعتبارها أداة الرصد القائمة التـي تسـتخدمها 
االلتزامات األربعة المحّددة بإطار زمني بشأن التصدي للسرطان وغيره من األمراض دولة لهذه  ١٩٤البالغ عددها 

ـــًا للمـــذكرة التقنيـــة ـــالمقّرر اإلجرائـــي  ٢٠١٥أيـــار/ مـــايو  ١التـــي نشـــرتها المنظمـــة فـــي  ١غيـــر الســـارية، وفق عمـــًال ب
  )؛٢٠١٥) (١٣(١٣٦ت  م

  حة التبغ؛وٕاذ تضع في اعتبارها أيضًا اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكاف

، ٢٠٣٠وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا كــذلك أهــداف التنميــة المســتدامة الــواردة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
 ٤-٣) والغايـة ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمـارمنها ( ٣وخصوصًا الهدف 

بحلــول  راض غيــر المعديــة (الســارية) بمقــدار الثلــثالوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــالُمحــّددة فيــه، بشــأن تخفــيض 
  بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ ٨-٣ ، والغاية٢٠٣٠عام 

والشـركاء الـدوليون فـي السـنوات األخيـرة مـن  ٢وٕاذ تعرب عـن تقـديرها للجهـود التـي بـذلتها الـدول األعضـاء
  د من اإلجراءات؛أجل الوقاية من السرطان ومكافحته، مع مراعاة ضرورة اتخاذ المزي

                                                           
(تــــــم  http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1ُمتاحــــــة علــــــى الــــــرابط اإللكترونــــــي التــــــالي:    ١
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  وٕاذ تعيد تأكيد االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛

تأكيـد حقـوق الـدول األعضـاء فـي االسـتفادة بالكامـل مـن مكـامن المرونـة فـي اتفـاق منظمـة أيضـًا وٕاذ تعيد 
تـــريبس) لزيـــادة إتاحـــة األدويـــة البالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة (التجـــارة العالميـــة المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة 

المعقولة التكلفة والمأمونة والناجعة والجيدة، وٕاذ تالحظ، في جملة أمـور، أن حقـوق الملكيـة الفكريـة هـي حـافز هـام 
  ،في مجال استحداث منتجات طبية جديدة

، الوطنيـة هـاعـن أولويات المؤسسـية والقانونيـة، فضـالً  طرهـاأُ سـياقها و عقـب مراعـاة  ١الدول األعضاء، تحثّ   -١
  على ما يلي:

لوقايــة مــن الســرطان وغيــره المقطوعــة بشــأن االلتزامــات الوطنيــة اتنفيــذ خريطــة طريــق أن تواصــل   )١(
) ٢٠١١( ٦٦/٢مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا الــواردة فــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

ياســـي الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر اإلعـــالن السبشـــأن 
شــأن ) ب٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠فــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة و المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، 

لتقــدم الوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتعراض والتقيــيم الشــاملين ل
  ؛ومكافحتهاالُمحرز في الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) 

الــواردة  ٢٠١٦و ٢٠١٥عــامي ب بإطــار زمنــيدة حــدّ االلتزامــات الوطنيــة األربعــة المُ  أيضــاً أن تنّفــذ   )٢(
 اجتمـــاع ثالـــث رفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــنتنظـــيم ل فـــي الوثيقـــة الختاميـــة، تحضـــيراً 

المـذكرة التقنيـة التـي نشـرتها مـع مراعـاة ، ٢٠١٨عـام والمقّرر عقـده فـي ة ومكافحتها سارياألمراض غير ال
المـــدير العـــام الُمحـــرز التـــي سيســـتخدمها د مؤشـــرات التقـــدم حـــدّ لتـــي تُ ا ٢٠١٥/ مـــايو أيـــار ١يـــوم منظمـــة ال
االلتزامـــات حـــرز فـــي تنفيـــذ عـــن التقـــدم المُ بتقريـــر  ٢٠١٧الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام زويـــد لت

صـــــابة بـــــه تحديـــــدًا عوامـــــل خطـــــر اإلأخـــــذ لســـــرطان، مـــــع التصـــــدي لتلـــــك المتعلقـــــة بهـــــا بمـــــا في ،الوطنيـــــة
  ؛الحسبان في

علـى الصـعيد الـوطني وتوسـيع نطـاق تلـك مـن السـرطان ومكافحتـه أن تتولى دمج أنشطة الوقايـة   )٣(
مــع خطــة التنميــة بمــا يتماشــى االســتجابات الوطنيــة لألمــراض غيــر الســارية األنشــطة بوصــفها جــزءًا مــن 

  ؛٢٠٣٠المستدامة لعام 

تشـمل الفئـات وتنفّـذها، حسـب االقتضـاء، بحيـث مكافحـة السـرطان بشأن وطنية  اً ضع خططأن ت  )٤(
ق أوجــه ؛ وتســعى إلــى تحقيــكمــا ينبغــي لرصــد والمســاءلةتخضــع لكافيــة و  مــواردكاّفــة؛ وتُــوّفر لهــا  العمريــة
  ؛وُتحّقق مردوديتها التدخالت الصحية األخرىفيما بين التآزر 

إصابة السكان بالسرطان والوفيـات التـي يحـدثها بـين عن معدالت عالية الجودة جمع بيانات أن ت  )٥(
التفـاوت فيمـا بيــنهم، ت أوجــه معـدال قيـاسهـا حسـب نـوع السـرطان، بمــا فيوبمريــة عُ ال همجميـع فئـاتصـفوف 

ـــين اُألســـرالســـرطان عـــن معـــدالت إصـــابة الســـكان بســـجالت ل إعـــداد وذلـــك مـــن خـــال  وٕاجـــراء المســـوح ب
  السياسات والخطط؛االسترشاد بها في وضع المعلومات الصحية من أجل جمع ظم نُ المعيشية وغيرها من 

منظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ؛ والــدول الاتفاقيــة فــي تنفيــذ الــدول األطــراف أن تعّجــل وتيــرة   )٦(
ي أقرب فرصـة ممكنـة، على أن تنظر في االنضمام إليها فاالتفاقية تلك إلى  األعضاء التي لم تنضم بعدُ 
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الوقايـــة مـــن ُيســهم إلـــى حــد بعيـــد فــي تعـــاطي التبـــغ وذلــك بـــالنظر إلــى أن التخفـــيض الكبيــر فـــي معــدالت 
مـن موميـة صـحة العال اتفـي سياسـمن التدّخل السرطان ومكافحته؛ والعمل على منع دوائر صناعة التبغ 

  ؛بالنجاح ألمراض غير الساريةاإلصابة باعوامل خطر أن يتكّلل تخفيض أجل 

  السرطان؛أنواع ز الوقاية األولية من تعزّ أن   )٧(

العالية المردوديـة للوقايـة مـن حـاالت العـدوى الناجمـة عـن أنـواع التطعيمات رّوج لزياد إتاحة تأن   )٨(
الــــُنظم وقــــدرات مرتســــمات الوبائيــــة للبلــــدان إلــــى ال اســــتناداً لوطنيــــة و التمنيــــع اجــــداول فــــي إطــــار  الســــرطان
  في خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛غايات التمنيع الُمحّددة مع  ، وتمشياً الصحية

نــواع لتشــخيص المبكــر ألمعنيــة با ضــع بــرامجفــي و رتســمات الوبائيــة الوطنيــة مُ الأن ترتكــز إلــى   )٩(
لتقـدير وسـائل فرزهـا مـن حيـث الجـدوى  وفقـاً وفرزها وتنفيذ تلـك البـرامج ورصـدها، وذلـك  الشائعة السرطان
  التشخيص والعالج؛مجالي التأخير في على تالفي حاالت الكافية وبالتالزم مع توفير القدرات  والمردودية

ألطفـــال لســـرطان لـــدى امشـــفوعة بالبّينـــات بشـــأن التـــدبير العالجـــي لبروتوكـــوالت تنّفـــذ ضـــع و أن ت  )١٠(
  ة؛ُملّطفوالبالغين، بما في ذلك الرعاية ال

االقتضاء، مـن حسب تعزيز الشراكات والشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية، عن طريق تعاون أن ت  )١١(
  بعض أنواع السرطان؛تمّيز معنية بالتدبير العالجي لأجل إنشاء مراكز 

الســريرية واإلحالــة علــى أســاس لقــة بالشــؤون المتعاتخــاذ القــرارات ؤيــد التوصــيات التــي تأن تعــّزز   )١٢(
ـــة المردوديـــة مـــن االســـت إجـــراء ، مثـــل وعالجـــه لســـرطانا خـــدمات تشـــخيصفادة الناجعـــة والمأمونـــة والعالي

عبـــر التعـــاون تســـّهل أن اإلشـــعاع والعـــالج الكيميـــائي، و العـــالج بلســـرطان و العمليـــات الجراحيـــة لمرضـــى ا
ـــين الصـــحيين، فضـــالً  ـــين المهني ـــدريب  القطاعـــات ب ظم نُ المـــوظفين علـــى جميـــع مســـتويات الـــكـــادر عـــن ت

  الصحية؛

بشــأن ج و هــاتبــاع نُ ظــر فــي أن تنو  ،المســتدامةو تعبئــة المــوارد البشــرية والماليــة المحليــة أن تتــولى   )١٣(
معقولـة التكلفـة لمرضـى  رعايـةإتاحـة مكافحة السرطان من أجـل تعزيـز ًا لالتمويل الطوعي واالبتكاري دعم

  ؛نحو ُمنِصفالسرطان على 

لوقايـــة مـــن الســـرطان البّينـــات الخاصـــة باالســـرطان لتحســـين قاعـــدة المتعلقـــة ببحـــوث أن تعـــّزز ال  )١٤(
  ؛المردودية العاليةالصحية ونوعية الحياة و الحصائل البحوث المتعلقة بها ومكافحته، بما في

) ٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عرار المخّففـــة لـــآلالم والرعايـــة الُملطِّفـــة تمشـــيًا مـــع القـــأن تـــوّفر الرعايـــة   )١٥(
  ؛الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة طيلة العمربشأن تعزيز 

والتـــدبير العالجـــي آلثـــاره  متابعـــة النـــاجين مـــن الســـرطانأن تتـــولى علـــى نحـــو اســـتباقي وُمعـــّزز   )١٦(
مـــن فاعلـــة بمشـــاركة وذلـــك ، همنـــالمتخّصصـــة الوقايـــة تزويـــدهم بو تظهـــر علـــيهم فـــي مراحـــل متـــأخرة  التـــي

  الناجين وأقاربهم؛

ــــلٕاتاحــــة خــــدمات الكشــــف المبكــــر عــــن احتياجــــات المرضــــى و أن تعــــّزز   )١٧( ، أمــــامهم إعــــادة التأهي
  ة؛الرعاية الُملّطفالعمل وخدمات الرعاية النفسية واالجتماعية و يشمل الجوانب المتعلقة ب بما
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الرعايــة الالحقــة لمرضــى الســرطان تــوفير و االجتماعيــة و المشــورة النفســية أن تشــّجع علــى إســداء   )١٨(
طــابع الســرطان المطــرد الزيــادة مــن ، مــع مراعــاة ، وتيّســر إســداء تلــك المشــورة وتــوفير تلــك الرعايــةســرهمأُ و 

  ؛حيث كونه مرضًا مزمناً 

إســـهامات االســـتفادة مـــن ب بـــين الحكومـــة والمجتمـــع المـــدنيالقائمـــة تعزيـــز الشـــراكات أن تواصـــل   )١٩(
، حســب االقتضــاء، القيــامالمرضــى، فــي المعنيــة بمنظمــات الالحكوميــة المعنيــة بالصــحة و المنظمــات غيــر 

 بمـــا فيهـــا، ة مرضـــاهلوقايـــة مـــن الســـرطان ومكافحتـــه وعالجـــه ورعايـــاخـــدمات بتقـــديم الـــدعم الـــالزم إليتـــاء 
  ؛الرعاية الُملطِّفة

مــن ذاك الهــدف  ٤-٣الغايــة مــن أهـداف التنميــة المســتدامة، و  ٣الهــدف مــن أجــل بلــوغ عمـل أن ت  )٢٠(
الســارية) غيــر الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة (بتخفــيض االلتــزام الــذي يعيــد تأكيــد 

  ؛٢٠٣٠بحلول عام  بمقدار الثلث

سـبيل وخصوصـًا منهـا، علـى (المأمونـة والناجعـة بتكلفـة معقولـة تـوافر األدويـة الجيـدة و أن تحّسن   )٢١(
وســائل منظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية) واللقاحــات و الدرجــة فــي قائمــة المُ المثــال ال الحصــر، األدويــة 

  السرطان؛تشخيص 

مــن الســرطان وعالجــه لوقايــة أن تعــّزز إتاحــة الخــدمات الشــاملة والعاليــة المردوديــة فــي ميــدان ا  )٢٢(
، فـي جملـة أمـور، زيـادة ورعاية مرضاه من أجل تـدبير حـاالتهم عالجيـًا علـى نحـو متكامـل، بوسـائل منهـا

  ؛المأمونة والناجعة والجيدةالتكلفة و المعقولة خرى األتكنولوجيات وسائل التشخيص والدوية و إتاحة األ
  

  ما يلي: المدير العام تطلب من  -٢
  

أو بتكييـــف تلـــك اإلرشـــادات واألدوات علـــى نحـــو  ،مجموعـــات أدواتإرشـــادات و وضـــع قـــوم بأن ي  )١(
لوقاية من السرطان بشأن اوتنفيذ برامج شاملة إنشاء من أجل للموارد الُمتاحة، وذلك تدريجي وُمنّسق وفقًا 

األطفـال والمـراهقين، التـي تصـيب سـرطان نـواع المـا فيهـا البـرامج المعنيـة بالتـدبير العالجـي ألومكافحته، ب
  ؛االستفادة من عمل المنظمات األخرىو 

علـــى مردوديـــة بالنســـبة إلـــى التـــدخالت األفيمـــا يتعلـــق بهـــا ونشـــرها وتوليفالبّينـــات جمـــع أن يتـــولى   )٢(
بيــان مبــّررات االســتثمار فــي التــدخالت؛ و تلــك فــي تنفيــذ  ١جميــع الفئــات العمريــة، ودعــم الــدول األعضــاء

  لوقاية من السرطان ومكافحته؛مجال ا

لُمكّيفــة وفقــًا اونمــاذج الرعايــة العاليــة المردوديــة قــدرة األمانــة علــى دعــم تنفيــذ التــدخالت أن يعــّزز   )٣(
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ن فــيهم ، بمــعلــى حــد ســواء والعمــل مــع الشــركاء الــدوليينالحتياجــات البلــد 

  ؛الوقاية من السرطان ومكافحتهفيما يخص لبلدان إلى االمساعدة التقنية المقدمة وذلك لتنسيق 

لقطـاع لكيانـات التابعـة لالحكوميـة واتعاون مع المنظمات غير يو  ١عمل مع الدول األعضاء،أن ي  )٤(
فـي إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة الُمحـّدد على النحـو وتلك األكاديمية الخيرية  الخاص والمؤسسات

مرضــى الحيــاة وتحّســن نوعيــة  الوقايــة مــن الســرطان ومكافحتــهتعــّزز  غيــر الــدول مــن أجــل إقامــة شــراكات
صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع تمتّـع الجميـع بأنمـاط عـيش  (ضـمان ٣مـع الهـدف المصابين به بما يتماشى 

                                                           
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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) المسـتدامة تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشـراكة العالميـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة( ١٧والهدف األعمار) 
  ؛من أهداف التنمية المستدامة

لقطـــــاع الخـــــاص التابعـــــة للكيانـــــات التعـــــاون مـــــع المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة واأن يوثّـــــق ُعـــــرى   )٥(
ت الفاعلـة منظمة للمشاركة مع الجهاالفي إطار الُمحّدد الخيرية، على النحو تلك والمؤسسات األكاديمية و 

  ؛ناجعة ومعقولة التكلفة لعالج السرطانأدوية جديدة غير الدول، بغية تعزيز استحداث 

بنــــاًء علــــى طلبهــــا،  ،مســـاعدة التقنيــــةبال لشــــراكات والشــــبكات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــةأن يـــزّود ا  )٦(
تمّيـــز تعـــّزز التـــدبير العالجـــي مراكـــز بوســـائل منهـــا تقـــديم الـــدعم، حســـب االقتضـــاء، فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء 

  لسرطان؛ل

عــــن الســــرطان الُموّجــــه صــــوب التقريــــر العــــالمي الــــدوري األول  ٢٠١٩قبــــل نهايــــة عــــام عــــّد أن ي  )٧(
ــاًء علــى نهــج متكامــل اتبــاع فــي ســياق العموميــة وسياســاتها، وذلــك الصــحة  البّينــات والخبــرات أحــدث وبن

المعنية في منظمة الصحة بمشاركة جميع األطراف و  هذا القرارعناصر الدولية الُمتاحة وعلى نحو يشمل 
أصــحاب المصــلحة ســائر المعنيــين مــن الدوليــة لبحــوث الســرطان، وبالتعــاون مــع وكالــة الومنهــا ، العالميــة

  ون من السرطان؛، بمن فيهم الناجكاّفة

 فـــي المنظمـــةخـــرى األطـــراف األالدوليـــة لبحـــوث الســـرطان و الوكالـــة بـــين العمـــل تنســـيق أن يعـــّزز   )٨(
  ؛عن عمليات تقييمهابالغ اإلوبشأن  ،تقييم األخطار والمخاطرعمليات بشأن 

، بعـد المائـة المجلس التنفيذي في دورته الرابعـة واألربعـين يعرضه على شامالً ًا تقنيًا تقرير أن يعّد   )٩(
لوقايــة مــن الالزمــة لتــوافر األدويــة تأثيرهــا علــى مــدى الشــفافية، و هــا التســعير، بمــا فيبحيــث يتنــاول نهــوج 

هـا أيـة بّينـات تثبـت الفوائـد المجنيـة منهـا ، بمـا فيوالقدرة على تحّمـل تكـاليف تلـك األدويـة السرطان وعالجه
مجال الستثمار في الُمشّجعة على ا عن الحوافز ضالً ، فغير المقصودة المترتبة عليها العواقب السلبيةأو 

بـــين القائمـــة العالقـــة إلـــى جانـــب التـــدابير، فيمـــا يخـــص تلـــك البحـــث والتطـــوير بشـــأن الســـرطان واالبتكـــار 
التـي تتخلـل تحديد األسعار، وتمويـل الثغـرات عملية قيمة و الُمضيفة للسلسلة الالمدخالت في جميع مراحل 

القـدرة علـى تحمـل تكـاليف بيـان الخيـارات التـي يمكـن أن تعـّزز بشـأن السـرطان، و البحث والتطوير أنشطة 
  ها؛إتاحتاألدوية وٕامكانية تلك 

مــع اإلطــار الزمنــي للرصــد حــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار عــن التقــدم المُ  يــوائم التقريــر الــدوري المقــدم  )١٠(
، ١٠-٦٦ج ص عفــــي القــــرار  والتبليــــغ بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا الموضــــح

  فيه. ويدمجه
  
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١، لعاشرةاالجلسة العامة 
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٧٠ج
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