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  الوقاية من السرطان ومكافحته  ٢٢-٥٨ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  ١بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالوقاية من السرطان ومكافحته؛  
  

 بشأن الوقاية من األمراض غير الـسارية        ١٧- ٥٣وج ص ع   ١٨- ٥١ج ص ع  إذ تشير إلى القرارين       
 ١- ٥٦ص ع  ج والقـرار    ، بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة      ١٧- ٥٧ج ص ع   والقرار   ،ومكافحتها

فـي ذلـك مكافحـة       بما   ،شأن استراتيجيات الصحة اإلنجابية    ب ١٢- ٥٧ج ص ع  بشأن مكافحة التبغ، والقرار     
   بشأن تعزيز الصحة وأنماط الحياة الصحية؛١٦- ٥٧ ص عج ، والقرارسرطان عنق الرحم

  
 الخطـر المترتـب علـى       ىها مرضى السرطان وأسرهم ومد    لوإدراكاً منها للمعاناة التي يتعرض        

  السرطان بالنسبة للتنمية عندما يصيب أفراد المجتمع الناشطين اقتصادياً؛
  

، وعـدد   ختطار المتصلة بالـسرطان   وإذ تعرب عن جزعها إزاء االتجاهات التصاعدية لعوامل اال          
   ؛ والسيما في البلدان النامية، والمراضة والوفيات الناجمة عنه في شتى أنحاء العالمحاالت السرطان الجديدة،

  
وإذ تدرك إمكانية اتقاء العديد من اإلصابات والوفيات الناجمة عن الـسرطان وتـدرك أن تـوفير                   

   إنسانية ملحة؛مسؤوليةحتاجونها هو الرعاية الملطفة لجميع األفراد الذين ي
  

وإذ تقر بأن تكنولوجيا التشخيص والعالج فيما يخص السرطان هي تكنولوجيا مكتملة وبـأن مـن                  
  ، وخصوصاً إذا تم اكتشافها مبكراً؛ من مرض السرطانالممكن شفاء حاالت كثيرة

  
  ويمكن تجنبه في العـالم،     وإذ تقر بأن تعاطي التبغ يشكل أكثر سبب يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان             

لمكافحة، مثل التشريع والتثقيف والترويج للبيئات الخالية من التدخين وعالج االعتمـاد علـى              اوبأن تدابير   
  ؛التبغ، يمكن تطبيقها بفعالية في جميع البيئات مهما تكن حالة مواردها

  
 جراء السرطان فـي  ٪ من جميع وفيات النساء من١١وإذ تقر بأن سرطان عنق الرحم الذي يسبب         

، الـشفاء البلدان النامية ينفرد من بين أنواع السرطانات الموضعية بكونه أكثرها قابلية لالكتشاف المبكـر و              
 ولو أنها غير مستخدمة بعد علـى نطـاق          ،كتشافه في مرحلة مبكرة   الوتقر بوجود تدخالت عالية المردود      

األهداف والغايات اإلنمائية الدولية ذات الـصلة       واسع، وبأن مكافحة سرطان عنق الرحم ستساهم في بلوغ          
  ؛بالصحة اإلنجابية

  
المعالجـة  ووإذ تقر بقيمة العالج المتعدد التخصصات وبأهمية الجراحة والمعالجـة اإلشـعاعية،               

  وسائر األساليب في عالج السرطان؛ والرعاية الملطّفةالكيميائية 
  

 عامـاً، فـي بحـوث    ٤٠ان، على مدى أكثر مـن  وإذ تقر بمساهمة الوكالة الدولية لبحوث السرط   
مسببات السرطان والوقاية منه وتوفير القرائن الخاصة بمدى حدوث السرطان وانتشاره في العالم، واألسباب 
الكامنة وراء اإلصابة بالسرطان، وآليات مسبباته، واالستراتيجيات الناجعة للوقاية من السرطان واكتشافه في 

  وقت مبكر؛
  

                                                            
  .٥٨/١٦ الوثيقة ج   ١
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بغيـة  فـي اسـتخدام المـوارد       في اعتبارها ضرورة التخطيط الدقيق وتحديد األولويات        وإذ تضع     
  ؛بهدف التخفيف من عبء السرطانالفعالة االضطالع باألنشطة 

  
 والسـيما فـي البلـدان       ،وإذ تقر بأهمية التمويل الكافي لبرامج الوقاية من الـسرطان ومكافحتـه             
  النامية؛

  
 الشراكات التي أقيمت مع المنظمات الدولية والوطنية في إطـار           حهااإلمكانات التي تتي  وإذ تشجعها     

  ، وهيئات أخرى مثل منظمات المرضى؛التحالف العالمي لمكافحة السرطان
  

ترحب بمبادرة و وإذ تقر بالدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مكافحة السرطان،              
السرطان، وبالجهود البحثية التي تبذلها المعاهد الوطنية المعنية  عالجةالعمل الخاص بمالوكالة بإنشاء برنامج 

  السرطان في مختلف الدول األعضاء،ب
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  - ١
  

منظمة في وضع وتدعيم برامج شاملة لمكافحة السرطان تتالءم مع الوضـع            الالتعاون مع     )١(
لحد من معدالت حدوث السرطان والوفيات الناجمة عنه        االقتصادي االجتماعي السائد، وتهدف إلى ا     

وتحسين نوعية حياة مرضى السرطان وأسرهم، وخصوصاً من خالل تنفيذ استراتيجيات قائمة على             
وعادل للوقاية من السرطان واكتشافه في وقـت مبكـر          وتدريجي  القرائن العلمية على نحو منتظم      

 الرعاية الملطفة لمرضاه وتقييم األثر المترتب على        وتوفيروالتأهيل المتعلق به    وتشخيصه وعالجه   
  تنفيذ تلك البرامج؛

  
وضع أولويات تقوم على العبء الوطني للسرطان وتوافر الموارد وقدرة النظام الـصحي               )٢(

  فيما يتعلق بالوقاية من السرطان ومكافحته وبرامج الرعاية الملطّفة؛
  
ي نظم الصحة العمومية القائمة التي تحدد أهدافاً        ف دمج البرامج الوطنية لمكافحة السرطان      )٣(

كمـا هـو    في المدى القصير والمتوسط والطويل،      ويمكن قياسها   وغايات تركز على تحقيق نتائج      
وتحديد أفضل اإلجراءات القائمة على القـرائن العلميـة والقابلـة           موصى به في مرفق هذا القرار       

 لما فيه صالح السكان      ممكن  الموارد على أفضل وجه     في كامل سلسلة الرعاية، واستخدام     لالستدامة
فـي تعزيـز اسـتراتيجيات      الدور الفعال للرعاية الصحية األولية،      التركيز على    عن طريق    جميعاً
  الوقاية؛

  
تشجيع ووضع سياسات لتعزيز وصون المعدات التقنيـة الخاصـة بتـشخيص ومعالجـة                )٤(

  ألورام وسائر الخدمات ذات الصلة؛التي تقدم خدمات طب امستشفيات الالسرطان في 
  
إيالء اهتمام خاص ألنواع السرطان التي يعد التعرض، الذي يمكن تجنبه، مـن عوامـل                 )٥(

، ولبعض العوامل   ولدخان التبغ وفي أماكن العمل والبيئة، والتعرض للمواد الكيميائية        اإلصابة بها،   
  المعدية، والتأين، واإلشعاع الشمسي؛

  
أسـباب الـسرطان البـشري    بشأن زيادة المعارف ل البحوث العلمية الالزمة    تشجيع إجراء   )٦(

وسرطان الفم،  مع إعطاء األولوية ألورام سرطانية، مثل سرطان عنق الرحم          والعبء الذي يسببه،    
تحدث بمعدالت مرتفعة في البيئات الفقيرة الموارد، ويمكـن مكافحتهـا بفـضل التـدخالت ذات                

  المردودية؛
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ولوية أيضاً للبحوث الخاصة بالوقاية من السرطان واكتشافه المبكر واستراتيجيات إعطاء األ  )٧(
األدوية والعالجات التقليدية بما فيهـا الرعايـة         التدبير العالجي له، بما في ذلك، حسب االقتضاء،       

  الملطّفة؛
  
ن مكافحة السرطان مـن شـأنه أ      في مراحل تخطيط وتنفيذ وتقييم       أسلوب   اتباعالنظر في     )٨(

المجتمعية وغير الحكومية   الحكومية و المنظمات  الرئيسية التي تمثل     األطراف المعنية يشرك جميع   
   ؛المرضى وأسرهماألطراف المعنية التي تمثل المرتكز، بما في ذلك 

  
المعلومات المناسبة فيما يتعلق بإجراءات وخيـارات الوقايـة والتـشخيص           إتاحة  ضمان    )٩(

  ؛والسيما إتاحتها لمرضى السرطان فةوالرعاية الملطّ، والعالج
  
توفر الـدعم لتخطـيط     ، بما في ذلك مؤشرات النتائج والعمل،        إنشاء نظم معلومات مناسبة     )١٠(

   وبرامج الرعاية الملطّفة؛ الوقاية من السرطان ومكافحتهورصد وتقييم برامج 
  
تيح للبلـدان تحـسين      ي بماالوقاية من السرطان ومكافحته     إجراء تقييم دوري ألداء برامج        )١١(

  فعالية وكفاءة برامجها؛
  
المشاركة بهمة في تنفيذ استراتيجيات المنظمة المتكاملة الخاصة بتعزيز الصحة والوقايـة              )١٢(

 مثـل  ، الـسرطان  بما في ذلك   بأمراض غير سارية،  والتي تستهدف عوامل االختطار ذات الصلة       
والتعـرض للعوامـل    على نحو ضـار      الكحول   وتعاطيتعاطي التبغ والنظم الغذائية غير الصحية       

البيولوجية والكيميائية والفيزيائية التي يعرف أنها تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان، والنظر في توقيع             
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، أو المصادقة عليها أو قبولها أو الموافقة 

  أو االنضمام إليها؛عليها أو التصديق عليها رسمياً 
  
تحسين فرص االستفادة من التكنولوجيات المالئمة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، وذلك              )١٣(

لتشخيص وعالج السرطان بهدف تعزيز تشخيصه وعالجه في المراحل المبكرة وخاصة في البلدان             
  النامية؛

  
حوال المحليـة، فيمـا يتعلـق       تحديد المعايير الدنيا ذات المردودية، التي تطوع حسب األ          )١٤(

بالمعالجة والرعاية الملطفة فيما يخص السرطان واللتين تتبعان استراتيجيات المنظمة بخـصوص            
مـع  توفير األدوية األساسية والتكنولوجيات ووسائل التشخيص واللقاحات على النطاق الـوطني،            

ـ          ات الوطنيـة لبيـوت العجـزة       مراعاة التوصيات الصادرة عن القمة العالمية الثانية بشأن الرابط
  فيما يتعلق بالرعاية الملطّفة؛) ٢٠٠٥ ، سيول(والرعاية الملطّفة 

  
فر المسكنات األفيونية في المجال الطبي وفقاً للمعاهـدات الدوليـة وتوصـيات             اضمان تو   )١٥(

  ة؛م فعال للرصد والمراقب ورهناً بنظامنظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
  
توثيق مأمونية ونجاعة األدوية والعالجات التقليدية المتاحة وقيامهما علـى أسـس             ضمان  )١٦(

  حسب االقتضاء؛وبينات علمية 
  
 األساسية للنظم الصحية، وخصوصاً فيما يتصل بـالموارد البـشرية           البنيةتطوير وتعزيز     )١٧(

ل لبـرامج الوقايـة مـن الـسرطان         الخاصة بالصحة، من أجل بناء القدرات المالئمة للتنفيذ الفعا        
   بما في ذلك إقامة نظام لتسجيل حاالت اإلصابة بالسرطان؛،ومكافحته
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إعطاء أولوية عالية لتخطيط وتنفيذ مكافحة السرطان فيما يتعلق بالفئات المعرضة لخطـر               )١٨(
  ية؛بالغ، بمن فيهم أقرباء المرضى ومن تعرضوا لمسببات السرطان لفترة طويلة وبكثافة عال

  
  : المدير العام أن يقوم بما يليتطلب إلى  - ٢
  

 وتعزيـز   ،قدرتها في مجال الوقاية من السرطان ومكافحتـه       تنمية  تطوير عمل المنظمة و     )١(
 العالمية التقاء   ستراتيجيةالا في إطار    للوقاية من السرطان ومكافحته   االستراتيجيات الفعالة والشاملة    

ستراتيجية العالمية بشأن النظام الغـذائي والنـشاط البـدني          الواومكافحة األمراض غير السارية،     
مع التركيز بصورة   ،  عزيز الصحة وأنماط الحياة الصحية     بشأن ت  ١٦- ٥٧ج ص ع  والصحة، والقرار   

  نمواً؛األقل البلدان على خاصة 
  
توفير الدعم التقني للدول األعضاء في تحديد األولويات فيما يتعلق ببـرامج الوقايـة مـن        )٢(
  لسرطان ومكافحته وبرامج الرعاية الملطفة؛ا
  
وسائر هيئـات    الشراكات الدولية والتعاون مع الدول األعضاء        إلىتعزيز انضمام المنظمة      )٣(

من القطاعات واالختصاصات   كبيرة  ومنوعة  الفاعلة من مجموعة    منظومة األمم المتحدة واألطراف     
 مكافحـة   في نهج متكامل    من أجل اتباع  لقدرات  ذات الصلة من أجل الدعوة وتعبئة الموارد وبناء ا        

  السرطان؛
  
الوقاية من الـسرطان     وتحسين برامج    إعدادستراتيجية المنظمة من أجل     امواصلة تطوير     )٤(

 وتـوفير   ، وذلك من خالل جمع وتحليل وتعميم الخبرات الوطنية فـي هـذا المـضمار              ،ومكافحته
  ، عند الطلب؛اإلرشادات المناسبة للدول األعضاء

  
المساهمة في وضع توصيات بخصوص التشخيص المبكر للسرطان، والسيما مـن أجـل               )٥(

 والوصول إلى هـذه     تحديد المجموعات السكانية المستهدفة التي ينبغي أن تستفيد من هذا التشخيص          
  ؛ المجموعات

  
البحوث إلـى   التي توفرها   كي يتسنى ترجمة المعارف     إضافية  تخصيص موارد   النظر في     )٦(

  ؛الوقاية من السرطان ومكافحتهير تتسم بالفعالية والكفاءة في مجال الصحة العمومية من أجل تداب
  
 مختلف استراتيجيات توقي مختلف أنواع السرطان وتدبيرها        بشأن مردودية تشجيع البحوث     )٧(

  العالجي؛
  

 ويمكـن  اتهـا تعزيز ودعم البحوث التي تقيِّم التدخالت الزهيدة التكلفة التي يمكن تحمل نفق        )٨(
   في البلدان المنخفضة الدخل؛تحقيق استدامتها

  
   البحوث حول استحداث لقاح ناجع ضد سرطان عنق الرحم؛تشجيع  )٩(

  
تقديم الدعم من أجل زيادة تطوير وتوسيع برنامج عمل للبحوث في الوكالة الدولية لبحوث                )١٠(

ـ      الهيئات، وغيرها من    ،السرطان متكاملـة لمكافحـة    تراتيجيات   يتناسب مع صياغة سياسات واس
  وتعزيز ودعم البرامج التقنية والطبية في مجال عالج السرطان؛ ،السرطان

  
الخاصة بخدمات الرعاية الملطّفة المقدمة إلى مرضى السرطان        الترويج للمبادئ التوجيهية      )١١(

  بما في ذلك الجوانب األخالقية؛
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برنامج الدولي للسالمة الكيميائية مـن أجـل دوره         توفير الدعم بالموارد الكافية والقيادة لل       )١٢(
 دعم بناء القدرات فـي     ، بما في ذلك   الفعال في اآلليات الدولية المتعددة القطاعات للسالمة الكيميائية       

  مجال السالمة الكيميائية على الصعيد القُطري؛
  

رطان ومكافحته إلى من السالخبرات التقنية بشأن الوقاية دعم وتعزيز اآلليات الخاصة بنقل    )١٣(
  البلدان النامية، بما في ذلك الترصد والفحص والبحوث؛

  
إسداء المشورة إلى الدول األعضاء، وخصوصاً البلدان النامية، بشأن إقامة أو صون سجل               )١٤(

   وتوزعه الجغرافي؛موضعهوطني لحاالت اإلصابة بالسرطان يحتوي على نوع المرض و
  

  اء في جهودها الرامية إلى إنشاء معاهد وطنية معنية بالسرطان؛التعاون مع الدول األعض  )١٥(
  

وبـرامج   للتمويل الكافي لبرامج الوقاية من السرطان ومكافحته،      مناسبة  تحري إقامة آليات      )١٦(
   وخصوصاً في البلدان النامية؛الرعاية الملطّفة

  
الوكالة الدولية للطاقة   وبين    برنامج مشترك بين المنظمة    استكشاف الجدوى من الشروع في      )١٧(

  الذرية من أجل توقي ومكافحة وعالج السرطان وإجراء البحوث بشأنه؛
  

االشتراك مع المجلس الدولي لمراقبة المخدرات في دراسة جدوى إقامـة آليـة محتملـة                 )١٨(
  للمساعدة من شأنها تيسير عالج األلم بشكل مالئم باستخدام المسكنات األفيونية؛

  
ل الفرص من أجل تحسين فرص االستفادة من أدوية العالج الكيميائي ويـسر             استكشاف ك   )١٩(

تكلفتها وتوافرها، وخاصة في البلدان النامية من أجل عالج أنواع السرطان ذات العالقـة باأليـدز                
  والعدوى بفيروسه؛

  
  .تقديم تقارير منتظمة حول تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة  )٢٠(

  
  

  الملحق
  

  :وطنية لمكافحة السرطانالبرامج ال
  توصيات من أجل تحقيق غايات تركز على تحقيق نتائج

  
  

قد ترغب السلطات الصحية الوطنية في النظر في الغايات التالية التي ترمي إلى تحقيق نتائج فيمـا              
  :يخص برامج مكافحة السرطان التي تنفذها، وذلك وفقاً لنوع السرطان المستهدف

  
بغية ):  والكبد  والجلد، كاألورام الرئوية، وأورام القولون والمستقيم،    (اتقاؤها  األورام التي يمكن      •

 وتعاطي  كتعاطي التبغ، والنظم الغذائية غير الصحية     (ختطار  الالتعرض لعوامل ا  وتقليل  تجنب  
 والتعرض المفرط لضوء الـشمس، والعوامـل      وقلة النشاط البدني،    ،   على نحو ضار   الكحول
والديدان المثقوبة الكبدية، وحاالت التعـرض      البائي،  الفيروسي  هاب الكبد   ، بما فيها الت   السارية
   وبالتالي اإلقالل من اإلصابة بالسرطان؛،)المهني
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كسرطان الفم، وعنـق الـرحم،      (أنواع السرطان التي يمكن اكتشافها وعالجها في وقت مبكر            •
 وضمان العالج المالئـم      بهدف اإلقالل من ظهورها في مراحل متأخرة       :)والبروستاتاوالثدي  

  البقاء على قيد الحياة، والحد من الوفيات وتحسين نوعية الحياة؛زيادة معدالت  من أجل، لها
  
أنواع السرطان المعمم التي يحتمل الشفاء منها أو يحتمل إطالة عمر المصابين بها لفترة طويلة   •

ية المالئمة وزيادة معدل البقاء     بغية توفير الرعا  ): مثل سرطان الدم الحاد في مرحلة الطفولة      (
  على قيد الحياة والحد من الوفيات وتحسين نوعية الحياة؛

  
 اآلالم واألعراض األخرى وتحسين نوعيـة حيـاة         تخفيفلتعزيز  : أنواع السرطان المستشري    •

  .المرضى وأسرهم
  

  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة (
  )الثالث، التقرير "ب"اللجنة   

  




