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  الوقاية من السرطان ومكافحته
  نهج متكامل في سياق 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  عبء المرض واتجاهاته
 
مليــون  ١٤,١، كــان هنــاك ٢٠١٢فــي عــام لســرطان قلقــًا متزايــدًا علــى مســتوى الصــحة العموميــة. و ايثيــر  -١

عـدد الحـاالت يزداد من المتوقع أن . و في جميع أنحاء العالمناجمة عنه مليون وفاة  ٨,٢ولإلصابة به حالة جديدة 
. ويخّلــف المــرض أكبــر آثــاره علــى ٢٠٣٠ بحلــول عــام ســنوياً حالــة مليــون  ٢١,٦يصــل إلــى إلصــابة بــه لالجديــدة ل

للتعامــل مــع التــي تعــاني أكثرهــا مــن نقــص تجهيزاتهــا الالزمــة المتوســطة الــدخل، و الــدخل وتلــك البلــدان المنخفضــة 
 .ه٪ من وفيات٦٥، وتستأثر بنسبة المتصاعدالمرض عبء 

 
٪ فــي ٧٥ منهــا نســبة ،أجمــع مليــون وفــاة فــي أنحــاء العــالم ٤,٣عــن الســرطان  ٢٠١٢ونجمــت فــي عــام  -٢

ن أجــل . ويلــزم التعجيــل فــي تعزيــز اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات مــالمتوســطة الــدخلتلــك و الــدخل البلــدان المنخفضــة 
ضــمان تمتّــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع ( التنميــة المســتدامةمــن أهــداف  ٣الهــدف تحقيــق 
) غيــر الســارية(الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة منــه بشــأن تخفــيض  ٤-٣لغايــة وا )األعمــار

شـــتمل تعزيـــز تلـــك اإلجـــراءات علـــى اتخـــاذ وينبغـــي أن ي. ٢٠٣٠، بمـــا فيهـــا الســـرطان، بحلـــول عـــام بمقـــدار الثلـــث
تنفيـذ اتفاقيـة منظمـة الصـحة أ بشـأن تعزيـز -٣مـن قبيـل الغايـة هـداف، سـائر األعلـى إجراءات أخرى تنطبق أيضًا 

 .االقتضاء حسبمن جانب جميع األطراف فيها، العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 
 
فـإن عـبء سـرطان  ةمعروفـالالتـدخالت الفعالـة تنفيـذ رغـم الُمحرز في مكافحة السرطان متفـاوت، و التقدم و  -٣

التـي تتباطـأ  المتوسـطة الـدخلتلـك و الدخل لمنخفضة البلدان ايزال يلقي بأثقل أعبائه على عاتق مثًال ال عنق الرحم
معــدالت الوفيــات فيهــا عجلــة التقــدم الُمحــرز بشــأن مكافحتــه إلــى أقصــاها. ومــع أنــه ُأدِخلــت تحســينات معتدلــة علــى 

٪ ٢٥ تهانسـبت مسـتويات منخفضـة وبلغـ ة الـدخل،سـرطان فـي البلـدان المرتفعـالالموحدة حسب السن والناجمة عن 
 .على الصعيد العالمي الوفيات الناجمة عن السرطان، لم تتحّقق تخفيضات عامة في معدل مواضعفي بعض ال

 
في  مفاوي الحادلسرطان الدم الوفيما يلي أوجه التفاوت التي تجّسدها عالميًا الحصائل المتعلقة باإلصابة ب -٤

قــاء علــى قيــد الحيــاة لمــدة البهــا بشــكل كبيــر: إن نســبة عالجالتــي يمكــن ســرطان وهــو مــن أنــواع ال، مرحلــة الطفولــة
٪ في ٩٠بنسبته البالغة مقارنة  المتوسطة الدخلتلك و الدخل في بعض البلدان المنخفضة ٪ ٢٠ سنوات أقل من ٥

الســكان األصــليين واألقليــات العرقيــة جماعــات النســاء واألطفــال و ة الــدخل. وغالبــًا مــا تتعــرض مرتفعــمختــارة بلــدان 
فـــي بلـــدان كثيـــرة لعوامـــل الخطـــر علـــى نحـــو غيـــر منصـــف، وتعـــاني مـــن  واقتصـــادياً  المحرومـــة اجتماعيـــاً الفئـــات و 

سفر عـن تحقيـق حصـائل أردأ بالنسـبة إلـى تلـك لى خدمات التشخيص والرعاية، مما قد يمحدودية سبل حصولها ع
 الفئات المعرضة للخطر.
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إلـى أن مجمـوع  ٢٠١٠ام ، وأشارت التقديرات فـي عـوآخذ في االزدياد قتصادي للسرطان جسيمالتأثير االو  -٥
د ميزانيـات الصـحة ا يهـدّ ، مّمـتريليـون دوالر أمريكـي تقريبـاً  ١,١٦المتكبـدة عنـه بلغـت االقتصادية السـنوية التكاليف 

 .مالية لألفراد واألسرويسّبب كذلك كوارث  ،جميع مستويات الدخلعلى واالقتصادات 
 
يشـــمل وضـــع ســـجالت موثوقـــة دقيقـــة، بمـــا  بيانـــاتتـــوفير مكافحـــة الســـرطان الفعـــال لالتخطـــيط ويســـتدعي  -٦

أفــادت بــأن لـــديها ٪) ٨٤معظـــم البلــدان (. ومــع أن ضــمان الجــودةمعنيــة برصــد وتقيـــيم لحــاالت الســرطان وبــرامج 
متوسـطة أخـرى و الـدخل خمسـة بلـدان منخفضـة فإنه ال يوجـد سـوى بلـد واحـد مـن أصـل ، ت لحاالت السرطانسجال

 ات.السياسعلى وضع مشجعة بيانات ما يلزم من الدخل لديه 
  

  وضع خطط وطنية لمكافحة السرطان وتنفيذها
 
أن  ١لقـدرات البلـدان فـي مجـال الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا ٢٠١٥تبّين من مسـح عـام  -٧

دولة أفادت بأن لـديها سياسـة أو اسـتراتيجية  ١٧٧٪ من الدول األعضاء المستجيبة للمسح والبالغ عددها ٨٧نسبة 
٪ منهــا بتطبيـــق تلـــك ٦٨د إال نســـبة ِفــأو خطــة عمـــل معنيــة بجميـــع أنـــواع الســرطان أو بـــبعض أنواعــه، ولكـــن لـــم تُ 

مـا يكفـي الخطـط الوطنيـة لمكافحـة السـرطان تـوفير  السياسة أو االستراتيجية أو خطة العمل. ويقتضي تنفيـذ إحـدى
جنبًا إلى جنب مع إقامة نظام صحي فعال يرسي أسسه فـي مبـادئ التغطيـة  ،وقدرات الرصد والمساءلةمن الموارد 

 الصحية الشاملة والرعاية الصحية األولية المتينة.
 
عـن طريـق جيـات الباهضـة التكلفـة تقليل اإلنفاق غيـر الضـروري علـى التـدخالت واألدويـة والتكنولو ويمكن  -٨

مســـندة بالبّينـــات وعاليـــة تـــدخالت صـــوب تنفيـــذ القنـــوات المحليـــة والثنائيـــة والمتعـــددة األطـــراف عبـــر يـــه التمويـــل توج
غيـر صـحي والخمـول البـدني وتعـاطي اتبـاع نظـام غـذائي تعـاطي التبـغ و ومنهـا للحد من عوامل الخطر، المردودية 

بأنه يلزم بشكل متزايد أن تكون الميزانيات المحلية مصدر  ٢عمل أديس أباباطة خ. وتسّلم الكحول على نحو ضار
سـوى  نفـقال تُ بعـض التقـديرات، مـا يـرد فـي ل وفقـاً . و طنيـة لمكافحـة السـرطانسـتجابات الو لتمويـل االالالزمة الموارد 
تلـــك و الـــدخل للوقايـــة مـــن الســـرطان ومكافحتـــه فـــي البلـــدان المنخفضـــة المرصـــودة مـــن المـــوارد العالميـــة ٪ ٥نســـبة 

وسـائل مويـل مبتكـر، بكن تالفيهـا. ويلـزم تـوفير تالوفيات التي يماستئثار تلك البلدان بأغلب المتوسطة الدخل، رغم 
 .على التبغ والكحولالمفروضة زيادة الضرائب منها 

  
  الوقاية والتشخيص المبكر والفحص والعالج

  
من  نصفالثلث و فإن من الُمحتمل تالفي حاالت السرطان بواقع يتراوح بين ال رف الحالية،اعلى المعناًء ب  -٩

وضــع مــا يــرتبط بــه مــن و  الســرطانب اإلصــابةفهــم عوامــل خطــر بزيــادة ترتفع ســ نســبةإجمــالي تلــك الحــاالت؛ وهــي 
مشــتركة الخطــر األربعــة العوامــل  منهــاواســعة مــن عوامــل الخطــر، طائفــة ب الســرطان تســبّ منــه. و تــدخالت الوقايــة 

الخمـــول البـــدني؛ وتعـــاطي و  ؛نظـــام غـــذائي غيـــر صـــحيتبـــاع او  ؛(تعـــاطي التبـــغ لإلصـــابة بـــاألمراض غيـــر الســـارية
المـواد الكيميائيـة وانتشار  واإلشعاع في األماكن المغلقة وتلك المفتوحة ث الهواءتلوّ الكحول)، والسمنة وااللتهابات و 

، العـالمفـي  ٪ مـن وفيـات السـرطان٢٢ نسـبة التبـغ فـي. ويسـهم مباشـرة تعـاطي التعـرض المهنـيحـاالت البيئـة و في 
فـي البلـدان المنخفضـة يـات وفتلـك ال٪ مـن ٢٠نسـبة تزيـد علـى مسـؤولة عـن فهـي اللتهابـات المسـببة للسـرطان ا أما

                                                           
القـدرات الوطنيـة فـي مجـال الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا: مسـح عـالمي. جنيـف: منظمـة الصـحة  تقييم   ١

 .٢٠١٦العالمية؛ 

 ).٢٠١٥( ٦٩/٣١٣قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
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األكثــر شــيوعًا والمســببة ة الثنــين مــن العوامــل المعديــمضــادة لقاحــات . وتتــوفر حاليــًا المتوســطة الــدخلتلــك و الــدخل 
عاليـــة هـــي اســـتراتيجيات ، و B الـــورم الحليمـــي البشـــري وفيـــروس التهـــاب الكبـــد فيـــروسلـــألورام الســـرطانية، أال وهـــي 

  .لوقاية من السرطانودية للغاية في ميدان ادالمر 
  

ه وزيادة احتمال الشفاء منه. ومن عالجتقليل تكاليف سرطان في أقرب وقت ممكن العلى ويعني التعّرف   -١٠
التــي ُيصــاب فيهــا األفــراد  المتوســطة الــدخلتلــك و الــدخل البلــدان المنخفضــة بتشــخيص الســرطان الشــائع التــأخر فــي 

خـــدمات ة، والتـــي يعـــاني الكثيـــر منهـــا مـــن محدوديـــة ســـبل الحصـــول علـــى نقيليـــ متقدمـــة أو الســـرطان فـــي مراحـــلب
  مراض.لم األعها ، بما فيوالعالج تشخيصال
  

المتوســطة الــدخل تلــك و الــدخل فــي كثيــر مــن البلــدان المنخفضــة  اً محــدود اً تــأثير  الســرطانوتــؤّثر فحــوص   -١١
البنيــة التحتيــة الصــحية عــدم كفايــة و  تهــاضــمان جودالمتعلقــة ب التــدابيرفيهــا وقصــور  مشــاركةتــدني مســتوى البســبب 

ــ لتقــديم خــدمات منظمــة مشــاركة زادت التــي حّققــت البلــدان نســبة  ٪٢٠اقتصــرت علــى  ،٢٠١٥ي عــام بشــأنها. وف
بــأن أفــادت  التــي، مــن البلــدان ٪ فــي فحــوص الكشــف عــن ســرطان عنــق الــرحم أو ســرطان الثــدي٧٠نســبتها علــى 
قــدرات البلــدان فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية فــي المســح المتعلــق بلفحوص معنيــة بــالــديها بــرامج 
  .ومكافحتها

  
٪) مــن األشـــخاص الــذين يحتــاجون إلـــى رعايــة ملطفــة ســـنويًا ٣٣مليــون مـــريض بالســرطان ( ٦,٦ويوجــد   -١٢

فـــي كـــل مـــن األلـــم مرضـــى الســـرطان عـــدد أكثـــر مـــن نصـــف مليـــون شـــخص. ويعـــاني  ٢٠والمقـــّدر عـــددهم بنحـــو 
، بيــد أن دمــةمراحــل متقيبلــغ بهــم المــرض نــدما يخضــعون للعــالج وعنــدما وتــزداد معانــاتهم أكثــر فــأكثر عالمراحــل، 

يتدنى فيهـا مسـتوى إتاحـة الخـدمات الكافيـة فـي مجـال التـدبير ٪ من سكان العالم يعيشون في بلدان ٨٣هناك نسبة 
العالجي لأللم، أو ال تُتاح فيها تلك الخـدمات إطالقـًا. وكانـت جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون فـي قرارهـا 

، لملطفــــة كعنصــــر مــــن عناصــــر الرعايــــة الشــــاملة طيلــــة العمــــرالرعايــــة اأن تعزيــــز بشــــ) ٢٠١٤( ١٩-٦٧ص ع  ج
الرعايـة، مـع التركيـز علـى الرعايـة خـدمات فـي سلسـلة خدمات الرعاية الملطِّفـة حثت الدول األعضاء على دمج  قد

  .الصحية األولية، والرعاية المجتمعية والرعاية في المنزل، وخطط التغطية الشاملة
  

  استجابة المنظمة
  

الجتمـــاع  رؤســـاء الــدول والحكومـــات فــي اإلعـــالن السياســيالوفـــاء بااللتزامــات التـــي قطعهــا تؤيــد األمانــة   -١٣
وتحقيــق  ١،(غيــر الســارية) ومكافحتهــا األمــراض غيــر المعديــةالرفيــع المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن لجمعيــة العامــة ا

الـــدول . كمـــا تؤيـــد األمانـــة الســـرطان الشـــاملة مكافحـــةوالمتعلقـــة بالتنميـــة المســـتدامة الغايـــات الُمحـــّددة فـــي أهـــداف 
ها، ورصـد هاوتنفيـذتلـك الخطـط وتعزيـز وطنيـة لمكافحـة السـرطان وضـع خطـط األعضاء فـي جهودهـا الراميـة إلـى 

  .الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاميدان في عالية المردودية تدخالت تنفيذ وٕاعطاء األولوية ل
  

، تخطــيط وتنفيــذ اســتراتيجيات الوقايــة مــن الســرطانًا للــدول األعضــاء فــي تقنيــة دعمــ األمانــة مــوادوأعــّدت   -١٤
)، ٢٠٠٥تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ (تؤيد منشورات وأنشطة المواد تشمل و 
تعاطي والحد من  )٢٠١٤(حي وممارسة النشاط البدني نظام غذائي صتعّزز اتباع بشأن تدخالت  اتتوجيهقدم وت

بشـأن اسـتراتيجيات ُوِضـعت وٕاضـافة إلـى ذلـك، ). ٢٠١٤( ) وتنفيذ بـرامج التطعـيم٢٠١٠الكحول على نحو ضار (
وضـــع نهـــج شـــامل لمكافحـــة )، وعلـــى ٢٠١٧و ٢٠٠٧ه (تشـــخيص الســـرطان وفحصـــالتشـــجيع علـــى اإلبكـــار فـــي 

                                                           
 ).٢٠١١( ٦٦/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
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) وتعزيـــــــز خـــــــدمات الرعايـــــــة ٢٠١٦ة (ولويـــــــذات األ) وتحديـــــــد األجهـــــــزة الطبيـــــــة ٢٠١٤ســـــــرطان عنـــــــق الـــــــرحم (
المنظمـــة قائمـــة ). وتقـــدم ٢٠١٦( فحـــة الســـرطانمكامختـــارة عاليـــة المردوديـــة ل) وتحليـــل تـــدخالت ٢٠١٦( الملطفـــة

الـدول ، وتـدعم السـرطاننوعـًا مـن  ٣٣لعـالج إرشادات بشأن أدويـة ومؤشـرات النموذجية الُمحّدثة لألدوية األساسية 
مكافحـة السـرطان مـن خـالل . وُتجَرى تقييمات دوريـة للقـدرات فـي ميـدان األدويةأسعار على تخفيض في التفاوض 

  .البلدان في مجال الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها المنظمة العالمي لقدرات مسح
  

التابعــة للمنظمــة والمتخّصصــة فــي إجــراء بحــوث وكالــة الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان، وهــي الوتمثــل   -١٥
و عبـارة لسـرطان، وهـلعـالمي لمرصـد االمـن خـالل مـرض العـن علومات للحصول على الم عالمياً ، مرجعًا انلسرطا

المـــذكورة، ومنهـــا لوكالـــة الدوليـــة تابعـــة ل مشـــاريع رئيســـيةعـــّدة مـــن مســـتقاة بيانـــات عـــن منصـــة إلكترونيـــة تســـتخدم 
. قــــــاراتخمــــــس الســــــرطان فــــــي سلســــــلة الدراســــــات اإلفراديــــــة عــــــن معــــــدالت اإلصــــــابة بو  GLOBOCAN مشــــــروع

لســلطات الوطنيــة زّود اســرطان، والتــي تــعــداد ســجالت المبــادرة العالميــة إلالالوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان  قــودوت
قصــور لمعالجــة البســجالت الســرطان المتوســطة الــدخل تلــك و الــدخل والبلــدان المنخفضــة بــالخبرة والتــدريب والــدعم، 

تقيـيم والمعنـي بلوكالـة الدوليـة لبحـوث السـرطان اإلفرادية التابع لدراسات برنامج ال . ويعدّ نوعية البياناتالذي يعتري 
ســرطنة وتحديــدها. تقيــيم العوامــل المُ فيمــا يخــص بالســرطان الــنهج الــدولي األكثــر شــمولية اإلنســان مخــاطر إصــابة 

خـــاص علـــى وجـــه كيـــز بفحـــص مـــع التر الواســـعة لتقيـــيم منهجيـــات بحوثـــًا لوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان وتجـــري ا
  .المتوسطة الدخلتلك التكنولوجيات المالئمة للبلدان المنخفضة الدخل و 

  
(غيـر عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية وقامت فرقة   -١٦

التعاون مع سبع مؤسسات تابعة عالمي مشترك في إطار برنامج والتي تقودها المنظمة بوضع ومكافحتها السارية) 
األمــم المتحــدة  برنــامجو  الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطاناقــة الذريــة و لطلدوليــة لوكالــة االلمنظومــة األمــم المتحــدة (
وهيئـة األمـم  منظمة األمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف)و  لسكانألمم المتحدة لوصندوق ا المشترك لمكافحة األيدز

بالــدعم الـــالزم لحكومــات زويــد ات) وذلــك لين الجنســين وتمكــين المــرأة ومنظمـــة الصــحة العالميــةالمتحــدة للمســاواة بــ
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والوكالــة الدوليــة فــإن لــى ذلــك، ومكافحتــه. وزيــادة ع ســرطان عنــق الــرحمللوقايــة مــن 

مكافحـــة الســـرطان جـــال م ن فـــيمـــن أجـــل تقـــديم الـــدعم للبلـــدا معـــاً عاكفـــة علـــى العمـــل منظمـــة واللبحـــوث الســـرطان 
  .شاملةمكافحة 

  
الــدعم المباشــر إلــى الــدول تقــديم القطريــة  هــامنظمــة والعديــد مــن مكاتبلل المكاتــب اإلقليميــةوتولّــت جميــع   -١٧

الـدعوة و  عمـل ودورات تـدريب إقليميـةحلقات الوقاية من السرطان ومكافحته من خالل تنظيم باألعضاء فيما يتعلق 
  .المضطلع بها على الصعيد اإلقليمي بعض األنشطة. وترد أدناه القراراتٕاصدار ات و عقد االجتماعإلى 

الوقايـة واالسـتراتيجيات وخطـط العمـل المعنيـة بلسياسات أييده لت المكتب اإلقليمي ألفريقيايواصل   (أ)
خمــس وثــائق كمــا قــام المكتــب بإعــداد ، دولــة عضــواً  ١٩فــي التــي يجــري وضــعها مــن الســرطان ومكافحتــه 

  .الوقاية من السرطان ومكافحته نمعيارية ع

غــراض عــن ســرطان عنــق الــرحم ألإعالميــة المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين خمســة منتجــات أعــّد   (ب)
  داخل البلدان.الدعم المباشر دولة عضوًا ب ١١زويد وت التوعية

المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الســـرطان قـــرار الفـــي ضـــوء  المكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيايعكـــف   (ج)
علـى  ١)،٢٠١٥اللجنـة اإلقليميـة لجنـوب شـرق آسـيا فـي دورتهـا الثامنـة والسـتين (ومكافحته الذي اعتمدته 

                                                           
 طريق المضي قدمًا. –) بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته ٢٠١٥(  SEA/RC68/R5القرار    ١
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حـاالت اإلصـابة بـه ٕاحالـة السـرطان و  أنـواع تشـخيصدعيم عملية اإلبكار في تعزيز األنشطة الرامية إلى ت
  .لصحية األولية وعلى تعزيز نظم المعلومات والسجالت، مع التركيز على الرعاية اوتدبيرها عالجياً 

 تقريـــراً  ٢٠١٤فــي عــام نشــر و  ،المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا مــواد تدريبيــة للمهنيــين الصــحيينأعــّد   (د)
  .قليمفي اإلومكافحتها األمراض غير السارية من الوقاية  عنالسياسات  راسميلمرحليًا 

لوقايـة بشـأن اإقليميـة  ، واسـتراتيجية)٢٠١٦( إقليمياً  طاراً إالمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط وضع   ه)(
  ).٢٠١٣-٢٠٠٩من السرطان ومكافحته (

القيـادة وبنـاء القـدرات بشـأن  مـلغرب المحيط الهـادئ الـدعم لعقـد حلقـات عالمكتب اإلقليمي لقدم   (و)
 جمهوريـة كوريـا، المنظمـة فـيأحـد المراكـز المتعاونـة مـع مـع قـام بالتشـارك مكافحة السـرطان، و في مجال 

  ذا الموضوع مبنية على منشورات المنظمة.هللتعليم اإللكتروني عن دورة بإعداد 
  

  اإلجراءات التي ُتوصى الدول األعضاء باتخاذها على المستوى القطري
  

وطنية لمكافحة السرطان ترّكز على اإلنصاف واإلتاحة فـي إطـار الوفـاء بااللتزامـات  طوضع وتنفيذ خط  -١٨
نبغـي أن تقـوم ي. الوطنية المقطوعة بشأن وضع سياسات وخطط للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا

زويـد المسـاءلة لتجوانـب مـا يكفـي مـن المـوارد و تقتـرن بتـوفير وطنيـة لمكافحـة السـرطان خطـط ذ يضع وتنفالبلدان بو 
، وبلــوغ الغايــات الوقايــة مــن الســرطان ومكافحتــهفــي مجــال لمــوارد الجــودة بمــا يتناســب مــع ا خــدمات عاليــةالجميــع ب

  .٢٠٣٠لعام  لتنمية المستدامةالُمحّددة في خطة ا
  

 الســتراتيجياتمـا يــرد فــي ال فقــاً . و السياســات والبــرامجبفضــل الحــد مــن عوامــل خطــر اإلصــابة بالســرطان   -١٩
 تفاقيةاألمراض غير السارية وتنفيذ إلصابة بالحد من عوامل الخطر المشتركة لالمنتهجة حاليًا في ميدان االعالمية 

لحد عالية المردودية بشأن ايجب تنفيذ سياسات فإنه ، تنفيذًا متعّدد القطاعات منظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغال
التعــرض لــدخان ؛ الــتخّلص مــن ب أعلــى علــى التبــغ والكحــول: فــرض ضــرائن قبيــل مــا يلــيمــن عــبء الســرطان، مــ

؛ تسـويق األغذيـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة لألطفـال؛ فرض قيود علـى التبغمنتجات تسويق أو من أساليب التبغ 
؛ الحـد مـن تلـوث الهـواء؛ النشـاط البـدنيمارسة لمبنية تحتية كافية لجمهور و توفير مساحات مفتوحة وجيدة لضمان 
إصابة اإلنسـان بالسـرطان عن أسباب . ويلزم إجراء بحوث فيروس الورم الحليمي البشريضد تطعيم إتاحة التعزيز 

في سياسـات من التدّخل منع دوائر صناعة التبغ وعن العوامل المسرطنة. وال غنى عن تنفيذ التدخل الشامل بشأن 
  بالنجاح. ض غير الساريةألمراصابة باإلاخطر مومية من أجل تكليل الحد من عوامل الصحة الع

  
في طوعة قالم لتزاماتما يرد في االل قاً . طبتحسين إتاحة خدمات التشخيص والعالج في الوقت المناسب  -٢٠

مـن  اً لدول األعضاء مزيدأن تبذل اينبغي فإنه  ٢٠١٥،١و ٢٠١٤و ٢٠١١باألعوام الجمعية العامة لألمم المتحدة 
اإلصـابة تشـخيص اإلبكـار فـي ة على الصـعيدين الـوطني والمحلـي لضـمان تعزيز النظم الصحيى لالرامية إالجهود 

مرضــــى الجميــــع أمــــام بأســــعار معقولــــة  الوصــــول إليهــــاعاليــــة الجــــودة ويســــهل رعايــــة بالســــرطان وٕاتاحــــة خــــدمات 
مجموعة شاملة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، مثل مجموعات تنفيذ به. ويمكن أن يؤدي   المصابين

                                                           
 ).٢٠١٥( ٦٩/٣١٣) و٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠) و٢٠١١( ٦٦/٢قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
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القليلــة فــي المنــاطق خالت األساســية للمنظمــة بشــأن األمــراض غيــر الســارية الخاصــة بالرعايــة الصــحية األوليــة التــد
  ًا.مبكر مرض تشخيص العلى تشجيع الالخدمات عن طريق عملية إيتاء تحسين إلى  ١الموارد،

  
مجـال الوقايـة مـن السـرطان االستخدام األمثل للموارد البشرية الحالية وتوقع المتطلبات المستقبلية في   -٢١

بشـكل مهـارات لمكافحـة السـرطان بمـا يلـزم مـن كفـاءات و لعاملـة أن تكفـل البلـدان تزويـد كوادرهـا ا نبغيي. ومكافحته
، هم واســـتبقائهمنشـــر األفـــراد و توظيـــف االســـتراتيجيات المالئمـــة فـــي ميـــدان والتـــدريب و  ثقيـــفبـــرامج التبفضـــل شـــامل 

  .لوظيفيفرص التطوير اوسائل منها إتاحة ب
  

لـى بيانـات إ فعالـةالسياسـات ستند اليجب أن ت. صنع القرار السياسيلالسترشاد بها في تحسين البيانات   -٢٢
عـــن معـــدالت إصـــابة الســـكان بالســـرطان ســـجالت إعـــداد  جديـــد االلتـــزام بمـــا يلـــي:. ويلـــزم فـــي هـــذا الصـــدد تدقيقـــة

تعزيز نظم التسـجيل ّتخذة بشأن مكافحة تلك العوامل؛ والتدابير المُ خطر اإلصابة بالمرض ؛ ترصد عوامل وصونها
علـى حـد  جـودة التقنيـة والتجريبيـةنـواحي الم معلومات صحية روتينيـة تقـيّ ؛ وضع نظم المدني واإلحصاءات الحيوية

 إطـاروضـع ؛ منهـا المقدموفي نوعية الخدمات ها لتقديم استعدادات ألداء المرافق للبت في مدى قييمسواء؛ إجراء ت
  .لى الصعيدين الوطني ودون الوطنيين للرصد والتقييم عمت
  

  اإلجراءات التي يتعين أن تتخذها األمانة
  

اسـتراتيجيات تخطـيط وتزّودهـا بالـدعم الـالزم فـي مجـال دول األعضاء لأدوات تقنية لستقوم األمانة بوضع   -٢٣
توجيــه اســتجابات فــي ســياق هــا، وذلــك وتقييم هاورصــدتلــك االســتراتيجيات  وتنفيــذالوقايــة مــن الســرطان ومكافحتــه 

تكــاليف الخطــط الوطنيــة قــدير المســاعدة فــي تعلــى تقــديم ذلــك نطوي ســي. و وطنيــة متكاملــة لألمــراض غيــر الســارية
خطـة العمـل العالميـة " فـي سـياق الصـفقات"أفضـل عالية المردودية، ومنهـا إتمـام لمكافحة السرطان وتنفيذ تدخالت 
حســين إتاحــة القــوى العاملــة وتقــدرة وتعزيــز  ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية ومكافحتهــا بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر

األمانـة مد سـت. كمـا األدوية والتكنولوجيا األساسية ودمج الوقاية من السرطان ومكافحته في الـنظم الصـحية الوطنيـة
  .لزومحسب ال ان،داخل البلدتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة السرطان، وستقدم المساعدة التقنية يد العون في 

  
الجهـود التـي تبـذلها الـدول هـا بمـا في ،لجهود الرامية إلى تعزيز بيئـة السياسـاتلدعم األمانة أيضًا الوستقدم   -٢٤

معالجـة المـواد المسـرطنة البيئيـة و  الكحول على نحو ضارتعاطي مكافحة التبغ والحد من عزيز أنشطة األعضاء لت
معـدالت التغطيـة بـالتطعيم ضـد ذائي صـحي وممارسـة النشـاط البـدني وزيـادة نظـام غـالتشجيع على اتباع و  والمهنية

  .B فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد
  

ـــة ســـتقدم وٕاضـــافة إلـــى ذلـــك،   -٢٥ وســـائل منهـــا االســـتعانة جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا، بفـــي مجـــال دعم الـــاألمان
وضمان  مكافحتهالوقاية من السرطان و تخطيط أنشطة في يساعد لرصد والتقييم لووضع إطار  ،سجالت السرطانب
  ودتها.ج
  
  
  
 

                                                           
سية بشأن األمراض غير السارية الخاصة بالرعاية الصحية األولية فـي المنـاطق مجموعة التدخالت األساأدوات التنفيذ:    ١

 .٢٠١٣القليلة الموارد. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي:  -٢٦
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١نهج متكامل، ياقسالوقاية من السرطان ومكافحته في الخاص بتقرير الالنظر في بعد 
  

  :اعتماد القرار التاليبن يجمعية الصحة العالمية السبع يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

الوقايـــــة مـــــن الســـــرطان الخـــــاص بتقريـــــر الفـــــي  توقـــــد نظـــــر   من الديباجة) ١(الفقرة 
  ؛نهج متكامل ياقسومكافحته في 

  
العـــــالم فـــــي بـــــأن الســـــرطان ســـــبب رئيســـــي للوفـــــاة ســـــّلم وٕاذ ت  من الديباجة) ٢(الفقرة 

 حـاالت الجديـدةوأن مـن الُمتوقّـع أن تـزداد الة، يـممو الصـحة العمصدر قلق متزايـد علـى مسـتوى و 
بحلـــول  نوياً مليـــون حالـــة ســـ ٢١,٦إلـــى  ٢٠١٢ عـــام فـــيحالـــة مليـــون  ١٤,١مـــن لإلصـــابة بـــه 

  ؛٢٠٣٠ عام
  

جميـع بوفـاة مليـون  ٨,٢أن السرطان تسّبب فـي وٕاذ تعترف ب  من الديباجة) ٣(الفقرة 
متوسـطة أخـرى و الـدخل معظمهـا فـي بلـدان منخفضـة قعـت و والتـي ، ٢٠١٢في عام  أنحاء العالم

  الدخل؛
  

مـن أوجـه فئات معينة من السـكان تعـاني هناك وٕاذ تدرك أن   من الديباجة) ٤(الفقرة 
ه وعالجـه تشخيصـلعوامـل خطـر اإلصـابة بالسـرطان وفـي إتاحـة خـدمات ض في التعرّ اإلجحاف 

  ؛يق حصائل أردأ من جراء اإلصابة بهتشهد تحقو مبكرًا، 
  

حــــاالت الســــرطان أن نصــــف إجمــــالي عــــدد شــــير إلــــى تٕاذ و   من الديباجة) ٥(الفقرة 
  ؛مخاطراللحد من تقريبًا يمكن تالفيه بفضل ا

  
باإلمكـــان تحســـين الحصـــائل الُمحّققـــة لمرضـــى وٕاذ تـــدرك أن   من الديباجة) ٦(الفقرة 

ــــاتهم عــــن طريــــق  ــــة حي المــــرض واإلســــراع فــــي عالجــــه تشــــخيص اإلبكــــار فــــي الســــرطان ونوعي
  ؛ملطفةالرعاية التوفير تخفيف األلم و ينبغي، بوسائل منها  كما

  
ـــــــــى إتاحـــــــــة القيود وٕاذ تعتـــــــــرف بـــــــــ  من الديباجة) ٧(الفقرة  ـــــــــة المفروضـــــــــة عل األدوي

ك تلـو الـدخل لرعاية مرضى السرطان في البلدان المنخفضـة الالزمة والتكنولوجيا والموارد البشرية 
  المتوسطة الدخل؛

                                                           
 .١٤٠/٣١م تالوثيقة    ١
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ــــالقرار وٕاذ   من الديباجة) ٨(الفقرة  ــــة ) ٢٠٠٥( ٢٢-٥٨ج ص عتــــذّكر ب بشــــأن الوقاي
  من السرطان ومكافحته؛

  
ــــــ  من الديباجة) ٩(الفقرة  ــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة ذّكر أيضــــــًا بوٕاذ ت ــــــرار الجمعي   ق

المســــتوى المعنــــي الرفيــــع الجمعيــــة العامــــة الجتمــــاع السياســــي اإلعــــالن بشــــأن ) ٢٠١١( ٦٦/٢
 طــة طريــقي، والــذي يتضــمن خر ومكافحتهــا(غيــر الســارية) ن األمــراض غيــر المعديــة بالوقايــة مــ

ه مـــن ســـواالســـرطان و بشـــأن عـــالج رؤســـاء الـــدول والحكومـــات التـــي قطعهـــا وطنيـــة اللتزامـــات لال
  ؛األمراض غير السارية

  
) الذي يؤيد ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص ع قراربال ذلكتذّكر كوٕاذ   من الديباجة) ١٠(الفقرة 

التـي  ،٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا 
االلتزامـــات التـــي قطعتهـــا فـــي مـــن الوفـــاء بلـــدول األعضـــاء تمكـــين ابشـــأن كيفيـــة  تقـــدم توجيهـــات

  ؛السرطان عالجالمتعلقة بها تلك ، بما في٢٠١١عام الصادر في اإلعالن السياسي 
  

قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم تـــــذّكر زيـــــادًة علـــــى ذلـــــك بوٕاذ   من الديباجة) ١١(الفقرة 
الرفيـــع المســـتوى لجمعيـــة العامـــة االوثيقـــة الختاميـــة الجتمـــاع بشـــأن ) ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠المتحـــدة 

(غير غير المعدية من األمراض لتقدم المحرز في الوقاية الشاملين ل تقييموالستعراض المعني باال
مــن أجــل  غنى عنهــاُيســتالتــي ال المســتمرة والمتزايــدة التــي تحــدد االلتزامــات الســارية) ومكافحتهــا، 

مـــن األمـــراض غيـــر ســـواه الســـرطان و مقطوعـــة بشـــأن عـــالج لالتزامـــات االطـــة طريـــق يتحقيـــق خر 
ة األربعـوطنية اللتزامات ومنها اال، ٢٠١١عام الصادر في في اإلعالن السياسي الواردة السارية 

  ؛٢٠١٦و ٢٠١٥ يعامزمنيًا في محددة ال
  

قائمـــــــــــة التـــــــــــي وٕاذ تضـــــــــــع فـــــــــــي اعتبارهـــــــــــا أداة الرصـــــــــــد ال  من الديباجة) ١٢(الفقرة 
دولـــــــة  ١٩٤ البــــــالغ عـــــــددها الـــــــدول األعضــــــاء فيهـــــــاتنفيــــــذ منظمـــــــة لتتبــــــع مـــــــدى ال تســــــتخدمها

غيـر السـارية، ه مـن األمـراض سـواالسـرطان و بشـأن عـالج  زمنيـاً المحّددة ربعة األ االلتزامات لتلك
 لمقررعمــــًال بــــا ٢٠١٥مــــايو أيــــار/  ١المنظمــــة فــــي  نشــــرتها ١ذكرة تقنيــــةلمــــا يــــرد فــــي مــــ وفقــــاً 

  ؛)٢٠١٥) (١٣(١٣٦م ت اإلجرائي
  

اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة  وٕاذ تضع في اعتبارها أيضاً   من الديباجة) ١٣(الفقرة 
التفـاوض الصحة العمومية جـرى  دولية من معاهداتاإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وهي معاهدة 

) ٢٠٠٣فـي عـام منظمة واعتمـدتها جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والخمسـون (العليها برعاية 
  ؛التبغتعاطي العبء العالمي لطرفًا بتقليل  ١٨٠والتزم فيها  ٢٠٠٥النفاذ في عام ودخلت حيز 

  
المســـــتدامة نميـــــة التكـــــذلك أهـــــداف ضـــــع فـــــي اعتبارهـــــا وٕاذ ت  من الديباجة) ١٤(الفقرة 

ضـــمان تمّتـــع ( ٣الهـــدف خصوصـــًا منهـــا ، و ٢٠٣٠لعـــام  التنميـــة المســـتدامةالمحـــّددة فـــي خطـــة 
بشـأن ذاك الهـدف  مـن ٤-٣) والغايـة الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميـع األعمـار

الســارية) بمقــدار الثلــث، الســارية الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة (تخفــيض 
تحقيــــق التغطيــــة الصــــحية منــــه بشــــأن  ٨-٣، والغايــــة ٢٠٣٠بحلــــول عــــام فيهــــا الســــرطان،  بمــــا

  ؛الشاملة
                                                           

ـــالي:    ١ ـــرابط اإللكترونـــي الت  http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1متاحـــة علـــى ال
 ).٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٧(تم االطالع في 
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ها الــــدول األعضــــاء والشــــركاء تلجهــــود التــــي بــــذلوٕاذ تقــــّدر ا  من الديباجة) ١٥(الفقرة 
لكنها تضع في اعتبارهـا ، و ومكافحته السرطانمن أجل الوقاية من خيرة ن في السنوات األو الدولي

  مزيد من العمل،الحاجة إلى إنجاز 
  

  :ما يليالقيام الدول األعضاء على  تحث  من المنطوق) ١(الفقرة 

مواصــلة تنفيــذ خريطــة طريــق االلتزامــات الوطنيــة المقطوعــة بشــأن الوقايــة مــن   )١(
الســرطان وســواه مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهمــا، والــواردة فــي قــراري الجمعيــة 

الجمعية العامة الجتماع السياسي ) بشأن اإلعالن ٢٠١١( ٦٦/٢العامة لألمم المتحدة 
، ومكافحتهـا(غيـر السـارية) مـراض غيـر المعديـة الرفيع المستوى المعني بالوقايـة مـن األ

) بشــأن الوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و
المعنــي باالســـتعراض والتقيـــيم الشــاملين للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايــة مـــن األمـــراض غيـــر 

ألربعـة المحــددة زمنيــًا المعديـة (غيــر السـارية) ومكافحتهــا، بمـا فيهــا االلتزامـات الوطنيــة ا
فـــي إطـــار التحضـــير وذلـــك لـــواردة فـــي الوثيقـــة الختاميـــة، وا ٢٠١٦و ٢٠١٥فـــي عـــامي 

الجتماع الجمعية العامة الثالث الرفيع المستوى بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية 
، وعقـب مراعـاة المـذكرة التقنيـة ٢٠١٨(غير السـارية) ومكافحتهـا المقـّرر عقـده فـي عـام 

التــــي تحــــدد مؤشــــرات التقــــدم التــــي  ٢٠١٥أيــــار/ مــــايو  ١نشــــرتها المنظمــــة يــــوم التــــي 
ستســتعين بهــا المــديرة العامــة فــي تقــديم تقريـــر إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فـــي 

عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االلتزامــات الوطنيــة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة  ٢٠١٧ عــام
  بعالج السرطان؛

مــــن ومكافحتـــه بوصـــفها جـــزءًا وقايـــة مـــن الســـرطان نيـــة للاألنشـــطة الوطدمـــج   )٢(
عقــب مراعــاة  وتوســيع نطــاق تلـك األنشــطة االسـتجابات الوطنيــة لألمــراض غيـر الســارية

  ؛٢٠٣٠لعام  لتنمية المستدامةخطة ا

وتنفيـــــذها بـــــاالقتران مـــــع تزويـــــدها وضـــــع خطـــــط وطنيـــــة لمكافحـــــة الســـــرطان   )٣(
  لمساءلة؛الرصد واجوانب من الموارد و يكفيها  بما

هــا ، بمــا فيجمــع بيانــات عاليــة الجــودة عــن معــدالت إصــابة الســكان بالســرطان  )٤(
إصـابة السـكان بالسـرطان سـجالت ات المتعلقة بأوجه اإلجحاف، وذلك من خالل قياسال

توجيـه غـرض نظـم المعلومـات الصـحية لالمعيشـية وغيرهـا مـن ألسر والمسوح الخاصة با
  السياسات والخطط؛

منظمـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التفاقيـــة التنفيـــذ الـــدول األطـــراف وتيـــرة تســـريع   )٥(
نظـر فـي االنضـمام إلـى االتفاقيـة، اللـى ع لتي لـم تفعـل ذلـك بعـدُ بلدان االتبغ، وتشجيع ال

إســـهام هـــام فـــي تقليـــل معـــدالت اإلصـــابة التبـــغ هـــو تعـــاطي بشـــكل كبيـــر مـــن ألن الحـــد 
  ؛السرطانب

لتطعيم ضــد فيــروس الــورم بــامــن التغطيــة  أعلــى مســتوى ممكــنتحقيــق ضــمان   )٦(
بمـا يتماشـى مـع الغايـات الُمحـّددة فـي وذلـك ، B الحليمي البشري وفيروس التهـاب الكبـد

 لألولويــــات الوطنيــــة وفقــــاً و  ٢٠٢٠-٢٠١١الخاصــــة باللقاحــــات خطــــة العمــــل العالميــــة 
  ؛الُمحّددة
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فـي وقـت وفحصـها السـرطان معنية بتشخيص أنواع وتنفيذ ورصد برامج وضع   )٧(
سـرطان عنـق الـرحم والثـدي والقولـون الشـائع مـن أنواعـه، ومنهـا مـع التركيـز علـى مبكر 

مجـالي تـأخير فـي حـاالت اللوباالقتران مع توفير القدرات الكافيـة لـذلك تفاديـًا والمستقيم، 
  ؛عالجالتشخيص و ال

ـــدبير حـــاالت وتنفيـــذ بروتوكـــوالت وضـــع   )٨( ـــًا الســـرطان مســـندة بالبّينـــات لت عالجي
وذلـك ، تلـك البروتوكـوالت تنفيـذساسـية الالزمـة لتوافر األدوية والتكنولوجيـات األوضمان 

تــــذليل العقبــــات التــــي تعتــــرض ســــبيل ترتيبــــات تمويــــل مناســــبة وتــــدابير لبفضــــل اتخــــاذ 
نظــم زيــادة فعاليــة ضــمان الجــودة، و معنيــة بآليــات ووضــع  بــراءات االختــراعاستحصــال 

  ؛ألسعارتخفيض اتدابير و اإلمداد 

الســريرية ؤيــد عمليــة صــنع القــرارات المتعلقــة بالشــؤون تعزيــز التوصــيات التــي ت  )٩(
الســرطان تشــخيص واآلمنــة والعاليــة المردوديــة مــن خــدمات  ةالفعالــفادة االســتبنــاًء علــى 
  ؛الموظفين على أساس المعلومات المستقلةكوادر وتيسير تدريب وعالجه، 

ن ، مــفــي مجــال التمويــل مبتكــرةوج نهــاتبــاع تعبئــة المــوارد المحليــة والنظــر فــي   )١٠(
 مكافحــة الســرطانًا لدعمــك لــوذعلــى التبــغ والكحــول، المفروضــة زيــادة الضــرائب قبيــل 

  المصابين به؛رعاية وضمان تحقيق المساواة في إتاحة خدمات 

البّينـــات الخاصـــة تحســـين قاعـــدة مـــن أجـــل الســـرطان البحـــوث المتعلقـــة بتعزيـــز   )١١(
  ومكافحته؛ه لوقاية منبا

قــــــرار خــــــدمات تخفيــــــف اآلالم والرعايــــــة الملطفــــــة بمــــــا يتماشــــــى مــــــع التــــــوفير   )١٢(
الرعايــة الملطفــة كعنصــر مــن عناصــر الرعايــة ) بشــأن تعزيــز ٢٠١٤( ١٩-٦٧ع  ص  ج

  ؛الشاملة طيلة العمر

ا يخـــص أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فيمـــ مـــن ٤-٣الغايـــة صـــوب بلـــوغ لعمـــل ا  )١٣(
الوفيـــات المبكـــرة الناجمـــة عـــن بشـــأن تخفـــيض الوفـــاء بـــااللتزام المقطـــوع فـــي تلـــك الغايـــة 

  ؛٢٠٣٠بحلول عام  األمراض غير السارية بمقدار الثلثالسرطان وسواه من 

  القيام بما يلي: المدير العام من تطلب  من المنطوق) ٢(الفقرة 

بـــرامج شـــاملة للوقايـــة مـــن وتنفيـــذ وضـــع إعـــداد توجيهـــات ومجموعـــات أدوات ل  )١(
  السرطان ومكافحته؛

جـــال الســـتثمار فـــي مالمبـــّررات الموجبـــة لو تحديـــد التـــدخالت األعلـــى مردوديـــة   )٢(
  ودعم تنفيذها على المستوى القطري؛ الوقاية من السرطان ومكافحته

ــدانعاليــة المردوديــة دعــم تنفيــذ تــدخالت ى لــع األمانــة تعزيــز قــدرات  )٣(  ،فــي البل
فيمــا يخــص الشــركاء الــدوليين لتنســيق المســاعدة التقنيــة المقدمــة إلــى البلــدان والعمـل مــع 

  لوقاية من السرطان ومكافحته؛ا
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االرتقــــاء بهــــدف صــــاحبة المصــــلحة كافــــة التعــــاون مــــع الجهــــات توثيــــق عــــرى   )٤(
  مصابين به؛مرضى الالالوقاية من السرطان ومكافحته وتحسين نوعية حياة بمستوى 

مي سياسي المنحى عن السرطان من تقارير الصحة العمومية إعداد تقرير عال  )٥(
طراف المعنية بمشاركة جميع األو  الُمتاحة والخبرات الدوليةالبّينات أحدث باالستناد إلى 

، وبالتعــاون مــع جميــع الجهــات الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطانهــا األمانــة، بمــا فيفــي 
  ؛صاحبة المصلحةالمعنية األخرى 

من خالل المجلس التنفيذي حرز في تنفيذ هذا القرار ير عن التقدم المُ تقديم تقر   )٦(
عـن التقـدم الُمقـّدم تقريـر وذلك فـي إطـار ال، ٢٠٢١معية الصحة العالمية في عام إلى ج

خطــــة العمــــل العالميــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية تنفيــــذ  المحــــرز فــــي
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 

  
  

=     =     =  
  


