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ع   التخلص من سرطان عن الرحم وتيرة تسر
  
  

ر   من المدير العام تقر
  
  

ة ة العالم ات الصحة العموم ة من أولو  سرطان عن الرحم: أولو
  
قة للسرطان   -١ ، والفحص لتحر اآلفات السا شر مي ال م المضاد لفيروس الورم الحل لقد ثبت أن التطع

ة ر عن السرطانات الغزو ة الملّطفة لمرضاها، ُتعد  وعالجها، والكشف الم م الرعا رة وعالجها وتقد عها الم جم
ة المتصلة. وهذه التدخالت مدرجة  ات الفّعالة للتصد لسرطان عن الرحم على نطاق سلسلة الرعا من االستراتيج
ة من األمراض غير السارة  شأن الوقا ة  ات والمؤشرات التي تنص عليها خطة العمل العالم في الغا

افحتهاو  ة المستدامة٢٠٢٠-٢٠١٣ م شأن صحة ، ، وتدعم تحقي أهداف التنم ة  ة العالم وتتواءم مع االستراتيج
شر ٢٠٣٠-٢٠١٦المرأة والطفل والمراه ( شأن فيروس العوز المناعي ال ة لقطاع الصحة  ة العالم ) واالستراتيج

اً ( ةز الُنظم ) وتعز ٢٠٢١-٢٠١٦والتهاب الكبد واألمراض المنقولة جنس ة  الصح ة االجتماع من أجل تحقي الحما
ة العامة لألمم المتحدة رقم  ه قرار الجمع ة الشاملة على النحو الذ ينص عل ة الصح ل دعَّ . وتُ ٧٢/٨١والتغط م 

ة ات استراتيج ة الصادرة عن ب من االستراتيج ة من حيث التكلفة واإلرشادات التقن شأن الفّعال ات   ١المنظمة؛توص
ستند إلى حقوق  ز على الناس و ة من خالل نهج يّر القدر الكافي من التغط عند تنفيذها على نطاق واسع و

ة.، اإلنسان ة العموم الت الصح إحد المش ح الفرصة للتخلص من سرطان عن الرحم   وتت
  
ع   -٢ ــاء وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن ســــرطان عن الرحم ُعد الســــرطان الرا ــيوعًا بين النســ  فياألكثر شــ

ةالعالم، حيث بلغ عدد  ـــا ــ ــ ات ٥٧٠ ٠٠٠الجديدة  حاالت اإلصــ لغ عدد الوف وفاة  ٣١١ ٠٠٠ الناجمة عنه حالة و
ع في الخدمات، ســيزد ٢٠١٨.٢في عام  ةســنو العبء إلى نحو  هذا وتشــير التوقعات إلى أنه في حال عدم التوســّ
حلول عام  ٤٦٠ ٠٠٠ ة ، أ ب٢٠٤٠وفاة  ــــ ــ ات ٪٥٠نســ ــتو ــ ـــ ما أن هذه الزادة لن تكو ٢٠١٨عام  على مسـ ن . 

ـــنو للحاالت في الفترة  متكافئة ــ ـــ ة األعظم في العدد السـ ـــب ــ ــ ــتحدث الزادة النســ ــ ـــ في البلدان  ٢٠٤٠-٢٠١٢حيث ســ

                                                           
قة   ١ ـــــارة" المعنونة انظر الوث ــ ة لألمراض غير الســــ ـــتراتيج ـــــ ة اســـ ـــــتجا : منظمة جنيف ."إنقاذ األرواح وتقليل النفقات: اســــــ

ة   ٢٠١٨ ؛الصحة العالم
)http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272534/WHO-NMH-NVI-18.8-eng.pdf?ua=1 تم االطالع ،

ــــرن الثاني/ نوفمبر  ١١في  ــ ــ قة )؛ ٢٠١٨تشـ ــــــارة  المعنونةوالوث ارات""معالجة األمراض غير الســـ ــــــل الخ والتدخالت  "أفضـــ
ــافحتهــا" ـــارــة وم ــ ـــ ــ ــة من األمراض غير الســـــ ـــــــى بهــا للوقــا ــةجنيف .األخر الموصـــــــ ــــحــة العــالم ــ ــ ـــ ــ ، ٢٠١٨ ؛: منظمــة الصـ

)http://www.who.int/ncds/management/best-buys/en/ ٢٠١٨تشرن الثاني/ نوفمبر  ١١، تم االطالع في.(  
عام    ٢ ــروع  ٢٠١٨اســــــتنادًا إلى األرقام الخاصــــــة  ــ ـــرطان/ مشــ حوث الســـ ة ل الة الدول ـــادرة عن الو ان العالمي الصـــ و غلو

ســرطان  فة وقائع خاصــة  شــأن الســرطان، وهناك صــح ة المتاحة  ان ة، المســتمدة من الســجالت الســ لمنظمة الصــحة العالم
  .)http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx(عن الرحم 
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اتســو ، المنخفضــة الدخل ســرطان عن الرحم والوف ة  ة في معدالت اإلصــا  تؤد إلى تفاقم التفاوتات الكبيرة الحال
ات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ٪٩٠الناجمة عنه على صعيد العالم، مع حدوث  ًا من الوف  ١تقر

 
مرض  داخلونظرًا إلى وجود تفاوتات   -٣ ان التعامل مع ســرطان عن الرحم  م ة  ضــًا، من األهم البلدان أ

ــي. ــ اســ ـــ ــاد والســـ الحرمان االجتماعي واالقتصــــ ة مهمّ وُتعد االعتال ٢يتعل  ــاح ــ ةاحتماالت فة، الت المصــ ـــا  اإلصـــ
شر  مي ال شات مع فيروس العوز المناعي البين أرع مرات تتضاعف  فيروس الورم الحل مع شر النساء المتعا

ة  ـــا ـــ ــ ــ ة، في حين أن احتماالت مقتبل العمرفي حدوث اإلصــــ ـــا ــ ــ ـــ ــ ــر  اإلصــ ــ ــ ـــ ــ شـــ فيروس العوز المناعي ال  العدو 
. تتضاعف مرتين بين شر مي ال عدو فيروس الورم الحل ات   النساء المصا

 
افحته  ة من سرطان عن الرحم وم  الوضع الراهن للوقا

 
شر   -٤ مي ال م المضاد لفيروس الورم الحل فيروس التطع ة من العدو  هناك لقاحات مأمونة وفّعالة للوقا

التالي من ســرطان عن الرحم،  شــر و مي ال ن الورم الحل ة اســتخدامها م إلى جانب جهود تعزز الصــحة/ التوع
م الم التطع ــتهدفة  ة المســ ــ ــاســ ة األســ ان ة. وتتمثل المجموعة الســــ شــــر الصــــح مي ال ــاد لفيروس الورم الحل وفقًا  ضــ

ات المنظمة، ـــ ـــنة، قبل أن يبدأن النشــــا الجنســــي. ١٤و ٩ات اللواتي تتراوح أعمارهن بين في الفت لتوصـ وفي  ٣سـ
ه موزعين على نحو غيرالوقت الحا ة  ـــر والتغط ــ ـــ ــ ـــ شــ مي ال ــاد لفيروس الورم الحل ــ ـــ ــ ــ ـــ  لي، ُعد اعتماد اللقاح المضـ

ة الدخل ًا ومن ناح ــاو جغراف ـــ ــ من  ٪١٢و ٪٣١ وفيمن البلدان المرتفعة الدخل  ٪٨٤ ، حيث اعُتمد اللقاح فيمتســ
الترتيب.  ٤البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، 

 
ــاد   -٥ ـــر تكلفة اللقاح المضـــ ســ ما يتعل ب ــة ف ــ ـــفة خاصـ صــ ات  ـــطة الدخل التحد عض البلدان المتوســ وتواجه 

ع، أو ألنها  ـــتحقة لدعم التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمن ، لكونها غير مســـ ــر ــ شــ مي ال لفيروس الورم الحل
ان تفاوتات في  ثير من األح ــتحقة له. وتوجد في  ــ ـــ ــ ـــ ًا غير مسـ ح قر ــ ــ ــ ـــ ــ ـــتصــ ـــ ــ ـــ ة بين المجموعات ســ اإلتاحة والتغط

مي  ـــادة لفيروس الورم الحل ـــ ــ ــ ـــو موردين اثنين للقاحات المضـــ ــ ـــ ــ ــ ًا سـ ة داخل البلدان. وال يوجد حال ة الفرع ان ـــ ـــ ــ ــ الســـ
ة الطلب حتى عام  ة لتلب اف ، وستكون اإلمدادات غير  شر ًا  ٢٠٢٤ال على األقل. وهناك ثالثة منتجات تمر حال

ر السرر   المتقدمة. مراحل التطو
 

قة للتســـرطن وعالجها.   -٦ قة للتســـرطن الفحص لتحر اآلفات الســـا ان الفحص لتحر اآلفات الســـا في إم
الغات  ســـرطان عن الرحم. ولم يُ  ٣٠وعالجها في النســـاء ال حول دون إصـــابتهن  غ بلِّ عامًا من العمر أو أكثر أن 

ـــول ــ ــ ة  عن وصــ ة التغط ــــ ــ بلدًا، معظمها من البلدان المرتفعة الدخل.  ٢٢إال أو أكثر  ٪٧٠برامج الفحص إلى بنســـ
ـة معـدالت ـانخفـاضمعظم البلـدان  وأفـاد ـــار ــ ــ ـــ ـــ ــ لغـت هـذه المعـدالت ٪٥٠عن  المشـ عض الحـاالت،  ٪١٠، و في 
انوُع ـــ ــ ــ ـــ ــ ة الســـ ة في توع اب البرامج المنظمة وعدم الفّعال م الخدمات، وعدم  وتجزؤ ز ذلك إلى غ ات تقد عمل

                                                           
عام    ١ ـــة  ان العالمي  ٢٠١٨اســــــتنادًا إلى األرقام الخاصـــ و ــروع غلو ــ ـــرطان/ مشــ حوث الســـ ة ل الة الدول الصــــــادرة عن الو

ســرطان  فة وقائع خاصــة  شــأن الســرطان، وهناك صــح ة المتاحة  ان ة، المســتمدة من الســجالت الســ لمنظمة الصــحة العالم
 .)http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx(عن الرحم 

٢  See Doo Wook Shin et al., Disparities in cervical cancer screening among women with disabilities: 
a national database study in South Korea, Journal of Clinical Oncology 2018 36:27, 2778-2786; and 
Bradley CJ et al., Health care disparities and cervical cancer, Am J Public Health. 2004 December; 
94(12): 2098–2103. 

 .http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/pp_hpv_may2017_summary.pdf?ua=1 انظر:  ٣

ة، في    ٤ ع واللقاحات والمواد البيولوج شأن التمن ة  انات منظمة الصحة العالم  .٢٠١٨آب/ أغسطس  ٣١قاعدة ب
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ــة  ــة.وجود البن ــة الالزمــة، وقلــة الموارد المــال ــالعرض  ١التحت ــة فتتعل  ــات التي تحول دون زــادة التغط وأمــا العق
ــواء، و ــ ـــ ــ سـ ــواًء  ــ ـــ ــ ـــًال عن ذلك، فإن العديد من  على الطلب نطو والطلب سـ ــ ـــ ة. وفضــ ة ومال ة واجتماع ات ثقاف عق

ات تتعل بترد جودة فح عة الحاالو البلدان تواجه تحد ة.ص التحر ومتا  ت ذات النتائج اإليجاب
 
فة لمرضـــاه  -٧ ة الملطِّ م الرعا ص الســـرطان الغزو وعالجه وتقد ــرطان تشـــخ ر عن ســ . ُعد الكشــــف الم

رة تزد  ــــرطان الغزو في مراحل م الســ ــــابتهن  ـــّخص إصــ ـــاء اللواتي ُتشـــ ــ ة حيث إن النسـ ــم األهم ــ عن الرحم حاســ
ما أن العالج  بيرة،  ون فّعاًال من حيث التكلفة. وفي الوقت الحالي احتماالت شفائهن زادة  رة  في المراحل الم

ـــطة الدخل إال في مر  ـــ ــ ـــة والمتوســـ ــ ــ ــّخص معظم الحاالت في البلدان المنخفضــــ ــ ـــ ــ فتقر العديد من  حلاال ُتشــ متأخرة، و
ص  ــــخ ــ ـــ ــ ــ قاءو العالج و البلدان إلى خدمات التشــ ة. ونتيجة لذلك، فإن احتماالت ال فة الكاف ة الملطِّ على قيد  الرعا

بيرًا حول العالم، حيث تتراوح نســبتها  ســرطان عن الرحم تختلف اختالفًا  ة  اة لمدة خمس ســنوات عند اإلصــا الح
السرطان دون  ٢،٪٧٧و ٪٣٧بين  ات  توفى عدد غير متناسب من المصا حصلنو  ٣على عالج لأللم. أن 

 
ة من ســـرطان دعم المنظمة المقدم حتى اآلن.   -٨ شـــأن الوقا ُأنشـــئ برنامج األمم المتحدة العالمي المشـــترك 

افحته في عام  اء آخرن. وقد  ٢٠١٦عن الرحم وم عة لألمم المتحدة وشــر االت التا ضــم معًا أرع من الو وهو 
ة  ــرطان عن الرحم من خالل هذه االســــتجا ســ وغيرها دعمت المنظمة الدول األعضــــاء في تنفيذ البرامج الخاصــــة 

ة، مثل القرار  ــحة العالم ــ ة الصــ ة التي ُقطعت في قرارات جمع ــ ــ اســ ـــ ــمل هذه ١٢-٧٠ج ص علاللتزامات الســـ ــ . وتشــ
افحة الشــــاملة لســــرطان عن الرحم، دليل  القواعد والمعايير (مثل "الم ــة  ة الخاصــ ــع اإلرشــــادات العالم الجهود وضــ

ة")، ـــ ــ ــاســـ ـــ ـــات األســـ ـــ ــتثمار ( ٤إلى الممارســ ــ ــ ــة لجدو االســ ــ ــ وااللتزامات  ٥"إنقاذ األرواح وتقليل النفقات")،مثل ودراســ
ناء القدرات ة و م ا؛ واُألطر  أدوات (مثل مجموعات اإلقل مي ألفرق تب اإلقل الم ــــة  ــ ـــ ـــل الخاصـــ ــ ـــ ــ التخط والتواصــ

مي لجنوب  تب اإلقل ة والم ــحة للبلدان األمر ــ ومنظمة الصــ ــرق المتوســ مي لشــ تب اإلقل الم ــة  ة الخاصــ م اإلقل
ــرق  ــ ــرطان والتدرب ال شــ ــ ــأن الرادة في مجال الســ ـــ شـ ا؛ وحلقات العمل  ـــ ــ ــيآسـ ـــ تب سـ الم ـــة  ــ تولوجي الوطني الخاصـ

ـــرطان عن الرحم وتدبيرها  ـــ قة لسـ ـــا ـــ ؛ والتدرب في مجال الفحص لتحر اآلفات السـ مي لغرب المح الهاد اإلقل
ة؛ و قدمالذ ت العالجي ــحة للبلدان األمر ــأن األمراض غير حدات حزمة التدو ه منظمة الصـــ شـــ ة  ــ ـــاســـ خالت األســ

ا؛ مي لجنوب شـرق آسـ تب اإلقل ات  السـارة للم ا في وضـع االسـتراتيج مي ألورو تب اإلقل قدمه الم والدعم الذ 
ة الشاملة).   الوطن

  
  
  

                                                           
١     Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report 

of the 2017 global survey. Geneva: World Health Organization; 2018.  
٢           Allemani C, et al., Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): 

analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 
population-based registries in 71 countries. The Lancet, 391(10125), 1023-1075; and Assessing 
national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report of the 2017 
global survey. Geneva: World Health Organization; 2018.  

٣         Knaul FM, et al. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—an imperative 
of universal health coverage: the Lancet Commission report. The Lancet, Vol. 391, No. 10128 2017.  

  ./http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/cervical-cancer-guide/en انظر:   ٤
ة لألمراض غير    ٥ ـــتراتيج ة اســ ـــتجا ةجنيف .الســـــارةإنقاذ األرواح وتقليل النفقات: اســ ، ٢٠١٨ ؛: منظمة الصـــــحة العالم
)http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272534/WHO-NMH-NVI-18.8-eng.pdf?ua=1(. 
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ة ة العموم الت الصح إحد المش   التخلص من سرطان عن الرحم 
 
ار/ مايو دعوة إلى العمل.   -٩ ة للعمل  ، أصدر٢٠١٨في أ ة دعوة عالم المدير العام لمنظمة الصحة العالم

قة  ة لجعل التخلص منه حق اســ من أجل التخلص من ســرطان عن الرحم، مشــددًا على ضــرورة تجديد اإلرادة الســ
ما سل الضوء على ضرورة دمج  ع أصحاب المصلحة إلى االلتفاف حول هذا الهدف المشترك.  واقعة، ودعا جم

ة الخدمات الخ ــح ة الصــ ة إلى التغط ة وٕادراجه في النهوج الرام ة القو ــح ســــرطان عن الرحم في الُنظم الصــ اصــــة 
ما في ذلك  افة،  ــلحة  ـــ ــحاب المصــ ـــ لت هذه الدعوة إلى العمل بدعم قو من ِقبل مجموعات أصــ ـــاملة. وقد قو ـــ الشـ

عة لمنظومة األمم المتحدة، وق االت التا ادات المجتمع المدني والمؤســـســـات عدد من الدول األعضـــاء ورؤســـاء الو
شات مع سرطان عن الرحم. ة، وممثلو القطاع الخاص، والنساء المتعا م  األكاد

 
عه.   -١٠ ــر ــ ــ ـــ لفتها األمانة في عام تولّ جدو التخلص من المرض وتســ ة التي  م  ٢٠١٨ت الجماعات األكاد

ات المُ  ـــتراتيج ــاد لنمذجة أثر االســ ــ م المضـ ــمل التطع ــ مجّمعة التي تشـ ـــر والفحص لتحره فيروس الورم الحل شــ ي ال
ــينار عن طر وعالجه،  ات الناجمة حث مختلف الســ ــرطان عن الرحم والوف ســ ة  ـــا معدل اإلصـ ــة  وهات الخاصــ

م مخرجات النمذجة  ـــاورة من أجل تقي ــ ــ ة والتشـــ ـــلة من االجتماعات التقن ــ ـــ ــــلســ ــ ــ عنه عبر الزمن. وعقدت المنظمة ســ
جر وضــع المؤشــووضــعت تعرف التخلص من ســرط ة. و ة العموم الت الصــح إحد المشــ رات ان عن الرحم 

ة  ات المرحل ة والغا س ات التي سُتستهدف في سبيل الرئ سرطان عن الرحم والوف ة  إحداث أثر على معدل اإلصا
ســــواء  ــت٢٠٣٠-٢٠٢٠لفترة في االناجمة عنه ســــواًء  ع للتخلص من هذا حدد، والتي ســ ــار الذ ســــُيّت المرض  المســ

ظل  غي أن  الفعل، ين ــت منه  ــ ــ ـــ ــ ــ ع البلدان. وفي حال البلدان التي تقترب من التخلص منه أو التي تخلصــ في جم
. ًا على الحفا على الخلو منه وعلى الرصد الدقي يز منص  التر

 
األدوات  وقد أثبتت جهود النمذجة  -١١ ع البلدان  قه في جم ن تحق م ــرطان عن الرحم  ــ ـــ ــ ــ ـــ أن التخلص من سـ

افحته، ُتقترح ثالثة عوامل  ة الشــاملة من ســرطان عن الرحم وم الوقا ائز الخاصــة  ًا مع الر ًا. وتمشــ المتاحة حال
 لتسرع الوتيرة على النحو التالي:

ع  ـــر ــ ــلحة المتعددين  :١عامل التسـ ــ ـــ ـــحاب المصــ ــ ــ ومات والجهات يلزم بذل أصــ قة بين الح ـــّ ــ ــ للجهود المنســ
ة الناجمة عن نقص  ما القطاع الخاص، من أجل التغلب على القيود الحال ـــ ــ ـــ ــ ــ الفاعلة غير الدول، والســـ

شر والتفاوض للحصول على أسعار  مي ال سورةإمدادات اللقاح المضاد لفيروس الورم الحل عن طر  م
يل السوق؛  تش

ع  ة يلزم بذل أ :٢عامل التســر اف قة من أجل توفير إمدادات  صــحاب المصــلحة المتعددين للجهود المنســّ
ــورة ــــ سـ قة  وم ـــا ــ ات عالج اآلفات الســ ــــر وتكنولوج شـــ مي ال ارات تحر فيروس الورم الحل التكلفة من اخت
س إجرائها؛  للتسرطن ار وت ة االخت فحص التحر من حيث فّعال  من أجل تسرع أثر البرامج الخاصة 

ع عامل  ــر ـــة  :٣التســ ع في قدراتها الخاصــ ــّ ـــاعدة والدعم من أجل التوســـ المســ ــاء  ــ د الدول األعضـ يلزم تزو
قة والمتكام ــّ ــ ـــ ــ ــ الخدمات المنســ م  ة والمعالجة لبتقد ــعاع ــ ــ ــ ـــ ص والجراحة والمعالجة اإلشــ ــــخ ــ ــ ـــ ة في مجال التشــ

ة الملّطفة.  ة والرعا  المجموع
 

ع.   -١٢ ة لعوامل التســـر ـــيتطلب دعم الُنظم الصـــح ة سـ ـــتفادة من الُبنى التحت ــًا االسـ ضــ التخلص من المرض أ
ـــحة ــ الفعل ودمج الخدمات في ميدان الصـــ ة القائمة  ـــح ــ ــ م مثًال)؛ وتعزز و  أكمله الصـ ما يتجاوزه (إلى ميدان التعل

ما في ذلك التقي ة،  ــح ــ ــ ـــ ناء قدرات القو العاملة الصــ انة؛ و ــ ـــ ــ ــ ــترات والصــ ـــ ــ ــ المشــ ة وُنظم اإلمداد  م م الُنظم التنظ
عللحفا على معايير األداء والجودة؛  ــل الرف ــ ــ ـــ ــ ــ ــــبيل خل الطلب؛  والتواصــ ــ ــ ـــ ــ الجودة وتعبئة المجتمع المحلي في ســ

ة من المخاطر  ــات؛ وتوفير الحما ــ اســـ ــ ــ ــم الســـ ــ ة رســـ البّينات من أجل عمل ــّندة  ــ ــادات المســـ ــ والتحديث المنتظم لإلرشـــ
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ة ل افحة سرطان عن الرحم في الحزم الوطن ة وٕادراج م اسات المشابهة المال ات الس ة الشاملة أو آل ة الصح لرعا
الفعل.  القائمة 

 
ة.   -١٣ اســ ة من ِقبل الدول األعضــاء على مد اإلرادة الســ ســيتطلب التخلص من المرض بذل جهود جماع

ــأن التخلص من المرض ضـــرورًا لتأمين االســـتثمارات الفورة شـ ة  اســـي للخط الوطن  عدة عقود. وُعد الفهم الســـ
حلول عام  ات  ــاء والفت ع النســ ــول إلى جم ة في  ٢٠٣٠الالزمة للوصــ ـــا وااللتزام المتواصــــل بخفض معدالت اإلصـ

ة  ع المســتو للجمع اســي لالجتماع الثالث الرف ة التخلص من المرض. واإلعالن الســ ع البلدان وصــوًال إلى عت جم
ة (غير السارة) ة من األمراض غير المعد شأن الوقا افحتها لعام  العامة  سل الضوء على سرطان ٢٠١٨وم  ،

التوّسع في جهودها المبذولة في هذا الصدد. وُتعد خطة عمل مجلس قد و  ،عن الرحم ه الدول األعضاء  التزمت ف
افحته للفترة  ة من ســـرطان عن الرحم وم شـــأن الوقا ة  مثاًال  ٢٠٣٠-٢٠١٨إدارة منظمة الصـــحة للبلدان األمر

ــتفا ــ ــ ــي إلى على االسـ ـــ اســ ــ ــ ــ ة للمنظمة في دعم ما يلزم اآلن من ترجمة عاجلة للدعم السـ م ة اإلقل دة من الُبنى التحت
 توّسع. ٕالى عمل وطني و 

 
ة التنســي العالمي من أجل التخلص من المرض.   -١٤ ان المنظمة وفرقة عمل األمم المتحدة المشـــتر في إم

ة من األمراض غير ال الوقا ة  االت المعن ضــطلعا بدور في التنســـي بين الو افحتها أن  ة (غير الســارة) وم معد
ــأن  ــ شــ ة  ـــع الخط الوطن ة ووضـــ ــ ــ ســ ـــاق في تنفيذ اإلجراءات الرئ ــ ـــمان االتسـ ــلحة، لضـــ ـــ ـــحاب المصـ ع أصـــ بين جم

ـــيالتخلص من المرض.  ـــ ــ ــ ــ ة في الدعوةالجهات الفاعلة غير الدول  وتكتســـ ــاءلة وخل الطلب على  أهم ـــ ــ ــ ـــ ــ إلى المسـ
م ال  خدمات القائمة على المجتمع المحلي. الخدمات وتقد

 
ل وعوائد االستثمار.  -١٥ الحد من  التمو بيرة على االستثمار  عوائد  عود التخلص من سرطان عن الرحم  س

ـــرطان الغزو  ــ ــرطن والســـ ـــ قة للتســـ ــا ــ له عالج اآلفات الســــ ّ ــــ ــ شــ تالفي  التكاليف ومن العبء الذ  في عن الرحم، و
ة. ة واالجتماع اتهن العمل ة بين النساء في أوج ح اع اإلنتاج  ض

 
ــاء،   -١٦ ــ ـــ ــحة النســ ــ ــ ـــتثمار إلى تعزز صـــ ــ ـــ بيرًا من االسـ ومات والجهات المانحة قدرًا  في مجال وقد وّجهت الح

شــــر  ة والتدبير العالجي لفيروس العوز المناعي ال ة واإلنجاب ــ اســــب معرضــــة  ،مثالً  الصــــحة الجنســ ولكن تلك الم
سـرطان عن  سـبب سـرطان عن الرحم. وقد ثبت أن دمج الخدمات الخاصـة  اع في حال وفاة هؤالء النسـاء  للضـ
ــــر تنتج  شــ فيروس العوز المناعي ال ــــة  ــــرة أو الخدمات الخاصــ م األســ الرحم في الخدمات القائمة مثل خدمات تنظ

 ١لفة.فاءة التك في تحّسنالعنه أوجه التآزر و 
 

ــــتمر للتدخالت ذات   -١٧ ـــر المســ ــبيل دعم النشـــ ــعيدين الوطني والعالمي في ســــ ــ ــيلزم تعبئة الموارد على الصــ ــ وســ
شــأن التخلص من  ة التكلفة  ة المحســو ة التي ســتؤد إلى التخلص من المرض. وُعد وضــع الخط الوطن األولو

ومات ــتدام من ِقبل الح ـــ ــ ــ ل المســ قًا لتأمين التمو ــ ـــ ــ ــ ـــرطًا مســ ــ ـــ ما أن  المرض شـــ ة الدوليين.  اء التنم ــــر ــ ــ ة وشـــ الوطن
ل الخدمات على  ة المتصلة مالئم لتمو ل على نطاق سلسلة الرعا ضمن أن مستو التمو التخط المالي الدقي 

 نحو مستدام يتوّجه إلى تحقي النتائج. 
 

م.   -١٨ م البراالرصد والتقي سهم ُعد نظام الترصد الوطني مهمًا ألغراض الدعوة وتصم م، حيث إنه  مج والتقي
ة  ــــح ــ ــ ات الُنظم الصــــ دعم تحديد أولو ة البرامج القائمة و م فّعال ــبيلفي تقي ـــ ــ ــ ــين الخدمات المقدمة إلى  في ســـ ــ ــ ـــ ــ تحسـ

                                                           
١             White HL et al. Integrating cervical cancer screening and preventive treatment with family 

planning and HIV-related services. Int J Gynecol Obstet 2017; 138 (Suppl. 1): 41–46.  
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ـــة  انات الخاصـ غ عن الب شــــأن الســــرطان والحفا عليها من أجل التبل ة  ان ـــ ــاء الســــجالت السـ ــى. وُعد إنشــ المرضــ
ات ة والوف ون دمج ُنظم حاسم األ ،معدل اإلصا ة لرصد التقدم الوطني صوب التخلص من هذا المرض. وس هم

م وفحوص التحر وفيروس  التطع ــة  ــجالت الخاصـــ ــ ـــتمدة من السـ انات المســ ـــمان ر الب ة لضــ ـــح المعلومات الصــ
شر داعمًا في هذا الصدد.  العوز المناعي ال

 
ـــيُ   -١٩ ـــد العالمي ســ ــًال عن ذلك، فإن الرصــ ــّ وفضـــ ة ر تحقي األهســـ التخلص من  المحددة من أجلداف المرحل

عد عام  ادل الممارسات ٢٠٣٠المرض  شجع على ت ة؛ و االلتزامات الوطن ع التقدم الُمحرز في الوفاء  دعم تت ؛ و
ة الالزمة لدعم البلدان في سعيها إلى التخلص من المرض.  س  الجيدة وتحديد اإلجراءات الرئ

 
حث واالبتكار.   -٢٠ ــأن و ال ــ ــــّ من شــ ــع برنامج منســ ــ حدد ضــ ة أن  ــ ــاســــ ــ حوث التنفيذ األســ ــررة و ــ حوث الســ  لل

نة  ةالتدخالت الجديدة والمحسـّ ارات  غ ًا خ حوث قيد اإلجراء حال التعجيل بتحقي التخلص من المرض. وتشـمل ال
ات العالج والمعالجات الجديدة للســ شــر وتكنولوج مي ال م المضــاد لفيروس الورم الحل . جديدة للتطع رطان الغزو

ة) أن تزد من دعم  ــح ــ ــ ة المحمولة الصـــ ــــلك ــ ات الالســـ ة والمحمولة (مثل التقن ة الرقم ــأن الحلول التكنولوج ـــ ــ ومن شــ
ة البرامج.  فّعال

  
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذ 
 

ــاته على و  .بهذا التقررالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا   -٢١ ــ ــ ـــ ــ ـــ يز مناقشـ ذلك إلى تر م المزد هو مدعو  تقد
ـــادات ــ غي  من اإلرشــ ة التي ين ــأن الخطوات التال ــ ــبيل شـــ ــ ع في ســـ ـــرطان عن الرحم أن ُتّت ـــ ـــرع التخلص من سـ ــ تســ

لة ة مش ة عموم  .صح
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