
 

 

 

 
 

 
RESOLUTION 

 
  2–ق/64 ش م/ل إ اللجنة اإلقليمية
 2017تشرين األول/أكتوبر  لشـرق المتوسط

   الستونو  الرابعة الدورة
 من جدول األعمال )أ( 3البند 

 إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته

 ،اللجنة اإلقليميةإن 

 ؛1قنية حول إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحتهتبعد ما استعرضت الورقة ال

لجمعية الرفيع املستوى لالجتماع لبشأن اإلعالن السياسي  2011لعام  66/2قرار األمم املتحدة رقم  تستذكروإذ 
خطة اعتمد الذي  10-66الوقاية من األمراض غري املعدية )غري السارية( ومكافحتها، والقرار ج ص ع بشأن العامة 

بشأن  4-/ق56، والقرار ش م/ل إ2020-2013العمل العاملية بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 
حول  2-/ق59وقرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إق املتوسط؛ ر افحته يف إقليم شاسرتاتيجية الوقاية من السرطان ومك

ومنها ، بشأن األمراض غري السارية التزامات الدول األعضاء إزاء تنفيذ اإلعالن السياسي استناداً إىل إطار عمل إقليمي
 السرطان.

اهلدف وحتديدًا ، 2030خطة التنمية املستدامة لعام اليت تنشدها املستدامة وإذ تضع يف اعتبارها أهداف التنمية 
مبقدار الثلث حبلول عام  الساريةبشأن خفض الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري  4-3ن الغاية الثالث الذي يتضم  

  واليت لن تتحقق إال بإحراز تقدم ملموس يف الوقاية من السرطان ومكافحته؛، 2030

 إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته )املرفق هبذا القرار(؛ تعتمد .1

 :الدول األعضاء على ما يلي تحث .2

من عوامل  ، وربطها بتدابري للحد  هاوتوسيع نطاق السياسات والربامج الوطنية للوقاية من السرطان إدماج 1.2
  بالسرطان؛اإلصابة خطر 

________________________ 
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مع توجيهات  شياً ا، متسرتاتيجيات الكش  املبكر عن أمراض السرطان األكثر شيوعاً إعطاء األولوية ال 2.2
 منظمة الصحة العاملية؛

مع إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان  ، متاشياً وتقييمها م لرصد مكافحة السرطانظ  وتعزيز ن  إنشاء  3.2
 ؛ومكافحته

 السرطان ومكافحته؛آليات متويل مستدامة للوقاية من  ضمان 4.2

 :من املدير اإلقليمي ما يلي تطلب .3

 تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء لتنفيذ إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته؛ 1.3

  خطط أحباث بشأن السرطان تراعي االحتياجات الوطنية؛ دعم الدول األعضاء لوضع وتنفيذ 2.3

تنفيذ إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان  يفالتقدم الذي حترزه الدول األعضاء عن تقدمي تقرير  3.3
 ومكافحته إىل اللجنة اإلقليمية يف دورهتا السادسة والستني.



 

 

 

 إطار العمل اإلقليمي للوقاية من السرطان ومكافحته في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. 1الملحق 
 م سّودة للمناقشة 2017أيلول/سبتمرب 

 المؤشرات التدخالت االستراتيجية 

 في مجال
 الحوكمة 

 االستجابة الوطنية لألمراض غري الساريةيف إطار  إعداد اسرتاتيجية وخطة عمل متعددة القطاعات للوقاية من السرطان ومكافحته 

 إنشاء جلنة متعددة القطاعات معنية بالوقاية من السرطان ومكافحته 

 ضمان توافر ميزانية وطنية كافية ملكافحة السرطان 

 وحتديد آليات التمويل لتقليل املدفوعات الشخصية 1حتديد حزمة الرعاية األساسية للسرطان 

 ملكافحة السرطان تعيني مدير للربنامج الوطين 

 وتشمل كل جماالت الوقاية من ومتعددة القطاعات، وممولة وطنية، تنفيذية خطة عمل /اسرتاتيجية
 السرطان ومكافحته 

 المؤشرات التدخالت االستراتيجية 

 في مجال
 الوقاية 

  واتباع نظام غذائي صحي، ومكافحة تعاطي التبغ مبا يتماشى مع بدين، النشاط الالتدخالت اخلاصة بأمناط احلياة الصحية يف جماالت مكافحة التبغ، وممارسة
 إطار العمل اإلقليمي بشأن األمراض غري السارية.

  ضمان التمنيع ضد التهاب الكبدB  يف مرحلة الرضاعة 

 بة بسرطان عنق الرحمضمان التمنيع ضد فريوس الورم احلليمي البشري يف مرحلة ما قبل املراهقة يف البلدان اليت يرتفع فيها خطر اإلصا 

  منهاأو احلد   لتعرض للمسرطنات املهنية والبيئية مثل األسبستوسااحليلولة دون 

   من الطلب على التبغ مبوجب اتفاقية منظمة الصحة العاملية  اإلطارية بشأن  التدابري اخلمسة للحد
2مكافحة التبغ

 

   3من األنظمة الغذائية غري الصحية  التدابري األربعة للحد
 

  محلة توعية عامة وطنية واحدة على األقل بشأن النظام الغذائي/النشاط البدين على مدار اخلمس
 سنوات املاضية

  التهاب الكبد فريوس التغطية بالتطعيم ضدBعدد اجلرعات الثالثة من لقاح تابعة ، ورصد التغطية مب
(HepB3 )4الذي يعطى لألطفال الرضع  

 ورم احلليمي البشريالتغطية بالتطعيم ضد فريوس ال 

 المؤشرات التدخالت االستراتيجية 

 في مجال
الكشف  

 المبكر

 السرطان ذات األولوية، مع  أنواعمعايري مسندة بالبينات ومعتمدة على املستوى الوطين للكش  املبكر عن /بروتوكوالت/إعداد وتنفيذ وحتديث مبادئ توجيهية
 الرتكيز على التشخيص املبكر

  5السرطان ذات األولوية  ألنواعتعزيز التوعية اجملتمعية بشأن األعراض املبكرة 

  السرطان الشائعة إلحالة املرضى املصابني بتلك األعراض فوراً إىل خدمات التشخيص  ألنواعتعزيز التعليم املهين الصحي بشأن العالمات واألعراض املبكرة
 والعالج

  وإتاحتهاتكلفتها ضمان توافر االختبارات التشخيصية للحاالت املشتبه يف إصابتها وضمان القدرة على حتمل 

 برامج التشخيص املبكر والتحري الدوري لفاعلية تقييم ال 

   أنواعنات ومعتمدة على املستوى الوطين بشأن الكش  املبكر عن توافر مبادئ توجيهية مسندة بالبي 
5ولوية السرطان ذات األ

 

 نسبة مرضى السرطان الذين يتم تشخيص إصابتهم باملرض يف مرحلة مبكرة 

 لكش  لبرامج ذي و ِضع من أجل حتقيق ذلك الو معدالت الوفيات النامجة عن السرطان  خفض
 املبكر 

  خالل شهر واحد من ظهور الوقت املناسب نسبة مرضى السرطان الذين يتلقون تشخيصاً يف
 الرعاية الصحية األوليةاألعراض ضمن خدمات 

  عاماً والاليت خضعن لفحص سرطان عنق الرحم  49و 30نسبة النساء الاليت ترتاوح أعمارهن بني
للربامج   الفئات العمرية األصغر أو األكرب سناً وفقاً أيضاً مرة واحدة على األقل أو أكثر من ذلك، و 

4أو السياسات الوطنية 
 



  2–/ق64 إ م/ ل ش
 

4 

 

 

 

 .السرطان اإلجراءات التشخيصية واألدوية والتكنولوجيات واجلراحات والعالج اإلشعاعي ورعاية الناجني من املرضتتضمن حزمة رعاية  .1
خني يف األماكن العامة؛ والتحذيرات الصحية املصورة الكبرية/التغلي  البسيط؛ وحظر اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته؛ : زيادة ضرائب البيع واألسعار؛ وسياسات حظر التد2017تدابري احلد من الطلب على التبغ، رصد منظمة الصحة العاملية للتقدم الـم حرز بشأن األمراض غري السارية لعام  .2

 .وتنظيم محالت عرب وسائل اإلعالم
سويق لألطفال؛ ووضع قيود : سياسات احلد من استهالك امللح/الصوديوم؛ وسياسات احلد من استهالك األمحاض الدهنية املشّبعة والدهون املتحولة؛ ووضع قيود على الت2017ة لعام تدابري احلد من األنظمة الغذائية غري الصحية، رصد منظمة الصحة العاملية للتقدم الـم حرز بشأن األمراض غري الساري .3

 .لتسويق بدائل لنب األم
  /definition/en-tools/indicators-http://www.who.int/nmh/ncd( WHO 25 indicators of the Global Monitoring Framework on NCDs)ملي لرصد األمراض غري السارية مؤشراً يتضمنها اإلطار العا 25من مؤشرات منظمة الصحة العاملية البالغ عددها  .4
 .صابة هبا املتوقعة يف املستقبل( داخل البلدميكن اختيار أمراض السرطان ذات األولية للكش  املبكر استناداً إىل مدى قابليتها للكش  املبكر، وإىل معدل اإلصابة هبا )ومعدالت اإل .5

 

 المؤشرات التدخالت االستراتيجية 

في مجال التدبير 
 العالجي

  إعداد وتنفيذ وحتديث مبادئ توجيهية/بروتوكوالت/معايري مسندة بالبينات ومعتمدة على املستوى الوطين للتدبري العالجي
 السرطان ذات األولوية ألنواع

 تقييم متطلبات املوارد البشرية وإعداد خطط لتعزيز تلبية االحتياجات احمللية 

  وإتاحتها تكلفتهاوضمان القدرة على حتمل  1حزمة الرعاية األساسية للسرطانضمان توافر 

  تعزيز تنسيق نظام اإلحالة مع حتديد غايات تتعلق باحلد من التأخري يف التشخيص والعالج 

   السرطان  عألنوا نات ومعتمدة على املستوى الوطين للتدبري العالجي توافر مبادئ توجيهية/بروتوكوالت/معايري مسندة بالبي
 ذات األولوية

  هلم املوصوف يالعالج املقررنسبة املرضى الذين أهنوا 

 توافر املوارد البشرية واالسرتاتيجيات واخلطط الوطنية 

 المؤشرات التدخالت االستراتيجية 

 في مجال
 الرعاية الـُملطِّفة 

  خطط مكافحة السرطان الوطنية يفضمان إدراج الرعاية الـم لط فة 

  نات ومعتمدة على املستوى الوطين للرعاية الـم لط فةوتنفيذ وحتديث مبادئ توجيهية/بروتوكوالت/معايري مسندة بالبي  إعداد 

  نيالصحيالدراسية للعاملني ناهج املإدراج الرعاية الـم لط فة ضمن 

 عات متعددة، مبا يف ذلك ختفي  تطوير جمموعة متكاملة من خدمات الرعاية الـم لط فة اليت ميكن حتمل تكلفتها وتغطي قطا
 اآلالم، والدعم النفسي االجتماعي والروحاين يف املستشفيات واملرافق اجملتمعية

  ضمان توافر وإتاحة األدوية األفيونية واملسكنات وغريها من األدوية األساسية يف جمال الرعاية الـم لط فة، مع التغلب على
 احلواجز القانونية والتنظيمية

  مبادئ توجيهية/بروتوكوالت/معايري وطنية للرعاية الـم لط فةتوافر 

  ة املفعول املعادلة للمورفني )باستثناء امليثادون( يإتاحة الرعاية الـم لط فة الـم قدرة حسب استهالك املسكنات األفيونية القو
4لكل وفاة نامجة عن السرطان

 

  نيالصحي للعاملنيتوافر برامج التدريب  

 المؤشرات االستراتيجيةالتدخالت  

د في مجال الترص  
 والبحث

  االت اإلصابة بالسرطان الـم رتكزة على املستشفيات وعلى السكان وتغطي ما ال يقل عن مليون حل سجالتإنشاء وتعزيز
 نسمة

  املقّدمة من خالهلاإعداد نظام لرصد أداء الربامج الوطنية ملكافحة السرطان وجودة الرعاية 

 خطة حبثية بشأن السرطان فيما يتعلق باالحتياجات القطرية إعداد وتنفيذ 

  4نسمة  000 100معدل اإلصابة بالسرطان، حسب نوعه، لكل
 

   م/حتليل الثغرات بشأن تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة السرطانتوافر رصد التقد 

  عدد املطبوعات املتعلقة بالسرطان اليت يراجعها األقران 

http://www.who.int/nmh/ncd-tools/indicators-definition/en/

