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 : المواضيع التلية ثالث ورشات عمل لمناقشة تُعقد

 البشري لحليمياقاح فيروس الورم ل 

 لكشف المبكر عن سرطان عنق الرحما 

 العالج  إلىلتعاون والولوج ا 
 

 حيث تكونت كل مجموعة من مهنيي ،في كل ورشة عمل متخصصون في المجال اركش
مثلي الحكومات والوكاالت الدولية مكدا و في القطاع العام والخاص، وباحثين حةصال

 والمنظمات غير الحكومية وشركات األدوية والمعدات.
 

 البشري يلحليمابشأن لقاح فيروس الورم  تتوصيا
 

بعد تحليل الوضع الوبائي لسرطان عنق الرحم في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا والنقاشات 
 اقترح المشاركون التوصيات التالية: حول قيمة التمنيع كوسيلة لمكافحة سرطان عنق الرحم،

مج التلقيح الوطني في كل البشري في برنا لحليميالعمل على إدخال لقاح فيروس الورم ا .1
نية للتمنيع أن تلعب دورا هاما تقويجب على اللجنة ال منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، انبلد

 ؛في اتخاذ القرار إلدخال هذا اللقاح

 التالية: االعتباراتالبشري على  لحليمياالورم  إدخال لقاح فيروسركيز ت .2

 يركب اعتاللعبء سرطان عنق الرحم  التي يشكل فيهالبلدان على ا: المعضلةهمية أ 
 الحصول علىتنتظر  الن أ( (CIRC) المركز الدولي لبحوث السرطان تصنيف حسب)

عبء المرض ب ةالخاصالمعلومات المحلية ستبقى ، لكنلقاح. ال إلدخالالبيانات المحلية 
 األنشطة الوقائيةلتتبع وتقييم  ةضروري (الكشف، السجالت)

 مقارنة مع غيرها من المشاكل الصحية تهاأولوي 

  الفعاليةو  التكلفةالتوازن بين 

  البشري لحليمياالورم  فيروس للقاحالساكنة تقبل 

  ستمراريةالا و الولوجتأمين 

 القدرة على الوصول إلى الساكنة المستهدفة 

 هم توعيت تحسيسهم و اإلمكانيات المادية وذلك من خاللتخصيص  إلى القرار يصناع عفد .3
عن  الوقاية من اإلصابة به انيةمكرغم إية، مشكلة صح يعد سرطان عنق الرحمبكون 

 ؛طريق التلقيح
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عبئة االجتماعية، لقاح عن طريق تنظيم حمالت التوعية والتالإدخال تمهيد الطريق لنجاح  .4
رواد ، ويةعلمال تايفعاليات المجتمع )المنظمات غير الحكومية والجمع جميع ةوذلك بمشارك

 ؛المجتمعات المحلية، والفنانين والرياضيين، وما إلى ذلك(

اللقاح و كذا  لطلبل عالية نسبةلضمان  ،الصحة ومهنيتعزيز وعي الساكنة المستهدفة  .5
 جودة الخدمات؛

 استراتيجيةكما ينبغي أن تكون  تبة األولى،في المر سن البلوغ ةليالفتيات قب ستهدافا .6
 المستهدفة. الفيئة غ جلومن بل تمكنمالئمة حتى تالتطعيم 

لساكنة لتحقيق تغطية جيدة ل و زمة لضمان حقن الجرعات المطلوبةإعداد الموارد الال .7
 ، ودمجهالبشري لحليمياويجب وضع نظام للرصد والتقييم للقاح فيروس الورم  .المستهدفة

 ؛ لتمنيعلالوطني برنامج لل معلوماتيالنظام لافي 

من اجل وذلك قبل تعميمه على الصعيد الوطني،  تجريبيةلتلقيح في منطقة وضع مشروع ل .8
 تقدير التكلفة المحتملة؛وكذلك  ،لها الحلول المناسبة إيجادتحديد المعوقات الممكنة و 

ذا اللقاح ، مع األخذ مخطط العمل الوطني الخاص به ضمنلتواصل ل خطة شاملة إدراج .9
 االجتماعية والثقافية والدينية للساكنة. اتاالعتبار الخصوصيبعين 

 جبالتي ي وجهالمبكر لأل حديدلت  لوذلك اللقاح  دخالإل ىاألول سنةالإجراء تقييم خالل  .01
 تصحيحها.

في جميع مراحل برنامج التطعيم ضد وكدا التشاور معها للتمنيع  تقنيةإشراك اللجنة ال .00
 .والتقييم تتبعالتحضير والتنفيذ وال : البشري لحليمياوس الورم فير

 قيا، وتسهيل تبادل الخبرات منطقة الشرق األوسط وأفريتعزيز التعاون بين الدول في  .02
ويجب  .واالجتماعات التقنية والدورات التدريبية و ورشات العمل منتدياتالمعلومات في الو

 .التعاونفي هذا  ساسياأل دورالالسرطان لعب  ةمراقبعلى المنظمات العاملة في مجال 

 

 توصيات بشأن الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

 
بعد تحليل الوضع الوبائي لسرطان عنق الرحم في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، والمناقشات 

 ياتصسرطان عنق الرحم وخصو عتاللالحد من عبء لالكشف المبكر كوسيلة  أهميةحول 
 المشاركون إلى التوصيات التالية: توصل ،وطرق الكشف المتاحة ائلمختلف وس

 
هذا البرنامج  الشرق األوسط وأفريقيا. منطقة جميع بلدانفي  للكشف المبكر برنامج وضع .0

  لتقدير و ،ن اللسرطسجل  أو ةوبائي معطيات عدم وجود في حاالت حتىيوضع  ان يجب
 بدراسات أو القيام االستشفائية معطياتلا تجميع يجب االعتماد علىالمشكل   جسامة

 ؛ةكزمر
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 ب:البدا  .2

 حاالت و نالسرطا بلقما  حاالت لتشخيص وعالج قائمة المؤسسات الموجودة حصر 
 الرحم، ن عنقسرطا

 ( ا  والجغرافي يا  ادم) المؤسسات لهاده لنساءا إمكانية ولوج قييمت، 

 ؛كافيةتغطية  لىعصول للبحت على الحالنساء المستهدفات  تقدير عدد 

العالجات" قبل  + التشخيصية الفحوصات + ختباراال" بكامله المنظوم االعتبارعين ب ألخذا .3
أكبر عدد ب التكفل يمكن منسالذي يتم اختيار االختبار و ،المعتمد ختباراالاختيار 

 ؛المحليةالهيكلية واالقتصادية  للظروف ا  قتب النساء، من

على أساس  والعالج شخيصالت ات الكشف وفحوصاتختبارا بها تمالتي ست األماكن حديدت .4
 النساء؛ من أكبر عددإمكانية ولوجها من طرف 

األطباء ) واألطر الصحية  واإلمكانيات التقنية من حيث المرافق اإلمكانات الموجودة عزيزت .5
 الممرضات والقابالت(؛و واألخصائيينالعامين 

 و اإلداريين؛ الطبيةوشبه  ةيالطباألطر  في البرنامج: كوين كل الفاعلينت .6

ن أ هو يكون و التبرير ،والحصول عليها البرنامج لجميع مراحل خاصةالميزانية ال  حديدت .7
الخسائر  ناهيك عنالغازية،  اتالسرطان عالجمن تكلفة  قلا حاالت ما قبل السرطانعالج 

 ؛في سن الشباب ءفقدان النسا الناجمة عناالجتماعية و  األسريةاالختالالت  و االقتصادية

 ؛٪61 -51 ال تقل عنبالفحص بنسبة  النساء المستهدفات مشاركة على  لحصولا .8

تتردد عليها  التي في جميع األماكن ان التكفل بالحاالتضمو الفحص قيمةب التعريف عزيزت .9
والمدارس  الصحة اإلنجابية ومراكز الصحية األساسية مراكز الرعاية: بانتظام النساء

 .؛.. والجمعيات

 ؛التي عندهن فحوصات إجابيه  لنساءا جميع مان تتبعض .01

 البرنامج؛ في جميع مراحل مان جودة الخدماتض .00

 :وذلك ل الكشف المبكر برنامجب خاص يمعلوماتنظام  ضعو .02

 المراحل المختلفة للبرنامج، تتبع 

 لزم األمر، إذا ، وتعديلهاالبروتوكول في الشروط المحددة مراقبة العمليات وفق 

  الغازية. اتسرطانلوالتشخيص المبكر ل اإلصابات عدد البرنامج على رثيأتقياس 

 
على  والحصول ،لوضعه اإلرادة السياسيةب الكشف رهين برنامجنجاح  وعموما، فإن

 تحااللا عالج إلى فالكش إجراء اختبار منانطالقا  تنظيمه، وخاصة بهميزانية 
 .ليةالقدرات المح االعتبار مع األخذ بعين ،المشخصة
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 توصيات بشأن التعاون والولوج إلى العالج 

 

إلى العالج بشكل شامل بما في ذلك العالج  الولوج لقد خلص فريق العمل باإلجماع إلى أنه يجب
مع ضمانه بشكل مندمج ومتكامل في النظم  ،يفيلطتالعالج الكيميائي و اإلشعاعي، والجراحة وال

 الصحية.

ولوج إلى العالج ينبغي أن يحظى باألولوية على الصعيد كما أشار المشاركون إلى أن ال
مصالح ، كما يتطلب إنشاء لتزام سياسي على مستوى عال جدا  ا  صادرة عن  أولوية الوطني،
 .كل بلد عمل بها موارد بشرية مؤهلة، مع األخذ بعين االعتبار خصوصياتتمالئمة 

لمكافحة السرطان بدول المنطقة وتحسين  لدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ االستراتيجيات الوطنية
المشاركين بقوة مبادرة صاحبة السمو  يدعملمرضى المصابين بالسرطان، لالولوج إلى العالج 

سلمى الداعي إلى إنشاء صندوق إقليمي في الشرق األوسط وأفريقيا للوقاية  األميرة لال الملكي
 .من السرطان وعالجه

 

    :عة بما يليوصي المشاركون في هذه المجموي  

وضع تدريجي آلليات شراء جماعي لألدوية المضادة للسرطان، بدءا من األدوية األكثر  .0
 ؛استعماال، مع العمل على توحيد بروتوكوالت العالج بين البلدان بالمنطقة

 ؛مضادة للسرطانالدوية األتعزيز التشريعات لتحسين الحصول على   .2

شجيع استخدامها بجميع الوسائل بما في ذلك وت الجنيسةتسهيل الوصول إلى األدوية  .3
 ؛التشريعية، والعمل على نقل التكنولوجيا لتطوير اإلنتاج الوطني

دعوة منظمة الصحة العالمية إلى خلق مرصد دولي لألدوية المضادة للسرطان والذي يزود  .4
 ةالمؤهل وكدا مراكز اإلنتاج ،األدوية وجودتها ،البلدان األعضاء بمعلومات مفيدة كاألسعار

 ؛مسبقا

 ؛جهوي لخلق أو دعم مراكز العالج اإلشعاعي في بلدان المنطقةامج نوضع بر .5

تطوير المهارات البشرية في جميع المجاالت لمكافحة السرطان، وخاصة في مجاالت  .6
رة إلنشاء هذا السياق، فإن المجموعة تدعم بقوة المباد في و والعالج التلطيفي،الجراحة 

 ؛لم األورام""مدرسة أفريقية لع

الوطنية  المصالح العمومية جمع بينت ،في المنطقة كافحة السرطانم لدعم إنشاء لجنة إقليمية .7
 فيلجنة مهمة هاده اتتمثل القطاع الخاص، و والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني و

 في المنطقة. مكافحة السرطانل وطنيةال دعم االستراتيجيات

  




