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 چكیده

ی اجرای طرح برایسازمان تخصصی عنوان به 1۹65در سال المللی تحقيقات سرطان آژانس بين

حاضر  مقر آن شهر ليون فرانسه است و در حال. است هسيس شدأتکاهش گسترش سرطان،  منظوربه

انمارک، انادا، دکزيل، کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، بريتانيا، آمريكا، استراليا، اتريش، بلژيک، بر 26

ژانتين و آر رکيه،يس، ت، هلند، ايرلند، ژاپن، مراکش، نروژ، قطر، کره، روسيه، اسپانيا، سوئد، سوئفنالند

نهاد ور آژانس مذک .آن هستند عضو دائم( مجلس تصويب بدون اوليه موجب امضایبه )ايران راناي

 المللی پيرامونهای بينهمكاری یتخصصی سرطان سازمان بهداشت جهانی است که هدف آن ارتقا

و آن قانونی کشورهای عض های آژانس عمدتاً از طريق حق عضويتتحقيقات سرطان است. فعاليت

 یارتقا. کنندیم به آن کمک داوطلبانهطور بهنهادهای دولتی و غيردولتی هم ولی  ،شودمالی می أمينت

اهنگی و تخصص در همآژانس  مأموريتعنوان به المللی پيرامون تحقيقات سرطانهای بينهمكاری

يران پيش از عضويت ااست.  شده ذکر آنتوجه  عنوان ويژگی قابلها بهتحقيقات بين کشورها و سازمان

عدم يا  بررسی عضويت منظوربهاست.  های مختلف با ايران همكاری داشتهدر آژانس، اين نهاد در پروژه

مندی از مزايای رهآيا به :مثالعنوان به ،های مختلفی را پاسخ دادعضويت ايران در اين نهاد بايد پرسش

ز چه صورت بالقوه اعضويت در اين نهاد، دولت بهت عدم آن مستلزم عضويت در آژانس است؟ در صور

امند و ارد کددت در اين آژانس وجود ي؟ مالحظاتی که در رابطه با عضودمانبهره خواهد هايی بیفرصت

 ؟ است اشكاالتیچه  حاویاليحه تقديمی 

 دولت تيعضو حاضر حال در دسترس، در اطالعات و شده انجام یهایبررس به توجه با درمجموع

 ،است ريپذهيتوج یالمللنيو مناسبات ب یپلماسياز جنبه تقويت د صرفاً ،آژانس در رانيا یاسالم یجمهور

 یاياز مزا مندیبهره که دهدیم نشان آن یهاتيمورأم و اهداف همچنين و آژانس با یهمكار تجربه کهچرا

عضويت  اضافیاز مزايای  یدر آن گزارش رانيا تيبعد از عضو ضمندرو  ستيدر آن ن تيآن مستلزم عضو

نظام  برای بيماری اين مالی بارو همچنين  وميرمرگ در سرطان نقش به توجه با ايحالعلی. است ارائه نشده

 اينكه به منوط رود،می شمارسالمت، تقويت همكاری با نهادهای فعال در اين حوزه اقدامی مثبت به

 تضمين همكاری هایفرايندنيز در  مردم حقوق آن موازاتبه و باشد منافع با همراه کشور برای عضويت
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اليحه تقديمی و همچنين اصالح تبصره  ایمشروط به اصالح ايرادات شكلی و ترجمه ،منظور همينبهشود. 

 :شودمیبا تصويب آن موافقت  به شرح ذيل یهايو الحاق تبصره واحدهماده

جرای ادر  رانيا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس77فتادوهفتم )اصل ه تيرعا ـ «1»تبصره ـ 

 و (10ه )موضوع ماد ادشده،يهرگونه اصالح اساسنامه آژانس ويژه درخصوص مفاد اين اساسنامه به

   .است ی( اساسنامه، الزام2تكميلی موضوع ماده ) هایبرنامه اجرای همچنين

 یمهورج مقرراتو  یداخل نيقوان چارچوب در ايران با آژانس همكاری هرگونه ـ «2» تبصرهـ 

 . بود خواهد رانيا یاسالم

هرگونه  در مورد رانيا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس80) هشتادماصل  تيرعا ـ «3» تبصرهـ 

  است. یالزاماساسنامه  «8»و بند  واحدهمادهکمک موضوع 

 مورد رد ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 13۹) ونهميكصدوسی اصل رعايت ـ «4» تبصرهـ 

 . است الزامی اساسنامه اجرای

عی است پس از گذشت دو سال از تصويب اين قانون گزارش جام مكلفدولت  ـ «5»تبصره ـ 

ران در وردهای عضويت دولت جمهوری اسالمی اياها و دستکيفيت تعهدات، هزينهدرخصوص  ازجمله

  ورای اسالمی ارائه نمايد.آژانس به کميسيون بهداشت و درمان مجلس ش

 عضويت استمرار تصويب به منوط مذکور، آژانس در ايران اسالمی جمهوری دولت عضويت تداوم

 صورت ناي غير در بود، خواهد درمان و بهداشت کميسيون گزارش براساس اسالمی شورای مجلس در

 با طابقم مذکور، آژانس زا خروج به نسبت است مكلف دولت و شودمی تلقی يكنلمکان دولت عضويت

 . نمايد اقدام آژانس اساسنامه( 13) ماده

 

 مقدمه

خ تاريالمللی تحقيقات سرطان در عضويت دولت جمهوری اسالمی ايران در آژانس بيناليحه 

و تبصره  واحدهماده توسط مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد. اين اليحه شامل يک 01/07/13۹۹

 المللی تحقيقاتشود در آژانس بينه دولت اجازه داده میمذکور ب واحدهدهماموجب بهآن است. 

تبصره  مطابق. عضويت مربوط و يا کمک، اقدام نمايد عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق سرطان

ر مورد دقانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  (77)رعايت اصل هفتادوهفتم نيز  واحدهمادهذيل 

گزارش  .است ذکر شدهاساسنامه، الزامی  (10)ساسنامه آژانس يادشده، موضوع ماده اصالح ا هرگونه

اليحه را  ا آن،بالمللی تحقيقات سرطان و تجربه همكاری ايران حاضر ضمن ارائه تصويری از آژانس بين

  دهد.الزم را ارائه می هایپيشنهادمورد ارزيابی کارشناسی قرار داده و در پايان نيز 
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 1(IARCالمللي تحقیقات سرطان )اره آژانس بیندرب

 سیس، اركان اصلي و كشورهای عضوأالف( تاریخچه ت

 که است 2(WHO) جهانی بهداشت سازمان ذيل بخشی بين سازمانی سرطان، تحقيقات المللیبين آژانس

 سرطان، تخصصی سازمان عنوانبه سرطان، گسترش کاهش منظوربه طرحی اجرای برای 1۹65 سال در

 از آمريكا متحده اياالت و بريتانيا ايتاليا، آلمان، فدرال جمهوری فرانسه، کشورهای. است شده سيسأت

 اليزابت خانم عهدهرب آن فعلی مديريت و فرانسه ليون در نهاد اين مقر .هستند سازمان اين بنيانگذاران

 قوانين از تبعيت به موظف موعه،مج اين در عضويت برای هادولت. است برزيل کشور از ويدرپاس

 از اعضا از برخی استثناپذيری برمبنی قيدی و هستند عضويت حق ساليانه پرداخت ازجمله ،آژانس

 اين. است همراه مالی بار با آن در عضويت لذا .است نشده بينیپيش اساسنامه در مالی تعهدات انجام

 کاری هایزبان. است کل مديريت و علمی شورای م،حكا شورای رکنِ سه دارای سازمانی لحاظبه نهاد

 مقدور اسپانيولی و روسی هایزبان به سخنرانی ارائه اين وجود با. است فرانسوی و انگليسی نهاد اين

 ايتاليا، آلمان، فرانسه، کشور 26 اکنونهم. شودمی سازمانی زمانهم ترجمه مخاطبين برای و است

 مراکش، ژاپن، ايرلند، هلند، ،فنالند دانمارک، کانادا، برزيل، بلژيک، اتريش، ،استراليا آمريكا، بريتانيا،

 بدون عضويت موجببه ايران) ايران و آرژانتين ترکيه، سوئيس، سوئد، اسپانيا، روسيه، کره، قطر، نروژ،

 عضو هایدولت 1 جدول .هستند سرطان تحقيقات المللیبين آژانس دائم عضو 3(مجلس تصويب

  .دهدمی نشان هرکدام عضويت تاريخ براساس را نسآژا

 

 (2020مي  12المللي تحقیقات سرطان )تا های عضو آژانس بین. دولت1جدول 

 عضویت تاریخ كشور ردیف

 1۹65 سپتامبر 15 فرانسه 1

 1۹65 سپتامبر 15 آلمان 2

 1۹65 سپتامبر 15 ايتاليا 3

 1۹65 سپتامبر 23 استراليا 4

 1۹65 سپتامبر 23 روسيه فدراسيون 5

 1۹65 سپتامبر 15 انگلستان 6

 1۹65 سپتامبر 15 آمريكا متحده اياالت 7

 1۹67 آپريل 27 هلند 8

 1۹70 اکتبر 1۹ بلژيک ۹

 1۹72 می 12 ژاپن 10

                                                 
1. International Agency for Research on Cancer. 

2. World Health Organization. 

 یهاو مؤافقتنامه ها، قراردادهانامهها، مقاولهعهدنامه، اسالمي جمهوري اساسياصل هفتادوهفتم قانون  موجببه .3

، لذا عضويت ایران در آژانس مذكور بدون عبور از فرايند تصويب در برسد یاسالم یشورا مجلس بیتصو به دیبا یالمللنیب
 باشد. مجلس شوراي اسالمي مغاير با اصل مذكور از قانون اساسي مي
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 عضویت تاریخ كشور ردیف

 1۹86 آپريل 2۹ فنالند 12

 1۹7۹ می 3 سوئد 13

 1۹87 آپريل 2۹ نروژ 14

 1۹۹0 می 4 سوئيس 15

 2003 می 15 اسپانيا 16

 2006 می 18 کره جمهوری 17

 2006 می 18 هند 18

 2007 می 10 ايرلند 1۹

 2008 می 16 اتريش 20

 2013 می 16 برزيل 21

 2013 می 16 کانادا 22

 2013 می 16 قطر 23

 2015 می 13 مراکش 24

 2018 می 16 ايران اسالمی جمهوری 25

 201۹ می 16 مجارستان 26

Source: https://www.iarc.who.int/cards_page/organization-and-management.  

 .است درآورده قيتعل به آن در را خود تيعضو که بوده آژانس یاعضا از زين هيترک :توضیح

 

 ب( مفاد اساسنامه 

های اهداف، وظايف، دولت: ترتيب عبارتند ازبه آنها است که عناوين ماده 13شامل  نهاد اساسنامه اين

االجرا شدن، علمی، دبيرخانه، بودجه، دفتر مرکزی، اصالحات، الزم حكام، شورای ، ساختار، شورایعضو

های آن به شرح ذيل مأموريت 1،سايت آژانسبه استناد وب های عضو جديد و خروج از عضويت.دولت

 است:  اعالم شده

هدف آن ارتقای  نهاد تخصصی سرطان سازمان بهداشت جهانی است کهآژانس مذکور 

های تمهار کهای است رشتهيک نهاد بينو المللی پيرامون تحقيقات سرطان است های بينهمكاری

آورد تا علل یمزيستی را برای شناسايی موارد سرطان گردهم  آزمايشگاهی و آمار اپيدميولوژی، علوم

ز د. يكی اته شوو رنج ناشی از آن کاس سرطان، شناسايی، اقدامات پيشگيرانه اتخاذ و از بار بيماری

هاست و توجه اين آژانس، تخصص آن در هماهنگی تحقيقات بين کشورها و سازمان های قابلويژگی

صی به قه خاکند. آژانس عالالمللی اين فعاليت را تسهيل میيک سازمان بينعنوان به نقش مستقل آن

حققان مدرآمد متوسط، از طريق مشارکت و همكاری با درآمد و با انجام پژوهش در کشورهای کم

 . مناطق مذکور دارد

                                                 
1. www.iarc.who.int. 
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 هامأموریت و نقش( ج

   :است شرح آژانس بدينسايت وب استناد آن به تأکيدهای مورد آژانس با محوريت حوزه مأموريتنقش و 

 و زندگی سبک خطر عوامل نقش شدن مشخص بر آژانس 1:سرطان از پیشگیری و عللـ 

 تجربی هایمدل و جمعيت برمبتنی مطالعات در ژنتيكی زمينه با آنها متقابل اثر مطالعه و محيطیيستز

 کاری هایگروه با آژانس هایفعاليت مجموعه از اصلی عنصر آژانس، مونوگراف برنامه. کندمی کيدأت مناسب

 همچنين آژانس. کنندمی ارزيابی ار مشخص هایمواجهه زايیسرطان شواهد که است المللیبين متخصص

   .است پيشگيری راهبردهای ارزيابی و سرطان زودهنگام تشخيص برای مطالعاتی رويكردهای به متعهد

آژانس از طريق همكاری و کمک به ثبت سرطان و پايش  2:مرجعیت جهاني اطالعات سرطانـ 

يف بار اين بيماری در دنيا دارد. تغييرات و روند جغرافيايی آن در طول زمان، نقش مهمی در توص

بندی . طبقهاست 3(GLOBOCAN) قاره و گلوبوکن پنجانتشارات اصلی آن شامل وقوع سرطان در 

منبع ديگری برای ، سازمان بهداشت جهانی گزارش شده« کتاب آبی»تومورهای انسانی که در مجموعه 

در های خود را کند تا يافتهتالش میمحققان سرطان و پزشكان در دنياست. آژانس در همه موارد 

 در اختيار مخاطبان قرار دهد.سطح وسيعی 

 پزشكی اطالعات بانک يک آژانس، کنندگیهماهنگ نقش نتايج از يكی 4:پزشكي اطالعات جهاني بانكـ 

 زودرس يصتشخ علل، مطالعه برای را آزمايشگاه برمبتنی نوآورانه شناسیروش کاربرد زمينه منبع، اين. است

 . کندمی ايجاد المللیبين متعدد شرکای با تجميعی مطالعات طريق از سرطان، از پيشگيری و

 جهان سراسر در سرطان محققان آموزش آژانس، موريتأم اصلی هایبخش از يكی 5:تعلیم و آموزشـ 

 آموزش ،آژانس اولويت. ابديمی تحقق نشريات و هادوره تحصيلی، هایهزينهکمک طريق از امر اين که است

 . است سرطان ثبت و سرطان اپيدميولوژی هایحوزه در و متوسط درآمد با و درآمدکم کشورهای محققان

رابطه کاری نزديک بين  6:های جهاني كنترل سرطانبر شواهد علم برای سیاستتولید مبتنيـ 

های کند تا يافتهينه را ايجاد میآژانس و سازمان مادر آن، يعنی سازمان بهداشت جهانی، اين زم

مثال، اين عنوان به شود.تبديل موقع کنترل سرطان های بهثر به سياستؤطور متحقيقاتی آژانس به

های مرتبط پيرامون کاهش استفاده از دخانيات، اجرای واکسيناسيون عليه ويروس در همكاری مسئله

در اجرای اقدامات  ای، مشخص است. آژانس مستقيماًخلهارزيابی اثربخشی راهبردهای مدا و با سرطان

 دهد. کنترلی مشارکت ندارد و يا در مورد درمان يا مراقبت از بيماران سرطانی پژوهش انجام نمی

                                                 
1. Causes and Prevention of Cancer.  

2. A Global Reference for Cancer Information.  

لحاظ ( است كه موضوع آن برآورد سرطان در هر كشور )بهIARCتحقیقات سرطان )المللي . گلوبوكن پروژه آژانس بین3

 نقاط و جنسیت سرطان با استفاده از چندين روش برآورد( است.  

4. Global Cancer Biobank.  

5. Education and Training.  

6. Producing Evidence-based Science for Global Cancer Control Policies. 
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 ،کنندیمکشور در آژانس کار  50نفر از  320طور معمول به :است شدهسايت آژانس درج وبدر 

کنند به یاری ماری آن، تعداد کل افرادی که در سراسر دنيا با آن همكدليل شبكه گسترده همكولی به

درآمد و با رسد. آژانس يک دستورالعمل جهانی دارد که براساس آن بر کشورهای کمهزاران نفر می

 ،است فتهار گردرآمد متوسط که به منابع بيشتری نياز دارند و بيماری سرطان در آنها مورد غفلت قر

نسانی، االمللی پيرامون داليل سرطان آژانس، هماهنگی مطالعات بين موریتأمشد.  واهدتمرکز خ

ر حقيقات دقای تزايی و راهبردهايی برای پيشگيری از سرطان، با تمرکز ويژه بر ارتهای سرطانمكانيسم

انس آژهمچنين عنوان شده است که  .است مناطقی از جهان است که چنين تحقيقاتی انجام نشده

 رطان،های مترقی تحقيقاتی سدليل تمرکز بر کشورهای با درآمد متوسط و کم، در بين انجمنبه

ن رکای آشتوسعه، سرمايه خوبی برای  فرد است و دانش و تجربه کار آن در مناطق در حالمنحصربه

 کند.می اهمهای تحقيقاتی مشترک فرکه زيرساخت و تخصص محلی را از طريق پروژه شودمحسوب می

 

 آژانسمنابع مالي 

 هایتمشارک و داوطلبانه شده، حساب اصلی مشارکتمنابع مالی آژانس از طريق بودجه ارزيابی

 اند.هشوند که هرکدام در ذيل توضيح داده شدمين میأت داوطلبانه

شورهای عضو از طريق حق عضويت قانونی ک های آژانس عمدتاً: فعاليتشدهالف( بودجه ارزیابي

های عضو در بودجه منظم آژانس با استفاده از روش مصوب شورای شود. سهم دولتمالی می تأمين

های عضو صورت يكسان بين دولتدرصد اول بودجه به 70موجب آن شود که بهحكام ارزيابی می

. شودارزيابی می مطابق با يک سيستم واحدمانده، باقیدرصد  30بندی ولی سهم ،شودتسهيم می

 شوند.بندی میگروه طبقه پنجهای عضو در دولتسپس طبق مقياس ارزيابی سازمان بهداشت جهانی، 

مشارکت  1اند در حساب اصلی مشارکت داوطلبانههای عضو متعهد شدهعالوه بر سهم فوق، برخی دولت

 ت. تكميل بودجه منظم استقرار يافته اس منظوربهکنند. حساب مذکور 

 ،مال دوسوم حق عضويت، سيک ،آيند در سال اولتازگی به عضويت آژانس درمیکشورهايی که به

سهيل تکنند که اين امر برای تشويق و دوسوم و در سال سوم تمام مبلغ عضويت را پرداخت می

ق حهمچنين هر کشوری که از عضويت آژانس خارج شود، بايد . است عضويت آژانس تصويب شده

 . صورت کامل پرداخت نمايدويت سال اول و دوم خود را بهعض

                                                 
1. Core Voluntary Contributions 
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 26به  2008کشور در سال  1۹افزايش اعضا از دليل بودجه منظم آژانس در طول دهه قبل به

طی را  آن یاست. نمودار ذيل، وضعيت بودجه آژانس و تعداد اعضا رشد کرده 2020کشور در سال 

  دهد.نشان می 2008-2021های سال

 

 2008-2021های طي سال س. تعداد اعضا و بودجه كل آژان1مودار ن

 
Source: https://www.iarc.who.int/about-iarc-funding-regularbudget. 

 

 رایآژانس ب 2018-201۹و  2020-2021های منظم دوساله ترتيب بودجهبه 3 و 2نمودارهای 

 :دهند. اين اهداف عبارتند ازهدف راهبردی آن را نشان می 6تخصيص به 

 توصيف وقوع سرطان .1

 شناسايی داليل سرطان .2

 ارزيابی و اجرای راهبردهای کنترل و پيشگيری از سرطان .3

 افزايش ظرفيت برای تحقيقات سرطان .4

 انس در تحقيقات جهانی سرطانايجاد رهبری راهبردی و افزايش اثر مشارکت آژ .5

 ثر و هماهنگی تحقيقاتؤانجام و حمايت از اجرای م .6

https://www.iarc.who.int/about-iarc-funding-regularbudget
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 های منظم . سهم هركدام از اهداف راهبردی آژانس در بودجه2نمودار 

 2018-2019و  2020-2021دوساله 

 
Source: Ibid. 

 

 های اهبردی آژانس در دورهاز اهداف ریك هرو مخارج  . میزان بودجه3نمودار 

 

 (يورو ميليون)     2018-2019 و 2020-2021دوساله 

 
Source: Ibid. 

 

مدت خود را از سازد تا راهبرد ميانها آژانس را قادر میاين مشارکت های داوطلبانه:مشاركتب( 

آژانس از طريق  بودجهسوم يک تقريباً 201۹طريق تكميل بودجه منظم اجرا کند. در سال 

های مختلفی شامل نهادهای است. اهداکنندگان فعلی از بخش شده تأمين های داوطلبانهمشارکت

های خيريه هستند. در اين بنيادها و سازمانهای غيردولتی، المللی، سازمانهای بينسازمان دولتی،

تحقيقات سرطان انگليس، شورای تحقيقات پزشكی انگليس،  ميان انستيتو بهداشت ملی آمريكا،

سسه ملی سرطان ؤمالمللی تحقيقات سرطان، بنياد بيل و ملينداگيتس، کميسيون اروپا، صندوق بين

شمار از اهداکنندگان بزرگ بهفرانسه فرانسه و چند نهاد ديگر در فرانسه نظير آژانس سالمت ملی 
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که در مورد  همچنين اعالم شده آژانس است. ييدأ، منوط به تصويب و تهاپرداخت مشارکتروند. می

سسات ؤهای بالقوه بازيگران غيردولتی، نهادهای بخش خصوصی، بنيادهای بشردوستانه و مکمک

ها يا اشخاصی که هر نوع های سازمانچنين آژانس کمکمشود و هخطر انجام می علمی، ارزيابی

قراردادهای منعقد  ،4طور که در نمودار پذيرد. همانانيات يا سالح دارند را نمیارتباطی با صنايع دخ

های داوطلبانه ای از طريق مشارکتهای فزاينده، آژانس کمکشده سه سال گذشته نشان داده شده

که  استساله( 3-5چندساله ) های تحصيلیهزينهکمکاست. اين قراردادها شامل  کسب کرده

های داوطلبانه طی پنج درآمد و هزينه ناشی از کمک شوند.های مربوط طی دوره اهدا تقسيم میهزينه

، آژانس فهرستی از یپژوهشهای فعاليتمنظور کمک به به. است 5سال اخير به شرح نمودار 

های مالی ککه کم انتفاعی در سراسر جهان تهيه کرده و المللی، غيرانتفاعیهای دولتی، بينسازمان

  دهند.برای تحقيقات سرطان را ارائه می

  

 های داوطلبانه نهادها به. ارزش قراردادهای منعقده در رابطه با كمك4نمودار 

 (يورو ميليون)    (2019-2015) المللي تحقیقات سرطانآژانس بین

 
 Source: Ibid. 
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 به آژانس های داوطلبانه نهادها و درآمد حاصل از كمك. وضعیت هزینه 5نمودار 

 )ميليون يورو(   (2019-2015) المللي تحقیقات سرطانبین

 
 Source: Ibid. 

 

 های تحقیقاتي آژانسپروژه

های تحقيقاتی آن، براساس سايت آژانس، پروژهآخرين اطالعات منتشر شده در وب بنابر

  :استشرح ذيل  شده بههای تعيينبندیدسته

 1بخش مراقبت سرطانـ 

رسانی بر وب است که آمار جهانی سرطان را برای اطالعيک پلتفرم مبتنی 2:رصدخانه جهانی سرطان .1

  دهد.سرطان ارائه می پژوهشدر مورد کنترل و 

نبع معتبری از اطالعات پيرامون م 3:(ACCIS) سيستم خودکار اطالعات سرطان دوران کودکی. 2

بروز سرطان و بقای کودکان و نوجوانان در اروپاست. هدف اصلی پروژه مذکور، انتشار گسترده اطالعات 

در راستای  ACCISهای مختلف در جمعيت جوان اروپاست. جامع در مورد وقوع و نتيجه سرطان

   کند.می ايجاد انگيزه میهای بهداشت عمورسانی در مورد سياستتحقيقات و اطالع

 . اطالعاتی منتشر نشده است 4:سرطان و چاقی .3

                                                 
1. Section of Cancer Surveillance 

2. Global Cancer Observatory 

3. Automated Cancer Information System. 

4. Cancer and Obesity 

http://gco.iarc.fr/obesity/home
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مدت نتيجه همكاری طوالنیقاره،  پنجسرطان در  يا بروز 1 5CI:(5CI)قاره  پنجبروز سرطان در  .4

سال يكبار  که هر پنج 5CIهای نگاریجموعه تکاست. م 2المللی ثبت سرطانبين آژانس و انجمن بين

های است. پايگاه المللی سرطان تبديل شدههای مربوط به بروز بينشوند به مرجع دادهمنتشر می

 های سرطاناز طريق ثبترا شده دسترسی به اطالعات دقيق پيرامون بروز سرطان ثبت CI5اطالعاتی 

 .کندفراهم می ای يا ملی( در جهان)منطقه

از ای هستردهای قابل مقايسه در مورد بروز سرطان، از طيف گهدف کلی اين مجموعه، ارائه داده

 مناطق جغرافيايی جهان، تا حدامكان است. 

 3بندی شواهدبخش تلفیق و طبقهـ 

های اصلی خود، اطالعات موريتأآژانس مطابق با يكی از م 4:های راهنمای پيشگيری از سرطانکتاب. 1

های کاری گروهکند. تهيه و منتشر می ،معتبری را در مورد علل و پيشگيری از سرطان در سراسر جهان

مرتبط با  شواهدکنند و وزن ای از دانشمندان متخصص، مطالعات منتشر شده را بررسی میرشتهميان

کنند. ارزيابی میرا د نکننده از سرطان عمل کنعنوان پيشگيریتوانند بههايی که میيا فعاليت عوامل

شده شامل عوامل شيميايی، اقدامات پيشگيرانه، غربالگری سرطان و کنترل های ارزيابیعوامل و فعاليت

 : ندهستذيل  شامل موارد های راهنمای پيشگيری از سرطان آژانسدخانيات است. منابع مالی کتابچه

 بنياد ارتقای تحقيق سرطان، ژاپنـ 

 وزارت بهداشت فدرال آلمانـ 

 وزارت بهداشت، جوانان و ورزش، فرانسهـ 

 بنياد بيل و مليندا گيتس، از طريق معاهده پيشگيری از سرطان دهانه رحمـ 

 صندوق جهانی تحقيق سرطانـ 

 انجمن سرطان آمريكاـ 

 آمريكا ها،شگيری از بيماریمراکز کنترل و پيـ 

 شورای تحقيقات پزشكی، انگلستانـ 

 مرکز همكاری عليه سرطان، کاناداـ 

عوامل محيطی که  IARCمونوگراف  5:هازا برای انسانخطر سرطان های شناسايی عواملمونوگراف .2

مواد شيميايی،  کند. عوامل مذکور شاملزايی دارد را شناسايی میبرای انسان خطرات سرطان

های شغلی، عوامل فيزيكی، عوامل بيولوژيكی و عوامل سبک زندگی است. های پيچيده، تماسترکيب

                                                 
1. Cancer Incidence in Five Continents 

2. International Association of Cancer Registries 

3. Section of Evidence Synthesis and Classification. 

4. IARC Handbooks of Cancer Prevention. 

5. Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans. 

http://ci5.iarc.fr/
http://ci5.iarc.fr/
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 منظوربهکمک علمی برای اقداماتشان عنوان به توانند از اين اطالعاتهای ملی بهداشت میآژانس

  کنند. زا استفادهجلوگيری از قرار گرفتن در معرض عوامل بالقوه سرطان

گروه  1:های آبی سازمان بهداشت جهانی()کتاب WHO/IARCهای تومور بندی سریطبقه. 3

بندی تومور های طبقهبندی تومورهای سازمان بهداشت جهانی در آژانس، مسئول انتشار سریطبقه

 سايت، کتاب تومورهای گوارشی وسازمان بهداشت جهانی است. اين گروه، ضمن ايجاد يک وب

  است. تومورهای سينه را منتشر کرده

 (Section of Mechanisms of Carcinogenesisزایي )های سرطانبخش مكانیسمـ 

 حق چاپ اينکه است ، خدمتی رايگان به جامعه علمی 53TPای پايگاه داده :53TPای پایگاه داده 

است.  المللی تحقيقات سرطان سازمان بهداشت جهانی در ليون فرانسه واگذار شدهيگاه داده به آژانس بينپا

صورت مجانی دانلود، استفاده و بازتوليد شوند، اما فروش يا استفاده با توانند بههای مندرج در آن میداده

ها و دادهده منوط به ارجاع مناسب به منبع است. و هرگونه استفااز آنها مجاز نبوده اهداف تجاری يا تبليغی 

 سازمان بهداشت جهانی هيچ اشاره شوند و آژانس/ارائه می «طور که هستهمان»اطالعات مندرج در اينجا 

 ب،يترتهمين دهند. بهيا صحبتی در مورد صحت، کامل يا مناسب بودن آنها برای يک هدف خاص ارائه نمی

اشت جهانی هيچ ضمانتی در رابطه با عدم نقض حقوق مالكيت شخص ثالث ارائه سازمان بهد آژانس/

گونه مسئوليتی در ارتباط با اتكا به اطالعات يا سازمان بهداشت جهانی هيچ دهد. بنابراين آژانس/نمی

ی نيست و به اآمده از اين منبع جايگزين مشاوره ژنتيكی حرفه دستپذيرد. اطالعات بهاستفاده از آنها نمی

   گيری پزشكی در نظر گرفته نشده است.اساس تصميمعنوان به قصد استفاده

  2هابخش عفونتـ 

 مطالعه 3:هند و اروپا در گردن و سر سرطان در ثرؤم عوامل ساير و انسانی پاپيلومای ويروس عفونت نقش

 «هند و اروپا در گردن و سر سرطان اتيولوژی در ثرؤم عوامل ساير و انسانی پاپيلومای ويروس عفونت نقش»

(HPV-AHEAD )ًسالمت ـ اروپا مشترک کار برنامه کميسيون هفتم چارچوب برنامه توسط اخيرا 

 با مرتبط هایسرطان اتيولوژی و اپيدميولوژی» ويژه طوربه. است شده بودجه مينأت ويژه طورهب ،2011

 ايتاليا، يونان، آلمان، فرانسه، بلژيک،) اروپايی کشور 6 از شريک ۹ مطالعه اين. شودمی ناميده «عفونت

 از زيادی تعداد جامع تحليل و تجزيه آن، اصلی هدف. شودمی شامل را هند از شريک يک و( اسپانيا

 شدن ترروشن و سرطان اين شناسیعلت مورد در بينش ارائه برای هند و اروپا در گردن و سر هایسرطان

                                                 
1. WHO/IARC Classification of Tumours Series (WHO Blue Book). 

2. Section of Infections 

3. HPV-AHEAD: Role of Human Papillomavirus Infection and Other co-factors in the Etiology of 

Head and Neck Cancer in Europe and India 

http://www-p53.iarc.fr/
http://hpv-ahead.iarc.fr/
http://hpv-ahead.iarc.fr/
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 تشخيص، غربالگری، برای را مهمی بينش برنامه اين که شودمی بينیپيش. است HPV عفونت نقش

 .دهد ارائه هانج نقاط ساير و هند اروپا، در HPV با مرتبط گردن و سر سرطان از پيشگيری و درمان

 

 سابقه همكاری ایران و آژانس 

بررسی  ،ثبت سرطان، های مختلفی پيرامون مسائلی نظير برنامه ملی کنترل سرطان ايرانهمكاری

آژانس  ويران امطالعه غربالگری سرطان روده بزرگ بين  و ارتباط هليكوباکترپيلوری با سرطان معده

به  ين بخشا. شايان ذکر است مواردی که در شودمیصورت گرفته که در ادامه اين بخش توضيح داده 

 ستند.شود مربوط به قبل از عضويت ايران در آژانس هآنها پرداخته می

 نماينده ازجمله) جهانی بهداشت سازمان نمايندگان ،2014 سال در :ایران سرطان كنترل ملي برنامهـ 

 درمان برای اقدام برنامه براساس اتمی انرژی المللیبين آژانس و( سرطان تحقيقات لیلالمبين آژانس

 یهايتوصيه به مأموريت اين. داشتند ايران از بازديدی سرطان کنترل وضعيت ارزيابی و 1(پكت) سرطان

 اين تأييد با. است هشد منجر ايران 2012 سال سرطان کنترل ملی برنامه مختلف جوانب ارتقای برای

 یارتقا منظوربه کارگروه 6 از متشكل سرطان کنترل ملی کميته بهداشت، وزارت توسط هاتوصيه

 که خاصی اقدامات سرطان، کنترل ملی رنامهب. گشت ايجاد وزارت اين توسط سرطان کنترل هایفعاليت

 ثبت تسكينی، خدمات درمان، زودهنگام، تشخيص پيشگيری،) داراولويت حوزه پنج در و سال پنج طی بايد

 مشخص را راهبردی مسائل ها،حوزه اين از هرکدام در آژانس. کرد تعيين را شدمی انجام( تحقيق و سرطان

 .شدند تعريف پايش هایشاخص و هافعاليت راهبردها، راهبردی، مسائل اين به پاسخ منظوربه و کرد

المللی آژانس بين 2انستيتو سرطان ايران و بخش مراقبت مرکز تحقيقات سرطانسرطان:  ثبتـ 

اقدام به  2015های کنترل سرطان، در جوالی سال توسعه و اجرای فعاليت منظوربه تحقيقات سرطان،

های تحقيقاتی اپيدميولوژی رتقای کيفيت و پوشش ثبت سرطان و توسعه پروژهپيرامون اهمكاری 

های منظور اين دو سازمان در راستای پشتيبانی و گسترش اين فعاليت توصيفی سرطان کردند. بدين

کننده آژانس برای توسعه نهاد جهانی هماهنگ چارچوب مشترک در ايران و کشورهای همسايه، در

 ادداشت موافقتنامه امضا کردند.ثبت سرطان، ي

 های آژانس با ايران،يكی ديگر از همكاری :بررسي ارتباط هلیكوباكترپیلوری با سرطان معدهـ 

ايران، با همكاری گروه اقدام و پيشگيری آژانس و انستيتو تحقيقات  ایبررسی اپيدميولوژيكی بدخيمی معده

المللی شيوع عفونت های بينل يكسری از بررسیبيماری گوارشی )ايران( است. اين مطالعه شام

ين سرطان معده، با هدف يای در مناطق با خطر باال و پاشناسی معدهبافت هليكوباکترپيلوری و تغييرات

                                                 
1. Programme of Action for Cancer Therapy.  

2. Survilance 

https://www.iaea.org/services/key-programmes/programme-of-action-for-cancer-therapy-pact
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بررسی اپيدميولوژيكی عفونت هليكوباکترپيلوری و ارتباط آن با سرطان معده است. مطالعه مذکور در 

های همكاری ين و باالی سرطان معده( انجام و توافقنامهيترتيب مناطق با نرخ پاشهرهای شيراز و اردبيل )به

  است. های محلی و مرکز تحقيقات بيماری گوارشی امضا شدهتحقيقاتی مربوط با دانشگاه

)ايران(، يک مطالعه  انستيتو تحقيقات بيماری گوارشی مطالعه غربالگری سرطان روده بزرگ:ـ 

برای غربالگری سرطان روده 1نوشيميايی مدفوعوپذيری استفاده از تست ايمامكان پايلوت در مورد

گروه غربالگری آژانس در تحليل و تفسير . (45-75نفر سنين بين  1044بزرگ در ايران انجام داد )

افزايش مشارکت جمعيت مناطق روستايی و  منظوربه 2نتايج مطالعه و در نقش هدايتگر سالمتی

  الگری و آگاهی در مورد سرطان روده بزرگ مشارکت کرد.شهری در غرب

 ،ژنتيک آژانس انستيتو تحقيقات بيماری گوارشی و گروه اپيدميولوژیمطالعه كوهورت گلستان: ـ 

های مری را در استان گلستان آغاز کردند: هدف اين مطالعه که با مطالعه کوهورت عوامل خطر بيماری

مالی شد، بررسی نقش مستقل و  مينأت 3«ندوق جهانی پژوهش سرطانص»پژوهشی اعتبار استفاده از 

ويژه رژيم غذايی ناسالم، مصرف ترياک و سرطان مری، بهمحتمل در رابطه با ترکيبی عوامل خطر 

 شرق ايران بود.  نوشيدن چای بسيار داغ در شمال

 مينأت 4«بريتانيا سرطان حقيقت» سسهؤم توسط که ديگری پروژه در ايران: مرتبط هایپروژه سایرـ 

 پروژه اين هدف. است کرده مشارکت ،کندمی درگير را کشور پنج از مرکز 20 از بيش و شده مالی

 در موجود موتاسيون اثر که است کليه و مری روده، سرطان به مبتال بيمار هزار پنج ژنوم توالی تعيين

 نشان و کرده مقايسه ناشناخته زایسرطان عوامل يیشناسا منظوربه را سرطانی و معمولی هایسلول

 10 حداقل) توجهی قابل مشارکت پروژه اين در ايران. شوندمی سرطان باعث چگونه آنها دهدمی

 از 5مری سنگفرشی سلول کارسينوم مورد 300 حدود شامل که است داشته (مورد 5000 از درصد

 100 و روده سرطان مورد 100 6،مری آدنوکارسينوم ردمو 200 باال، و متوسط ين،يپا خطر با مناطق

 . شودمی پانكراس سرطان مورد

                                                 
1. Faecal Immunochemical 

2. Health navigator 

3. World Cancer Research Fund. 

4. Cancer Research UK. 

5. Oesophagemal Squamous Cell Carcinoma. 

6. Oesophagemal Adenocarcinoma Cases. 
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 عضویت ایران در آژانس

هداشت، ولی طبق اظهارات مسئولين وزارت ب ،انس درآمده استژبه عضويت آ 2018ايران از سال 

ضويت يحه عتصويب مجلس، ال بدون عضويت حق پرداخت امكان عدم دليلدرمان و آموزش پزشكی به

انون قاصل هفتادوهفتم  موجببه است ذكر شایاناست.  در اين آژانس تهيه و تقديم مجلس شده

 یهاافقتنامهوها، قراردادها و منامهها، مقاولهعهدنامه ،ایران اسالمي جمهوری اساسي

 رمذكودر آژانس  انریا عضویتلذا  ،برسد ياسالم یشورا مجلس بیتصو به دیبا يالمللنیب

 اسياساز قانون  مذكوربا اصل  مغایر اسالمي شورایدر مجلس  تصویب فرایندبدون عبور از 

  .باشد پاسخگوخصوص  این درمحترم الزم است دولت  لذا ،باشدمي

 به کشور وقت بهداشت وزير طرف از 2017 می 4 تاريخ در آژانس در ايران عضويت درخواست

 شده متعهد بهداشت وزارت آن مطابق .است شده ارائه( چان مارگارت) جهانی شتبهدا سازمان مديرکل

 به آژانس، در يتعضو به مربوط مالی تعهد ازجمله آژانس، مقررات و قوانين اساسنامه، در مندرج مقررات

 حق س،آژان مالی اسناد طبق. بندد کارهب و کرده رعايت را شده تعيين آژانس حكام شورای توسط که شكلی

 تعيين يورو 4150۹۹ ،(201۹) دوم سال و يورو 204515 ،(2018) عضويت اول سال برای ايران عضويت

 و سوميک ترتيببه عضويت دوم و اول هایسال برای اعضا عضويت حق اينكه به توجه با بنابراين .است شده

 1.است شده تعيين يورو ارهز 600 حدود سال يک برای ايران کامل عضويت حق شود،می تعيين دوسوم

 رایب ايران قصد که است کرده اعالم بهداشت وزير درخواست، اين ذيل که است ذکر قابل

 همچنين و ايران مردم سالمتی ارتقای و عمومی بهداشت ملی مشكالت به پرداختن آژانس با همكاری

 پيشگيری و سرطان اليلد سرطان، پژوهش اپيدميولوژی پيرامون آژانس جهانی دستورکار در مشارکت

 . است سرطان با مبارزه برای

ژانس آهای وزارت بهداشت از حيث جلب همكاری ويژه اولويتعنوان به های ذيلهمچنين حوزه

 اند: عنوان شده

بت ثبرنامه »برای ارزيابی های علمی و فنی ويژه ارتقای ثبت سرطان در ايران و ارائه کمک. 1

 .هترين شواهد جهانی موجودببراساس  «سرطان ايران

                                                 
 مطابقاست  ذكر شايانشود. ميتومان برآورد  میلیارد 16حدود  تومان، هزار 28 ارز نرخبا احتساب  عضويتحق  اين .1

 1399در سال پزشكي،  آموزش و درمان بهداشت، وزارت از واصله هايگزارش همچنین و سنواتي بودجه قوانین بررسي
از )میلیارد تومان برآورد شده است  44 درمجموع ،كشورداخل  دردر حوزه سرطان  تحقیقاتامر اعتبارات اختصاص یافته برای 
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، تروزا تحقیقات معاونت هاييتحما ،مستقل ايبودجه رديفمحل مراکز تحقیقاتی دارای 

 یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یالحاق برخ قانون (56)ماده  اعتبارات موضوع و سرطان حوزه هايپژوهش از

 تحقیقات به مربوط اعتبارات جزئیات پیوست جداول. باشدمي تومان میلیارد 66 حدود ،1400 سال در رقم اين(. )2(دولت 

 . دهدمي نشان 1400 سال به منتهي هسال6 زماني دوره در را كشور داخل در سرطان حوزه
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 استفاده ،مستقيم عوامل مثال عنوانبه .سرطان خطر و شناسیعلت جنبه از خاص هایمشاوره ارائه. 2

 .شودمی استفاده ایماهواره امواج مقابل در که پارازيت زايیسرطان همچنين و هاکشآفت و کودها از روزافزون

 هایسرطان یبرا زودرس تشخيص فعلی هایبرنامه ارزيابی و واهدش برمبتنی هایمشاوره ارائه. 3

به رنامهب اينكه تضمين و ايران اسالمی جمهوری سالمت نظام در پستان و رحم دهانه کولورکتال،

 .کندمی کار درستی

 کيفيت و کميت برمبنی گزارشی آژانس، در ايران عضويت سال سه از بعد که است ذکر شايان

 از ،شده اعالم هایاولويت عمده بخش طرفی از .است نشده ارائه مدت اين در آژانس و راناي همكاری

 انتظار ،هداشتب وزارت اختيار در امكانات و تشكيالت به توجه با که است بهداشت وزارت ذاتی وظايف

 هایلويتاو ضمندر ،باشد داده انجام نيز مناسبی اقدامات هازمينه اين در مذکور وزارت رودمی

  .است شده تعيين آژانس با همكاری برای ايران طرف از محدودی

 

 الملليها و نهادهای بینمرتبط با عضویت در سازمانهای سیاستاهم قوانین و 

 های كلي علم و فناوری سیاستـ 

علمی،  ها، مراکزهای ارتباطات ملی و فراملی ميان دانشگاهتوسعه و تقويت شبكه ـ «5-8» بند

ها ریهمكا های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترشدانشمندان و پژوهشگران و بنگاه

 .در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولويت کشورهای اسالمی

رها و ساير کشو بخش در حوزه علم و فناوری باگسترش همكاری و تعامل فعال، سازنده و الهام ـ «۶» بند

 .ل کشورويژه جهان اسالم همراه با تحكيم استقالهای و جهانی بو فنی معتبر منطقهمراکز علمی 

 هجری شمسي 1404اسالمي ایران در افق  جمهوریانداز چشمـ 

 اسالمی هويت اب منطقه، سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جايگاه با يافتهتوسعه است کشوری ايران 

 اين افق در ايرانی جامعه .المللبين روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالم نجها در بخشالهام انقالبی، و

  .است دهش عنوان مصلحت و حكمت عزت، اصول براساس جهان با مؤثر و سازنده تعامل دارای اندازچشم

 نقشه جامع علمي سالمت كشورـ 

الن و کبرای دستيابی به اهداف  که است های کلیگيریجهتاز  «لالملثر در عرصه بينؤحضور م»

 اند. راهبردی نقشه جامع علمی سالمت پيشنهاد شده

در های علم و فناوری در حوزه سالمت از شاخصکه  ،«سهيل و ايجاد ارتباطاتت»ذيل عنوان 

های المللی )شامل: ايجاد پيمانتعامل با مراکز و نهادهای بيناست به نقشه جامع علمی سالمت کشور 
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المللی( و ايجاد سازوکار جهت تسهيل تبادالت علمی های همكاری بينای و يا عضويت در شبكهنطقهم

 .است شده تأکيد المللیو فناورانه )شامل: آموزش، توليد، انتقال و فروش( و جذب منابع مالی بين

 رج ازات خاسسؤهای همكاری برای ايجاد روابط با پژوهشگران و متدوين تفاهمنامههمچنين 

ت و حقيقاتکشور توسط وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت علوم، 

 است. از الزامات نقشه جامع علمی سالمت در نظر گرفته شده فناوری

 نقشه جامع علمي كشورـ 

ملی و فراهای مناسبات ملی شبكه توسعه و تقويت :9 كالن راهبرد ملي راهبردهای دوم بند 

 .بانز ارسىالمللى با اولويت کشورهاى اسالمى و کشورهاى فدانشمندان، پژوهشگران و همكارى بين

و  های علـومگسترش همـكارى در حـوزه: كشور فناوری و علم نظام كالن اهداف« 8» بند

 .المللیمعتبر بين علـمی فنـاورى با مراکز

 

 المللي تحقیقات سرطانبین سران در آژانارزیابي عضویت دولت جمهوری اسالمي ای

 یمسائل .است المللی از جوانب مختلفی قابل بررسیها و نهادهای بينارزيابی عضويت دولت در آژانس

ه آيند های کالن کشور، مالحظات حوزه سياست خارجی، وضعيت فعلی وراستايی با سياستنظير هم

وقی از اهم و مالحظات حق حوزه همكاری، ضرورت عضويت در نهاد مربوطه جهت استفاده از مزايای آن

 گيرند. آنهاست که در اين بخش مورد بررسی قرار می

 و اشاره شد، قوانين طور که در قسمت قبلی همان :هاقوانین و سیاستراستایي با هم

وده نم تأکيدهای علمی المللی در حوزهدر موارد مختلفی بر روابط و همكاری بينهای کشور سياست

ری با يران کشوا ،هجری شمسی 1404جمهوری اسالمی ايران در افق انداز است. براساس سند چشم

از  «لالملدر عرصه بين ثرؤحضور م»الملل خواهد بود و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين

مت که برای دستيابی به اهداف کالن و راهبردی نقشه جامع علمی سال است های کلیگيریجهت

 اورى باو فنـ های علـومگسترش همـكارى در حـوزهدر نقشه جامع علمی کشور، اند. پيشنهاد شده

 ست. ری کشور عنوان شده ااهداف کالن نظام علم و فناواز  المللیمعتبر بين علـمی مراکز

 های علمی و از ظرفيت : استفادهو محاسبات مرتبط با حوزه سیاست خارجي مالحظاتلحاظ به

ی ديپلماس» تحت عنوان، المللیهای بيناز طريق همكاریبا هدف تأمين اهداف و منافع ملی  پژوهشی

بات تا در مناس کندها کمک میدولتبه  ر. اين امبرندها از آن بهره میدولتای است که پديده «علمی

ی دهی به همكارهايی برای شكلالمللی که ماهيتاً سازمانهای بيندوجانبه يا چندجانبه خود در سازمان

 . ندت نمايجهانی مبادر هاینظام، به پيگيری منافع و مطالبات خود و تعامل با هستند المللیبين
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ر رطان دالمللی تحقيقات سجمهوری اسالمی ايران در آژانس بيناز طرفی اليحه عضويت دولت 

های ياستهای استكباری و سسابقه فشارهای دولتيعنی افزايش بی المللی خاص،فضای سياسی و بين

ای الش برهای خصمانه در تاست. سياست خصمانه آنها عليه کشورمان تنظيم و به مجلس تقديم شده

ها و نهادهای سازمان ازجملهداشتن آن از ترتيبات و توافقات جهانی و دور نگاه سازی ايرانمنزوی

كمرانی ست و حصحنه سيادر المللی بوده است. هرچند تحقق اهداف کارزار فشار حداکثری عليه ايران بين

ت که اس نآيد ؤهای استكباری با انقالب اسالمی مهای دشمنی دولتبا ناکامی همراه بوده، اما ريشه

ساس ار اين بسازی ايران کماکان ادامه خواهد يافت. تالش برای منزوی ازجملهنه آنها اقدامات خصما

دها و ا نهاهرگونه اقدام و ابتكاری که موجبات توسعه پيوندها و تعامالت جمهوری اسالمی ايران ب

عنوان هب ،شدنبا ح عاليه کشورمشروط بر آنكه مغاير با منافع و مصال ،های فراملی را فراهم سازدسازمان

گيرد. از ار میو تجويز قر تأکيدسازی عليه ايران مورد اثرسازی استراتژی منزویثر برای بیؤراهبردی م

ر )نمودا مکل عل بررسی سهم ايران در مقايسه با ميانگين جهانی از ديپلماسی علمی نسبت به توليد طرفی

 2015 تا 2000 سال از جهانی ميانگين با مقايسه در ن ديپلماسیاي از ايران سهم دهد کهنشان می (6

 قويت شود. تولی کماکان کمتر از آن است و لذا بايد  ،دهدمی نشان را رشدی به رو روند کلی طوربه

 

 . سهم ایران در مقایسه با میانگین جهاني از دیپلماسي۶نمودار 

 د كل علمیعلمي نسبت به تول 

 
 ... «چگونگی و ايران فرادستی اسناد در علمی ديپلماسی»پور، محمدیطيبه محمدی و نورمرتضی  :مأخذ

 

 مسئلهها، اين برای دولت المللیعضويت در نهادهای بين رغم امتيازاتعلیاست  گفتنیالبته 

 نظام در مشارکت سطح ،خود ملی منافع و هاسياستبراساس  دولتی و هر استدارای مالحظاتی نيز 

 نوعی صرفنظربه لهئنمايد. درواقع اين مسمی تعيين را المللیبين سازمان يک در متبلور جمعیِ اراده
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 تراضی موجبهب که است المللیبين تعهدات از ایپاره پذيرش و حاکميتی حقوق برخی از کردن

 با المللیبين نهاد اين در ايران سنجيده عضويت گمانبی. يابدمی فعليت جمعی اراده يک در هادولت

 اين در علمی هایماندگیعقب جبران برای تالش ايران، اسالمی جمهوری دولت بشردوستانه اهداف

بيماری  زمينه در تحقيقاتی و علمی وردهایادست آخرين از آگاهی و علم توليد در مشارکت زمينه،

 و حقوق تضييع گونههيچ ازهاج ايران دولت اينكه بر بود. مشروط خواهد راهگشا و همسو سرطان

  .ندهد ديگران از طرقی همچون دسترسی به اطالعات شهروندان، پژوهش بر روی آنها و... به استفادهسوء

های ريمهای ناشی از تحجهت وضعيته نكته مهم ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه ب

ود با خات مالی المللی و نيز انجام تعهددريافت خدمات بيندر دولت جمهوری اسالمی ايران المللی، بين

 مل است. أور تال قبل از الحاق ايران به آژانس درخؤای مواجه است. حال پاسخ به چند سمشكالت عديده

 تِ آژانستجهيزا ودولت ايران از امكانات، خدمات انتفاع . آيا با توجه به شرايط تحريم، امكان 1

 مالًعيت عالوصول خواهد بود يا اين وضعضو غيرِتحريمی نظير برزيل سهل هایتمانند ساير دولهب

  ؟اجباری قرار خواهد دادانتفاع را در يک موقعيت عدم  جمهوری اسالمی ايراندولت 

 هایتهرگونه دريافت مساعدت مالی و خدماتی آژانس موکول به کسب اجازه از دولاگر . 2

ز اصولِ عنوان يكی اه، ب«عزت» خروج از ضابطه منزلههود، به چه ميزان بکننده نظير آمريكا شتحريم

زت و عبر التزام به حكمت، مشی سياست خارجی دولت ايران مبنیگانه در تعيين خطراهنمای سه

وز د اخذ مجازمنني نيز مصلحت خواهد بود؟ آيا ما عالوه بر قيد عضويت در آژانس، برای دريافت خدمات

 جهت استثناپذيریِ موردی رژيم تحريمی خواهيم بود؟ ه ت آمريكا بدولاز 

المللی ينوليت بعوامل رافع مسئ»عنوان يكی از هعضو، توجيه تحريم را ب هایت. آيا آژانس و دول3

های مهای ايران در معاهده پاريس و عدم پذيرش توجيه تحريخواهند پذيرفت يا چالش «ايران

  خواهد شد؟تكرار المللی بين

هت ش در جبر وفاداری به هدف اساسنامه و تالمبنی. وفق تعهد دولت جمهوری اسالمی ايران 4

الی المللی، چنانچه تحقق چنين مهمی موکول به حصول ارتباطات مزدايی در عرصه بينسرطان

رمو و پال اتسبب عدم عضويت در معاهدهدولت جمهوری اسالمی ايران ب المللی باشد و متعاقباًبين

ين کنشی يا چن، آسازد هصورت کلی يا جزئی در مواردی برآوردنتواند اهداف اساسنامه را بهتی، افسی

  شد؟ المللی او تلقی نخواهداری بينكنقض هم منزلههاز جانب دولت جمهوری اسالمی ايران ب

المللی، تحفظ خود نسبت به نها در زمان الحاق به نهادهای بيدولت شايان ذکر است که معموالً

کنند. اين نمايند و در مواردی از حق شرط استفاده میاعالم می را موارد مختلف مرتبط با اساسنامه آن

کننده است. ها با يكديگر تعيينتعامل دولت در تعيين رژيم حقوقی حاکم بر آن نهاد و نحوه مسئله

. حق 1 :شونددسته تقسيم می سهلی در ارتباط با حق شرط به الملسيس و معاهدات بينأاسناد ت اساساً

. سند در 3است.  . حق شرط در متن سند منع شده2 .بينی شده و مجاز استشرط در متن سند پيش
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هر آنچه منع نشده » توان وفق قاعدهساکت است. در مورد اخير می يا اثباتاً ارتباط با حق شرط نفياً

  ن حق شرط منتفع شد.، از امكا«مجاز است

 به گزارش سازمان بهداشتبیني روند آن در آینده: وضعیت شیوع سرطان در كشور و پیش 

رگ است. مميليون  6/۹رود و عامل اصلی شمار میومير در دنيا بهسرطان، دومين عامل مرگ جهانی،

براساس است.  برآورد شده 2010تريليون دالر در سال  16/1های اقتصادی اين بيماری در دنيا هزينه

 130انه يهای ثبت سرطان در ايران سالمطابق داده گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

آمار کنند. وت میفدليل ابتال به اين بيماری هزار نفر نيز به 70شوند و هزار نفر به سرطان مبتال می

براساس نيز نشان داده است که  13۹3شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال  منتشر

 ايران ثر بر مرگ زودرس در جمعيتؤسومين عامل معنوان به ها، سرطانبندی اصلی بيماریتقسيم

رصد د 12اين عامل  13۹0است. در سال  خود اختصاص دادهها را بهدرصد مرگ 13که حدود  است

ليون دالر در مي 700ی در ايران بالغ بر اين بيمار خود اختصاص داده بود. هزينهمرگ زودرس را به

های زودرس است. لذا توجه به اين حوزه نقش مهمی در جلوگيری از مرگ برآورد شده 13۹6سال 

 المللی در اينهای بينگيری اثربخش از همكاریبهره جويی اقتصادی خواهد داشت.کشور و صرفه

  توجه قرار گيرد. ثر، موردؤم عنوان يكی از اقداماتتواند بهزمينه می

 

 بندی اصلي بیماری. عوامل مؤثر بر مرگ زودرس در كل جمعیت ایران براساس تقسیم7نمودار 

 .2016 ،گزارش سازمان بهداشت جهانی :مأخذ
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 ضرورت عضویت در نهاد مربوطه جهت استفاده از مزایای آن

 و 2018سال  ای که قبل ازگونهبه ،نياز به عضويت ندارد های آنه از ظرفيتآژانس و استفادهمكاری با 

المللی های بينهمكاری یارتقا .است داشتههمكاری  کشورمانسازمان، آژانس با ايران در عضويت 

تخصص آن در به است و  قرار گرفته تأکيدآژانس مورد  مأموريتعنوان به پيرامون تحقيقات سرطان

 توجه اين آژانس اشاره شده عنوان يک ويژگی قابلها بهنگی تحقيقات بين کشورها و سازمانهماه

 و دارد درآمد و با درآمد متوسطاست. همچنين آژانس عالقه خاصی به انجام پژوهش در کشورهای کم

درآمد کم دستورالعمل آژانس بر کشورهایبراساس ضمن دررسد. شبكه همكاران آن به هزاران نفر می

عنوان يک بيماری که مورد غفلت قرار و با درآمد متوسط که به منابع بيشتری نياز دارند و سرطان به

المللی پيرامون داليل سرطان موريت آژانس هماهنگی مطالعات بينأتمرکز خواهد شد. م ،گرفته

با تمرکز ويژه بر ارتقای  زايی و راهبردهايی برای پيشگيری از سرطان،های سرطانانسانی، مكانيسم

عضويت در اين البته است.  تحقيقات در مناطقی از جهان است که چنين تحقيقاتی در آنها انجام نشده

. شورای حكام وظيفه تصويب کندمیپذير امكانرا سازمان امكان حضور در شورای حكام اين آژانس 

همچنين  دارد.گيری در ابعاد دبيرخانه را مها و تصميبودجه، تصويب مقررات مالی، نظارت بر هزينه

های آژانس و تواند برنامه فعاليتهای شورای علمی، شورای حكام میپس از در نظر گرفتن توصيه

های شورای حكام توسط دوسوم اکثريت اعضای آن گيریهای اختصاصی را تصويب نمايد. تصميمپروژه

توانند يک نفر در شورای علمی آژانس داشته باشند که اين ن میهای عضو همچنيود. دولتشاتخاذ می

 . دهندخود را ارائه می هایپيشنهاد، های دائمیاعضا در مورد فعاليت

آژانس در  تصويب پارلمانی اساسنامهدر ساختار حقوقي آژانس: ها دولتبررسي از منظر تعهد  ـ

جمهوری اسالمی  آژانس از جانب مندرج در اساسنامه هایموريتأپذيرش اهداف و م منزلههايران ب

تعهدات  اين اساس دولت جمهوری اسالمی ايران با تصويب پارلمانی اساسنامه بر دامنهايران است. بر 

ه معنای مقصود اصلی اساسنامهب objective المللی خود خواهد افزود. در ماده اول اساسنامه، واژهبين

اتصال و تخصيص  «المللیاری بينكهم»موريت سازمان را به أم ،shallآور فعل الزام آمده است که با

عضو، مكلف به اقدام در چارچوب هدف اصلی سازمان  هایتاست. بر اين اساس تمامی دول داده

نمايند. ترکيب مبادرت المللی اری بينكبايست به هممی shallآور موجب فعل الزامههستند و ب

های اریكدسته از هم بر آنپذيری دارد و ممكن است مشتملقابليت تفسير «المللیری بيناكهم»

ها با در ماده سوم اساسنامه، دولت .المللی نيز گردد که چندان با منافع ملی ملت ايران همسو نباشدبين

د و اين برای انشدهآژانس مكلف به مراعات و اجرای مقررات  applyو  observeلحاظ دو فعلِ 

 shall ، از واژه(5)ماده  ازجملهاين اساسنامه های ديگر بخشدر  .کندتعهد ايجاد میعضو  هایتدول

عضو لحاظ گرديده است که تبعيت  هایتبرای دول «چارچوب هنجاری»کم يک استفاده شده و دست



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________ 
 

 

22 

 

توانند از اين چارچوب ی عضو نمیهااداره و نيل به مقاصد آژانس است. بنابراين دولت از آن الزمه

 . هنجاری عدول نمايند

. گيرد قرار دقيق مطالعه مورد و شده گردآوری هاتدول الحاق هایتمامی اعالميهشايان ذکر است 

 اعالم را نامهاساس با مرتبط مختلف موارد به نسبت خود تحفظ الحاق، زمان در عموماً هادولت چراکه

 بسيار يكديگر با هادولت تعامل نحوه و آژانس بر حاکم حقوقی رژيم تعيين در مسئله ناي که نمايندمی

  .است کنندهتعيين

 

 مالحظات مربوط به الیحه

 الف( مالحظات حقوقي

 بدون هایيا کمک وام و دادن : مطابق اصل مذکور، گرفتناصل هشتادم قانون اساسي مغایرت با 

ين ااز ، واحدهمادهلذا  ،باشد اسالمی شورای مجلس بايد با تصويب دولت از طرف و خارجی داخلی عوض

  .اردايرت دمغبا اصل مذکور از قانون اساسی دهد که به دولت اجازه پرداخت هرگونه کمک را می منظر

 آژانس ،اسنامهاس( 2استناد ماده ) به با توجه به اينكه: اساسي قانون هفتادوهفتم اصل با مغایرت 

ف مشخصی از اين تعري و چون نمايد اضافه های دائمیبرنامه را به ديگری )تكميلی( هایبرنامه تواندمی

 اسالمی شورای مجلس تصويب به و تعيين صريحاً است الزم بنابراين تصريح نشده است؛ هابرنامه

  .است اساسی قانون هفتادوهفتم اصل با صورت مغاير در غير اين برسند،

  50کشور و همكاری حدود  26عضويت : با توجه به وفصل اختالفم حلسمكانی بینيپیشعدم 

محتمل بودن ايجاد اختالف ميان اعضا و يا همكاران، فقدان  کشور و هزار پژوهشگر با آژانس و متعاقباً

در  معموالًبينی واجد ايراد است. دعاوی پيش فصلوسازوکاری جهت نحوه رسيدگی به اختالفات و حل

المللی در نظر وفصل اختالفات بينجهت حله المللی، مقررات و نهادی بسيس و معاهدات بينأاسناد ت

اری و تداوم حرکت در راستای دستيابی به اهداف مندرج كسن همحُ کنندهشود که تضمينگرفته می

ناپذير است و عدم لی اجتنابالملرآشوب بينپُ بروز اختالف در عرصهامروزه در متن سند است. 

های عضو را در يک وضعيت بالتكليف قرار تواند دولتوفصل اختالف میبينی نهاد و مقررات حلپيش

بينی در سند اساسنامه جهت عدم پيشه وفصل حقوقی اختالفات برواضح است که عدم حلپُ .دهد

جايگزين منطق  «قدرت رابطه»هايی وضعيت، چراکه در چنين شودها دولتموجب اضرار به تواند می

قانون اساسی جمهوری اسالمی، صلح  نهمویكصدوسيمطابق اصل  ضمناًگردد. می «برابری حقوقی»

 تئهي تصويب به در هر مورد، موکول داوری به آن يا ارجاع و دولتی عمومی اموال راجع به و دعاوی
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 باشد و در موارد مهم خارجی ادعو طرف که برسد. در مواردی مجلس عاطال و بايد به است وزيران

  .کندمی تعيين را قانون نيز برسد. موارد مهم مجلس تصويب به بايد داخلی

 

 دات مربوط به ترجمه اساسنامهاب( ایر

 اين .شودمی دهمشاه هاشتبا ترجمه از مواردی ،شده درج آژانس اساسنامه مفاد که اليحه از بخشی در 

 در مثال عنوانبه .است کنندهگمراه ،کندمی ايجاد تعهد اعضا برای که مواردی در خصوصبه موضوع

 الزام ایگوي یحقوق ادبيات در که هشد استفاده shall واژه از اساسنامه اين از زيادی هایقسمت

 زاماتال اين مخاطبِ اساسنامه، در جمندر اهداف مجريان عنوانهب عضو هایدولت و است حقوقی

 در اردمو برخی در مذکور واژه که است حالی در اين. هستند اساسنامه مفاد چارچوب در حقوقی

 shall واژه نيز اساسنامه اول ماده اول سطر همچون مواردی در .است شده ترجمه  will التين معنای

  .است نشده وارد ترجمه در اصالً

 ارد و ازبق نداختار مندرج در ترجمه اساسنامه با ساختار متن انگليسی آن تطاس شايان ذکر است

 اين جهت الزم است ترجمه صحيح به مجلس واصل گردد. 

 

 بندی و ارائه پیشنهادجمع

 دهد تا از طريقهای علمی و پژوهشی به کشورها اين امكان را میالمللی در حوزههای بينتقويت همكاری

وانين قسناد و که اموضوعی ؛ جهانی به پيگيری منافع و مطالبات خود مبادرت نمايند هاینظامتعامل با 

نيز با همين  IARC. اليحه عضويت ايران در است کردهکيد أآن ت بر باالدستی کشور ما در موارد مختلفی

 ن از سالايرا لبتهاست. ا های مربوط به تحقيقات سرطان تهيه شدهطور ويژه در حوزه همكاریتوجيه و به

 بيتصو لزومدليل دولت اين اليحه را بهو  است ی داشتهأبه عضويت اين آژانس درآمده و حق ر 2018

ی که نهاد. است کرده ارائه مذکور نهاد در رانيا تيعضو تداوم درواقع و تيعضو حق پرداخت یبرا مجلس

، العه عللرد مطحقيقات سرطان عنوان شده و زمينه کاربالمللی پيرامون تهای بينهدف آن ارتقای همكاری

 المللی ايجادنسياری از شرکای بيبتشخيص زودرس و پيشگيری از سرطان را از طريق مطالعات تجميعی با 

المللی، های بينسازمان نهادهای دولتی، هایها و کمکاز طريق حق عضويت IARCمنابع مالی  کند.می

   .شودمی تأمين های خيريهبنيادها و سازماندولتی، های غيرسازمان

وق، فژانس آهای انجام شده در اين گزارش، در مورد موضوع عضويت ايران در با توجه به بررسی

 شرح ذيل مطرح است که بايد مورد توجه قرار گيرند:  جوانب مختلفی به

ساله ايران سه داً؟ آيا عضويت حدواستآن  الف( آيا استفاده از مزايای اين نهاد مستلزم عضويت در

 است؟  ها شدهدر آژانس منجربه فرصت بيشتری برای ايران و تقويت همكاری
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باشد که در  تواند برای کشور ما داشتهصورت بالقوه چه مزايايی میب( عضويت در اين نهاد به

 بهره خواهد شد؟ صورت استنكاف از آن، کشور از آنها بی

مزايای  ثر ازؤاستفاده مموجود برای ، مالحظات IARC( به فرض موافقت با عضويت دولت در ج

 ضمن رعايت اصول عزت و مصلحت کدامند؟ ،اين نهاد

  د( اليحه تقديمی نيازمند چه اصالحاتی است؟

 اره کردهای آن، بايد اشله اول يعنی ضرورت عضويت در آژانس برای استفاده از مزيتئدر مورد مس 

ولی  ،دهندمی يافته و با درآمد باال تشكيلآژانس را کشورهای توسعه یرغم اينكه عمده اعضاکه علی

ش در م پژوهاست که اين نهاد عالقه خاصی به انجا کيد شدهأهای آژانس تموريتأدر شرح وظايف و م

 ،ردور دامناطق مذکدرآمد و با درآمد متوسط، از طريق مشارکت و همكاری با محققان کشورهای کم

های آژانس نيز کنند. پروژهای گسترده از هزاران نفر از سراسر دنيا با آن همكاری میطوری که شبكهبه

حتی در  .شودهای مختلف شامل میهمه کشورها را در قاره و معموالًنبوده محدود به کشورهای عضو 

 ر آژانس،ديران ويت قرار دارند. پيش از عضويت ادرآمد و با درآمد متوسط در اولمواردی کشورهای کم

به  منوط صرفاًهای آن لذا استفاده از مزيت ،است های مختلف با ايران همكاری داشتهاين نهاد در پروژه

اخير  ه سالس . در مورد کميت و کيفيت همكاری آژانس با ايران طی حدوداًنيستعضويت ايران در آن 

   .تگزارشی ارائه نشده و اطالعاتی نيز در دسترس نيس ،گذردمی که از عضويت دولت در آن

  بايد مورد توجه قرار گيرد: مسئلهدر مورد مزايای عضويت در آژانس دو   

 کمتر بودنشاهد  ،در مورد تقويت ديپلماسی علمی کشور هاقوانين و سياست تأکيدرغم علی. 1 

اليحه ن بايد تقويت شود. همچنيدر اين زمينه کشور و لذا هستيم سهم ايران از متوسط جهانی 

های المللی تحقيقات سرطان در فضای فشارعضويت دولت جمهوری اسالمی ايران در آژانس بين

المللی، بين است و ارتقای تعامالت کشور با نهادهای سازی ايران تقديم شدهمستكبران برای منزوی

   شود.توصيه میفشارها  اثرسازیبرای بی مؤثرعنوان راهبردی به

 با و آوردیاعضا فراهم م یرا برا یعلم یو شورا حكام یشورا در حضور امكان سازمان نيا در تيعضو. 2 

 بيتصو ريظن یمسائل بر توانیماز طريق اين عضويت  رسدمی نظربهمذکور،  یهاشورا اراتياخت به توجه

و  یدائم یهاتيفعال و رخانهيدب ابعاد در یريگميها و تصمنهيهز بر نظارت ،یمال مقررات بيوتص بودجه،

 و هاپروژه یدهجهت و یاثرگذار یبرا یفرصت تواندیم رياخ موضوع. شتگذا ريثأت یاختصاص یهاپروژه

 مبتال که اهم آوردفر آنها با مرتبط خطر عوامل و هاسرطان از یانواع مورد در قيتحق سمت به آژانس اقدامات

 سرطان شد هاشار که طورشود. همان ريبا آنها درگ ندهيدر آ کشور شودیم ینيبشيپ اياست و  رانيا هب

   .کندیم ليحمت جامعه بر را یاديز یهانهيهز که است کشوردر  ريوممرگ املوع ترينمهم از يكیعنوان به
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، مندیهبهرن اييای عضويت است؛ کشور ما از مزا مناسب مندیالبته اين امر منوط به امكان بهره

ها، ه تحريموجه بتمستلزم مشارکت فعال نمايندگان ايران در آژانس است، بايد ديد با  عالوه بر اينكه

کنندگان در اين شد يا تحريم مانند ديگر اعضا فراهم خواهدزمينه مشارکت فعال برای ايران نيز به

فاف شهای مستند و حليل و ارزيابی اين امر مستلزم ارائه گزارشتراشی خواهند کرد. البته تراستا مانع

   .استباره  اين نمايندگان ايران در

 وه نح مسئله ،مصلحت و حكمت عزت، اصول تيرعا ضمندر آژانس  رانيا تيعضو مالحظات درخصوص

 یاريراختيغ ليالد به( تيعضو حق پرداخت)ازجمله  تعهدات انجام امكان عدم طيشرا در نيز رانيتعامل با ا

 شودیسش مطرح مپر نيا درواقع ؛رديگ قرار توجه مورد ديبا که است یاتموضوع نيترمهم از م،يتحر رينظ

 رانيا یالمللنيب تيمسئول رفع یبرا یليدل عنوانرا به ميتحر همچون یطيشرا آژانس حكام یشورا ايآ که

 یاحتمال یهااستفادهسوء نهيزم جادياز ا یريشگيپجهت  یوجود سازوکار ضمندر. ريخ اي رفتيخواهند پذ

... و افراد یرو بر پژوهش ،یاطالعات یهابانک به یدسترس قيطر از که مارانيب و مردم حقوق عييتض و

   .است شابهم ینهادها و نهاد نيا در تيعضو با مرتبط مهممالحظات  ازجمله زيشود ن جاديا تواندیم

ژانس يشتر حائز اهميت است که در بررسی متن التين اساسنامه آآن جهت ب از موارد فوق

چارچوب  ام درعضو مكلف به اقد هایتکار رفته که برمبنای آنها دولههايی بمشخص شد عبارات و واژه

ير فسيرپذتکه با توجه به  ایاریك. همندهستالمللی مدنظر آن های بيناریكهدف اصلی آژانس و هم

نوعی يک هبر نوع آن ممكن است چندان با منافع ملت ايران همسو نباشد. درواقع بودن، به فراخو

ه باداره و نيل  است که تبعيت از آن الزمه عضو لحاظ گرديده هایتبرای دول «چارچوب هنجاری»

   .توانند از اين چارچوب هنجاری عدول نمايندهای عضو نمیدولتو مقاصد آژانس است 

 ارشنگعدم تطابق ، ایترجمه دارای ايرادات شده به مجلس در قسمت مفاد اساسنامه، اليحه تقديم 

رح سی بدين شقانون اسا مفاد دارای مغايرت با است و همچنيناساسنامه انگليسی با نسخه و ساختار 

دهد، در می از اين منظر که به دولت اجازه پرداخت هرگونه کمک را: مغايرت با اصل هشتادم )است

 كهاين دليلهب) موهفت(، اصل هفتادحالی که طبق اصل مذکور هر کمكی بايد به تصويب مجلس برسد

ديگری  هایبرنامه تواندمی آژانسو لذا تكميلی تصريح نشده است  هایتعريف مشخصی از برنامه

ابق اصل ونهم )مط(، اصل يكصدوسینمايد اضافه های دائمیبرنامه به تكميلی(تحت عنوان برنامه )

ف دعوی ی که طرداوری در موارد به آن يا ارجاع و دولتی عمومی اموال راجع به صلح و دعاویمذکور، 

وفصل می جهت حلسمكاني اصالًی باشد بايد به تصويب مجلس برسد؛ در اساسنامه آژانس جخار

  است(. بينی نشدهاختالفات احتمالی ميان اعضا و همچنين ميان اعضا و آژانس پيش

در حال حاضر عضويت دولت  ،و اطالعات در دسترس شدههای انجامبا توجه به بررسیدرمجموع 

المللی ديپلماسی و مناسبات بينتقويت از جنبه  صرفاًجمهوری اسالمی ايران در آژانس فوق 

دهد شان میهای آن نموريتأاهداف و م چنينچراکه تجربه همكاری با آژانس و هم .پذير استتوجيه
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آژانس ضمن بعد از عضويت ايران در در. مزايای آن مستلزم عضويت در آن نيستمندی از بهرهکه 

با توجه به نقش سرطان در است.  ارائه نشدهکشور اين عضويت برای  اضافی گزارشی از مزايای

ال در اين حوزه همكاری با نهادهای فع تقويتسالمت،  نظامبار مالی آن برای همچنين ومير و مرگ

های منحصر به حوزهمنافع  صرفاًنه البته ) همراه با منافعمنوط به اينكه  ،رودشمار میاقدامی مثبت به

تضمين حقوق موازات آن بهو برای کشور  درخواست وزارت بهداشت ايران( ذيلمحدود اعالم شده 

 و تقديمی اليحه ایترجمه و لیشك ايرادات اصالح به مشروط منظورهمين  به. باشدمردم ايران 

   :گردبا تصويب آن موافقت می ذيل شرح به يیهاتبصره الحاق و واحدهماده تبصره اصالح همچنين

ی مفاد اجرا ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در77رعايت اصل هفتادوهفتم ) ـ «1» تبصره

( و همچنين 10)ژانس يادشده، موضوع ماده اصالح اساسنامه آ هرگونهدرخصوص ويژه اين اساسنامه به

   .اساسنامه، الزامی است( 2های تكميلی موضوع ماده )اجرای برنامه

اسالمی  هرگونه همكاری ايران با آژانس در چارچوب قوانين و مقررات جمهوری ـ «2» تبصره

   ايران خواهد بود.

هرگونه  سالمی ايران در مورد( قانون اساسی جمهوری ا80رعايت اصل هشتادم ) ـ «3» تبصره

  اساسنامه الزامی است. «8»و بند  واحدهمادهکمک موضوع 

ر مورد ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران د13۹ونهم )رعايت اصل يكصدوسی ـ «4» تبصره

 اجرای اساسنامه الزامی است. 

 ش جامعیاست پس از گذشت دو سال از تصويب اين قانون گزار مكلفدولت  ـ «5» تبصره

در  رانوردهای عضويت دولت جمهوری اسالمی اياها و دستکيفيت تعهدات، هزينهدرخصوص  ازجمله

 آژانس به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد.

ت ر عضويمذکور، منوط به تصويب استمرادر آژانس  جمهوری اسالمی ايران تداوم عضويت دولت

 صورت ينگزارش کميسيون بهداشت و درمان خواهد بود، در غير ابراساس ی در مجلس شورای اسالم

ا بطابق مشود و دولت مكلف است نسبت به خروج از آژانس مذکور، يكن تلقی میلمعضويت دولت کان

 ( اساسنامه آژانس اقدام نمايد. 13ماده )
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  هاپیوست 

 (1400-1395ای مستقل ). اعتبارات مراكز تحقیقاتي دارای ردیف بودجه1 پیوست
 (ريال ميليون)

 عنوان
 سال

1395 

 سال

139۶ 

 لسا

1397 

 سال

1398 

 سال

1399 

 سال

1400 

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 سرطان تحقيقات مرکز ـ تهران
-     55000 

     31758 - برست سرطان تحقيقات مرکز ـ دانشگاهی جهاد

 مانیدر بهداشتی، خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 تراپیسل و هماتولوژی آنكولوژی، پژوهشكدهـ  تهران
     132۹1۹ 

 درمانی بهداشتی، خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 کبد و گوارش هایبيماری پژوهشكده ـ تهران
- -    15۹510 

 درمانی بهداشتی، خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 کبد و گوارش پژوهشكده ـ بهشتی شهيد
     12۹415 

 درمانی بهداشتی، خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 دکب و گوارش تحقيقات مرکز ـ شرقی آذربايجان استان
     ۹4380 

 12197۶18783429۶299308۶0042370۶۶20402 مجموع

 .سنواتی بودجه قوانين: مأخذ
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های معاونت تحقیقات وزات بهداشت، درمان و آموزش . اعتبارات مربوط به حمایت2 پیوست

 های حوزه سرطانپزشكي از پژوهش
 (ريال ميليون)

 دانشگاه
 سال

1395 

 سال

139۶ 

 سال

1397 

 سال

1398 

 سال

1399 
 1400 سال

 600 - - 300  300 اروميه پزشكی علوم

 450 - - - 450 - اصفهان پزشكی علوم

 300 - - - - 300 اهواز پزشكی علوم

 250 250 - - - - بابل پزشكی علوم

 500 - - 500 - - بوشهر پزشكی علوم

 800 - 500 - - 300 تبريز پزشكی علوم

 ۹400 5000 1000 500 1500 1400 تهران پزشكی علوم

 5050 - 2100 - 2۹50 - بهشتی شهيد پزشكی علوم

 800 - - 500 300 - شيراز پزشكی علوم

 500 - - 500 - - کرمان پزشكی علوم

 300 - - - - 300 کرمانشاه پزشكی علوم

 200 - - - 200 - گلستان پزشكی علوم

 100 - - 400 - 300 مازندران پزشكی علوم

 1320 250 - - 550 520 مشهد پزشكی علوم

 600 - - - - 600 هرمزگانپزشكی  علوم

 500 - - - 200 300 يزدپزشكی  علوم

 18780 2000 2680 4300 2650 715 برست ـ دانشگاهی جهاد

 40450 7500 ۶280 7000 8800 5035 مجموع

 .پزشكی آموزش و درمان بهداشت،وزارت  :مأخذ
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قانون الحاق برخي مواد به  (5۶). اعتبارات پژوهش در حوزه سرطان )از محل ماده 3پیوست

  1()2(انون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ق
 (ريال ميليون)

 1395 سال دانشگاه
 سال

139۶ 

 سال

1397 
1399 سال 1398 سال  

 - - - 500 500 کرمانشاه پزشكی علوم

 - - 1806 483 1432 غربی آذربايجان پزشكی علوم

 - - - 400 500 مشهد پزشكی علوم

 ۹00 1200 700 1000 1250 ايران پزشكی علوم

 - 2000 - 2500 2500 بهشتی شهيد پزشكی علوم

 120 80 320 - 200 شيراز پزشكی علوم

 - - 400 - 200 اردبيل پزشكی علوم

 - - 2850 2۹46 2754 گلستان پزشكی علوم

 1۹00 - 7700 - 4200 تبريز پزشكی علوم

 3000 6000 15622 5854 16540 تهران پزشكی علوم

 1200 - - - 500 اهواز پزشكی علوم

 مسيح ريوی هایبيماری و سل پژوهشكده

 دانشوری
۹00 - 720 - - 

 200 800 500 - 500 هرمزگان پزشكی علوم

 - - 5000 - 2500 دانشگاهی جهاد يه وابسته انسيابن پژوهشكده

 7320 10080 35۶18 13۶83 3447۶ مجموع

 .پزشكی آموزش و درمان وزارت بهداشت، :مأخذ

 

 

 

 

                                                 

( قانون الحاق ۵0) های موضوع ماده( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه۵های اجرایی موضوع ماده )کلیه دستگاه. 1

مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل  1۵/8/1384صوب ( م1موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )
 استثنای فصولای بهیافته هزینه( از اعتبارات تخصیص1%انه منظور شده است، یک درصد )یدستگاه در قوانین بودجه سال

     .زینه کنندهای غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری ههای دولتی از هزینه( و در مورد شرکت6( و )1)

 ربط که بههای تحقیقاتی دستگاه ذیهای مذکور ضمن رعایت چارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتدستگاه ـ تبصره
کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای رسد مکلفند نحوه هزینهتصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می

مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش  عالی علوم، تحقیقات و فناوری و
انه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران یطور سالعملکرد این ماده را به

 .شر نمایدکرد تحقیق و توسعه را منتانه اطالعات مربوط به هزینهیمکلف است سال



 

 

 

 

 1754۶ شماره مسلسل:  شناسنامه گزارش
 آژانس رد رانيا یاسالم یجمهور دولت تيعضو حهيالدرباره:  اسیاظهارنظر کارشن عنوان گزارش:

 سرطان قاتيتحق یالمللنيب

 

 

 

 بهداشت و درمان()گروه  مطالعات اجتماعی :معاونتنام 

 آبادمحمد بختياری علی تهیه و تدوین:

 ،)دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ(کيش، حسين نصيری : يوسف زراعتمركز داخل همكاران

 اسی(مهدی اميری )دفتر مطالعات سي ،محمد آدمی، محمد صالح عطار )دفتر مطالعات حقوقی(

 زادهجابر سيوانی :مركز از خارج همكار

  سيدسجاد پادام، کميل قيدرلومهدی مختاری پيام،  علمي: انناظر

 ـــــ ویراستار تخصصي:

 ـــــویراستار ادبي: 

 

 

 

 های كلیدی: واژه

 المللیبين آژانس. 1

 سرطان تحقيقات، .2

 

 

 

 12/3/1400تاریخ انتشار: 

 


