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ميثِّل السرطان بالفعل مـشكلة مهمـة يف اإلقلـيم، وسـوف تـزداد أمهيتـه مـع منـو الـسكان              
وجيدر باملالحظـة أن املـوارد   .  احتمال التعرض خلطر اإلصابة به وتشيخهم، ومع تزايد عوامل   

، مع إيالء حيصرها يف معاجلته املخصصة ملكافحة السرطان يف اإلقليم توجه حالياً توجيهاً يكاد          
واللجنـة اإلقليميـة املـوقّرة مـدعوة إىل         . القليل من االهتمام للوقاية منـه والتـبكري بتشخيـصه         

عتماد استـراتيجية إقليميـة للوقايـة مـن الـسرطان ومكافحتـه تقـوم بلـدان           التفضل ببحث وا  
  .اإلقليم بتكييفها وتنفيذها وفقاً ألولوياا ومواردها الوطنية يف هذا اال

 . بالنظر فيهاملوقّرة اللجنة اإلقليمية تتفضلالوثيقة مشروع قرار كي ذه مرفق و
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  )أ(الصفحة 

  املوجز 
ج ص ( قــراراً بــشأن الوقايــة مــن الــسرطان ومكافحتــه 2005مــايو / يف أيــاراعتمـدت مجعيــة الــصحة العامليــة 

 بإنـشاء بـرامج   ، وذلكالدول األعضاء تكثيف ما تـتخذه من إجراءات ملكافحة السرطان   ، طلبت فيه إىل     )22.58ع
البلدان، بفضل والواقع أنه ميكن جلميع . ملكافحة السرطان مكافحة شاملة وتعزيز ما هو قائم بالفعل من هذه الربامج

 الوقايـة  :وفقاً ملواردها، بتنفيذ العناصر األساسية الستة ملكافحة السرطان، أال وهي ،الثروة املعرفية املتاحة، أن تقوم    
منه، والتبكري باكتشافه، ومعاجلته، والرعاية امللطفة آلالمه، وتـسجيله، وإجـراء البحـوث حولـه، وبـذلك يتـسنى             

  .ان ويتحقق شفاؤها، فضالً عن تلطيف ما يسببه هذا املرض من آالمحتاشي العديد من حاالت السرط
وقد أصبح السرطان بالفعل مشكلة صحية مهمة يف إقليم شرق املتوسط، وسوف تـزداد أمهيتـه، ال مـن حيـث                
ترتيبه بني سائر األمراض، مع حتسن مكافحة أشكال العدوى، بل أيضاً من حيث وقوعاته ووفياته اليت سوف تـزداد      

ع استمرار منو السكان وتشيخهم، ومع تزايد عوامل احتمال التعرض خلطـر اإلصـابة بـه، وهـي عوامـل مرتبطـة            م
وحيتل السرطان املرتبة الرابعة كسبب من أسباب املوت يف اإلقليم، إذ يأيت ترتيبـه بعـد األمـراض                . بالوفرة والتـرف 

 شخص سنوياً 272 000ويقدر أن السرطان يفتك بنحو  . صاباتالطفيلية، واإل /ة الوعائية، واألمراض الـمعدية   القلبي
ومن املرجح أن تكون أكرب زيادة يف وقوعات السرطان بني أقـاليم املنظمـة يف الـسنوات اخلمـس عـشرة      . يف اإلقليم 

% 100القادمة من نصيب إقليم شرق املتوسط، إذ تتنبأ مناذج اإلسقاط حبدوث زيـادة يف وقوعاتـه تـتــراوح بـني                
  %.180و

هذا، مع العلم بأن املوارد املخصصة حالياً ملكافحة السرطان يف اإلقليم تعترب، ككل، غـري كافيـة وتكـاد تكـون               
ة حصراً ملعاجلة املرض   هموج .       بع هو دون املنشود، إذ ال يستفاد استفادة كاملة مما للتـدابري الوقائيـة   وهذا النهج املت

مث إن .  عدم األخذ بأسلوب التـشخيص املبكـر للمـرض حيـد مـن جـدوى املعاجلـة            من تأثري على وقوعاته، كما أن     
مة نسبياً ال يرجح عندها الشفاء منه، حىت السرطان يف غالبية بلدان اإلقليم جيري تشخيصه بوجه عام يف مرحلة متقد

  .مع استخدام أفضل أشكال املعاجلة
لوقاية من السرطان ومكافحته حتد قدر اإلمكان مـن تـأثريه   ودف هذه الوثيقة إىل عرض استـراتيجية إقليمية ل      

وعلى الرغم من أن أكثر أشكال السرطان شيوعاً هي        ). 2013-2009(املتعاظم يف اإلقليم على مدى الفتـرة املقبلة        
سرطان الثدي بني اإلناث وسرطان الرئة بني الذكور، فإن هنالك اختالفات يف وقوعات خمتلف أشـكال الـسرطان         

  .ا يوائم أولوياته وموارده املتاحة يف هذا االمبومن ثـَم فعلى كل بلد تكييف االستـراتيجية اإلقليمية .  اإلقليميف
ودف االستـراتيجية . التخطيط ملكافحة السرطانوتتفاوت املراحل اليت بلغتها بلدان اإلقليم من حيث تطوير         

ـج  وملكافحـة الـسرطان،   وم عليه اختاذ ج وطـين متـسق وشـامل       اإلقليمية ملكافحة السرطان إىل توفري أساس يق      
تمثَّل يف تبـصري  تــ ومن الوظائف املهمـة لالستــراتيجية اإلقليميـة وظيفـة ذات مرمـى مـزدوج،               . موجه حنو املوارد  

وفري السلطات الصحية الوطنية باحلاجة إىل مكافحة السرطان مكافحةً أكثر فعاليـة، مـع القيـام يف الوقـت نفـسه بتـ           
وقــد مت إعــداد إطــار يــشتمل علــى األســاليب واإلجــراءات  . إرشــادات تقنيــة وأســاس للتعــاون يف هــذا املــسعى

  .االستـراتيجية لدعم البلدان يف إعداد خطط عمل ويف تنفيذها
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    املقدمة.1

لقد أصبح السرطان بالفعل مشكلة صحية مهمة يف العامل، وسوف تزداد أمهيته، ال من حيث ترتيبه بني سائر 
األمراض، مع حتسن مكافحة أشكال العدوى، بل أيضاً من حيث وقوعاته ووفياته، اليت سوف تزداد مع استمرار 

لتعرض خلطر اإلصابة به، وهي عوامل مرتبطة بالوفرة والتـرف، منو السكان وتشيخهم، ومع تزايد عوامل احتمال ا
ويقدر أن عدد حاالت السرطان اجلديدة اليت تشخص سنوياً ). نوعاً وكماً(كالتدخني، والتغيري يف النظام الغذائي 

عظم هذه وينتظر أن تقع م. 2020 مليون حالة حبلول عام 16 إىل 2002 مليون حالة يف عام 11سوف يزيد من 
) البيانات(ويالحظ أن املعطيات . ]1[ احلاالت اجلديدة يف البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط

ر تقدمي تقييم شامل ودقيق لتأثري يتعذّوعليه، . املتعلقة بعبء السرطان يف اإلقليم شحيحة وغالباً ما تفتقر إىل اجلودة
، قراراً بشأن الوقاية من السرطان 2005مايو /ة الصحة العاملية يف أياروقد اعتمدت مجعي. السرطان يف اإلقليم

، حيث الدول األعضاء على مجلة أمور، منها تكثيف إجراءات مكافحة السرطان )22.58ج ص ع(ومكافحته 
  .بإعداد برامج شاملة ملكافحة السرطان وتعزيز ما هو قائم من هذه الربامج

 وقوعاته ومراضته ووفياته، وحتسني نوعية احلياة اليت حيياها مرضاه ضمن ودف مكافحة السرطان إىل تقليص
فئة سكانية حمددة، من خالل التنفيذ املنهجي لتدابري قائمة على البينات يف ما يتعلق بالوقاية منه، والتبكري 

رطان تتعاطى مع السكان فاملكافحة الشاملة للس. باكتشافه، وتشخيصه، ومعاجلته، وتوفري الرعاية امللطّفة آلالمه
ونظراً . ككل، مع السعي يف الوقت نفسه إىل تلبية احتياجات خمتلف الفئات الفرعية املعرضة خلطر اإلصابة باملرض

لوفرة البينات املتاحة، ميكن جلميع البلدان أن تقوم، وفقاً ملواردها، بتنفيذ العناصر األساسية الستة ملكافحة 
 وإجراء البحوث ،ية منه، والتبكري باكتشافه، ومعاجلته، والرعاية امللطّفة آلالمه، وتسجيلهالوقا: السرطان، أال وهي

حوله، وبذلك يتسنى حتاشي العديد من حاالت السرطان ويتحقق شفاؤها، فضالً عن تلطيف ما يسببه هذا املرض 
ميكن % 40، و)الوقاية(فاديها من أشكال السرطان ميكن ت% 40وتشري املعارف املتاحة حالياً إىل أن . من آالم

  .بكراً، وأن اآلالم النامجة عن النسبة املتبقية ميكن ختفيفها بالرعاية امللطِّفةالشفاء منها، إذا اكتشفت م

هذا، مع العلم بأن املوارد املخصصة حالياً ملكافحة السرطان يف اإلقليم تعترب، ككل، غري كافية، وتكاد تكون 
وهذا النهج املتبع هو دون املنشود، إذ ال يستفاد استفادة كاملة مما للتدابري الوقائية .  املرضموجهة حصراً ملعاجلة

من تأثري على وقوعات املرض، كما أن عدم األخذ بأسلوب التشخيص املبكر للمرض حيد من جدوى املعاجلة، إذ 
مث إن السرطان يف غالبية . ملرض وقت تشخيصهإن قابلية السرطان للشفاء هلا عالقة مباشرة باملرحلة اليت وصل إليها ا

بلدان اإلقليم جيري تشخيصه بوجه عام يف مرحلة متقدمة نسبياً، ال يرجح عندها الشفاء منه، حىت مع استخدام 
  .أفضل أشكال املعاجلة

ليم على  يف اإلقودف هذه الوثيقة إىل وصف استـراتيجية إقليمية وإطار للعمل على احلد من تأثري السرطان
  .، والتماس اعتماد اللجنة اإلقليمية هلما)2013-2009(مدى السنوات اخلمس القادمة 
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  حتليل الوضع الراهن  .2

  الوضع العاملي  1.2
 السبب الرئيسي للموت، متقدماً على مرض 2010السرطان مشكلة صحية عاملية، ويتوقَّع أن يصبح حبلول عام 

ن ـد مـوف يزيـاً سـص سنويـدة اليت تشخـدد حاالت السرطان اجلديـدر أن عـويق. ischaemicالقلب اإلقفاري 
وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية إىل التشيخ . 2020 مليون حالة حبلول عام 16 إىل 2002 مليون حالة يف عام 11

هنة النتشار التدخني وتزايد األخذ املتقدمة أو البلدان النامية، وإىل االجتاهات الرااملطّرد للسكان سواء يف البلدان 
من السكان على نطاق العامل، متقدماً % 15.7ويفتك السرطان بنحو ]. 5، 4، 3، 2[ بأمناط حياتية منافية للصحة

ويشمل العبء املتعاظم للسرطان زيادة وقوعاته . ]3[على كل من عدوى فريوس اإليدز، والسل، واملالريا جمتمعة 
علماً بأن هذه الزيادة يف وقوعات املرض . اً، مع زيادا زيادة أكرب يف الصني وروسيا واهلندسنوي% 1عاملياً بنحو 

 2008يف البلدان النامية، يف الفتـرة بني عامي % 38تأخذ يف احلسبان زيادة متوقعة يف عدد السكان مقدارها 
  .2030و

ظ أن احتمال تشخيص السرطان يف البلدان املتقدالحن على نظريه مة يزيد وييف البلدان بأكثر من الضعفَي
من مرضى % 80 ميوتون منه، فإن من مرضى السرطان يف البلدان املتقدمة% 50غري أنه، على حني أن حنو . النامية

. مالسرطان يف البلدان النامية يكونون مصابني بأورام يف مرحلة متأخرة ال شفاء منها وقت تشخيص املرض فيه
  .رورة وجود برامج أفضل بكثري الكتشاف املرض يف البلدان الناميةويشري هذا إىل ض

ة بطانة سرطان(املستقيم، والرحم /سرطان الثدي، والقولونهي وأكثر أشكال السرطان شيوعاً يف البلدان النامية، 
. مط احلياة املتبعوترتبط هذه السرطانات مجيعها ارتباطاً وثيقاً بن. ، وسرطانة غدد املريءى، واملرارة، والكل)الرحم

وتشري الدراسات الوبائية إىل أن تناول الفاكهة واخلضراوات بانتظام قد حيد من خطر اإلصابة بأنواع السرطان 
 املنشأ، مبا يف ذلك سرطانات البلعوم، واحلنجرة، والرئة، واملريء ، واملعدة، والقولون، وعنق epithelialالظهاري 

  .الرحم
. ة سرطان الرئة والكبد واملعدة واملريء واملثانة يف الذكوربلَلسرطان بني اجلنسني هو غَواالختالف الرئيسي يف ا

وهي تعكس، إىل حد أقل، االختالفات . وغالباً ما تعزى هذه االختالفات إىل أمناط التعرض ألسباب السرطانات
  .ملرضلإلصابة با اجلنسني استعدادالكامنة يف 

 حالة يف 580 000ون حالة من سرطان الثدي على نطاق العامل، مع حدوث حنو ويقع سنوياً ما يزيد على ملي
أقلّ من (، وحدوث بقية احلاالت يف البلدان النامية ) نسمة سنويا100ً  000 لكل 300أكثر من (البلدان املتقدمة 

ففي .  فيهان النسيب، على الرغم من زيادة السكان زيادة كبرية وصغر الس) نسمة سنوياً، عادة100ً 000  لكل1500
 امرأة من سرطان الثدي، 400 000عاملية، مات حنو ) بيانات(، وهو العام الذي توافر خبصوصه معطيات 2000عام 

وكانت نسبة الوفيات النامجة عن سرطان الثدي أعلى بكثري يف البلدان . من مجيع وفيات اإلناث% 1.6مما ميثل 
  %).0.5(ها يف البلدان النامية نم) من مجيع وفيات اإلناث% 2(املتقدمة 

  الوضع اإلقليمي  2.2
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من الوفيات يف إقليم شرق % 52من الوفيات يف العامل، ويف حوايل % 60تتسبب األمراض غري السارية يف حنو  
ويقدر أن . هو السبب الرئيسي الرابع للموت يف اإلقليم، ووقوعاته يف زيادة مستمرةوالسرطان ]. 3[املتوسط
كما أن من املرجح أن تكون أكرب زيادة يف وقوعات . سنوياً يف اإلقليم نسمة 272 000ن يفتك بنحو السرطا

السرطان بني أقاليم املنظمة يف السنوات اخلمس عشرة القادمة من نصيب إقليم شرق املتوسط، إذ تتنبأ مناذج 
 ويف العديد من البلدان املتقدمة، ].7، 6، 3% [180و% 100اإلسقاط حبدوث زيادة يف وقوعاته تـتـراوح بني 

تفوق السرطان كسبب للموت على مرض القلب، باعتباره السبب األول للموت، وإذا استمرت هذه االجتاهات، 
  .العشرين سنة القادمةفسوف حيدث ذلك يف اإلقليم يف غضون 

عد حبد ذاته مرضاً من  ال يوعلى الرغم من أن السرطان يتجه ألن يصبح أكثر تواتراً مع تشيخ السكان، فإنه
أمراض الشيخوخة، وعالقته بالسن ليست سوى انعكاس للتأثري املتزايد لعوامل احتمال خطر اإلصابة به، مع زيادة 

والعديد من أنواع السرطان تسبب املوت للنساء والرجال على السواء خالل . املكتسبةالتأثري التـراكمي مع اجلرعة 
ومن املؤسف . الثدي يف النساء، وسرطان الرئة يف الرجال، ومن هذه السرطانات، سرطان سنوات عمرهم املنتجة

بشكل خاص أن سرطان الرئة يف الرجال قد أصبح وباء يف العديد من بلدان اإلقليم، نظراً ألن من املعروف منذ ما 
تعلق بسرطان الثدي، فإن ويف ما ي.  سنة أن سبب أغلبية أنواع هذا السرطان هو تدخني السجائر40يزيد على 

جتاه املتزايد للسمنة املرتبطة بقلة هنالك خطراً شديداً يهدد بزيادة وقوعاته يف املستقبل، وهو خطر مصدره تأثري اال
وهكذا، فإنه على الرغم من أن التدابري الوقائية تستغرق سنوات عديدة لتحقيق أثرها بالكامل، فإن . البدينالنشاط 

غالبية يف ن العمل اآلن على ضمان أن يكون للمعارف اليت تطبق حالياً تأثريها على مدى العمر من األمهية مبكا
  .أولئك الذين يعيشون حالياً يف اإلقليم

كما أن . وأكثر أنواع السرطان تواتراً يف اإلقليم هي سرطان الثدي يف اإلناث، وسرطان الرئة واملثانة يف الذكور
قيا يف ما يتعلق به هزيل جداً باملقارنة مع نظريه يف البلدان املتقدمة؛ ومعظم  ومعدل البحجم سرطان الطفولة كبري،

وميكن عزو الزيادة املتوقعة ). جكينيةابيضاض الدم، واللمفومة الالهود(سرطانات الطفولة هي من سرطانات الدم 
يل، وأهم من ذلك، إىل زيادة وقوعات السرطان إىل تشيخ السكان، وحتسن عمليات االكتشاف والتسجيف 

وتشمل عوامل اخلطر األخرى، . وأهم هذه العوامل هو تعاطي التبغ. التعرض لعوامل احتمال خطر اإلصابة باملرض
النظام الغذائي املنايف للصحة، وقلة النشاط البدين، وتغيري السلوكيات وأمناط احلياة، والتلوث، والتعرض املتزايد 

  ].5، 4، 3[ لصناعية والزراعيةللمسرِطنات ا

 علماً بأن السرطان ال حيدث بوترية واحدة ].1[  أهم مخسة سرطانات يف كل من بلدان اإلقليم1اجلدول ويبين 
وعلى ذلك توجد اختالفات يف وقوعات خمتلف . يف مجيع البلدان، وإن كانت هنالك أوجه تشابه عديدة

، فإن وقوعات سرطان املعدة واملريء هي أعلى يف مجهورية إيران وعلى سبيل املثال. السرطانات يف اإلقليم
. اإلسالمية منها يف سائر بلدان اإلقليم، ووقوعات سرطان الفم أعلى يف باكستان منها يف سائر بلدان اإلقليم

ن وجيدر باملالحظة أن وقوعات السرطا. وسرطان الثدي هو من أكثر السرطانات شيوعاً يف مجيع بلدان اإلقليم
لدان بهي فالصومال وباكستان وأفغانستان . ليست مرتبطة على وجه الدقة باحلالة االقتصادية واالجتماعية

معدل وقوعات السرطان؛ وعمان بلد ذو دخل متوسط، غري أن ينخفض الدخل فيها مجيعاً، غري أنه يرتفع فيها 
عين أن استـراتيجيات مكافحة السرطان ال ميكن وهذا ي. معدل وقوعات املرض فيه هي من أدىن املعدالت يف اإلقليم
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وعليه، يتعين على كل بلد تكييف االستـراتيجية اإلقليمية مبا يالئم . أن تكون متماثلة يف مجيع بلدان اإلقليم
  .احتياجاته، وفقاً ملا يتوافر لديه من موارد
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    أهم مخسة سرطانات يف إقليم شرق املتوسط. 1اجلدول 

    حبسب الوقوعاتالتـرتيب 
  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين  األول  البلد

  اللمفومة   املثانة  القولون  الرئة  الثدي  )ب(األردن
  الالهودجكينية

  جوف الفم  الرئة  املريء   الثدي  املعدة  أفغانستان
  الدرقية  اللمفومات  الدمابيضاض   القولون  الثدي  )ب(اإلمارات العربية املتحدة

  املثانة  املريء  الرئة  جوف الفم  الثدي  باكستان
  الربوستاتة  القولون  املثانة  الثدي  الرئة  البحرين
  اللمفومة  القولون  املثانة  الثدي  الرئة  تونس

  الالهودجكينية
  القولون  عنق الرحم  الرئة  الثدي  املثانة  اجلماهريية العربية الليبية
  املثانة  القولون  الثدي   املريء  املعدة  مجهورية إيران اإلسالمية

  الرئة  اتاللمفوم  الثدي  )ب(السورية اجلمهورية العربية
  

اجلهاز العصيب   ابيضاض الدم
  املركزي

  ساركومة كابوزي  الثدي  املريء  الكبد  عنق الرحم  جيبويت
  الكبد  املريء  عنق الرحم  جوف الفم  الثدي  السودان
  الربوستاتة  الثدي  املريء  الكبد  عنق الرحم  الصومال
  اللمفومة  احلنجرة  ثانةامل  الرئة  الثدي  العراق

  الالهودجكينية
  اللمفومة  ابيضاض الدم  )ب(عمان

  الالهودجكينية
  الدرقية  املعدة  الثدي

  اللمفومة  الكبد   الرئة   القولون  الثدي   قطر
  الالهودجكينية

  اللمفومة   القولون  الرئة  الثدي  الكويت
  الالهودجكينية

اجلهاز العصيب 
  املركزي

  املستقيم/القولون  املثانة   الربوستاتة  الرئة  الثدي  )ب(لبنان
  اللمفومة  الثدي  )أ(مصر

  الالهودجكينية
  الرئة  الكبد  املثانة 

  املعدة  القولون  الكبد  الدرقية  املستقيم  )ب(املغرب
  اللمفومة   املستقيم/القولون  الثدي  )ب(اململكة العربية السعودية

  الالهودجكينية
  الدرقية  ابيضاض الدم

  اللمفومة   ريء امل  الثدي  اليمن
  الالهودجكينية 

  القولون  الكبد

  ].4 [املصدر
   ، الوكالة الدولية لبحوث السرطانGLOBOCAN ،2002السرطان العاملية ) بيانات(معطيات قاعدة : املصدر

 .2002-2000بناء على تقرير سجالت السرطان للفتـرة   ) أ(
، اجلمهوريـة العربيـة   2004-2000اإلمارات العربية املتحدة ، 2004السجل الوطين للسرطان، تقرير وقوعات السرطان، األردن      ) ب(

  .2004، اململكة العربية السعودية 2004، املغرب 2003، لبنان 2006، عمان 2006السورية 
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يف ما يتعلق ) التدخني والسمنة(املتعلقة بانتشار أهم عاملني من عوامل اخلطر ) البيانات(وبناء على املعطيات 

، يتضح أن األولوية يف العديد من بلدان اإلقليم يتعني إعطاؤها )2اجلدول (مراض غري السارية بالسرطان وسائر األ
مكافحة حتقيق للوقاية من السرطان، وأن األمر يستلزم بذل جهود كربى لتقليص عوامل اخلطر الرئيسية من أجل 

  .أكثر فعالية

  السمنة يف إقليم شرق املتوسط/  النسبة املئوية النتشار تدخني التبغ وفرط الوزن.2اجلدول 
  
  (%) )ب(25 ≤ النسبة املئوية ملنسب كتلة اجلسم  (%) )أ(سبة املئوية النتشار تدخني التبغالن  
  اإلناث  الذكور   سنة>اإلناث    سنة15 >الذكور   

  70.4  63.3  5.7  48.0  األردن
  15.6  11.2  -  -  أفغانستان

  58.8  66.9  1.0<   18.3  اإلمارات العربية املتحدة
  23.3  16.7  9.0  36.0  باكستان
  66.0  60.9  3.1  23.5  البحرين
  65.4  42.8  7.7  61.9  تونس

  56.0  47.6  -  -  اجلماهريية العربية الليبية
  55.7  47.3  3.4  27.2  مجهورية إيران اإلسالمية

  58.8  52.9  8.9  48  اجلمهورية العربية السورية
  28.8  17.6  4.7  57.5  جيبويت

  27.0  16.0  1.5  23.5  السودان
  19.3  9.8  -  -  الصومال
  69.6  63.6  )ج(6.9  )ج(41.5  العراق
  46.0  43.4  1.5  15.5  عمان

  -  -  3.2  40.7  فلسطني
  62.9  56.9  0.5  37.0  قطر

  79.6  69.5  1.5  29.6  الكويت
  52.9  51.7  35.0  46.0  لبنان
  69.7  64.5  1.6  35.0  مصر
  47.8  30.6  0.6  34.5  املغرب

  63.0  62.4  1.0  22.0  لعربية السعوديةاململكة ا
  27.8  24.6  29.0  77.0  اليمن

  ]2: [املصدر )  أ(
  ]8 [:املصدر )ب(
  2006املسح التدرجي بالعراق،  :املصدر  )ج(
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  إجراءات املواجهة والتحديات يف الوقت الراهن  3.2 

قد أيدت مفهوم التخطيط ] 7) [1997(اتيجية اإلقليمية السابقة ملكافحة السرطان تـرعلى الرغم من أن االس
الوطين ملكافحة السرطان، فإنه على امتداد السنوات اخلمس عشرة املاضية مل يحرز سوى قلة من بلدان اإلقليم 

ويعزى هذا جزئياً إىل عدم إدراك حجم وباء السرطان . تقدماً كبرياً يف إعداد خططها الوطنية ملكافحة السرطان
زى إىل عدم إدراك إمكانيات الوقاية من السرطان واحلاجة إىل التبكري باكتشافه يف العديد من املستجد، كما أنه يع

 على األغلب يف تـتمثَّلوحىت يف البلدان اليت شرعت يف مواجهة املشكلة، فإن مواجهتها هلا كانت . بلدان اإلقليم
  .جية تقليص عبء السرطان على املدى الطويلاتيتـروال ميكن ملثل هذه االس. ضخ مزيد من املوارد ملعاجلة السرطان

قيا املرضى تب على ذلك من ضعف إمكانية بتـروالعديد من أشكال السرطان يتم تشخيصها متأخراً، مع ما ي
مستعدة ملواجهة الطلب املتزايد على مث إن النظُم الصحية يف معظم بلدان اإلقليم ليست . طويالً على قيد احلياة

كما أن معاجلة السرطان يف مراحله املتقدمة قد تكون باهظة وذات آثار جانبية . اخلدمات الالزمة ملرضى السرطان
  .وخيمة

 السرطان مواجهة وافية ةومن أهم التحديات األخرى اليت تواجه اإلقليم، إبطاء التقدم حنو مواجهة مشكل
 يتطور بعد تطوراً جيداً، على الرغم مما أُحرز من إجنازات ال تنكر على  ملنظام ترصد السرطانكما أن . الغرضب

لة القول فومن نا. واليزال هنالك عدد من بلدان اإلقليم تنقصه السجالت اتمعية للسرطان. مدى العقد املاضي
  .مبزيد من الكفاءةأن تسجيل السرطان بالغ األمهية للتخطيط ولرصد التقدم الـمحرز، 

 ،اًومثة أيضاً حاجة ملحة لتغيري ذلك املوقف االزامي الشائع حيال السرطان باعتبار اإلصابة به قضاء وقدر
إذ . فالتزال تسود يف اإلقليم معتقدات زائفة ومواقف ال موجب هلا حيال السرطان.  اخلوف من تشخيصهفضالً عن

السلطات تعتقد اعتقاداً خاطئاً بأن السرطان مرض مريع، وإنه ال سبيل التزال نسبة كبرية من عامة الناس وبعض 
وال خيفى أن هذا املوقف التشاؤمي االزامي جيعل من الصعب ختصيص موارد كافية . إىل الوقاية منه ومعاجلته

  .ملكافحة السرطان أو النظر إىل السرطان باعتباره إحدى أهم األولويات الصحية

 املوارد البشرية الالزمة ملكافحة السرطان شحيحة جداً يف اإلقليم، كما أن البنية األساسية وجيدر باملالحظة أن
علماً بأن حشد املوارد اتمعية حشداً فعاالً يتطلب بذل . املتاحة يف العديد من بلدان اإلقليم تتسم بالقصور

ركاء، واملنظمات اتمعية والوكاالت جهود لتغيري املعتقدات واملواقف السائدة، كما يتطلب إشراك خمتلف الش
والبد من األخذ بنهج يقوم على تعدد االختصاصات وتعدد . احلكومية وغري احلكومية يف مكافحة السرطان

وال خيفى أن التعاون اإلقليمي . القطاعات، إذ إن العديد من احللول املطلوبة يقع خارج نطاق النظام الصحي
وأخرياً وليس آخراً، فإن عدم االستقرار السياسي يف . وتعزيز التعاون والتواصلمطلوب من أجل تبادل اخلربات، 

  .بعض بلدان اإلقليم، واألزمة املالية العاملية الراهنة، يعوقان بذل جهود فعالة للوقاية من السرطان ومكافحته
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   2013 - 2009ة  اإلقليمية ملكافحة السرطان للفتـراتيجيةاالستـر  .3

  غراضاملرمى واأل

اتيجية العاملية تـر مع االس2013 – 2009ة تـر للف ومكافحته السرطانللوقاية مناتيجية اإلقليمية تتوافق االستـر
اتيجية املنظمة ملكافحة تـر، ومع اس]10[ملنظمة الصحة العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 

  :ى نفس املرامي التالية، وتتوخ]11[السرطان 
اتيجيات تـر اسباتباعباجتناب أو تقليل التعرض لعوامل اخلطر، (وقاية من السرطانات اليت ميكن توقِّيها ال •

 ؛)الوقاية
 ؛)اتيجيات التبكري باكتشاف املرض وتشخيصه ومعاجلتهتـراس(الشفاء من السرطانات القابلة للشفاء  •
 ؛)لطِّفة لألملاتيجيات الرعاية املتـراس(تفريج األمل وحتسني نوعية احلياة  •
 ).تقوية نظُم الرعاية الصحية؛ والتدبري العالجي ورصد ما يتخذ من تدابري وتقييمها(اإلدارة املتوخية للنجاح  •

  األغراض
 . الوطين ملكافحة السرطان يف الدول األعضاء والتنفيذ على الصعيدتعزيز التخطيط )1(
 .عاجلتهتقوية نظُم الوقاية من السرطان، والتبكري باكتشافه وم )2(
 .تعزيز أنشطة حشد املوارد من أجل مكافحة السرطان )3(
 .املوثوقة وتعزيز حبوث السرطان) البيانات(تقوية نظُم تسجيل السرطان، وتوفري املعطيات  )4(

  األهداف
  ذات موارد كافية، من وضع خطط ملكافحة السرطان2013من الدول األعضاء حبلول اية عام % 30انتهاء  •

 ؛ بياناً عملياًا للقياس لبيان تأثريهذات أهداف قابلةو
 . من التزود بسجالت للسرطان ومبوظفني مدربني2013من الدول األعضاء حبلول اية عام % 75انتهاء  •
 . ملوظفني أساسيني مدربني يف جمال الرعاية امللطِّفة2013من الدول األعضاء حبلول اية عام % 50امتالك  •

  املبادئ التوجيهية

 يف بلدان إقليم شرق املتوسط إىل 2013 – 2009ة تـراتيجية الوقاية من السرطان ومكافحته للفتـرسدف ا
ج وطين شامل ومت ه حنو املواردوسق توفري أساس يقوم عليه وضعوهي تؤكد على أمهية التواصل والتعاون . موج

اتيجية وإن كانت ال ميكن تـروهذه االس.  املتضافرتبة على العملتـرحىت يتسنى حتقيق املنافع امل على صعيد اإلقليم
، ]12[أن حتل حمل التخطيط الوطين ملكافحة السرطان، ذلك التخطيط الذي قامت املنظمة بنشر إرشادات بشأنه 

إال أا قد تؤدي إىل زيادة فعالية التخطيط الوطين من خالل قدرة البلدان على التعلُّم كل منها من اآلخر، 
  .كةتـر حيثما يلزم، يف مساٍع مشواملشاركة،
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  التدابري الرئيسية

اتيجية على خمتلف املستويات، مت إعداد إطار إقليمي يشتمل على سبعة أساليب للعمل تـرحتقيقاً لألغراض االس
  .على الصعيد القطري

لسرطان، دعماً شاملة ملكافحة االوطنية النظمة األتشريعات والسياسات والطط واخل وتعزيزوضع : األسلوب األول
  .خلطط الوقاية من السرطان ومكافحته

  اتيجيةتـراإلجراءات االس
 .وضع خطط وطنية ملكافحة السرطان أو حتديث اخلطط القائمة •

إنشاء جلنة وطنية ملكافحة السرطان، أو تنشيط مثل هذه اللجنة إن كانت قائمة بالفعل، على أن يرأسها شخص  •
 وينبغي أن تضطلع اللجنة باملسؤولية عن مجيع أنشطة مكافحة . حمددةرفيع املستوى، وتكون هلا اختصاصات

 .السرطان يف البلد

إنشاء جلان فرعية تقنية تعىن جبميع جوانب مكافحة السرطان، مبا فيها الوقاية من السرطان، وتسجيله، وترصده،  •
القدرات، وإجراء البحوث، والرصد،  ملطفة آلالمه، وبناء والتبكري باكتشافه، ومعاجلته، ورعاية مرضاه رعايةً

وينبغي أن تسند إىل هذه اللجان مهمة إعداد اخلطة الوطنية ملكافحة السرطان، وخطة العمل اخلاصة . والتقييم
 .ا

 .اتيجية اإلقليمية ملكافحة السرطانتـرضمان توافق اخلطة الوطنية ملكافحة السرطان مع االس •

اتيجية العاملية للوقاية من األمراض تـرية واإلقليمية ذات الصلة، من قبيل االساختاذ وتنفيذ كل املبادرات العامل •
والنشاط  اتيجية العاملية املعنية بالنظام الغذائيتـرالسارية ومكافحتها، واالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ، واالس

 .والصحة البدين

  .اخلدمات وتقدميتقييم عبء السرطان، وعوامل اخلطر، : الثايناألسلوب 

  اتيجيةاإلجراءات االستـر
 .تقييم حجم مشكلة السرطان على الصعيد القطري •
 . وأكثر عوامل اخلطر شيوعاًتقييم منط السرطان •
 .حتديد املوارد املالية املطلوبة •
زيع املوارد املالية؛ واملوارد البشرية؛ والعدالة يف تو: تقييم القدرات الوطنية على الوقاية من السرطان ومكافحته •

 وتوافر األدوية؛ ووجود وقوة  وسجل السرطان، وترصده، وقواعد املعطيات اخلاصة به،اخلدمات وإتاحتها؛
 .املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال مكافحة السرطان؛ وحبوث السرطان
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 بالتخطيط الصحي الدعوة إىل إيالء مزيد من األولوية ملكافحة السرطان وإىل التزام سياسي قوي: الثالثاألسلوب 
  .الوطين

 اإلجراءات االستـراتيجية
تصميم وتنفيذ محلة للدعوة إىل حشد الدعم السياسي خلطة العمل الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته،  •

 .وذلك من خالل وسائل اإلعالم، وإشراك قادة اتمع وكبار رجال الدين والشخصيات البارزة يف هذا األمر
 .ا يلزم من تشريعات ولوائح لتقليل التعرض لعوامل اخلطرالدعوة إىل وضع م •

الدعوة إىل إيالء مزيد من األولوية ملكافحة السرطان، وإىل التزام سياسي قوي بالتخطيط الصحي : الرابعاألسلوب 
  .الوطين

  اإلجراءات االستـراتيجية
 الصحيـني الالزمة ملكافحة السرطان من وضع اخلطة املطلوبة خبصوص املوارد البشرية، وبناء قدرات املهنيـني •

 .خالل التدريب النظامي وتدريب املدربني
 . يف خمتلف ميادين االختصاصقياداتإعداد برامج تعليمية عالية املستوى لتهيئة ما يلزم من  •
 .حتديد الثغرات يف جمال املعرفة والعقبات، والتوصية بإجراءات تتخذ على الصعيد القُطري •
 .م التعليم الطيب املستمر يف جمال مكافحة السرطانتقوية نظا •
 .تقوية املناهج الدراسية املتعلقة مبكافحة السرطان يف املرحلة اجلامعية األوىل ومرحلة الدراسات اجلامعية العليا •
 .االستفادة من موارد التدريب املتاحة يف اإلقليم •
 .وجياضمان التقييم الوايف واإلدارة السليمة للمعدات والتكنول •
 .تعزيز عملية إدماج الوقاية من السرطان ومكافحته يف الرعاية الصحية األولية •
 .إنشاء نظام إحالة يتسم بالكفاءة والفعالية •
 .إنشاء نظام معلومات مالئم لرصد وتقييم الربامج وانتقاء املؤشرات املالئمة •
ة يف هذا األمر، وإنشاء شبكة وطنية حشد املوارد الالزمة ملكافحة السرطان، وإشراك مجيع األطراف املعني •

 .للشركاء

 الوقاية األولية من السرطان والتبكري بتشخيصه، ودعم إدماجهما يف الرعاية الصحية تعزيز: اخلامساألسلوب 
  .األولية

  اتيجيةتـراإلجراءات االس
 .لصحيةأمناط احلياة اب لألخذالدعوة إىل اختاذ أمناط حياتية صحية، وتعزيز البيئات املواتية  •
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 .تقوية برامج التطعيم ذي العالقة بالسرطان •
• ما تعاطي التبغ، وذلك تقوية برامج التعليم الصحي تعزيزاً للوعي العام بعوامل اخلطر اخلاصة بالسرطان، والسي

 .من خالل إشراك اتمع واملنظمات غري احلكومية املعنية ووسائل اإلعالم يف هذا األمر
 .لسرطان يف الرعاية الصحية األوليةدعم إدماج الوقاية من ا •
 .تعزيز التشخيص املبكر لكل من سرطان الثدي وعنق الرحم وحتريهما •

  . األملجحتسني التدبري العالجي للسرطان ودعم الرعاية امللطِّفة وتفري: السادساألسلوب 
  اتيجيةتـراإلجراءات االس

 ى لضمان وصول أغلبية مرض،يات الرعايةتقوية برامج تشخيص السرطان ومعاجلته، من خالل مجيع مستو •
 .السرطان إىل املرافق اليت توفر املعاجلة الكافية

 .تعزيز وتنفيذ ما يتخذ من تدابري إزاء سرطانات الطفولة يف خمتلف مستويات النظام الصحي •
 .تعزيز تنمية قدرات املوارد البشرية على التدبري العالجي للسرطان •
 .ية امللطِّفة، مبا يف ذلك تعزيز التمريض اتمعي والرعاية املرتليةإنشاء أو تعزيز خدمات الرعا •
 .ضمان توافر أدوية الرعاية امللطّفة لقاء تكلفة ميسورة •
 .دعم إدماج التدبري العالجي للسرطان والرعاية امللطِّفة آلالمه يف الرعاية الصحية األولية •

  .دعم ترصد السرطان وحبوث السرطان: السابعاألسلوب 

  اتيجيةتـراإلجراءات االس
 .إقامة وتعزيز سجالت السرطان •
 .إجراء مسوحات جمتمعية النتشار السرطان للحصول على معطيات منهجية وموثوقة •
زيادة االستثمار يف البحوث وتعزيز البحوث امليدانية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من أنشطة الوقاية من السرطان  •

 .اتيجياتتـر يف املعرفة وتقييم االسغراتالثومكافحته، سعياً إىل حتديد 

   اخلامتة   .4
وهو ميثل مشكلة . السرطان هو السبب الرئيسي الرابع للموت يف اإلقليم، كما أن وقوعاته تتزايد تزايداً سريعاً

صحية مهمة يف اإلقليم، وسوف تتزايد أمهيته من حيث ترتيبه بني سائر األمراض، مع حتسن مكافحة أشكال 
ى، ومن حيث وقوعاته ووفياته، اليت سوف تتزايد مع استمرار منو السكان وتشيخهم، ومع تزايد عوامل العدو

 قراراً 2005مايو /وقد اختذت مجعية الصحة العاملية يف أيار. فتـرخطر اإلصابة به، املرتبطة باملزيد من الوفرة وال
 إىل الدول األعضاء تكثيف إجراءاا ملكافحة طلبت فيه) 22.58ج ص ع(بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته 
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ومتس .  وتعزيز أمثال هذه الربامج إن كانت قائمة،السرطان، وذلك بإنشاء برامج ملكافحة السرطان مكافحة شاملة

وتشمل ااالت ذات األولوية يف هذا . احلاجة إىل العمل على التصدي للعبء املتعاظم للسرطان يف اإلقليم
 وإدماج تدابري مكافحة السرطان ؛ة األولية من السرطان، السيما سرطان الثدي، والتبكري بتشخيصهالصدد، الوقاي

  . التمريض اتمعي والرعاية املرتلية ذلك، مبا يفألولية؛ وتعزيز الرعاية امللطّفةيف الرعاية الصحية ا

وتج وطين شامل ومتسق حيال اتيجية اإلقليمية للوقاية من السرطان ومكافحته أساساً تـرم االسقد الختاذ
وسوف يقدم املكتب اإلقليمي الدعم التقين الالزم لتيسري إعداد اخلطط . السرطان، يكون موجهاً حنو املوارد

الوطنية ملكافحة السرطان؛ والدعوة إىل االلتزام السياسي مبكافحة السرطان، ودعم بناء القدرات يف مجيع مكونات 
ن، وتبادل اخلربات، ومتابعة تنفيذ اخلطط الوطنية؛ ودعم األنشطة اإلقليمية يف جمال حبوث برنامج مكافحة السرطا

  .السرطان؛ والتعاون مع سائر الشركاء املعنيـني مبكافحة السرطان من أجل تنسيق األنشطة وحشد املوارد

  توصيات إىل الدول األعضاء
مية ملكافحة السرطان وفقاً الحتياجاا ومواردها الوطنية، اتيجية اإلقليتـرينبغي لكل بلدان اإلقليم تكييف االس .1

  .على النحو احملدد يف حتليل الوضع
إنشاء جلنة وطنية ملكافحة السرطان، بللبلدان اليت مل تبدأ بعد يف إعداد خطة وطنية ملكافحة السرطان، ينبغي  .2

 .اتيجية اإلقليميةتـروإجناز خطة متوافقة مع االس

طنية ملكافحة السرطان يف البلدان اليت تقوم بإعداد خطة وطنية ملكافحة السرطان، تنقيح وإجناز ينبغي للّجنة الو .3
 .اتيجية اإلقليميةتـراخلطة مبا يتفق مع االس

ينبغي للّجنة الوطنية ملكافحة السرطان يف البلدان اليت أعدت بالفعل خطة وطنية ملكافحة السرطان، مراجعة  .4
 .اتيجية اإلقليميةتـراالسوحتديث اخلطة مبا يتفق مع 
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