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  املقدمة  .1

ذلـك  يف مبـا   عد وتريـا علـى الصـعيد العـاملي،    العبء املتزايد للسرطان من أكثر الشواغل الصحية اليت تتصا يعترب
 مبـا فيهـا  ويعزى االرتفاع السريع يف عبء السرطان إىل التغيرات الكبرية يف أمناط احليـاة،   .بلدان إقليم شرق املتوسط

 غـري ذلـك مـن   الكـايف، والتعـرض للمخـاطر البيئيـة، إىل      البدينالنشاط  وقلةالنظام الغذائي املنايف للصحة، والتدخني، 
  .أمناط احلياة طة معاملترابختطار العوامل ا

، اعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة لشــرق املتوســط االســتراتيجية اإلقليميــة ملكافحــة 2009أكتــوبر /األول نويف تشــري
وقـد  . يف املكتب اإلقليمي بالتعاون مع بلدان إقلـيم شـرق املتوسـط    تأعد واليت) 4-ق/56ل إ/السرطان، القرار ش م

ة يف جمال الثغراتمن  دت عملية إعداد االستراتيجية عدداًحدونعـين  مكافحتـه يف اإلقلـيم،   والوقاية من السرطان  اهلام
ويقـدم هـذا التقريـر ملخصـاً للتقـدم      . املوارد املالية والبشرية وحمدوديةالقدرات،  ونقصضعف االلتزام السياسي، ا 

  .مية ملكافحة السرطانتيجية اإلقلي، وذلك منذ اعتماد االستراالتعاطي مع هذه الثغراتالـمحرز يف 

2.   رحم الـمز يف مكافحة السرطانالتقد   
  االلتزام الوطين مبكافحة السرطان  1.2

حددت استراتيجيات مكافحة السرطان العنصر الرئيسـي يف مكافحـة السـرطان، وهـو إنشـاء جلنـة وطنيـة رفيعـة         
مت منظمـة الصـحة   مدى السنتني املنصرمتني، قـد  وعلى. املستوى لتعزيز الوقاية من السرطان وتقوية ترصد السرطان

      العاملية املساعدات للبلدان يف سعيها للـدعوة إلنشـاء جلـان وطنيـة ملكافحـة السـرطان بـ غة تفعيـل األسـلوب املتعـدد    ي
  . القطاعات وحشد املوارد الالزمة للوقاية من السرطان ومكافحته

خطط وطنية تسترشد باالسـتراتيجية اإلقليميـة ملكافحـة السـرطان،     التقين إلعداد  دعمهم املكتب اإلقليمي وقد قد
يف كـل مـن تـونس واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة واجلمهوريـة        وذلـك  األولويات الوطنية واملوارد املتوافرة  وتتجلَّى فيها

الـتقين ملراجعـة اخلطـط     دعمهم املكتب كما قد. العربية السورية واجلمهورية اليمنية والسودان والعراق وقطر واملغرب
ومجهورية إيـران   ،يف كل من البحرينالعالجي ي والتدبري الوطنية وحتديثها ومراجعة وحتديث الدالئل اإلرشادية للتحر

  .)1اجلدول (واململكة العربية السعودية  ،والكويت ،وعمان ،اإلسالمية

نَوقد تعاو طراف املعنية األخرى مثل الوكالة الدولية للبحـوث  الرئيسي للمنظمة ومع األ املكتب اإلقليمي مع املقر
. إعداد أداة تقييم القدرات يف جمال الوقاية من السـرطان ومكافحتـه  لوكالة الدولية للطاقة الذرية، يف حول السرطان وا

 ،وعمـان  ،واجلمهوريـة اليمنيـة   ،ومجهورية إيـران اإلسـالمية   ،والبحرين ،، استخدم كل من األردن2010وخالل عام 
  . وتبيني ثغراااملوارد  لتحديد مواقعولبنان هذه األداة 

  بناء القدرات  2.2
قدرات البلدان يف جمال الكشف الباكر ومعاجلـة السـرطان، مـع    بناء نظمة الصحة العاملية مع شركائها على تعمل م

  .تأكيد خاص على ااالت ذات األولوية يف الوقاية من السرطان ومكافحته
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  التقدم الـمحرز يف التخطيط ملكافحة السرطان . 1اجلدول 

طة اخلإعداد   البلد
  وطنيةال

رشادية اإلدالئل ال  وطنيةالجنة للا
لتحري أكثر السرطانات 

  شيوعاً

وطنية لتحري الطة اخل
  سرطان الثدي

 P  P P  P  األردن

  Î Î  Î  غري متوافرة  أفغانستان
  P  غري كافية غري كافية غري كافية  اإلمارات العربية املتحدة

  غري كافية غري كافية غري كافية غري كافية  باكستان
  غري متوافرة  غري متوافرة  غري متوافرة  P  البحرين
 اإلعدادقيد   اإلعدادقيد  P P  تونس

 P Î  Î قيد اإلعداد  اجلماهريية العربية الليبية

  P  P P  P  مجهورية إيران اإلسالمية
  Î  اإلعداد قيد P P  اجلمهورية العربية السورية

 Î  غري كافية  غري كافية  اإلعدادقيد   اجلمهورية اليمنية

 اإلعدادقيد  اإلعدادقيد  P  P  السودان
  Î Î Î غري متوافرة  الصومال

 P قيد اإلعداد P اإلعدادقيد   العراق

 قيد اإلعداد  P P P  عمان
  غري كافية  غري كافية  غري كافية  غري كافية  فلسطني

  دادقيد اإلع  P  P  Î  قطر
 P P Î P  الكويت

 P غري كافية P P  لبنان

  غري كافية  غري كافية  P قيد اإلعداد  مصر
 P قيد اإلعداد P  P  املغرب

  قيد اإلعداد P P P  اململكة العربية السعودية

  سجل السرطان

ويـويل املكتـب   . يـة األولويـات يف اإلجـراءات اإلقليم   دقيقة لتسجيل السرطان قائمةَالفعالة والظُم النيتصدر إنشاء 
منت اجلهـود التعاونيـة املبذولـة حلقـات عمليـة      وقد تضـ . اإلقليمي اهتماماً خاصاً لتعزيز السجالت الوطنية للسرطان

اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة واجلمهوريـة اليمنيـة والسـودان       يف كل من (لمعلومات اً للبلدان وتشاطرتدريبية وزيارات ل
باعتبارهـا   زكَاملرتالسكّانية ان مي الشبكة اإلقليمية لسجالت السرطكما يعزز املكتب اإلقلي). املغربمصر ووعمان و

  .أحد أساليب حتسني جودة معطيات السرطان
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  امللطِّفةالرعاية 

ة مـن مرضـى   نسـبة كـبري   ولوجـود ، امللطِّفةالفجوة يف اإلقليم يف جمال الرعاية  التساعاملكتب اإلقليمي  إدراكاً من
املكتب اإلقليمي سلسلة من الدورات التدريبية لألطباء عقد قد املراحل املتقدمة من السرطان، ف يفيف اإلقليم السرطان 
وقد تركز التدريب على استخدام الربوتوكول الـذي أعدتـه   . امللطِّفةبالرعاية  صلةممن هلم  ـيالطبيف اال وللعاملني 

توسـيع نطـاق اخلـدمات وتقويـة      غيـةَ ب يةضمن الرعاية الصحية األول امللطِّفةإدماج الرعاية منظمة الصحة العاملية حول 
فضـالً  لالحتياجات وللمـوارد يف البلـدان،    القدرات لدى العاملني يف الرعاية الصحية األولية باالستناد إىل تقييم مبدئي

اململكة العربيـة السـعودية   واألردن نظمة يف كل من ملاقد بالتعاون مع املراكز املتعاونة مع خاص ع ـيبرنامج تدريب عن
  .زكَاملرتاملرتلية  امللطِّفةإلعداد ومواصلة التدريب حول برنامج الرعاية 

األفيونيـة  (اإلتاحـة احملـدودة لألدويـة املسـكنة     بسـتوى الـوعي   مب االرتقـاء علـى   كـذلك ويعمل املكتب اإلقليمي 
األردن وتـونس واجلماهرييـة   وتركز اجلهـود التعاونيـة يف كـل مـن     . ان اإلقليم، ملرضى السرطان يف مجيع بلد)املفعول

واملغـرب واململكـة العربيـة السـعودية علـى مراجعـة التشـريعات وحتسـني تـوافر          ومصـر  ولبنـان  العربية الليبية وعمان 
  .ملرضى السرطان املسكِّنات

  سرطان الثدي

يعاإلناث يف اإلقليم،سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعاً بني  د     ت البلـدان التزامـاً قويـاً بـالتحري عـن  وقد أبد
ويعمل املكتب اإلقليمي بتعاون وثيق مع البلدان األعضاء ومع الشركاء الـدوليني لبنـاء   . كشفه الباكرسرطان الثدي و
وعمـان  ردن كـل مـن األ   فقـد عقـدت يف  . ومعاجلتـه  سـرطان الثـدي   عـن الالزمة للكشـف البـاكر    ةالقدرات الوطني

والكويت ولبنان واملغرب واململكة العربية السعودية، دورات تدريبية وتوجيهية حول الفحص الذايت للثدي مع إعـداد  
األردن جري تدريب حول الربوتوكول اجلديد لكشف سرطان الثـدي يف  كما أُ. ستوى الوعيلالرتقاء مبمواد تثقيفية 

    .واملغربية وقطر وتونس واجلمهورية العربية السورالبحرين و

   وحشد املوارد الشراكات  3.2
الشـركاء لتوضـيح أمهيـة التـدريب وبنـاء القـدرات يف كـل        غريه من تعمل البلدان األعضاء مع املكتب اإلقليمي و

جماالت مكافحة السرطان، والسيف أما أهم األطـرا . وسجل السرطانامللطِّفة ي عن سرطان الثدي، والرعاية ما التحر
التحـالف اإلقليمـي ملكافحـة السـرطان، واالحتـاد اخلليجـي ملكافحـة السـرطان،          فتشـمل اونة حىت الوقت احلاضر املتع

  .ية األوروبية العربية لعلم األورام، ومؤسسة سوزان جي كومن للسكانوالكلِّ

   املراكز املتعاون مع املنظمة يف اإلقليم

واململكة العربية  ،مجهورية إيران اإلسالميةو ،األردنمة يف كل من يقدم املكتب اإلقليمي للمراكز املتعاونة مع املنظ
. وث حـول السـرطان  من أجل بناء القدرات الوطنية واإلقليمية يف جمال معاجلة السـرطان والبحـ  دعمه التقين السعودية 

  .بلدان اإلقليم ات بني منظمة الصحة العاملية واملراكز لتقدمي الدعم خلمسة برامج تدريبية يفبرمت اتفاقوقد أُ
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   التحديات والتوجهات املستقبلية   .3

االلتـزام  يف ضـعف  العوائـق املتمثلـة    يواجـه عـدداً مـن   التقدم الـمحرز يف جمال الوقاية من السرطان ومكافحتـه  إن 
 وغيـاب معظـم جمـاالت الوقايـة مـن السـرطان ومكافحتـه،        القـدرات الوطنيـة يف   ونقـص السياسي والعقبات املاليـة،  

حـول  وعوامـل االختطـار يف السـرطان     حـول النـاس  لـدى  وعي الـ املعطيات املوثوقة والصحيحة، واخنفاض مسـتوى  
  .مع قصور التشريعات الناظمة لتسكني اآلالم امللطِّفة، والقصور يف تطوير خدمات الرعاية أعراضه

  :ة التباع األساليب التاليةهذه التحديات، ينبغي أن تتعاون البلدان مع منظمة الصحة العاملي وللتعاطي مع

الوقاية من السرطان وكشـفه  جمال ستوى االهتمام لدى أصحاب القرار السياسي بتعزيز االستثمار يف مب االرتقاء •
 .مع ضمان توافر املوارد الالزمة لذلك ملرضاه امللطِّفةاملبكر ومعاجلته وتقدمي الرعاية 

ويتضـمن ذلـك تـدريب املـوارد البشـرية وإعـداد الـدالئل         بناء القدرات الوطنيـة الالزمـة ملكافحـة السـرطان،     •
 .امللطِّفةاإلرشادية اإلقليمية اخلاصة بسجالت السرطان وبالرعاية 

األوليـة مـن خـالل بنـاء القـدرات       تقدمي الدعم إلدماج برامج حتري السرطان والوقاية منه يف الرعايـة الصـحية   •
 .توسطة الدخلاملؤسسية يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان امل

أو حمدودة سجالت السرطان اليت تكون فيها ربامج ال ذاتبلدان الإعداد سجالت السرطان ونظُم املعلومات يف  •
 .تلك الربامج أصالً ال توجد فيهااليت 

 .األساليب الرئيسية للسرطان حملاربةتعزيز أمناط احلياة الصحية ومكافحة التبغ  •

يشمل ذلك مراجعة التشريعات اخلاصـة مبسـكنات األمل وتوسـيع نطـاق بـرامج      و امللطِّفةتعزيز خدمات الرعاية  •
 .زكَاملرتاملرتلية  امللطِّفةالرعاية 

  .يف جمال السرطانالعاملني واملهنيني املكافحة برامج تضم تقدمي الدعم لتأسيس شبكات وطنية وإقليمية  •


