
األهداف : بحلول عام 2020
• لمكافحة•	 فاعلة• برامج• توافر• تضمن• مستدامة• انظمة• وضع•

السرطان•في•جميع•البلدان•.

• تدخالت•	 تأثير• قياس• مستوى• في• ملحوظ• تحسن• تحقيق•
مكافحة•السرطان•والعبُ•الذي•يتركه•السرطان•على•المستوى•

العالمي•.•

• بصورة•	 العالمي• المستوى• على• التبغ• استهالك• نسبة• تخفيض•
ملحوظة•وتخفيض•حاالت•البدانة•)السُمنة•الزائدة(،•ومستويات•

تعاطي•الكحول•.•

• شاملة•	 تطعيمية• تغطية• تضمن• شاملة• تحصين• برامج• وضع•
•VPH•و••VBH•للسكان•في•المناطق•المتأثرة•ب

• وضع•انظمة•مستدامة•تضمن•توافر•برامج•فاعلة•لمكافحة••	

• تحسين•النظرة•العامة•تجاه•مرض•السرطان•واستبعاد•الخرافات•	
المدمرّة•والمفاهيم•الخاطئة•حول•المرض.•

• إجراء•تشخيص•لمزيد•من•حاالت•اإلصابة•بالسرطان•الموضعية•	
الغير•منتشرة•،•من•خالل•وضع•برامج•للفحص•والكشف•المبكر•
،•وزيادة•الوعي•العام•والمهني•حول•اشارات•تحذيرية•هامة•لها•

عالقه•بالسرطان.•

• تيسير•سبل•الوصول•و•التشخيص•الدقيق•للسرطان•والمعالجة•	
المالئمة•له•،•و•برامج•المعالجة•المساندة،••والرعاية•التلطيفية•
انحاء• مختلف• في• المرضى• لجميع• التأهيل• إعادة• وخدمات•

العالم•.••

• األلم•	 على• للسيطرة• نطاق•شامل• على• فعالة• اجراءات• توفير•
لجميع•مرضى•السرطان•في•العالم•.•

• زيادة•فرص•التدريب•المتاحة•لألخصائيين•الصحيين•في•مختلف•	
تحسّن• إلى• يؤدي• الذي• األمر• •، السرطان• مكافحة• مجاالت•

ملحوظ•في•جهود•مكافحة•المرض•.•

• تخفيض•هجرة•الكوادر•الصحية•المدربة•تدريبًا•متخصصًا•بشكل•	
كبير•.•

• في•	 السرطان• من• النجاة• نسب• على• رئيسة• تحسينات• إجراء•
جميع•البلدان••.•

إجراءات لها األولوية :
•، الماضية• القليلة• السنوات• مدى• فعلى• طموحة.• األهداف• هذه• إن•
أظهرت•الدالئل•المتزايدة•أن•العمل•المكثف•كفيل•بأن•يحدث•الفرق•
خالل•زمنٍ•قصير.•ولذلك•،•فإننا•على•قناعة•بإن•هذه•األهداف•يمكن•
تحقيقها•شريطة•أن•ينفذّ•عدد•من•اإلجراءات•التي•تحظى•باألولوية.•

السياسة الصحية: 

• وضع•السرطان•على•األجندة•التنموية•،•مع•التركيز•على•إيالء•	
أن• على• التوكيد• عبر• •، للسرطان• المعطاة• السياسية• األولوية•
المتنامية• السرطان• مشكلة• مع• التعامل• في• البلد• استثمار•
•، لذا• •. للبلد• واإلجتماعي• اإلقتصادي• الرفاه• في• استثمار• هو•
تعمل• ان• السرطان• بمكافحة• المعنية• المنظمات• على• ينبغي•
مع•مجتمع•المانحين•العالمي•ومع•الوكاالت•اإلنمائية•والقطاع•
الجهود• اإلستثمار•في• برمّته،•على• المدني• والمجتمع• الخاص•

المبذولة•للقضاء•على•السرطان•.•

• حشد•األشخاص•المعنيين•لضمان•توجيه•اإلستراتيجيات•الهادفة•	
إلى•القضاء•على•السرطان•إلى•األشخاص•الذين•هم•في•أمس•
الحاجة•لها•،•وإشراك•جميع•المجموعات•الرئيسية•المعنية•في•

تطوير•او•تحديث•سياسات•مكافحة•السرطان•الوطنية•.•

• القائمة•	 الفجوات• جسر• على• قدرتها• اثبتت• استراتيجيات• تنفيذ•
في•اإلستقصاءات•المتعلقة•بالسرطان•.•

• السرطان•في•خطط•	 المبذولة•إلشراك•مرضى• الجهود• تعزيز•
مكافحة•السرطان•على•المستويين•المحلي•والوطني.•

الوقاية من السرطان والكشف املبكر عنه 

• خالل•	 من• التبغ• استهالك• لتخفيض• المبذولة• الجهود• تعزيز•
•.TFCF•ِتشجيع•الحكومات•على•التطبيق•الكامل••••ل

• زيادة•الوعي•حول•الحاجة•إلى•تنفيذ•حمالت•تقلل•من•مخاطر•	
الحساسيات• تراعي• ذاته• الوقت• وفي• بالسرطان،• اإلصابة•
تثقيف•عام•ومهني•حول• تنفيذ•حمالت• • إلى• ،•إضافة• الثقافية•
وحث• بالسرطان،• باإلصابة• تنبئ• التي• التحذيرية• العالمات•
الحكومات•على•تنفيذ•سياسات•من•شأنها•ان•تدعم•استراتيجياتٍ•
للحد•من•المخاطر•وتقليلها•على•المستوى•المجتمعي•،•وتمكين•
•، المعلومات• إلى• تستند• استهالكية• خيارات• تبنِي• من• األفراد•

وتبنِي•سلوكيات•صحية•.•

• تعرّض•	 من• للتقليل• إجراءات• تنفيذ• على• الحكومات• تشجيع•
الناس•إلى•مسرطنات•بيئية•ومهنية•.•

• المطاعيم•	 من• كافية• كميات• توفير• تضمن• إجراءات• اتخاذ•
واإلستراتيجيات•األخرى•لتجنب•اإلصابات••المسببّة•للسرطان•.

• المبكر•	 الفحص• برامج• لتوفير• المبذولة• الجهود• ودعم• مناصرة•

نداء•من•المجتمع•العالمي•للعمل•على•مكافحة•السرطان
 نحن•المجتمع•العالمي•لمكافحة•السرطان•نُطالب•الحكومات•والمنظمات•الحكومية•الدولية•والمجتمع
 الدولي•للمانحين•والوكاالت•اإلنمائية•والمنظمات•المهنية•المتخصصة•،•و•القطاع•الخاص•وكافة•أطياف

 المجتمع•المدني•بإتخاذ•خطوات•فورية•لتخفيض•أعداد•الوفيات•الناجمة•عن•السرطان•وإبطائها
 عبر•اإللتزام•باألهداف•المحددة•بأدناه،•وتوفير•الموارد•وحشد•الدعم•السياسي•لإلجراءات

   التي•لها•صفة•األولوية•،•والتي•ال•بدّ•من•توافرها•لتحقيق•ذلك

أقرت•القمة•العالمية•للسرطان•في•عام•2008•اإلعالن•العالمي•لمكافحة•مرض•السرطان•الذي•تبنته•القمة.•كما•
صادق•عليه•المؤتمر•العالمي•للسرطان•في•العام•2008.  

الدولي اإلعالن العاملي حول السرطان 



هو• السرطان• مرض• حول• العالمي• اإلعالن•
أداة•لمساعدة•المدافعين•عن•مرض•السرطان•
لتوجيه•اهتمام•صانعي•القرارات•المتعلقة•بالصحة•
والعالمية• واإلقليمية• الوطنية• المستويات• على•
ألزمة•السرطان•المتنامية.•وهو•يمثل•إجماعًا•بين•
المؤسسات•والمنظمات•الحكومية•و•غير•الحكومية،•
الوطنية•منها•والدولية،•والهيئات•المحترفة•والقطاع•
المدني• المجتمع• واألكاديميين،•ومؤسسات• الخاص•
إلى• الداعية• بالرؤية• التزمت• التي• القارات• من•جميع•
القضاء•على•مرض•السرطان•الذي•يشكل•تهديدًا•كبيرًا•

لألجيال•القادمة.
لمكافحة• الدولي• اإلتحاد• أن• بالذكر• الجدير• ومن• •
السرطان•هو•المنظمة•القيادية•غير•الحكومية•والمكرّسة•
تمامًا•لمكافحة•مرض•السرطان•على•المستوى•العالمي.
الشراكة• السرطان• لمكافحة• الدولي• اإلتحاد• ويشجع• •
السرطان:•فمن• لمكافحة• العالمي• اإلعالن• إطار• ضمن•
خالل•العمل•الجماعي،•نستطيع•بكل•سهولة•ويُُسر•أن•ننفذ•
اإلجراءات•ذات•األولوية،•وأن•نحقق•أهداف•العام•2020. 
الحقوق• جميع• السرطان:• لمكافحة• الدولي• اإلتحاد•
محفوظة.•نحن•نُرحب•بطلبات•الحصول•على•إذن•إلعادة•
طباعة•أو•ترجمة•اإلعالن•العالمي•للسرطان•ألغراض•غير•
تجارية.•ويجب•أن•توجّه•هذه•الطلبات•إلى•اإلتحاد•الدولي•
لمكافحة•السرطان،•62•،•شارع•دوفرونتيني•1207•جنيف،•
 permissions@uicc.org  62 Route De•سويسرا••أو

Frontenex 1207 Geneva Switzerland
جميع• السرطان• لمكافحة• العالمي• اإلعالن• أتخذ• وقد•
االحتياطات•المعقولة•للتحقق•من•المعلومات•التي•اشتمل•
عليها•اإلعالن•العالمي•لمكافحة•السرطان.•بيْد•أن•اإلعالن•
قد•تم•توزيعه•دونما•تفويض•من•أي•نوع•،•سواء•أعُبِر•عنه•
فعليًا•أم•ضمنيًا.•وتقع•مسؤولية•ترجمة•/•تفسير•واستخدام•
الدولي• اإلتحاد• يتحمل• ال• وسوف• القارئ.• على• اإلعالن•
لمكافحة•السرطان،•بأي•حالٍ•من•األحوال،•أية•مسؤولية•

عن•األضرار•الناجمة•عن•استخدامه•.•

للحصول•على•مزيد•من•المعلومات:•
www.uicc.org/wcd

التي•يستطيع•المواطنون•تحمّل•تكاليفها،•والتي•تشير•الدالئل•إلى•فاعليتها•
ريادية• مشاريع• وتنفيذ• •، للعينة• السكانية• المجموعات• •/ المجموعة• لدى•
مصممة•لتقييم•جدواها•وفاعليتها•في•اوساط•المجموعات•السكانية•التي•

لم•تخضع•بعد•للفحص•المبكر•.•

السرطان  معاجلة 

• تشجيع•تطوير•واستخدام•إرشادات•معالجة•السرطان•ذات•الصلة•بالحاجات•	
التاهيل،• وإعادة• الكافية،• المعالجة• توافر• من• والتأكد• المحلية،• والموارد•
لتلبية• جيدًا• تدريبًا• المدربة• والكوادر• التلطيفية• الرعاية• تسهيالت• وتوفير•

الحاجات•الجسدية•واإلجتماعية•والعاطفية•لمرضى•السرطان•.•

• تعترض•سبل•	 التي• الكثيرة• الحواجز• مع• للتعامل• الالزمة• الخطوات• اتخاذ•
السيطرة•المثلى•على••األلم•،•والعمل•مع•الحكومات•على•تسهيل•تنظيم•
عملية•صرف•األدوية•الالزمة•للسيطرة•على•األلم•،•والتعاون•مع•المنظمات•
الدولية•،•بما•في•ذلك•المجلس•العالمي•لمراقبة•المخدرات•ومنظمة•الصحة•
العالمية•،•لضمان•التنفيذ•الشامل•التفافيات•األمم•المتحدة•الدولية•الخاصة•
بالسيطرة•على•العقاقير•بحيث•ال•تتداخل•مع•الجهود•المشروعة•لتيسير•سبل•
وصول•مرضى•السرطان•الذين•يتألمون•من••المرض•،•إلى•ادوية•السرطان•

الخاصة•للتخفيف•من•األلم•.•

• العمل•مع•قطاع•صناعة•األدوية•لتحسين•سبل•الوصول•إلى•ادوية•السرطان•	
النوعية•التي•يستطيع•المرضى•تحملّ•تكاليفها•.•

• التي•تمتلك•خبرة•كافية•بمكافحة•	 المتخصصة• الكوادر•الصحية• زيادة•عدد•
تدريبية•متخصصة• توفير•فرص• السرطان.•ويمكن•تحقيق•ذلك•من•خالل•
أماكن• في• الدراسة• من• المحترفين• لتمكين• دراسية• منح• •/ وزماالت•

متخصصة.••

• زيادة•الوعي•حول•مدى•تأثيرهجرة•العاملين•الصحيين•على•قدرة•البلدان•	
السرطان،• بمرضى• الخاصة• الرعاية• من• مالئمة• مستويات• توفير• على•
المجال• في• العاملة• البشرية• الكوادر• في• النقص• سد• على• معًا• والعمل•
الصحي•على•المستويين•العالمي•والوطني•،•وما•ينتج•عن•ذلك•من•تعميق•

لالمساواة•المتجذرة.••

• زيادة•اإلستثمار•في•بحوث•السرطان•المستقلة•،•األساسية•منها•والتطبيقية،•	
وتسريع•ترجمة•نتائج•البحوث•إلى•ممارسة•سريرية•وصحية•عامة•.•

• تشجبع•المنظمات•المعنية•ببحوث•السرطان•على•التعاون•والمشاركة•في•	
تبادل•البيانات،•وتحديد•اهداف•البحوث•التكميلية•لتعظيم•استخدام•الموارد•
المالية•المحدودة•المتاحة•ألغراض•البحث•العالمي•في•مجال•السرطان،•

والحد•من•ازدواجية•الجهود•المبذوله•.•

التقدم نحو اهداف العام 2020: 

• األعضاء،•	 منظماته• خالل• من• السرطان• لمكافحة• الدولي• اإلتحاد• سيعمل•
والتي•يزيد•عددها•اآلن•عن•003•منظمة•في•أكثر•من•001•بلد،••على•تشجيع•
الشراكات•والتعاون•الدولي•الهادف•إلى•تسريع•التقدم•

على•طريق•تحقيق•اهداف•العام•0202•.•

• في•ظل•التباين•الهائل•الذي•يفرضه•عبء•السرطان•	
وتوفير•خدمات•المعالجة•في•مختلف•انحاء•العالم،•
السرطان• لمكافحة• الدولي• اإلتحاد• سيشجع•
حول• العالمي• اإلعالن• استخدام• على• اعضاءه•
السرطان•كمنطلق•لتطوير•اعالنات•إقليمية•أو•وطنية•
يمكنها• بدورها• اإلعالنات• .•هذه• السرطان• حول•
واألولويات• اإلحتياجات• أفضل• بشكل• تعكس• أن•
دقّةً• أكثر• كميّ• تقدير• بوضع• تسمح• وأن• المحلية•

لألهداف•،•حيثما•تتوافر•البيانات•.•
 

• وسيقوم•اإلتحاد•الدولي•لمكافحة•السرطان•بإعداد•	
تقرير•عن•التقدم•المحرز•حيال•تحقيق•اهداف•العام•
0202•،•مرة•كل•سنتين•.•وستُعرض•هذه•التقارير•
على•المؤتمر•العالمي•للسرطان•الذي•ينعقد•مرة•

كل•سنتين.•

املوضوع:   خلفية 


