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#هذا_أنا_وهذا_ما_سأفعل 
)IAmAndIWill#(
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عام 2019 يُشعل 

شرارة العمل للحد 

من تأثير السرطان!
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شهد عام 2019 تدشين حملة مثيرة لالهتمام مّدتها 

ثالث سنوات، وقد تمّيزت هذه الحملة بخصوصية  

لم يسبق لها مثيل. تدعو الرسالة الرئيسية الجديدة 

 للحملة،

»هذا أنا وهذا ما سأفعل« لاللتزام والعمل، وتُعّد 

هذه الرسالة بمثابة تذكير مهم بأّن لكل واحد منا دور 

يؤديه في الحد من تأثير السرطان.

حملة جديدة أكثر فاعلية
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أثر مذهل 

في يوم 4 فبراير الماضي، تمكّن الجميع 

في جميع أنحاء العالم من رؤية رسالة 

الحملة »هذا أنا وهذا ما سأفعل« 

الحاشدة للجهود وقراءتها وسماعها. وقد 

تبّنى المؤيدون للحملة هذه الرسالة في 

كل مكان؛ حيث شاركوا اآلالف واآلالف 

من رسائل االلتزام الشخصية. 

في حملة هذا العام، جرى تنظيم أكثر من 

947 نشاًطا في 127 بلًدا؛ حيث احتشدت 

الجمعيات والمنّظمات واألفراد في المدارس 

والجامعات والشركات والمستشفيات 

واألسواق العامة ومراكز التسّوق والحدائق 

ومجالس المدن والمجتمعات المحلية وأماكن 

العبادة والشوارع لزيادة الوعي وجمع التبرعات.

62 قائًدا حكومًيا استجابوا للحملة وأعادوا 

التأكيد عىل دعمهم والتزامهم، بينما تمكّن 

داعمو الحملة من إيصال أصواتهم للعالم 

بنشرهم ما يزيد عىل 700000 منشور عىل 

وسائل التواصل االجتماعي؛ مّما ساعد عىل 

وجود هاشتاغ الحملة ضمن قائمة الترند 

العالمي لموقع »تويتر«. وقد سلّطت الصحافة 

العالمية هذا العام الضوء عىل الفحص 

والتشخيص والكشف المبكّر عن السرطان 

من خالل نشر أكثر من 15000 مقال صحفي 

في 154 دولة. وإجمااًل، حققت الحملة أكثر 

من 300000 زيارة فردية للموقع اإللكتروني؛ 

والذي أُتيحت عليه أكثر من 400 مادة من مواد 

الحملة للمساعدة في زيادة المشاركة الهادفة 

باستخدام رسالة الحملة الرئيسية »هذا أنا وهذا 

ما سأفعل«. 

وتسرد الصفحات التالية بعًضا من هذه 

اإلنجازات، والتي تُعّد بمثابة تذكير بسيط بأّن 

جميع أعمالنا قد أحدثت تأثيرًا مذهالً في إطار 

فعاليات اليوم العالمي للسرطان هذا العام. 
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)BCI Ghana( مصدر الصور: المنّظمة الدولية لمكافحة سرطان الثدي في غانا
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 أثر الحملة 

باألرقام 
 947 نشاط 

في 127 دولة

741936 منشوًرا عىل وسائل 
التواصل االجتماعي ُوسمت بهاشتاغ 

#اليوم�العالمي�للسرطان 
)#WorldCancerDay(

15810 مقاالت 
صحفية في 154 دولة

إضاءة 55 معلًما في 37 مدن 

62 حكومة 
اشتركت في الفعاليات

عام 2018: إضاءة 44 معلًما في 30 مدينة

عام 2018:  14037 مقااًل صحفًيا

كانت نسبة المشاركة والتفاعل 

والحضور في فعاليات اليوم 

العالمي للسرطان هذا العام 

هي األعىل عىل اإلطالق. 

اليوم العالمي للسرطان تقرير أثر الحملة لعام 2019 7



 300360 
زائرًا للموقع اإللكتروني

1455 داعًما شاركوا في الحملة عبر 
محادثات مباشرة

 604730
إجمالي عدد مشاهدات مقاطع الفيديو

33336 ملصًقا مخّصًصا 
تم تصميمهم

127248 مادة تم تنزيلها بـ 56 لغة
عام 2018:  107892 مادة 

 أثر الحملة 

باألرقام 
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"يُعّد السرطان أحد أكبر التحديات الصحّية في عصرنا 
الحديث، ونحن نقف اليوم ُمّتحدين مع مرضى السرطان 

وأسرهم.  وبعملنا مًعا، يمكننا إيجاد عالم خاٍل من 

السرطان".

جولي إل. جربردينج، طبيبة وحاصلة عىل درجة الماجستير في الصحة العامة، نائب 

الرئيس التنفيذي لالتصاالت اإلستراتيجية والسياسة العامة العالمية وصحة السكان 

 ورئيس قسم المرضى في شركة

)MSD( »ميرك آند كو« 
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األمريكتان

أعضاء االتحاد الدولي لمكافحة السرطان يحدثون تأثيًرا ملموًسا 

األرجنتين

شهد اليوم العالمي للسرطان هذا العام انطالق 

القافلة السنوية المتنّقلة لوحدة التصوير الشعاعي 

للثدي  التابعة لمنظمة »رابطة األرجنتين لمكافحة 

السرطان« )LALEC( في عموم البالد، والتي تقّدم 

للنساء خدمات تصوير شعاعي للثدي مجانًا. كما 

استطاعت الرابطة جعل موضوع السرطان محل 

حديث المجتمع ككل في جميع أنحاء البالد، 

وأعطت للجميع قوة معنوية برسالة »هذا أنا وهذا 

ما سأفعل«، وعززت أهمية الوقاية من السرطان 

والكشف المبكّر عنه؛ وذلك برعايتها لتجمعات 

ومحادثات نُّظمت في الساحات العامة، 

والمجتمعات المحلية، وعبر األخبار. 

البرازيل 

لّما كان اسم »االتحاد البرازيلي للمؤسسات 

الخيرية لدعم صحة الثدي« )FEMAMA( قد 

ُذكر في الصحافة البرازيلية بمقدار أكثر من ثالثة 

أضعاف في اليوم العالمي للسرطان هذا العام، 

فال ريب في أّن االتحاد قد أحدث أثرًا كبيرًا في 

هذا اليوم. وقد استغّل االتحاد وأعضاؤه االهتمام 

العالمي الذي يستحوذ عليه اليوم العالمي 

للسرطان لحشد الدعم الالزم إلعداد مشروع قانون 

وطني يشجّع عىل الكشف المبكّر عن السرطان. 

ومن خالل سرد قصص المرضى عبر الصحافة 

وعىل وسائل التواصل االجتماعي، تمكّن »االتحاد 

البرازيلي للمؤسسات الخيرية لدعم صحة الثدي« 

)FEMAMA( من جمع ما يزيد عىل 1500 توقيع 
في عريضة مقّدمة عىل شبكة اإلنترنت لدعم إجراء 

مشاورات عامة بشأن مشروع القانون.

اإلكوادور

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، استضافت 

 Jóvenes( »مؤسسة »شباب ضد السرطان

Contra el Cáncer( الدورة الخامسة ليوم 
 BIONIC( الموضة لذوي األعضاء االصطناعية

Fashion Day(، والتي استقبلت متعافين من 
السرطان توافدوا من 18 بلًدا من جميع أنحاء 

القارة، بما في ذلك بلدان كولومبيا وفنزويال 

وبيرو وبوليفيا واألرجنتين والبرازيل وكوستاريكا 

والواليات المتحدة. وقد شارك ضمن فعالية جمع 

التبرعات ورفع مستوى الوعي التي أقيمت في 

إطار هذه الدورة متعافون من مرض السرطان 

من فئة الشباب؛ والذين ساروا عىل منصة عرض 

األزياء بأجهزتهم التعويضية وهم يرتدون أزياء غاية 

في الروعة من إبداع مصممين محليين متميزين.

هايتي 

 Innovating Health« وجّهت منّظمة

International«دعوة لألفراد في شوارع العاصمة 
بورت أو برانس وأسواقها لحضور برنامج اليوم 

العالمي للسرطان الزاخر بمحادثات تثقيفية عن 

السرطان، والذي يوّفر فحوصات مجانية لسرطان 

الثدي وعنق الرحم وكذلك فحوصات األسنان 

األساسية. وقد حظيت فعالية البرنامج بتغطية 

إعالمية ضخمة عىل شاشات التلفزيون وعىل 

المحطات اإلذاعية في جميع أنحاء الجزيرة.

هندوراس

في اليوم العالمي للسرطان هذا العام، حشدت 

 Liga Contra el( »رابطة مكافحة السرطان«

Cancer( في هندوراس صانعي السياسات 
والسلطات والمؤسسات الحكومية المركزية 

والمحلية لتبادل المعلومات في إطار ندوة خاصة 

رّكزت عىل أنواع السرطان التي تُصيب السيدات. 

وفي إطار هذه الندوة، شكّلت الرابطة عدًدا 

من مجموعات العمل كوسيلة لمواصلة تبادل 

المعلومات بشأن زيادة التوعية وتوفير الفحوصات 

وسجالت السرطان.

فنزويال

احتفااًل باليوم العالمي للسرطان، أعادت »الجمعية 

الفنزويلية لمكافحة السرطان« )SAV( فتح 

عيادة للوقاية من السرطان -تم تجديدها حديًثا 

في كراكاس- لتواصل عملها في خدمة مرضى 

السرطان في المجتمع المحلي. وتضم العيادة 

-التي مرّ عىل تأسيسها 60 عاًما- مختبرًا مطّوًرا، 

إضافة إىل وحدة ألمراض الجهاز الهضمي. 

المكسيك

تعاونت »الرابطة المكسيكية لمكافحة السرطان« 

)AMLCC( مع »الجامعة الوطنية المستقلة في 
المكسيك« )UNAM ( عىل مدار يوم كامل أجريت 

فيه محادثات عامة مستنيرة -تضمنت حلقة 

نقاش وجلسات عامة- سلطت الضوء عىل التأثير 

النفسي واالجتماعي للسرطان، وقد أعقب ذلك 

إقامة حفل تذكاري ومعرض صحي شاركت فيهما 

أكثر من 25 منظمة معنية بالسرطان.

الواليات المتحدة االمريكية

بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، أعلنت 

 )NCCN( »الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان«

حصولها عىل موافقات رسمية من حكومات 

إثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا عىل المبادئ التوجيهية 

المنّسقة للشبكة والخاصة ببلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى. وتوفر هذه المبادئ توجيهات 

حديثة ومبنية عىل أدلة من أجل رعاية مرضى 

السرطان رعاية ذات نوعية جيدة وعالية القيمة 

ومتمحورة حول المرضى في أفريقيا.
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السيد فيتينيس أدندريكايتس، مفّوض 

االتحاد األوروبي لشؤون الصحة وسالمة 

األغذية، يتحدث في فعالية اليوم 

العالمي للسرطان التي تستضيفها 

 )HCS( جمعية السرطان اليونانية
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أوروبا

بلجيكا

في إطار عمل رمزي وهادف، حشدت »مؤسسة 

 Fondation Contre le( »مكافحة السرطان

Cancer( البلجيكية متعافين من السرطان 
وباحثين في مجال السرطان في مسيرة إىل مبنى 

البرلمان االتحادي إلحياء حفل إلضاءة الشموع. 

واستباًقا لالنتخابات الوطنية المقبلة، استغلت 

المؤسسة هذه المناسبة لحّث الحكومة عىل 

زيادة االستثمار في بحوث السرطان، كما قّدمت 

مذكرة لجميع األحزاب السياسية رّكزت عىل ست 

توصيات رئيسية لتعزيز الجهود المبذولة في إطار 

مكافحة السرطان عىل المستوى الوطني.  

فرنسا

في إطار فعاليات االجتماع السابع للمعهد الوطني 

الفرنسي للسرطان، تجمع المئات من األخصائيين 

الصحيين والجمعيات والباحثين والعلماء عىل 

مدار يوم كامل نُّظم فيه العديد من المحادثات 

والنقاشات. وكان الهدف من االجتماع هو مشاركة 

أحدث التطورات واإلنجازات واألفكار فيما يتعلق 

بمكافحة السرطان وتحدياته المجتمعية، وقد رّكز 

اجتماع هذا العام عىل دور الذكاء االصطناعي في 

خدمة طموحات المعهد.

اليونان 

مت »جمعية  احتفااًل باليوم العالمي للسرطان، نظَّ

السرطان اليونانية« برنامجًا متكاماًل لألنشطة 

في جميع أنحاء اليونان بالتعاون مع أعضائها 

وشركائها. وقد حشدت الفعالية الرئيسية للبرنامج 

مئات الضيوف البارزين الذين حضروا لعقد 

نقاشات رفيعة المستوى، بمن فيهم المتحدثون 

الرئيسيون في الفّعالية، وهم:  رئيس الجمهورية 

اليونانية، السيد بروكوبيوس بايلوبولو، ووزير 

الصحة، واألمين العام للشبكة األوروبية لمنع 

التدخين والتبغ، إضافة إىل مفّوض االتحاد 

األوروبي لشؤون الصحة وسالمة األغذية. كما 

حضر هذه الفعالية -التي نظمتها جمعية السرطان 

اليونانية )HCS( ورئيسها السيد إيفانجيلوس 

فيلوبولوس- شخصيات أخرى رفيعة المستوى، 

منها السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم 

المعارضة، والسيدة ماريانا فاردينويانيس سفيرة 

اليونسكو للنويا الحسنة.  وفي النهاية، اختتمت 

الفعالية بتنظيم مناقشات مائدة مستديرة -ترأسها 

البروفسور باناجيوتيس بيراكيس-   عن تطورات 

الوقاية من السرطان وتشخيصه، ورّكزت بصفة 

خاصة عىل التدخين السلبي؛ وقد شارك في 

هذه المائدة المستديرة عدد من العلماء البارزين 

في مجاالت تخّصصاتهم. كما أُقيمت فعاليات 

مارثون إكالي االحتفالي المخّصص لليوم العالمي 

للسرطان في العاصمة للعام الثالث عىل التوالي 

بمشاركة أكثر من 1000 متسابق، بينما أُضيئت 

المباني والمعالم المشهورة في جميع أنحاء البالد 

احتفاالً بهذا اليوم المميز. 

هنغاريا

مت »الرابطة الهنغارية لمكافحة السرطان«  نظَّ

)HLAC( العديد من األنشطة في جميع أنحاء 
البالد، بما في ذلك محاضرات جامعية بشأن 

العالجات الجديدة، إضافة إىل مؤتمر صحفي. 

كما استغلت الرابطة هذا اليوم كفرصة للتفاعل 

مع الجمهور في المتاجر الكبرى، والميادين 

الرئيسية، ومحطات الحافالت، والمدارس، وأندية 

المتقاعدين؛ من خالل مطالبة الناس بالتأمل في 

رسالة الحملة »هذا أنا وهذا ما سأفعل«. 

النرويج

عقدت الجمعية النرويجية للسرطان )NCS( هذا 

العام بالتعاون مع مؤسسات المرضى الستة 

عشرة المنتسبة إليها ندوة تم تنظيمها عىل 

هامش حفل إفطار؛ وقد رّكزت هذه الندوة عىل 

فهم تأثير السرطان عىل القوى العاملة. وتضمن 

البرنامج الصباحي للندوة نقاشات بشأن تكاليف 

السرطان، وآثار المرض عىل القوى العاملة، 

وعودة  المتعافين من السرطان إىل العمل، وقد 

شارك في هذه النقاشات متحّدثون من األوساط 

األكاديمية والمجتمع المدني والحكومة؛ منهم وزير 

العمل والشؤون االجتماعية النرويجي. 

المملكة المتحدة

نّظمت »مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة 

المتحدة« )CRUK( -إىل جانب العديد من 

جامعي التبرعات في جميع أنحاء البالد- عدًدا من 

المبادرات؛ بما في ذلك تنظيم مارثون الشتاء 

 10k Winter( للجري مسافة 10 كيلومترات

Run( عبر وسط مدينة لندن، فضالً عن حملة 
مخّصصة تدعو أعضاء البرلمان من جميع األحزاب 

السياسية لدعم عقد فّعالية في البرلمان لرفع 

مستوى الوعي بشأن السرطان. ولتشجيع النواب 

عىل تنظيم الفّعالية وحضورها، حشدت المؤسسة 

داعميها من خالل إنشاء نموذج عىل اإلنترنت يتيح 

لداعمي الحملة وجموع الناخبين إضافة بياناتهم 

الشخصية إىل قالب بريد إلكتروني  يمكن تحريره 

وإرساله مباشرة إىل النواب.

أعضاء االتحاد الدولي لمكافحة السرطان يحدثون تأثيًرا ملموًسا 
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المنّظمة الدولية لمكافحة سرطان الثدي في 

غانا )BCI Ghana( تستضيف فّعالية خاّصة 
باليوم العالمي للسرطان في مدينة كوماسي 

اليوم العالمي للسرطانتقرير أثر الحملة لعام 132019



أفريقيا

غانا

في إطار فعاليات اليوم العالمي للسرطان، 

نّظمت المنّظمة الدولية لمكافحة سرطان الثدي 

في غانا )BCI Ghana( -بالتعاون مع مجلس 

التنسيق اإلقليمي في أشانتي وجمعية كوماسي 

متروبوليتان- فّعالية خاصة لليوم العالمي 

للسرطان، وكانت صاحبة الّسمّو الملكي األميرة 

األردنية دينا مرعد -رئيسة االتحاد الدولي لمكافحة 

السرطان- ضيف شرف هذه الفّعالية. وقد حضر 

االحتفال، الذي حّث المتعافين من السرطان عىل 

مشاركة تجاربهم، عدًدا من الضيوف البارزين، بمن 

فيهم معالي السيدة األوىل ريبيكا أكوفو أدو، قرينة 

رئيس غانا، والسيدة جوليا، وزيرة الصحة، والسيد 

هون كواكو أجيمانج مانو، وزير الشؤون الجنسانية، 

والسيدة هون سينثيا موريسون، إضافة إىل عدد 

من الوزراء ورجال الدين وزعماء الطوائف الدينية 

والطالب.

كما احتفلت مؤسسة »ماكتون لرعاية مرضى 

 Mctonne Cancer Care( »السرطان

Foundation( باليوم العالمي للسرطان في غانا 
بحشد اآلالف من النساء إلجراء فحوصات مجانية 

للثدي وعنق الرحم، وقد جرت تلك الفحوصات 

في أحد أكبر األسواق في غانا، وفي عدد من 

المدارس والكنائس. وقد ساعدت الحملة أيًضا 

عىل نشر الوعي عبر وسائل اإلعالم واألعمال 

الدرامية المحلية.

ناميبيا

احتفااًل باليوم العالمي للسرطان، حشدت 

»الجمعية الناميبية للسرطان« )CAN( الصحافة 

الوطنية بتنظيمها فعالية صحفية صباحية 

تضمنت عقد جلسة إعالمية عىل هامش حفل 

إفطار، ودورة تدريبية مخّصصة للصحفيين لفهم 

السرطان فهًما أفضل ومعرفة كيفية إعداد تقارير 

عن المرض عىل نحو أكثر فّعالية. 

نيجيريا 

كان اليوم العالمي للسرطان هذا العام زاخرًا 

بالعديد من اإلنجازات لـ »مؤسسة ميديكيد 

للسرطان« )MCF(؛ حيث تمكّنت المؤسسة من 

الحصول عىل موافقة رسمية بإعداد سجل لجمع 

بيانات عن مرض السرطان وتسجيلها وتحليلها 

لتقديمها للدولة. كما شهد اليوم العالمي للسرطان 

تدشين شراكة مع قوات الشرطة لتقديم فحص 

مجاني لعنق الرحم والثدي لما يزيد عىل 500 من 

الضباط السيدات وزوجات ضباط الشرطة الرجال. 

وللمرة األوىل عىل اإلطالق، أُضيئت بوابات مدينة 

أبوجا احتفااًل باليوم العالمي للسرطان، والذي 

أصبح أكثر زخًما عندما منحت المؤسسة مليوني 

نيرة نيجيرية لعشرة مرضى بالسرطان احتفاالً بهذه 

المناسبة. 

أعضاء االتحاد الدولي لمكافحة السرطان يحدثون تأثيًرا ملموًسا 
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فريق المجلس الوطني للسرطان 

في ماليزيا )MAKNA( يحشد جهوده 

للتواصل مع الجمهور في اليوم العالمي 

للسرطان 
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إندونيسيا

مت اللجنة  بمناسبة اليوم العالمي للسرطان،  نظَّ

الوطنية لمكافحة السرطان )NCCC( فّعالية مدتها 

ثالثة أيام اشتملت عىل ورش عمل لزيادة الوعي 

العام، كما تضمنت إصدار كتّيب عن السرطان 

أُتيح لعامة الجمهور. كما حشدت اللجنة الجهات 

المعنية إلجراء مناقشة جماعية محددة األهداف 

بشأن إدارة مكافحة السرطان، واختتمت هذه 

المناقشة بمؤتمر حضره ممثلون عن المجتمع 

المدني الوطني، ووزارة الصحة، فضاًل عن 

متحدثين رئيسيين من االتحاد الدولي لمكافحة 

السرطان والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

إىل جانب األنشطة التي نظمتها اللجنة الوطنية 

لمكافحة السرطان )NCCC(، نّظمت المؤسسة 

اإلندونيسية للسرطان أيًضا عدًدا من الفعاليات 

احتفااًل باليوم العالمي للسرطان. جذبت حملة 

للتبرع بالشعر نُّظمت تحت شعار »شعر من 

أجل األمل. كوني أنِت األمل« -إىل جانب حملة 

ممتعة لجمع التبرعات تم تنظيمها عىل هامش 

سباق ركض وسباق لركوب الدراجات- أكثر من 

2000 مشارك. كما جرى تنظيم ورش عمل 

تناولت أنماط الحياة الصحية والكشف المبكّر عن 

السرطان وعوامل الخطر المتعلقة به، وذلك لزيادة 

مستوى الوعي بين األطباء.  

نيبال

نّظمت »جمعية نيبال لإلغاثة من السرطان« 

)NCRS( للمرة األوىل تظاهرة حاشدة ومذهلة 
بالمركبات امتدت عىل مسافة 250 كيلو مترًا من 

كاتماندو إىل بوخارا، وقد حملت جميع السيارات 

المشاركة في التظاهرة شعارات ورسائل للتوعية 

بالسرطان. كما خططت الجمعية لتنفيذ عّدة 

أنشطة أخرى في جميع أنحاء البالد تُرّكز عىل رفع 

مستوى الوعي بالسرطان والكشف المبكّر عنه، 

بما في ذلك تنظيم حفل إلضاءة الشموع ومخيم 

صحي مجاني يقّدم فحوصات مجانية. 

أستراليا 

احتفااًل باليوم العالمي للسرطان، بّث »المركز 

الفيكتوري الشامل للسرطان« )VCCC( عىل الهواء 

مباشرة جلسة نقاش خاصة أجريت عىل هامش 

حفل غداء مجاني؛ وقد سلّطت هذه الجلسة 

الضوء عىل أبحاث جديدة تناقش عالج أنواع 

نادرة للسرطان. وتمحورت جلسة النقاش -التي 

ترأستها أ.د. كلير سكوت، العالمة في مجال الطب 

السريري، والسيدة كيت فاينز، مؤسس ورئيس 

قسم رعاية المرضى في المؤسسة األسترالية 

الخيرية لرعاية المرضى المصابين بأنواع نادرة من 

 »NOMINATOR« حول تجربة -)RCA( السرطان

السريرية المبتكرة القائمة عىل المرضى والتي 

تستكشف التنميط الجيني ألنواع السرطان 

النادرة. 

ماليزيا 

للوصول إىل جمهور أصغر سًنا في محيط 

اجتماعي، أقام المجلس الوطني للسرطان في 

ماليزيا )MAKNA( شراكة مع وزارة الصحة ومركز 

غريت إيسترن للتسّوق لتنظيم معرض للجمهور 

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان. كان هذا 

المعرض -الذي شارك فيه مرضى ومتطوعون 

وممرضون وممرضات- فرصة لدعوة الشباب 

للتفاعل مع فريق المجلس الوطني للسرطان، 

وكذلك لفهم طبيعة مرض السرطان وكيفية 

الوقاية منه. وقد ُقّدمت خالل فترة إقامة المعرض  

فحوصات ثدي سريرية وفحوصات صحية أساسية 

مجانية. 

جنوب شرق آسيا  غرب المحيط الهادئ 

أعضاء االتحاد الدولي لمكافحة السرطان يحدثون تأثيًرا ملموًسا 
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شرق البحر األبيض المتوسط 

مصر

نّظمت »جمعية اإلسكندرية لرعاية مرضى 

السرطان« التعاون مع كلية طب اإلسكندرية 

العديد من األنشطة ضمن فعاليات اليوم العالمي 

للسرطان، وقد بدأت فعاليات هذا اليوم بتنظيم 

ماراثون؛ تاله تنظيم  محادثات توعية متعددة 

سلطت الضوء عىل الوقاية من السرطان، واختتم 

اليوم بعقد مؤتمر صحفي. كما تم تعليق الفتات 

كبيرة تبرز شعار اليوم العالمي للسرطان ورسائله 

الرئيسية عىل جدران مباني كلية الطب بجامعة 

اإلسكندرية؛ وذلك لزيادة مستوى الوعي داخل 

الحرم الجامعي. 

إيران

ابتكر »مركز رضا للعالج اإلشعاعي وعالج األورام« 

)RROC( حملة ممتعة في إطار اليوم العالمي 
للسرطان بهدف زيادة مستوى الوعي العام، وقد 

اشتملت هذه الحملة عىل سلسلة من ورش 

العمل تم تنظيمها عىل مدار يوم كامل وقّدمت 

تدريبات متنوعة في عّدة مواضيع منها: تقنيات 

اليقظة الذهنية، والوقاية، ومبادئ التغذية، كما 

تضمنت هذه الورش جلسات يوغا الضحك؛ 

والتي تُعّد أحد أكثر األنشطة شعبية لدى الشعب 

اإليراني. كما أقام المركز شراكة مع جمعية "مشهد 

الخيرية للسرطان" وبلدية مشهد لتنظيم جولة 

بالدراجات الهوائية -لمسافة 5 كيلو مترات- 

مالئمة لجميع أفراد األسرة؛ وذلك للتوعية بمرض 

السرطان.

احتفاالً بروح الشعار الجديد "هذا أنا وهذا ما 

سأفعل"، دّشنت »المؤسسة الخيرية لدعم 

األطفال المصابين بالسرطان« )MAHAK( حملة 

وطنية تهدف إىل توعية أطفال المدارس االبتدائية 

بقيمة األنشطة اإلنسانية والخيرية. ومن خالل 

استخدام أشكال من قلوب ورقية؛ بوصفها أداة 

ممتعة وإبداعية إلشراك التالميذ الصغار، دعت 

المؤسسة المدارس وأولياء األمور لصنع قلوب 

ورقية لبيعها خالل الحملة؛ وقد بيعت هذه 

القلوب في معرض خيري خُصصت أمواله لدعم 

جهود المؤسسة.  وباستخدام الموقع اإللكتروني 

للمؤسسة وموقع »إنستغرام« وبزيارة المدارس 

المنتشرة في جميع أنحاء طهران، وصلت 

المؤسسة إىل ما يقرب من 1000 تلميذ، وحققت 

أكثر من 20000 ظهور عىل موقع »إنستغرام« 

وحده.  

إسرائيل

مت »جمعية مكافحة السرطان اإلسرائيلية«  نظَّ

هذا العام سلسلة من الفعاليات إلشراك وسائل 

اإلعالم، بما في ذلك بث فيديو مباشر عىل 

فيسبوك عن الوقاية من السرطان والكشف 

عنه وعالجه، وإصدار بيان صحفي مشترك مع 

وزارة الصحة لإلعالن عن أحدث البيانات الوطنية 

بخصوص نسبة انتشار السرطان والتعافي منه 

والوفيات الناجمة عنه، فضاًل عن إصدار عدد من 

النشرات اإلذاعية كجزء من حملة إعالمية عامة 

أوسع نطاًقا. 

أعضاء االتحاد الدولي لمكافحة السرطان يحدثون تأثيًرا ملموًسا 
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ينادي اليوم العالمي للسرطان بعالم أكثر تمكيًنا من خالل رفع مستوى المعرفة العامة 

والسياسية وذلك بالتنظيم المستمر لمناقشات مستنيرة ومجدية بشأن بعض القضايا 

االجتماعية األكثر أهمية فيما يتعلق بالسرطان. في األسبوع الذي سبق اليوم العالمي 

للسرطان، دعا مجلس العالقات الخارجية السيد كاري آدمز، الرئيس التنفيذي لالتحاد 

الدولي لمكافحة السرطان، والسيد هارولد فارموس، الفائز بجائزة نوبل، لحضور جلسة 

نقاش متعمقة تحت عنوان »سّد الفجوة العالمية في عالج السرطان«.

 سّد الفجوة العالمية في عالج السرطان:

اجتماع مجلس العالقات الخارجية 

"لقد كان النهج الذي تبنيناه عىل 
الصعيد العالمي عندما كنا نتحدث عن 

اإلنسان غير فّعال."

 كاري آدمز، الرئيس 

 التنفيذي لالتحاد الدولي لمكافحة السرطان
اجتماع مجلس العالقات الخارجية في 

نيويورك، 29 يناير 2019

مجلس العالقات الخارجية )CFR( هو منظمة قائمة عىل األعضاء ومركز أبحاث ودار نشر، ويساعد هذا المجلس أعضاءه 

والمسؤولين الحكوميين ورجال األعمال والصحفيين والتربويين والطالب والقادة المدنيين والدينيين عىل فهم العالم فهًما أفضل.
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شركاء ذوي رؤية ثاقبة 

شركة »أستيالس«

"يتيح اليوم العالمي للسرطان فرصة 
للتأمل والتفكير في التقدم الُمحرز 

في تحسين عالج السرطان، ولتأكيد 

الحاجة إىل التركيز المستمر عىل زيادة 

تحسينه."

د.بيتر ساندور، نائب الرئيس، رئيس 

قسم استراتيجيات التسويق لعالج 

األورام

شركة »دايتشي سانكيو«

 Daiichi( »دّشنت شركة »دايتشي سانكيو

Sankyo(، والتي تشارك ألول مرة في 
اليوم العالمي للسرطان، حملة عىل »تويتر« 

للمساعدة في زيادة مستوى الوعي، وإلعادة 

تأكيد التزامها بتطوير »عالجات مفيدة 

لمرضى السرطان«، وللتذكير بالعمل 

القوي والفّعال الذي تؤديه يومًيا الفرق 

العاملة بالشركة والشركات الزميلة. وقد 

عرضت شاشات التلفزيون في جميع 

مقرّات الشركات معلومات ورسائل رئيسية 

بخصوص اليوم العالمي للسرطان للمساعدة 

في زيادة الوعي لدى موظفي الشركة البالغ 

عددهم 15000 موظف.

شركة »دياسيوتكس«

في الفترة التي سبقت اليوم العالمي 

للسرطان، أجرت شركة »دياسيوتكس« 

)Diaceutics( دراسة استقصائية عىل 
مرضى السرطان للمساعدة في زيادة مستوى 

الوعي وفهم الرحلة التشخيصية للمرض 

عىل نحٍو أفضل؛ وذلك من منظور المريض. 

وخلُصت النتائج، والتي تمت مشاركتها في 

اليوم العالمي للسرطان، إىل أنه كان من 

الصعوبة بمكان استيعاب المرضى لمفاهيم 

المؤشرات الحيوية والطفرات واالختبارات 

الجينية؛ وبالبرغم من ذلك كانت هناك رغبة 

لدى المرضى في معرفة المزيد. وقد شّددت 

نتائج الدراسة عىل الحاجة الملّحة إىل إتاحة 

معلومات واضحة وبسيطة للمرضى، وكذلك 

إىل إيجاد لغة مشتركة بين المرضى واألطباء، 

وذلك بهدف تمكين المرضى من تولي زمام 

رحالتهم التشخيصية والعالجية.

شركة »ميرك آند كو«

تعاونت شركة »ميرك آند كو« التي تعمل 

تحت اسم »إم إس دي« )MSD( مع موقع 

التواصل االجتماعي »تويتر« إلنشاء رمز 

تعبيري خاص وحصري لليوم العالمي 

للسرطان الموافق 4 فبراير. وكان هذا 

الرمز التعبيري -والذي يصّور العالم داخل 

فقاعة حوار  مكتوب فيها الرسالة الرئيسية 

للحملة "هذا أنا وهذا ما سأفعل"- يظهر 

في كل مرة يتم فيها استخدام الهاشتاغين 

الرسميين للحملة #اليوم_العالمي_للسرطان 

)#WorldCancerDay( و#هذا_أنا_وهذا_
.)IAmAndIWill#( ما_سأفعل
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تعاون غير مسبوق مع فنانين بارزين 

أتاح تدشين حملة »هذا أنا وهذا ما سأفعل« 

الجديدة فرصة لزيادة مستوى الوعي بالحملة 

ونطاق انتشارها. تمّثل االستعانة بالفنانين 

الموسيقيين المتعاونين مع االتحاد الدولي 

لمكافحة السرطان -بمن فيهم المطربة وكاتبة 

األغاني أليسيا كارا الفائزة بجائزة غرامي، 

والمغني شون مينديس؛ المكرّم بسطر 

اسمه ضمن قائمة موقع TIME للشخصيات 

المائة األكثر تأثيرًا في العالم لعام 2018، 

إضافة إىل النجم ويل.آي.أم- طريقة جديدة 

للوصول إىل األفراد الذين لم يسمعوا عن 

اليوم العالمي للسرطان أو يشاركوا فيه حتى 

اآلن.

من األشياء الجديرة بالذكر، أّن الفيديو 

الجريء والملهم الذي يضم موسيقيين بارزين 

-مثل المطربة هالزي؛ والتي تعتلي صدارة 

قائمة موقع Billboard ألفضل 100 أغنية، 

والمغنية وكاتبة األغاني والممثلة سابرينا 

كاربنتر، والنجم كريس وو؛ المولود ألم 

صينية وأب كندي، إضافة إىل المتعافيين 

من السرطان، تابوو، مغني الراب وعضو 

فرقة »ذا بالك آيد بيز«، ومنتج األلبومات 

الموسيقية الُمبدع نايل رودجرز- قد شوهد 

أكثر من نصف مليون مرة.

"في اليوم العالمي للسرطان هذا العام، سأستخدم صوتي لرفع 
مستوى الوعي، وسأستخدم شعبيتي إلحداث تغيير.  نحن جميًعا 

نمتلك القدرة عىل الحد من تأثير السرطان، لذا ففي يوم الرابع 

من فبراير هذا العام، سأشارك في حملة مكافحة السرطان؛ وأرجو 

منكم جميًعا أن تنضموا إلينا."

ويل.آي.أم
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"لم أعد جاهاًل بالتحديات التي يُمثلها 
تشخيص السرطان، لكنني أيًضا لست 

عاجًزا عن توفير التوعية التي تشتد الحاجة 

إليها لتخفيف وطأة رحلة التعافي من هذا 

المرض."

إيبيل مبانوغو، المدير التنفيذي لمارثون 
»الركض من أجل أفريقيا متعافية«

قصة مدونة تحالف منظمات األمراض غير 

المعدية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

الطالب يشاركون في فّعالية خاصة في 

اليوم العالمي للسرطان ينّظمها مارثون 

»الركض من أجل أفريقيا متعافية« 

اليوم العالمي للسرطان تقرير أثر الحملة لعام 2019 21



يوم الرابع من فبراير من كل عام، تضيء 

مباني المدن في جميع أنحاء العالم باللونين 

البرتقالي واألزرق احتفاالً باليوم العالمي 

للسرطان؛ وفي هذا العام, تم إضاءة 55 

معلًما في 37 مدن من مدن العالم بهذين 

اللونين لدعم الحملة.

بفضل منّظمة الشراكة الكندية لمكافحة 

السرطان )CPAC(؛ مركز فانكوفر للمؤتمرات 

يسطع باألضواء احتفااًل باليوم العالمي للسرطان
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منطقة سبرينغفيلد المركزية، بريزبان، أستراليا 

جسر ستوري، بريزبان، أستراليا

المجلس التشريعي للدولة، ساو باولو، البرازيل 

بونتي إستيادا، تيريسينا، البرازيل 

أشرعة األضواء في مبنى كندا بليس، فانكوفر، 

كندا

المرجل األولمبي/مركز فانكوفر للمؤتمرات، 

فانكوفر، كندا

برج كالجاري، كالجاري، كندا

هاي ليفل بريدج، إدمونتون، كندا

مركز تراث شرطة الخّيالة الملكية الكندية، 

ريجينا، كندا

ذا فوركس، وينيبيغ، كندا

برج سي إن، تورنتو، كندا

 شالالت نياجرا، نياجرا، كندا

مجلس مدينة هاليفاكس، هاليفاكس، كندا

مبنى الكونفدرالية، سانت جونز، كندا

جسر خاريالوس تريكوبيس، ريو-أنتيريو، اليونان

مجلس المدينة، يوانينا، اليونان 

مبنى هيئة موانئ جزيرة إيفيا، جزيرة إيفيا، 

اليونان 

نافورة األنهار األربعة، ساحة نافونا، روما، إيطاليا 

مركز سانا للتسوق، طهران، إيران

مركز كاريتا شيودوم للتسوق، طوكيو، اليابان  

مبنى الخزنة األثري، البتراء، األردن 

مبنى مركز حليم وعايدة دانيال األكاديمي 

والعالجي التابع للمركز الطبي في الجامعة 

األمريكية في بيروت، لبنان 

تمثال القطط، كوتشينغ، ماليزيا 

نُصب االستقالل، يانغون، ميانمار

مبنى برلمان يانغون، يانغون، ميانمار

مجلس مدينة يانغون، يانغون، ميانمار 

بوابات مدينة أبوجا، أبوجا، نيجيريا 

فندق ترانسكورب هيلتون، أبوجا، نيجيريا

المسرح الوطني، الغوس، نيجيريا

دار األوبرا السلطانية، مسقط، عمان 

باالسيو دا أجودا، لشبونة، البرتغال 

تيريرو دو باسو، لشبونة، البرتغال 

مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، قطر 

برج قطر للبترول، الدوحة، قطر

فندق الشعلة، الدوحة، قطر

منتجع وفندق مؤتمرات شيراتون جراند الدوحة، 

الدوحة، قطر 

مبنى فولرتون )فندق فولرتون(، سنغافورة 

مبنى NTUC )ون مارينا بوليفارد(، سنغافورة

ساحة مارينا، سنغافورة 

مركز أوشن المالي، سنغافورة

مسرح فيكتوريا وقاعة فيكتوريا للحفالت 

الموسيقية، سنغافورة 

متحف مدينة الفنون والعلوم، فالنسيا، إسبانيا 

إريكسون غلوب، ستوكهولم، السويد 

كاكناستورنت، ستوكهولم، السويد  

أبراج فولكارت، إزمير، تركيا 

برج غالطة، إسطنبول، تركيا  

جسر الشهداء، إسطنبول، تركيا 

جسر يافوز سلطان سليم، إسطنبول، تركيا 

نافورة جنيف، جنيف، سويسرا 

لوحة اإلعالنات الخارجية لبرج بي تي، لندن، 

المملكة المتحدة 

برلمان المملكة المتحدة، لندن، المملكة المتحدة 

مستشفى يورك التعليمي، يورك، المملكة 

المتحدة 

مركز برودنتشل، بوسطن، الواليات المتحدة 

مبنى بيكو، فيالدلفيا، الواليات المتحدة  

جسر ليونارد بي زاكيم -الُنصب التذكاري لمعركة 

بانكر هيل، بوسطن، الواليات المتحدة االمريكية  

مدن العالم تحتفي بالحملة

بفضل الجمعية التركية ألبحاث ومراقبة 
السرطان؛ برج غالطة في إسطنبول 

يسطع باألضواء احتفاًل باليوم العالمي 
للسرطان
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قادة حكومات العالم 

بضاعفون جهودهم 

لمكافحة السرطان 
في اليوم العالمي للسرطان كل عام، تعيد 

الحكومات في جميع أنحاء العالم تأكيد التزامها 

بمكافحة السرطان، وتضع هذه القضية عىل رأس 

قائمة أولوياتها للصحة الوطنية.  وقد شاركت في 

 اليوم العالمي للسرطان لهذا العام ما ال يقل عن 

62 حكومة.  
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يمّثل اليوم العالمي للسرطان فرصة مهمة للتواصل مع الصحافة ووسائل 

اإلعالم؛ وذلك لضمان تقديم تغطية مستنيرة تساهم في العمل عىل 

تبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة والتغلب عىل الخوف والترّدد وتقليل 

 المخاوف المرتبطة بالسرطان. 

وقد سلّطت الصحافة العالمية هذا العام الضوء عىل الفحص 

والتشخيص والكشف المبكّر عن السرطان بوصفها أكثر الطرق فاعلية 

إلنقاذ األرواح.

وقد حظى اليوم العالمي للسرطان بتغطية إعالمية متميزة من المئات 

من وسائل اإلعالم الرائدة؛ حيث نُشر عنه أكثر من 15000 مقال صحفي.

التغطية اإلعالمية 
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أمريكا الالتينية

باوال مي ويكيس، رئيسة جمهورية "ترينيداد وتوباغو"، 
اليوم العالمي للسرطان

اليوم العالمي للسرطان: نحن في أمّس الحاجة إلى الحديث 
عن هذا المرض

اليوم العالمي لمكافحة السرطان: الحل يكمن في الكشف 
المبّكر عن المرض

اليوم العالمي لمكافحة السرطان: الفحوصات ما زالت ُتقّدم 
مجاًنا في منطقة بويبلو ليبر حتى التاسع من فبراير

اليوم العالمي للسرطان: شارك أفكارك، وساهم في 
الوقاية من المرض وفي توفير خدماته العالجية

المعهد الوطني للسرطان )INC(، والجمعية 
 ،)AAOC( األرجنتينية لعالج األورام

                                                                                                                 :)CCA( واالئتالف األرجنتيني للسرطان
حشدت العديد من المنظمات جهودها للمشاركة في اليوم 

العالمي للسرطان

اليوم العالمي للسرطان، ويوم األغذية العالمي؛ لكون الغذاء 
عاماًل مهًما للوقاية من السرطان

 Aragón planta cara al cáncer con
 prevención, detección precoz y mejoras
 asistenciales y tecnológicas

 Lo que podemos -y debemos- hacer para
 prevenir el cáncer

اليوم العالمي للسرطان: عبء السرطان يزداد؛ لكّن مستوى 
الوعي بالمرض يزداد كذلك

أفريقيا

ماذا تقول الصحافة؟ 

اليوم العالمي للسرطان 2019: »هذا أنا وهذا ما سأفعل«

أنا متعاٍف من السرطان، وسأعمل على إلهام اآلخرين 
وتوعيتهم بشأن المرض

4 مناسبات يمكن االحتفال بها في شهر فبراير؛ 
بخالف عيد الحب

اليوم العالمي للسرطان: مؤسسة ACT تسعى لجعل 
إفريقيا خالية من السرطان 

 #هذا_أنا_وهذا_ما_سأفعل )#IAmAndIWill(: اليوم هو 
اليوم العالمي للسرطان

#اليوم_العالمي_للسرطان_ 2019  ثماني عالمات 
تحذيرية يجب عليك عدم تجاهلها

األميرة األردنية ُتشّرف بحضورها احتفاالت اليوم العالمي 
للسرطان في كوماسي

ُتعّد الرسالة الرئيسية للحملة »هذا أنا وهذا ما سأفعل« 
دعوة تحفيزية للعمل لمكافحة السرطان

يساعد الكشف المبّكر عن السرطان في 
عملية عالجه.

نامبيا: ُتعّد الدعوة للعمل على الكشف المبّكر عن السرطان 
إجراًءا استباقًيا يساهم في تحسين معدالت بقاء المرضى 

على قيد الحياة.

آسيا والشرق األوسط

لماذا ُيحتفل باليوم العالمي للسرطان؟ الجهود المبذولة إلبراز رسالة 
اليوم العالمي للسرطان لعام  2019 وأهمية االحتفال بهذا اليوم 

مكّرسة لدعم المتعافين من السرطان في جميع أنحاء العالم

في عام 2018، تسّبب السرطان في وفاة 9،6 مليون 
شخص في جميع أنحاء العالم. 

اليوم العالمي للسرطان 2019: الكشف المبّكر 
عن السرطان يمكن أن يساعد المريض في البقاء 

على قيد الحياة

اليوم العالمي للسرطان: وزير الصحة يقول "إن السرطان 
مرض قابل للشفاء إذا تم اكتشافه وعالجه مبّكًرا"

دعوة للكشف المبّكر عن السرطان

يجب أن توفر النظم الصحية عمليات   الفحص والتشخيص 
والكشف المبّكر عن السرطان في جميع مستويات الرعاية

اليوم العالمي للسرطان 2019: شارك بفعالية لتغّير العالم

اليوم العالمي للسرطان: ٪80 من حاالت السرطات يمكن 
عالجها إذا تم اكتشافها مبّكًرا

الواليات المتحدة االمريكية

اليوم العالمي للسرطان 2019: حقائق عن السرطان، 
ورسالة الحملة الرئيسية، وكل ما تحتاج إلى معرفته 

عن هذا المرض

اليوم العالمي للسرطان 2019: اقتباسات ملهمة عن 
مكافحة مرض السرطان

اليوم العالمي للسرطان 2019: األمل في تزايد مستمر

الرابع من فبراير هو اليوم العالمي للسرطان.
ما الجهود التي تبذلها للمساعدة في مكافحة 

مرض السرطان؟

اليوم العالمي للسرطان: تقييم جهود الصين في 
مكافحة السرطان

غالبية حاالت السرطان في ماليزيا أُكتشفت في مراحل 
متأخرة للمرض

وزير الصحة: %60 من حاالت السرطان في ماليزيا 
أُكتشفت في مراحل متأخرة للمرض

آسيا

اليوم العالمي للسرطان: جامعة نيو ساوث ويلز 
)UNSW( الرائدة في مجال األبحاث تشارك رؤيتها 

إليجاد مستقبل خاٍل من السرطان

لماذا ُيعّد الكشف المبّكر عن السرطان أمًرا بالغ 
األهمية للمساعدة في التغلّب على السرطان؟

أسماء بارزة في مجال الموسيقى تجتمع مًعا 
للمشاركة في اليوم العالمي للسرطان

أوقيانوسيا

الكشف المبّكر محور تركيز رئيسي في الحرب 
ضد السرطان

أوروبا

اليوم العالمي للسرطان 2019: الموضوعات والحقائق واألعراض 
التي يجب عليك البحث عنها

أهمية تشخيص السرطان في وقت مبّكر

اليوم العالمي للسرطان: ما هو السرطان، وما هي عالماته، 
وهل يمكن الوقاية منه؟

ويل.آي.أم وشون مينديس يدعوان إلى زيادة الوعي في اليوم 
العالمي للسرطان

كلّما كان التشخيص مبّكًرا أكثر، زادت فرصة التغلّب 
على السرطان.

النداء الموّجه في اليوم العالمي للسرطان.

 اليوم العالمي للسرطان: هذا أنا وهذا ما سأفعل 
)هذا أنا وهذا ما سأفعل...(

Journée mondiale contre le cancer

 Cancer : comment Céline Lis-Raoux a gagné
son combat pour le droit à l’oubli

في اليوم العالمي للسرطان، يشيد البروفسور ديفيد خياط "بالتقدم 
الهائل" الذي تم إحرازه حتى اآلن في مكافحة السرطان

 Umgang mit Krebs – "Es gibt viel Raum
 "für Zuversicht

 Journée mondiale contre le cancer : 1500
nouveaux cas chaque année en Martinique

هذا أنا وهذا ما سأفعل الخطوات التي يمكننا جميًعا اتخاذها في 
اليوم العالمي للسرطان هذا العام

نجوم الموسيقى ُيسّخرون أصواتهم لدعم اليوم العالمي للسرطان

اليوم العالمي للسرطان: هناك حاجة التخاذ إجراءات عاجلة لتحسين 
خدمات الكشف المبّكر عن السرطان

 »هذا أنا وهذا ما سأفعل«: يمكنك الّنجاة من مرض السرطان 8
10http://ai2018.en :أورام الجهاز البولي التناسلي على

إضاءة معالم إسطنبول باللونين البرتقالي واألزرق احتفااًل 
باليوم العالمي للسرطان
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في اليوم العالمي للسرطان، تعاون األفراد المصابون 

بالسرطان والمتعافون منه ومقدمو الرعاية واختصاصيو 

الرعاية الصحية والقادة والشركات والحكومات والطالب 

والمدرسون والمجتمعات والداعمون وتضافرت 

جهودهم لنشر رسالة الحملة.

كان من الرائع أن نتمكن من إبالغ جميع أبطال الحملة 

المانحين بأننا قد بلغنا هذه المرحلة 

المهمة في اليوم الذي كان العالم يركز 

فيه عىل التغلّب عىل السرطان. ويتيح لنا 

اليوم العالمي للسرطان رفع مستوى الوعي 

ومن ثم التأثير عىل الداعمين الحاليين 

أو  المحتملين لنا، مما يتيح لنا الوصول 

إىل عدد أكبر من النساء وإنقاذ مزيٍد من 

األرواح." 

إلين ستار، MSN WHNP، المديرة 
 التنفيذية لمؤسسة 

»Grounds for Health«

توقيت مثالي 

تمكّنت مؤسسة »Grounds for Health« -وهي مؤسسة غير 

هادفة للربح تعمل من أجل الوقاية من سرطان عنق الرحم ويترّكز 

نشاطها عىل مناطق زراعة البن- من جمع مبلغ المائة ألف دوالر 

أمريكي الذي كان مستهدًفا لحملة جمع التبرعات تحت شعار 

»التحدي الجغرافي« )Geo Challenge( وذلك قبيل اليوم العالمي 

للسرطان مباشرة. ولقد كان ذلك توقيًتا مثالًيا لمشاركة أخبار هذا 

اإلنجاز مع الجهات المانحة. ومن الجدير بالذكر أّن مبلغ المائة ألف 

دوالر أمريكي الذي تم جمعه، والذي سُيتبرّع بمثله من قبل شريك 

المؤسسة »رويال كوفي« )Royal Coffee(، سيساعد عىل توسيع 

نطاق عمل برنامج المؤسسة في منطقة جيديو بإثيوبيا، حيث 

تشكّل النساء ما نسبته ٪70 تقريًبا من جامعي حبوب القهوة.
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 أصوات  

مؤّثرة
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 تنظيم فعاليات في اليوم العالمي للسرطان

تفوق التصّور... 
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يهدف اليوم العالمي للسرطان 

إىل  تمكين هذا الجيل والجيل 

القادم وذلك بتوفير معلومات 

ومعارف وتوعية دقيقة تكون 

بمثابة عوامل تمكين قوية 

لتحسين صحة الشعوب.

 تمكين 
الجيل الحالي 

والقادم 

منّظمة Project PINK BLUE تُنّظم تظاهرة 

حاشدة في اليوم العالمي للسرطان.  
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أنا والد/والدة لُمصاب 
بالسرطان 

ولن أُصاب باليأس أبًدا

 أنا ُمصاب بالسرطان 
وسأعيش حياتي إىل 

أقصى حّد

 أنا داعم 
وسأساهمفي محاربة 

السرطان

HasnFaiz@ Friends_Of_Max@ himanshu_bhatia@
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ندعو الخبراء في مجالي الصحة 

واالتصاالت لتقديم مساهماتهم في 

الحملة وليكونوا جزًءا من مجموعة 

استشارية مخّصصة لضمان أن يمّثل 

اليوم العالمي للسرطان أكبر عدد ممكن 

من وجهات النظر المتنوعة حتى يكون 

لرسالة الحملة العالمية معنى وصدى في 

قلوب الداعمين في كل مكان. 

 المجموعة االستشارية 

لليوم العالمي للسرطان 2019 

جولي جنكينز، المجلس األسترالي 

للسرطان

ليزلي فراي، الشراكة الكندية لمكافحة 

السرطان 

ماريا يوانيد، جمعية قبرص لمكافحة 

السرطان 

ليتيسيا سيكاغنو وغابرييل جونسون، 

االتحاد البرازيلي لمؤسسات الرعاية 

 )FEMAMA( الصحية الخيرية للثدي

)البرازيل(

إيفانجيلوس فيلوبولوس، جمعية 

السرطان اليونانية )اليونان( 

آكيه ألبادا، مركز هولندا الشامل للسرطان 

)IKNL( )هولندا(  

شيال ناير، الجمعية الهندية للسرطان 

د.جين تيرنر، الجمعية الدولية لعلم 

األورام النفسي.

غرانيا أوروك، الجمعية األيرلندية 

للسرطان 

باتريشيا بينتو وكريستيانا فونسيكا، 

الرابطة البرتغالية لمكافحة السرطان

اليدس ماركس غيغي، المجلس الوطني 

للسرطان )MAKNA( )ماليزيا( 

راشيل داروين، الشبكة الوطنية الشاملة 

للسرطان )الواليات المتحدة( 

لوسي ويسترمان، تحالف منظمات 

األمراض غير المعدية 

رانسي شيكيروبا، »بروِجكت بِنك بلو« 

)نيجيريا( 

جين هيث، الصندوق الدولي ألبحاث 

السرطان

اليوم العالمي للسرطان تقرير أثر الحملة لعام 2019 32



ال يتوقف تأثير اليوم العالمي للسرطان 

مع نهاية يوم 4 فبراير، ولكّن أثره يستمر 

ويتضاعف إىل ما بعد ذلك اليوم. لذا، واصل 

نشر الرسالة؛ واستعد جيًدا لليوم العالمي 

للسرطان في عام 2020.

واصل نشر الرسالة 
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شكًرا لكم

شركاء ذوي رؤية ثاقبة شركاء ُمناصرين

لقد أحدثت آالف األعمال، الصغيرة 

منها والكبيرة، التي أُنجزت في اليوم 

العالمي للسرطان تأثيرًا قويًا ومذهاًل 

هذا العام. 

شكرًا ألعضاء االتحاد الدولي لمكافحة السرطان 

وللمجتمع الدولي ككل المعني بالسرطان عىل 

نشرهم رسالة الحملة؛ ولجميع من يعمل يومًيا 

عىل توفير مستقبل أكثر صحة وأكثر إشراقا 

للجميع.  

ونقول لكل من يعتقد أن السعي إليجاد 

عالم خاٍل من السرطان هو أمر يستحق مّنا 

المحاولة: شكرًا لك.

شكًرا لشركائنا في اليوم العالمي للسرطان والذين تصنع مساهماتهم المالية الفارق األكبر. 
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صنع مرضى مجموعة أيكون لرعاية 

 )Icon Group( مرضى السرطان

وموظفوها ومحبوها وشركاؤها آالًفا من 

طيور الكركي باستخدام الورق المطوي 

ورسالة الحملة »هذا أنا وهذا ما سأفعل«؛ 

كتعبير رمزي عن األمل والسعادة في 

مواجهة األوقات العصيبة.

اطبغ هذه الصفحة لمساعدتك في صنع 

طائر كركي ورقي باستخدام رسالة »هذا أنا 

وهذا ما سأفعل«. 

طيور الكركي الورقية I AM

I WILL
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How to fold an origami crane

I W
ILL

I AM    I WILL I W
ILL

2. Start with the 
patterned side up. Fold 
in half and open. Then 
fold in half the other 
way.

3. Turn the paper over to the 
solid colour side. Fold the 
paper in half, crease well and 
open, and then fold in the 
other direction. 

4. Using the creases you have made, bring 
the top 3 corners of the model down to 
the bottom corner. Flatten model. Ensure I 
WILL is on the flat side.

5. Fold the top layer two 
side triangular flaps into 
the centre to create a 
crease and unfold. 

6. Fold top of model 
downwards, crease 
well and unfold.

7. Open the uppermost flap of the model, 
bringing it upwards while ensuring the top 
triangle is flat. The sides of the model will 
flatten towards the centre and crease well.

8. Turn model over and 
repeat Steps 5-7 on 
the other side. 

9. Fold upper 
layer flaps into 
the centre.

10. Repeat on 
other side. 

11. Lift up the top right side and 
press it over to the other side, 
like turning a page in a book. 
Press down the middle fold. Flip 
the paper over and repeat this in 
the same direction, right to left, 
on the other side.

12. Lift up the upper 
most bottom point and 
fold it so it meets with 
the top point. Press that 
new fold down. Flip the 
paper over and repeat 
on the other side.

14. Next, pull out the 
long pieces of paper 
(the head/neck and 
tail). Pull them both 
out to a 45 degree 
angle.

Finished crane.

1. Write your I AM and I 
WILL statement.

13. Like you did in 
Step 11, fold the right 
side top layer of the 
paper in a book fold, 
from right to left.
Flip the paper over 
and repeat on the 
other side.

15. Fold the wings down. Then to make the 
head bend the top of one of the side tips 
down.

كيف تصنع  طائر كركي ورقي
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للحصول عىل مزيٍد من المعلومات ومعرفة 

أحدث األخبار، يمكنك االشتراك في نشرتنا 

 اإلخبارية عىل الموقع اإللكتروني:

  worldcancerday.org

إذا كان لديك أسئلة،  فُيرجى مراسلتنا عىل  

hello@worldcancerday.org

اليوم العالمي للسرطان هو مبادرة أطلقها االتحاد الدولي لمكافحة السرطان. 
facebook.com/worldcancerday

instagram.com/worldcancerday

twitter.com/uicc 

youtube.com/worldcancerday_official

http://worldcancerday.org
mailto:hello%40worldcancerday.org?subject=
http://facebook.com/worldcancerday
http://instagram.com/worldcancerday
http://twitter.com/uicc
http://youtube.com/worldcancerday_official

