
إّن اإلجراءات االستباقية والفّعالة فيما يخص 

التخطيط للصحة عىل المستوى الوطني ممكنة 

ويمكن تنفيذها في كل بلد، وعندما تضاعف 

الحكومات جهودها للحد من السرطان والوقاية 

منه، فإنها تضع شعوبها في وضع أقوى تستطيع 

فيه تحقيق التقّدم االجتماعي واالقتصادي. 

السرطان يقّوض نمو األمم

يمّثل السرطان عقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة، ويقّوض التقدم 

االجتماعي واالقتصادي في جميع أنحاء العالم، ال سيما في البلدان 

منخفضة إىل متوسطة الدخل. 

تهدد التكاليف المرتفعة لعالجات السرطان )والتي غالًبا ما يتحملها 

المرضى( التي تتكبدها األسر لتوفير الرعاية والدعم -إضافة إىل حاالت 

العجز والوفاة التي تحدث بسبب تزايد حاالت اإلصابة بالسرطان- عملية 

إدخال تحسينات عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية. 

ونحن كمواطنين ومناصرين أيًضا لهذه القضية، يمكننا استخدام أصواتنا 

للضغط عىل حكوماتنا التخاذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بالسرطان، 

بما في ذلك تخصيص الموارد الكافية ووضع السرطان في قلب خطط 

الصحة والتنمية.

 

كيفية اتخاذ الحكومات اإلجراءات 

الالزمة 

 الخطط الوطنية لمكافحة السرطان )NCCPs(: تعمل   

الحكومات عىل وضع خطط وطنية لمكافحة السرطان تحدد 

األولويات الوطنية والكيفية التي ستعمل البلدان بها مع 

منظمات المجتمع المدني واألكاديميين ووكاالت األمم المتحدة 

والجهات المانحة الدولية ومؤسسات القطاع الخاص المناسبة 

لتحقيق أهداف تلك الخطط. 

 مكافحة التبغ: يمكن للحكومات أن تأخذ بزمام المبادرة لتقليل   

استهالك التبغ من خالل فرض الضرائب ومنع التدخين في 

األماكن العامة ووضع لوائح متشددة بشأن تغليف عبوات التبغ 

والدعاية لمنتجاته والسن القانونية المسموح بها لتعاطيه. 

 معالجة السمنة: يمكن للحكومات تشجيع العادات الصحية   

من خالل فرض الضرائب عىل المشروبات الغنية بالسكر، والحد 

من تسويق األغذية غير الصحية لألطفال، ودعم وضع ملصقات 

تغذية سهلة الفهم عىل األغذية المعلبة. 

 التطعيم: يجب عىل الحكومات تضمين لقاحين رئيسيين   

لمكافحة السرطان )ضد التهاب الكبد الوبائي "B" وفيروس 

الورم الحليمي البشري( في الجداول الوطنية؛ وذلك بمساعدة 

 )GAVI( منظمات مثل التحالف العالمي للتطعيم واللقاحات

متى كان ذلك ضروريًا. 

 عمل الحكومات

ومسؤولياتها 

المسائل الرئيسية 



 الكشف المبكر: يجب عىل الحكومات التعاون مع شركاء   

مختلفين لزيادة مستوى الوعي بالعالمات واألعراض المختلفة 

ألنواع السرطان الشائعة عىل الصعيد الوطني، وأن تستثمر 

األموال في برامج الفحص والتشخيص للكشف عن السرطان 

مبكرًا.

 تحسين فرص حصول المرضى عىل األدوية والتقنيات   

األساسية: يجب عىل الحكومات االستعانة بتوجيهات منظمة 

الصحة العالمية لتطوير قوائم األدوية والتكنولوجيا األساسية 

لمعالجة األمراض ذات األولوية عىل الصعيد الوطني، واستخدام 

هذه القوائم بعد ذلك في تحسين أسعار شراء هذه العالجات، بما 

فيها الرعاية الملّطفة، وتوفيرها عىل الصعيد الوطني. 

ما الذي نستطيع فعله؟ 

 اعرف المزيد: تعرّف عىل ما تفعله حكومتك   

لمكافحة السرطان. هل لديكم خطة وطنية لمكافحة 

السرطان أو خطة وطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير المعّدية؟ 

هل يتم تطبيق أي سياسات بشأن التطعيم أو مكافحة التبغ؟ 

هل يوفر بلدك خدمات الفحص والكشف المبكر عن السرطان، 

وهل يتم توفير عالجات أو رعاية ملّطفة مع تلك الخدمات؟ 

 ارفع صوتك: شارك مواد اليوم العالمي للسرطان مع اآلخرين؛   

وذلك للمساعدة في تسليط الضوء عىل اإلجراءات الرئيسية التي 

يمكن أن يتخذها بلدك لتحسين خدمات عالج السرطان عىل 

المستوى الوطني، والقضاء عىل الخرافات والمفاهيم الخاطئة 

التي تقول بعدم إمكانية فعل أي شيء لمواجهة السرطان، 

وحث حكومتك عىل االلتزام بتنفيذ القرارات التي تُتخذ بشأن 

السرطان.

 زّود نفسك ومجتمعك بالمعلومات الالزمة عن السرطان:   

اعرف المزيد من المعلومات عن جهود مكافحة السرطان التي 

تُبذل عىل المستوى الوطني؛ وساعد عىل االحتفاء بتلك الجهود 

في اليوم العالمي للسرطان، وشارك معلوماتك عن مكافحة 

السرطان مع اآلخرين، وساهم في زيادة فرصنا في رفع أصواتنا 

لمكافحة السرطان بشكٍل أقوى. 

 worldcancerday.org/keyissues للحصول عىل مزيٍد من المعلومات، يُرجى زيارة

1 ./https://www.bloomberg.org/blog/governments-can-address-cancer :2018 /07 /06 األمريكية )2017( - ما يمكن للحكومات فعله لمكافحة السرطان. تاريخ الحصول عىل المعلومات الواردة أعاله من الموقع اإللكتروني هو "Bloomberg Philanthropies" مجموعة

المسائل الرئيسية 

عمل الحكومات ومسؤولياتها 

"الصحة حق أساسي من حقوق 
اإلنسان، ومن ثم فإّن ضمان 

حصول الجميع عىل الخدمات 

الصحية الالزمة هو أحد واجباتنا 

كدولة." 

إنريكي بينيا نييتو، رئيس المكسيك 


