
السنوات الالحقة، سيُذَْكر العقد املنرصم بوصفه يف 
العقد الذي بات فيه الرسطان واألمراض غري 

امُلعدية األخرى معرتفاً بها كقضية عاملية فيما يتعلق 
بالصحة والتنمية: فقد ُعقدت ثالثة اجتماعات رفيعة 
املستوى؛ وتمَّ إصدار خطة عمل عاملية جديدة ملنظمة 
الصحة العاملية بشأن األمراض غري امُلعدية؛ واتَّفقت 

جميع البلدان عىل أهداف للمساعدة عىل الحدِّ من 
الوفيات املبكرة بنسبة ٢5٪ بحلول عام ٢٠٢5؛ وتمَّ 
االتفاق يف عام ٢٠17 عىل قرار جديد لجمعية الصحة 

العاملية بشأن الرسطان؛ وأُدرجت األمراض غري امُلعدية 
ضمن أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. وكان 

العقد املنرصم عقداً من االتفاق وااللتزامات.

ولم تحدث مثل هذه الخطوات من قبيل الصدفة. 
 )UICC( واضطلع االتحاد الدويل ملكافحة الرسطان
بدور بالغ األهمية يف وضع الرسطان يف ُصلب حركٍة 

َسَعت إىل جعل األمراض غري امُلعدية أولوية عاملية. 
وعمل االتحاد بالتعاون مع الوكالة وغريها من الرشكاء 

الرئيسيني لقيادة هذه الحملة العاملية ودعمها. ويف 
س االتحاد الدويل ملكافحة الرسطان  عام ٢٠٠9، أسَّ

واالتحاد العاملي للقلب واالتحاد الدويل للسكري 
»تحالَُف األمراض غري امُلعدية«. وانطلق التحالف 

لتحقيق هدفني بسيطني: ضمان انعقاد اجتماع رفيع 
املستوى لألمم املتحدة بشأن األمراض غري امُلعدية، 

وضمان أن تَِرد األمراض غري امُلعدية يف أهداف التنمية 
املستدامة. وامتعَض البعض من التحالف يف أيامه 
األوىل، إذ رأوا أنَّ تجميع األمراض غري امُلعدية من 

ق إالَّ  خالل مجموعة من عوامل الخطر الشائعة لم يحقِّ
القليل من النفوذ السيايس. ومع ذلك، اكتسب تحالُف 

األمراض غري امُلعدية مصداقية يف منظومة األمم 
املتحدة، وبالعمل مع مجموعة من البلدان امللتزمة، 

دفع التحالف نحو عقد اجتماع رفيع املستوى، ُعقد 

يف عام ٢٠11 وأثمر عن خطة العمل العاملية ملنظمة 

الصحة العاملية بشأن األمراض غري امُلعدية واألهداف 

التسعة التي نطمح إىل تحقيقها يف عام ٢٠٢5. وُعقدت 

اجتماعات أخرى رفيعة املستوى يف عاَمي ٢٠14 

و٢٠18، حيث التزمت البلدان بوضع وتنفيذ ُخطط 

عمل. وتَِرُد األمراض غري امُلعدية يف الهدف 3 من أهداف 

التنمية املستدامة وذلك بااللتزام بالحدِّ من الوفيات 

املبكرة الناجمة عن األمراض غري امُلعدية بأكثر من 

الثلث بحلول عام ٢٠3٠. لقد كانت فرتة غري مسبوقة 

من االلتزام الذي قادته األمم املتحدة إزاء مجموعة من 

األمراض التي تؤثِّر يف جميع الناس يف جميع البلدان.

ويف موازاة ذلك، دفَع االتحاد الدويل ملكافحة الرسطان 

دة  مع أعضائه ورشكائه، نحو اتخاذ إجراءات محدَّ

 بشأن الرسطان وعوامل الخطر التي ينفرد بها. 

وتمَّ تحديث قائمة منظمة الصحة العاملية النموذجية 

لألدوية األساسية بشكل شامل يف عام ٢٠17، وتمَّ 

أيضاً يف العام نفسه إصدار منشور جديد من منظمة 

الصحة العاملية بعنوان »قائمة منظمة الصحة العاملية 

لألجهزة الطبية ذات األولوية إلدارة الرسطان«. 
د املنشور التكنولوجيات األساسية التي  ويحدِّ

ينبغي لكلِّ بلد أن يمتلكها من أجل إدارة الرسطان 

ال. بشكل فعَّ

وتَُعدُّ الوكالة أيضاً رشيكاً محوريًّا لالتحاد الدويل 

ملكافحة الرسطان؛ وقد أسهمت مشاركة الوكالة يف 

مكافحة الرسطان يف ضمان فهم واسع للحاجة إىل 

تحقيق التوازن بني االستثمارات يف الوقاية وإتاحة 

العالج والرعاية التلطيفية، وبأنَّ دور الخدمات 

صات مسألة أساسية لخطط  والرعاية املتعدِّدة التخصُّ

كاري آدمز، الرئيس التنفيذي، 
االتحاد الدولي لمكافحة 

  )UICC( السرطان

عقٌد من العمل عىل مكافحة الرسطان
بقلم كاري آدمز
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مكافحة الرسطان. ويشمل ذلك أيضاً مساعدة صانعي 

القرار الوطنيني عىل معرفة التكاليف األولية املرتبطة 
بتطوير خدمات العالج اإلشعاعي من حيث العوائد 

التي يحققها االستثمار.

ومع دخولنا األشهر األخرية من العقد، من الطبيعي أن 
نطرح السؤال التايل: »هل كان لالتفاقات وااللتزامات 

 التي تمَّ ضمانها عىل املستوى العاملي تأثريٌ جوهري 
 يف حياة األشخاص املصابني بالرسطان يف البلدان 

حول العالم؟« 

والجواب هو ‘نعم’، وذلك وفَق استعراض عاملي 

للُخطط الوطنية ملكافحة الرسطان وُخطط األمراض 

غري امُلعدية حول العالم الذي أجراه االتحاد الدويل 

ملكافحة الرسطان بالتعاون مع الرشاكة الدولية 

ملكافحة الرسطان.)1( وخالل العقد الفائت، شهدنا 

ازدياد عدد الُخطط الوطنية ملكافحة الرسطان من 

٦٦٪ يف عام ٢٠13 إىل 81٪ يف عام ٢٠17. ومن 

لة بشكل  ة ما تزال غري مموَّ املسلَّم به أنَّ ُخططاً عدَّ

كامل ولنا أن نشكِّك يف درجة تنفيذها، ولكن بالنظر 

إىل أن االتحاد الدويل ملكافحة الرسطان يعترب أنَّ 

الرشوط املسبقة الالزمة ملواجهة الرسطان يف أي 

بلد تتمثَّل يف وجود إرادة سياسية وُخطة، فإنَّ لنا 

أن نشعر باالرتياح بأن األدلة تشري إىل أننا نحقِّق 

ماً جوهريًّا. ويمكننا أن نرى أن البلدان التي  تقدُّ

تتمتع بالدعم السيايس وُخطة وطنية منشورة 

لة ملكافحة الرسطان تتخذ خطواٍت لتقليل  ومموَّ

تعرُّض سكانها لعوامل الخطر من خالل، عىل سبيل 

املثال، تطبيق قوانني أكثر رصامًة ملكافحة التبغ، أو 

تنفيذ فحص عىل مستوى السكان للكشف عن أنواع 

الرسطان الشائعة، أو حماية الفتيات من فريوس 

الورم الُحليمي البرشي من خالل التطعيم. وبالتايل، 

فإنَّ وجود املزيد من الُخطط يَُعدُّ مؤرشاً جيِّداً عىل أن 

الرسطان يؤخذ اليوم عىل محمل الجدِّ بشكل يفوق 

ما كان عليه الحال يف بداية العقد.

ا يجب القيام به لرفع  ة الكثري ممَّ ومع ذلك، ما زال ثمَّ

مستوى مكافحة الرسطان عىل صعيد الصحة العامة 

العاملية. فالعديد من البلدان التي وقَّعت عىل اتفاقية 

منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

ذ بعُد زيادات كبرية يف أسعار علب السجائر.  لم تنفِّ

ويظلُّ رسطان عنق الرحم أحد األسباب الرئيسية 

لوفاة النساء يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. 

لذا، انضمَّ االتحاد الدويل ملكافحة الرسطان إىل منظمة 

د للقضاء عىل هذا  الصحة العاملية يف إطار زخم متجدِّ

د بني األجيال القادمة من الفتيات  الرسطان املحدَّ

والنساء. وعىل الرغم من التحديث املستمر لقائمة 

منظمة الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية، 

ة تفتقر إىل املوارد البرشية املاهرة  إالَّ أن بلداناً عدَّ

لضمان توافر األدوية عالية الجودة بشكل روتيني 

ألولئك الذين يحتاجون إليها. وباإلضافة إىل ذلك، 

ما زلنا نشاهد تفاوتاً عامليًّا واسعاً ويمكن تجنُّبه يف 

فات األلم؛ فماليني مرىض الرسطان  الحصول عىل مخفِّ

الذين يعانون آالَم الرسطان املعتدلة إىل الشديدة 

ال يستطيعون الحصول عىل املسكِّنات األفيونية. 

يات كبرية ولكن التغلُّب عليها ليس  وهذه التحدِّ

بعيد املنال.

ومع دخولنا العقد املقبل، ينبغي أن نشعر باالرتياح 

إزاء ما تمَّ إنجازه خالل السنوات العرش املاضية 

لتوجيه وتشجيع جميع البلدان عىل تعزيز قدراتها 

عىل مواجهة عبء الرسطان املتزايد. ولالستفادة من 

الزخم الراهن، يجب عىل ُدعاة الرسطان العمل برسعة 

لتعبئة مجموعات ومنظمات املجتمع املدني األخرى يف 

القطاعني العام والخاص إلحداث واستدامة التغيريات 

التي يمكن أن تؤثِّر بشكل إيجابي يف صحة ورفاه 

املجتمعات يف جميع أنحاء العالم.
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