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برنامج »My Child Matters« : الوقع    
منذ سنة 2005، قام برنامج My Child Matters بدعم أكثر من 80 مشروعا في 55 بلدا بفضل البنى 

المحلية المتينة. ومكنتنا عدة مشاريع في إفريقيا وآسيا وأمريكا 
الالتينية من رفع 4 تحديات أساسية: 

الالمركزية، لتقريب العناية من مسكن األطفال المصابين 	 
بالسرطان. 

التشخيص المبكر، بالكشف السريع عن عالمات وأعراض 	 
السرطان الذي تمكن المعالجة في هذه المرحلة من 

الرفع من نسبة البقاء. 
الرعاية التلطيفية أو التكميلية مع دمج مفهوم األلم، 	 

لتحسين جودة العيش، وذلك بالتخفيف من معاناة 
األطفال المصابين بالسرطان بغض النظر عن مرحلة 

المرض. 
سجالت سرطان األطفال لقياس نسب االعتالل المحلية 	 

أو الجهوية، ودعم السياسات الصحية وقرارات الفاعلين 
في مجال الصحة.   

برنامج » My Child Matters »: المؤشرات الرئيسة
منذ سنة 2005، تم دعم أكثر من 83 مشروعا )75 وطنيا و 8 جهويا( في سياق مبادرة MCM، بميزانية 

إجمالية تقدر ب 8 ماليين أورو. 
أثرت هذه المشاريع بشكل إيجابي على أزيد من 140.000 )مئة وأربعين ألف( طفال مصابا بالسرطان 
واستفاد أكثر من 41.000 )واحد وأربعين ألف( مهني الصحة من دورات تكوينية موجهة في سرطان 

األطفال. 

برنامج » My Child Matters »: دعوة لتقديم مشاريع 2023-2022
أعلنت كل من مؤسسة Foundation S واللجنة الجديدة لخبراء هذا البرنامج عن دعوة جديدة لتقديم مبادرات في إطار 

برنامجMy Child Matters. وتم هذا اإلعالن بمناسبة المؤتمر السنوي 54 للجمعية الدولية لسرطان األطفال )SIOP(، الذي 
انعقد مؤخرا في برشلونة )إسبانيا( من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2022. 

تم استالم 73 اقتراحا عند نهاية أجل التقديم.  	 
قامت لجنة الخبراء بدراسة 60 من االقتراحات، 24 منها قادمة من إفريقيا. 	 
تم اختيار 30 اقتراحا في المرحلة االنتقائية األولية.  	 
ستتخذ لجنة الخبراء قرارها النهائي في نهاية شهر مارس 2023. 	 
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برنامج » My Child Matters »: السياق 
يموت طفل كل ثالث دقائق إثر السرطان عبر العالم. يتم تشخيص السرطان كل سنة لدى 400.000 طفال، 

فيما يتعذر ذلك لدى بعض األطفال. 

في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث خدمات العالج 
عامة ما تكون سهلة المنال، يتمكن أزيد من 80% من 

األطفال الذين شخص لديهم السرطان من الشفاء. 
لكن في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، 

تنخفض نسبة الشفاء إلى 30%. من 2015 إلى 2019 
على سبيل المثال، يتراوح معدل نسبة بقاء األطفال )5 

سنوات( المصابين بالسرطان في العالم بين أقل من 
20% في أفريقيا جنوب الصحراء و83% في أمريكا 

الشمالية.    

ولمعالجة لهذه الفوارق، أعطيت االنطالقة لبرنامج 
»My Child Matters« عام 2005، والذي مكن من 

دعم مشاريع في البلدان ذات الموارد الضعيفة عن 
طريق مساعدة مالية ومساندة خبراء دوليين وتبادل 

التجارب وإرشاد مختصين في سرطان األطفال. 

برنامج » My Child Matters »: الماهية 
يعد My Child Matters  برنامجا للتعاون بين عدة شركاء، مثل المجموعة الفرنسية اإلفريقية لسرطان 

األطفال )GFAOP(، الجمعية الدولية لسرطان األطفال )SIOP(، خبراء من مختلف المستشفيات في 
العالم، مؤسسات أو منظمات غير حكومية محلية أو جهوية أو دولية. 

برنامج » My Child Matters »: الطموح 
دعم هدف منظمة الصحة العالمية يتجلى في بلوغ نسبة البقاء 60% لألطفال المصابين بالسرطان بحلول 

عام 2030، بالتصدي ألوجه التفاوت في البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
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