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الوكالة الدولية للطاقة الذّرية تعمل من خالل شعبتها الخاصة بربنامج 1 

العمل من أجل عالج الرسطان )باكت( )PACT(، وبتعاون مع منظمة 

الصحة العاملية ومع الوكالة الدولية لبحوث الرسطان )IARC(، وغريهام 

من املنظامت العاملة يف ميدان مكافحة الرسطان، عىل تقديم استجابة 

قة من أجل دعم تنفيذ برامج وطنية شاملة بشأن مكافحة  عاملية منسَّ

 الرسطان يف الدول األعضاء املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. 

)مصدر الصورة: برنامج العمل “باكت” /الوكالة(

ليس لدى أكرث من 30 بلداً أي آالت للعالج اإلشعاعي. ومن ثم فإنَّ برنامج العمل من أجل عالج الرسطان يعمل مع املنظامت الرشيكة 2 

معه فيام يهدف إىل تقديم املساعدة إىل املرىض إلرشادهم إىل ُسبل الوصول إىل أدوات التشخيص التي تنقذ حياتهم وتوفِّر لهم املعالجة 

وتتيح لهم حياًة أفضل نوعية. 

 إذكاُء الوعي، وبناُء عالقات الرشاكة، وحشُد املوارد من أجل تشخيص الرسطان ومعالجته: 
دوُر شعبة برناج العمل من أجل عالج الرسطان
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تيبوغو سيكولو، املمثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الوكالة )يف اليسار(، وميتسورو كيتانو، املمثل 

الدائم لليابان لدى الوكالة )يف الوسط إىل اليسار(، وكوالو أنينغ، نائب املدير العام للوكالة رئيس 

 إدارة التعاون التقني )يف الوسط إىل اليمني(، ويوكيا أمانو، املدير العام للوكالة )يف اليمني(. 
)مصدر الصورة: عمر يوسف/الوكالة(

الجامعة االفرتاضية ملكافحة الرسطان )VUCCnet( والشبكة التدريبية اإلقليمية هي مبادرة أطلقتها الوكالة يف عام 2010، من خالل برنامج العمل من أجل 3 

عالج الرسطان، تساعد عىل إنشاء شبكات تدريب وإرشاد داخل البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. كام توفِّر املبادرة منصة إلكرتونية قامئة عىل موقع 

شبيك من أجل تيسري سبل وتكاليف إتاحة املواد التعليمية للمتدربني. وذلك ألنَّ ما يحدث اليوم يف غانا وجمهورية تنزانيا املتحدة وأوغندا وزامبيا، أنَّ أكرث 

األشخاص الذين تُشخص إصابتهم بالرسطان ينتهون إىل اإلخفاق يف رصاعهم مع هذا املرض. وليك يكون مبستطاع هذه البلدان األربعة توفري خدمات شاملة 

بشأن مكافحة الرسطان من أجل السكان فيها، فإنها تسعى حالياً إىل تدريب 250 اختصاصياً يف طب األورام، وأكرث من 000 8 ممرض وممرضة، و800 2 مرشد 

صحي يف املجتمعات املحلية، وغريهم من االختصاصيني املهنيني، يف غضون العقد الزمني املقبل. )مصدر الصورة: برنامج العمل “باكت” /الوكالة(

يف مناسبة املؤمتر العام الثامن والخمسني، نظَّم برنامج العمل 4 

من أجل عالج الرسطان َحدثاً جانبياً بشأن قيمة عالقات 

الرشاكة االسرتاتيجية يف مكافحة وباء الرسطان العاملي. وقد 

حرض الحدث املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذّرية، 

يوكيا أمانو، ونائب املدير العام، رئيس إدارة التعاون التقني 

كاواكو أمينيغ، وكذلك لفيف من املندوبني املوقَّرين من 

الدول األعضاء يف الوكالة ومن ممثيل منظامت دولية.

 إذكاُء الوعي، وبناُء عالقات الرشاكة، وحشُد املوارد من أجل تشخيص الرسطان ومعالجته: 
دوُر شعبة برناج العمل من أجل عالج الرسطان
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يف عام 2014، دعت فييت نام برنامج العمل من أجل عالج الرسطان إىل إيفاد بعثة 5 

متثله إليها )بعثة تقييم تابعة للربنامج “باكت”(. وقد اضطلعت البعثة بتقدير احتياجات 

فييت نام بشأن مكافحة الرسطان وقدرة البلد عىل تلبية هذه االحتياجات. وأصبحت 

اآلن بعثات التقييم التابعة للربنامج “باكت” منطلقاً تضطلع الوكالة من خالله، مع 

منظمة الصحة العاملية والوكالة الدولية لبحوث الرسطان، بتحديد املساعدة التي ميكنها 

 جميعاً تقدميها بغية إعداد وتنفيذ برنامج شامل من أجل مكافحة الرسطان. 

)مصدر الصورة: ل. بوتِرتُن/الوكالة(

منذ عام 2004، استفاد أكرث من 60 بلداً من بعثات التقييم 6 

التابعة للربنامج املذكور. وعالًة عىل ذلك، طلبت حتى اآلن 

عرش دول أعضاء إيفاد بعثات تقييمية إليها خالل عام 2015 

 من أجل دعم جهودها املعنية مبكافحة الرسطان. 

)مصدر الصورة: يب. بافليشيك/الوكالة(

يف ترشين األول/أكتوبر 2014، اجتمعت املجموعة االستشارية بشأن زيادة العالج 7 

اإلشعاعي )AGaRT( يف مقر الوكالة الدولية للطاقة الذّرية يف فيينا. وهذه املجموعة 

االستشارية )أغارت( هي منصة تجمع بني املستعملني النهائيني ألجهزة العالج اإلشعاعي 

ات  من مناطق آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا وبني صانعي معدَّ

العالج اإلشعاعي الرئيسيني من أجل استكشاف السبل لتقديم حلول تقنية ميسورة 

التكلفة ومستدامة ومالمئة بشأن العالج اإلشعاعي يف البيئات املنخفضة املوارد. وقد أنشأ 

املجموعَة االستشارية )أغارت( برنامُج العمل من أجل عالج الرسطان )باكت( يف عام 

2009 بفضل دعم تقني من شعبة الصحة البرشية وشعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل 

 وأمان النفايات يف الوكالة. 

)مصدر الصورة: ن. فالكون كاسرتو/الوكالة(

تُعنى شعبة برنامج العمل من أجل عالج الرسطان التابعة 8 

للوكالة بالعمل عىل إذكاء الوعي وبناء عالقات الرشاكة 

االبتكارية وحشد املوارد الالزمة ملكافحة الرسطان.

النص: خوزيه أوتياروال- سيلسيك، شعبة برنامج العمل من أجل عالج الرسطان التابعة للوكالة


