
التفاتٌة إلى الوراء
ملحاٌت بارزة من املؤمتر العام الثامن 

والخمسني للوكالة الدولية للطاقة الذّرية

من 22 إىل 26 أيلول/سبتمرب 2014
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ع أكرث من 000 3 مشارك يف مقرِّ الوكالة خالل األيام من 22 إىل 26 أيلول/سبتمرب 2014 لحضور  تجمَّ

املؤمتر العام الثامن والخمسني للوكالة.

وقد جمع هذا الحدُث الهام، الذي دام خمسة أيام، ممثلني حكوميني عىل مستوى رفيع وغريهم من 

املشاركني البارزين من الدول األعضاء البالغ عددها 162 دولة عضواً يف الوكالة، وكذلك من املنظامت 

الدولية ووسائل اإلعالم واملنظامت غري الحكومية.

وأثناء املؤمتر، استُعرض برنامج الوكالة وأنشطتها، وأُقرَّت ميزانية الوكالة للعام املقبل. ويف كل عام، 

يتسنى للمشاركني يف املؤمتر العام أن يختاروا ما يشاؤون حضوره من األحداث الجانبية الهامة التي 

تجري طيلة أسبوع املؤمتر.

— وقد قال املدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، يف خطابه أمام مئات 

من املندوبني أثناء جلسة افتتاح املؤمتر العام 

“إنَّ تأثري عملنا يف الحياة اليومية للماليني من 

الناس يف جميع أنحاء العامل غري عادي.”

يوم افتتاح املؤمتر، 22 أيلول/سبتمرب 2014
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)مصدر الصورة: س. هرنيك/الوكالة(

)مصدر الصورة: عمر يوسف/الوكالة(

)مصدر الصورة: نيكول جاويرث/الوكالة(

تها اإللكرتونية للتدريب باملساعدة املبارشة عن بُعد عرب اإلنرتنت – داتول التدريب العابر للقارات: الوكالة تطلق منصَّ

ع الصحة البرشية التابع للوكالة، أثناء حدث جانبي  أُطلق برنامج التدريب عن بُعد باملساعدة املبارشة عرب اإلنرتنت )داتول( من خالل املوقع الشبيك ملجمَّ

ة خصيصاً من أجل املهنيني يف الطّب النووي، بغية تدارك  عىل هامش املؤمتر العام. وهذا املورد املرجعي الذي استحدثته الوكالة يوفّر املواد التعليمية املعدَّ

الثغرات يف املهارات وتيسري تطوير املعارف واملهارات الرضورية للقيام بدراسات عالية الجودة ولتقديم خدمات طبية آمنة ومناسبة للحاالت املرضيَّة.

الوكالة تستضيف حَدثاً هاماً بشأن العالج اإلشعاعي بالُجسيامت 

من أجل تحسني معالجة الرسطان

نهٌج جديد يف العالج اإلشعاعي باستخدام الُجسيامت املشحونة )الربوتونات أو 

ه إىل داخل ورم يف الجسم، ينطوي عىل إمكانات  أيونات الكربون( التي تُوجَّ

لتحسني السيطرة عىل منو الورم، وال تتطلب سوى جرعات منخفضة من 

اإلشعاع أثناء معالجة الرسطان. وكان موضوع العالج اإلشعاعي الجسياميت 

للرسطان: البيولوجيا والتكنولوجيا، هو املوضوع الرئييس لحَدث جانبي جرى 

أثناء املؤمتر العام.

23 أيلول/سبتمرب 2014

25 أيلول/سبتمرب 2014

أحداٌت جانبيٌة أثناء املؤمتر العام تسلِّط األضواء عىل الطّب اإلشعاعي والتكنولوجيا اإلشعاعية

التقليل من التعرُّض غري الرضوري لإلشعاعات يف الطّب: َحَدث جانبي 

يروِّج للنهج الثاليث املبادئ )AAA( يف وقاية املرىض من اإلشعاعات 

والحرص عىل سالمتهم

بغية التقليل من مخاطر الجرعات املؤذية من اإلشعاعات املؤيِّنة التي تُعطى للمرىض، 

استحدث الخرباُء املعنيون النهَج الثاليث املبادئ )الوعي واملناسبة واملراجعة(، الذي من 

شأنه إذا ما استُخدم أن يقلِّل بقدر كبري من أعداد اإلجراءات الطبية اإلشعاعية التي 

ذ يف صالح املرىض عىل أفضل  تُعَمل يف كل عام، وأن يضمن أن تكون اإلجراءات التي تُنفَّ

نحو ممكن.
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)مصدر الصورة: يس. هوفيلينا/الوكالة(

ة الطبية: تحديات التوريد وجهود تخفيف األزمة وبدائل النظري  تدارك النقص يف النظائر املشعَّ

املشع املوليبدينوم-99

إنَّ حدوث نقص وشيك محتمل يف نظري مشع رئييس سوف يكون له تأثري سلبي عىل تقنيات التشخيص التصويري 

النووي الطبي ما مل يتم إيجاد طرائق بديلة أو بدائل من النظائر. واملوليبدينوم-99 يُنتج منطياً يف مفاعالت نووية. 

وهو النظري األصل الذي يتولد عنه التكنيتيوم-99م، وهو نظري مستخدم عىل نطاق واسع يف الطّب النووي. وكان 

الوضع الراهن إلنتاج املوليبدينوم-99، وخيارات تخفيف األزمة املحتملة، املوضوعني الرئيسيني لثالثة عروض 

يات  مت أثناء حَدث جانبي عىل هامش املؤمتر العام بعنوان: املوليبدينوم-99 النظري املشع الطبي: تحدِّ إيضاحية قُدِّ

التوريد وجهود تخفيف األزمة والبدائل.  

مقاربة حياة الناس: بناء عالقات الرشاكة ملكافحة الرسطان

ركَّزت املناقشات أثناء الحَدث الجانبي الخاص مبوضوع بناء عالقات الرشاكة ملكافحة الرسطان عىل الرشاكات االسرتاتيجية ملكافحة وباء الرسطان يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، ودعت إىل القيام مبزيد من العمل من أجل مكافحة واحد من أشدِّ األخطار التي تتهدد الصحة عىل الصعيد 

قة الحَدث، عىل أنَّ العمل العاملي  دت نيّل إنفرييم-برومسون، مديرة شعبة برنامج العمل من أجل عالج الرسطان، التابعة للوكالة، ومنسِّ العاملي. وشدَّ

االستباقي االسرتاتيجي املستدام من أجل االهتامم باملستقبل واالستثامر يف مجال مكافحة الرسطان وعالجه عامل حاسم األهمية يف إنقاذ حياة الناس.

وإضافًة إىل األحداث الجانبية ذات الصلة بالطّب اإلشعاعي والتكنولوجيا اإلشعاعية، أبرزت عرشاُت املعارض واألحداث الجانبية املقرَّرة طيلة األسبوع، األنشطة 

والربامَج الخاصة التي تنفذها إداراٌت رئيسية يف أمانة الوكالة وعدُة دول أعضاء.
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أثناء الجلسات الختامية للمؤمتر العام، أُتيحت ملندويب الدول األعضاء يف الوكالة فرصٌة لإلدالء بأصواتهم بشأن مواضيع رئيسية مختلفة ذات 

صلة بالوكالة، ومنها مثالً قرارات ترمي إىل تعزيز عمل الوكالة يف مجاالت عديدة، مبا يف ذلك العلوم والتكنولوجيا النووية، واألمان، واألمن، 

والضامنات، والتعاون التقني.

ى حرُص العديد من املندوبني عىل املشاركة يف القرارات قيد النظر ويف عملية التصويت الهامة.   وتبدَّ
وبعد النقاش والتصويت اللذين اتّسام بالحيوية، اختتم املؤمتر أعامله يف ساعة متأخرة من مساء يوم 26 أيلول/سبتمرب 2014.

وسوف يُعقد املؤمتر العام التاسع والخمسون يف العام املقبل من 14 إىل 18 أيلول/سبتمرب 2015.

يوم اختتام املؤمتر، 26 أيلول/سبتمرب 2014

تجميع النص: نيكول جاويرث، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة 

مصدر الصور )ما مل يُذكر غري ذلك(: دي. كاملا/الوكالة


