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صات دة التخصُّ دون على أهمية اعتماد ُنُهج متعدِّ  الخبراء يشدِّ
تشمل التقنيات النووية في فعالية بمناسبة اليوم العاليم للسرطان

خالل حلقة نقاش ُعقدت مبناسبة اليوم العاليم 
ط خرباء بارزون عىل الصعيد  للرسطان، سلَّ

العاليم الضوء عىل أهمية تيسري التآزر بني طائفة 
عة من التقنيات النووية من أجل الوقاية من  متنوِّ

الرسطان وتشخيصه وعالجه.

وبهذه املناسبة، قال املدير العام للوكالة السيد 
يوكيا أمانو: »سوف نسعى جاهدين ملواصلة 

مها لدولنا األعضاء  حتسني اخلدمات اليت نقدِّ
ن من تقديم رعاية أفضل — ومزيد  حىت تتمكَّ

من األمل — لشعوبها. إنَّ خرباء الوكالة من مجيع 
صات  اإلدارات التقنية ومن العديد من التخصُّ

 من اخلدمات تساعد البلدان 
ً
ون ُحزما العلمية ُيعدُّ

عىل حتسني إمكانية احلصول عىل العالجات 
احلديثة للرسطان.«

وتناول أعضاء فريق املناقشة خمتلف السبل اليت 
ميكن للتقنيات النووية من خاللها أن تدعم 

الوقاية من الرسطان وتشخيصه وعالجه، وأن 
تساعد البلدان يف مجيع أحناء العالم عىل حتسني 

زت  مكافحة هذا املرض لفائدة املرىض. وركَّ
املناقشة عىل أربعة جماالت رئيسية هي: التغذية؛ 

والتشخيص واملتابعة؛ وطب األورام اإلشعاعي 
والعالج اإلشعاعي؛ وتوكيد اجلودة.

وقالت األمرية األردنية دينا مرعد الرئيسة 
املنتخبة اجلديدة لالحتاد الدويل ملكافحة 

الرسطان : »إنَّ املاليني من الناس يعتمدون 
 يف تعزيز اخلطط املعنية 

ً
علينا ملواصلة امليض ُقدما

دت عىل أهمية توافر  مبكافحة الرسطان.« وشدَّ
اإلرادة السياسية واإلدارة السليمة يف جهود 

مكافحة الرسطان. 

وتشارك الوكالة مشاركة  كثيفة يف جهود مكافحة 
الرسطان من خالل تطبيق التقنيات النووية 

مبا يف ذلك العالج اإلشعاعي والتشعيع الداخيل 
واملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية التشخيصية. 
وتسهم هذه اجلهود يف حتقيق الهدف 3 من أهداف 

التنمية املستدامة اليت وضعهتا األمم املتحدة، 
ع اجلميع بأنامط عيش  ل يف »ضامن متتُّ والذي يتمثَّ

صحية وبالرفاهية يف مجيع األعامر«.

ثة الرئيسية السيدة نيال فريد  وقالت املتحدِّ
ملوك، وزيرة الصحة يف إندونيسيا: »ينبغي أن 

م الرعاية ملرىض الرسطان بطريقة شاملة...  ُتقدَّ

 ملكافحة الرسطان يف نظامنا 
ً
وقد أدجمنا برناجما

الصيح الوطين.« وأضافت أنَّ التعاون والتنسيق 
بطريقة مستدامة مع مجيع أصحاب املصلحة ُيعدُّ 

 بالغ األهمية.
ً
أمرا

م السيد أالن جاكسون، رئيس فريق  وتكلَّ
التحديث املستمر املعين بالتغذية والرسطان 

وأستاذ التغذية البرشية يف جامعة ساوهثامبتون 
باململكة املتحدة، عن دور التغذية والنشاط 

البدين يف الوقاية من الرسطان ومكافحته.

وقال جاكسون: »إنَّ هناك طائفة من الفرص 
اليت جيري تطويرها وتعزيزها واليت تنطوي عىل 
استخدام التقنيات النظريية يف الوقاية والعالج 

من الرسطان. وهناك تعاون دويل نائش يشمل 
العالقة بني التغذية والرسطان.«

وناقشت جوانا كاشنيا براون، وهي أخصائية 
ة يف اململكة املتحدة وعضوة يف  يف علم األشعَّ

اللجنة الدولية التابعة للكلية امللكية ألخصائيي 
ة، دور التصوير الطيب يف مكافحة الرسطان،  األشعَّ

مبا يف ذلك تشخيص املرض ووضع خطة العالج. 
وقالت: »إذا اكتشفنا اإلصابة بالرسطان يف 

 يف 
ً
مراحله املبكرة، ميكننا حتقيق نتاجئ أفضل كثريا

عالج املرىض.«

د ماك روتش الثالث، أستاذ العالج  وأكَّ
اإلشعاعي لألورام وأمراض املسالك البولية، 

ومدير برنامج البحوث والتواصل بشأن العالج 
باجلسيامت بقسم العالج اإلشعاعي لألورام يف 

جامعة كاليفورنيا - سان فرانسيسكو، أهمية 
دة  مكافحة الرسطان عن طريق جهود متعدِّ

 عىل دور 
ً
صات، مع الرتكزي حتديدا التخصُّ

العالج اإلشعاعي.

وقال السيد روتش: »ال يزال العالج اإلشعاعي 
واحًدا من أقدم عالجات الرسطان املتاحة اليوم 

 ومن حيث التكلفة«. 
ً
وأكرثها فعالية عموما

وأضاف أنَّ التحسينات اليت شهدهتا أجهزة 
ت إىل إحراز  احلاسوب والتصوير وعلوم املواد أدَّ

تقدم كبري يف العالج اإلشعاعي من حيث 
الدقة واألمان.«

وناقش جيك فان ديك، رئيس منظمة الفزيياء 
الطبية لفائدة العالم واألستاذ الفخري يف طب 

األورام والفزيياء احليوية الطبية يف جامعة وسرتن 
يف مدينة لندن مبقاطعة أونتاريو يف كندا، استخدام 

أ من الطريق حنو  الفزيياء الطبية كجزء ال يتجزَّ
عالم خاٍل من الرسطان.

وقال فان دايك: »إنَّ الفزييائيني الطبيني أعضاء 
ون يف أفرقة العالج اإلشعاعي، ويضطلعون  مهمُّ

بدور حاسم األهمية يف حتقيق نتاجئ إجيابية 
لفائدة املرىض. وُيعدُّ تدريب اجليل القادم من 

الطبيني وأخصائيي طب األورام  الفزييائيني 
 
ً
اإلشعاعي وأخصائيي العالج اإلشعاعي أمرا

األهمية.« بالغ 

وناقش نتوكوزو ندلوفو، أخصايئ طب األورام 
اإلشعاعي واملحارض األقدم يف جامعة زمبابوي، 

دور التقنيات النووية يف عالج الرسطان 
يف أفريقيا.

وقال ندلوفو: »لقد اضطلعت الوكالة بدور حاسم 
يف بناء القدرات يف جمال العالج اإلشعاعي 

يف أفريقيا«. وقد أسفر هذا املرشوع عن إنشاء 
الشبكة األفريقية لطب األورام اإلشعاعي، 

وهي مبادرة للتطبيب عن ُبعد هتدف إىل حتسني 
جودة القرارات اإلكلينيكية والعالج اإلشعاعي، 
بني، وحتسني  وتعزيز تعليم األطباء املقيمني املتدرِّ

نتاجئ العالج.«

وقالت السيدة يم عبد الوهاب، مديرة شعبة 
ت الفعالية  الصحة البرشية يف الوكالة: »سلطَّ

مهتا الوكالة مبناسبة اليوم العاليم للرسطان  اليت نظَّ
رات يف جمال الطب  الضوء عىل أهمية التطوُّ

اإلشعاعي ملكافحة الرسطان، وكذلك أهمية 
التغذية للوقاية من الرسطان، وكانت مبثابة جرس 

بني جمايل العلوم والسياسات العامة.«

— بقلم مات فيرش
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مة من صندوق أوبك للتنمية الدولية بمبلغ 600 ألف دوالر  منحة مقدَّ
 أمريكي من أجل الترويج الستخدام التقنيات النووية بغية تحسين 

األمن الغذائي والزراعة المستدامة

عة  مناقشة اإلدارة االستراتيجية لبرامج القوى النووية الجديدة والمتوسِّ
خالل أحد االجتماعات السنوية

سوف ُيسِفر مرشوعان يدعمهام صندوق أوبك 
للتنمية الدولية مبنحة قدرها 000 600 دوالر 

أمريكي، يف إطار رشاكة ُوقِّعت يف كانون األول/
ية، عن  ديسمرب املايض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

ع بصحة  نة، وحيوانات تتمتَّ ممارسات زراعية حمسَّ
أفضل، ويف هناية املطاف عن تعزيز األمن الغذايئ.

ج هذا العمل الستخدام التقنيات  وسوف يروِّ
النووية من أجل األخذ بأفضل املامرسات 

الزراعية، كام سيستفيد منه الكثري من الناس، 
ومهنم فقراء املزارعني يف البلدان النامية يف آسيا.

د املدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية  وشدَّ
السيد سليامن بن جارس احلربش خالل التوقيع 
عىل االتفاق يف املركز الرئييس لصندوق أوبك 

للتنمية الدولية يف فيينا عىل أنَّ مشاريع الصندوق 
تتامىش مع الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة 

»القضاء التام عىل اجلوع«. 

نان األمن  وقال احلربش: »إنَّ املرشوعان سيحسِّ
قان يف هناية املطاف النمو االجتامعي  الغذايئ وُيحقِّ

واالقتصادي، وهام عنرصان أساسيان من عنارص 
خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030، 

واليت الزتم صندوق أوبك للتنمية الدولية بكل 
نا سعداء  إخالص بتنفيذها.« وأضاف قائاًل »إنَّ

بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل دعم 
الزراعة يف آسيا.«

إنتاج المزيد من األرز
سوف ُيستغلُّ مبلغ قدره 000 400 دوالر أمريكي 

ملساعدة املزارعني عىل زراعة صنف من األرز  

ف مع آثار تغريُّ املناخ يف بنغالديش،  قادر عىل التكيُّ
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وكمبوديا، 

ونيبال. ولقد شهدت البلدان اآلسيوية اليت ُتنتج 
90٪ من حماصيل األرز يف العالم خالل السنوات 

بات يف عائدات األرز نظرًا الرتفاع  األخرية تقلُّ
درجات احلرارة اليت تسفر عن تفشِّ األمراض 

النباتية، واآلفات احلرشية، والفيضانات الكبرية، 
واجلفاف الشديد، فضاًل عن ارتفاع مستوى سطح 
ي إىل ازدياد ملوحة الرتبة واخنفاض  البحر ممَّا يؤدِّ

خصوبهتا يف املناطق الساحلية. ويمكن للعلامء، 
باستخدام التقنيات النووية والنظريية، أن يساعدوا 

املزارعني عىل حتسني املامرسات املتعلقة بإدارة 
املياه واالستفادة عىل حنو أمثل من استعامل السامد 

إلنتاج أفضل املحاصيل بتكلفة منخفضة.

ي زيادة اإلنتاجية بفضل  ع أن تؤدِّ ومن املتوقَّ
نة إىل إنتاج كميات  استخدام هذه املامرسات املحسَّ

أكرب من األرز ذي اجلودة العالية واألسعار 
املعقولة ممَّا يسهم يف زيادة األمن الغذايئ يف 

املناطق الريفية داخل البلدان املسهتدفة. وسوف 
نة يف احلدِّ من  تساعد أيضًا التكنولوجيات املحسَّ
ية من إنتاج األرز. انبعاثات غازات الدفيئة املتأتِّ

مكافحة أمراض الحيوان
ص املبلغ اآلخر ومقداره 000 200  سوف خُيصَّ

دوالر أمريكي  لتطبيق التقنيات ذات الصلة 
باملجال النووي الكتشاف داء احلمَّ القالعية 

وغري ذلك من األمراض اليت تصيب املوايش يف 
مجهورية الو الدميقراطية، وفييت نام، وكمبوديا، 
وميانامر. وهنالك الكثري من األمراض احليوانية 

الشديدة العدوى اليت ميكن أن تتفشَّ برسعة 
ي إىل  كبرية داخل البلد وعرب احلدود، ممَّا يؤدِّ
عرقلة  التجارة والتأثري يف الصحة العامة يف 

ر والرسيع  بعض احلاالت. وُيعترب التشخيص املبكِّ
بة للمرض أمرًا بالغ األهمية لوقف  للعدوى املسبِّ
تفشِّ هذه األمراض. وُتستخدم التقنيات ذات 

الصلة باملجال النووي يف إعداد مستلزمات 
الفحص بغية تشخيص هذه األمراض. وصحيح 

أنَّ األساليب التقليدية تستطيع الكشف عن 
ا تستغرق الكثري من الوقت   أهنَّ

َّ
الفريوسات، إال

د سلوك الفريوسات أو طابعها  وال تستطيع أن حتدِّ
اجليين — وهو أمر الزم للتعامل معها برسعة.

مة، ستقوم الوكالة  بالتعاون  ويف إطار املنحة املقدَّ
مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

)الفاو( بتدريب األطباء البيطريني من البلدان 
األربعة عىل تشخيص هذه األمراض ومكافحهتا. 

وسوف يعود املرشوع بالنفع يف هناية املطاف 
عىل مريبِّ املاشية من املزارعني وسزييد من 

اإلنتاج احليواين.

م صندوق أوبك للتنمية  ومنذ عام 1989، قدَّ
الدولية 12 منحة بلغ جمموعها 2.4 مليون دوالر 

أمريكي إىل الوكالة دعاًم ملشاريع يف جمايل الصحة 
والزراعة يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.

— بقلم ميكلوس غاسرب

عقدت الوكالة اجتامعًا يف فيينا يف وقت سابق من 
يات اليت تواجهها  هذا العام نوقشت خالله التحدِّ
البلدان اليت تسهتلُّ برامج جديدة للقوى النووية أو 

يات  تتوسع يف براجمها القامئة. وتشمل هذه التحدِّ
وضع إطار رقايب وقانوين، وإنشاء منظمة مالكة/

الة، وإرشاك مجيع اجلهات املعنية من  لة فعَّ مشغِّ

أجل بناء الثقة العامة يف القوى النووية، وتدريب 
دًا. لة جيِّ قوة عاملة مؤهَّ

وُعقد االجتامع التقين حول القضايا الراهنة يف 
جمال تطوير البن األساسية اخلاصة بالقوى النووية 

يف الفرتة من 31 كانون الثاين/يناير إىل 2 شباط/
ل من بلدان  فرباير 2018، واجتذب قرابة 100 ممثِّ

لة عىل السواء وكذلك من منظامت  مسهتلة ومشغِّ
دولية. وخالل االجتامع، عرض مسؤولون كبار 

يف منظامت حكومية وطنية وهيئات رقابية 
لة/مالكة حتديثات بشأن  ومنظامت مشغِّ

دة والدروس  أنشطهتم،  وتقاسموا املامرسات اجليِّ
املستفادة يف سياق رشوعهم أو تفكريهم يف 
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ع يف  اسهتالل برامج جديدة للقوى النووية أو التوسُّ
برامج قامئة.

وقال ميلكو  كوفاشيف، رئيس قسم إرساء البنية 
األساسية النووية بالوكالة: »يف عام 2017، شهدنا 

م كبري يف جمال إنشاء برامج القوى النووية.  إحراز تقدُّ
ان يف ميدان القوى النووية،  وهناك بلدان مستجدَّ

أال وهام اإلمارات العربية املتحدة وبيالروس، 
عىل وشك استكامل حمطة القوى النووية األوىل 

لكلٍّ مهنام. وستكون اإلمارات العربية املتحدة أول 
بلد ُمستجد يبدأ  أنشطة اإلدخال يف اخلدمة منذ 
سنوات.« وأضاف أنَّ أحد العنارص الرئيسية يف 

حتقيق النجاح هو أن مييض العمل عىل إرساء البنية 
األساسية النووية ذات الصلة بنفس الوترية اليت 

يسري هبا مرشوع حمطة القوى النووية.

وبدأت بنغالديش تشييد أوىل وحداهتا يف ترشين 
ع أن تبدأ تركيا  الثاين/نوفمرب 2017. ومن املتوقَّ
يف تشييد أوىل حمطاهتا قريبًا، رهنًا باحلصول عىل 

املوافقة الرقابية. ووقَّعت مرص العقود اخلاصة 
مبحطهتا األوىل للقوى النووية، يف حني بلغت 

اذ  ة أخرى مراحل خمتلفة من اختِّ بلدان مستجدَّ
اخلطوات التحضريية السهتالل برامج القوى 

النووية اخلاصة هبا.

رات مهمة يف البلدان  كام شهد العام املايض تطوُّ
ع يف براجمها. وأوضح  لة اليت تعمل عىل التوسُّ املشغِّ

ر  كوفاشيف قائاًل: »حسب توقعاتنا، من املقرَّ
مة يف اخلدمة، وهي األوىل  إدخال تصاميم متقدِّ

من نوعها، يف عدد من البلدان هذا العام، ومن هذه 
التصاميم عىل سبيل املثال املفاعل AP1000 يف 
الصني واملفاعل EPR1600 يف الصني وفرنسا.«  
مة تعمل  ويتعلق كال التصميمني مبفاعالت متقدِّ

باملاء املضغوط.

وناقش املشاركون عددًا من املجاالت الرئيسية 
ل أيضًا جزءًا من هنج املعالم املرحلية  اليت تشكِّ

البارزة الذي وضعته الوكالة، وهو عملية من ثالث 
مراحل إلرساء البنية األساسية الالزمة لتنفيذ 

برنامج مأمون وآمن ومستدام للقوى النووية.

واستمع املشاركون إىل رأي مفاده أنَّ إرشاك خمتلف 
مجاعات اجلهات املعنية يف املراحل املختلفة 

لتطوير الربنامج ُيَعدُّ جانبًا حاسم األهمية يف 
جناح تنفيذ الربنامج. وتستخدم الدول األعضاء 

ج املشرتكة من  ُ يف الوكالة مزيجًا من األدوات والهنُّ
أجل تلبية احتياجات اجلهات املعنية، مبا يف ذلك 

وسائل التواصل االجتامعي، وهتدف إىل إقامة 

عالقات إجيابية ومنفتحة مع املجتمعات املحلية. 
ر الوكالة طائفة واسعة من املواد اإلرشادية  وتوفِّ
وأنشطة التدريب للخرباء وواضعي السياسات 

عىل الصعيد الوطين، وتعمل عىل استحداث 
خدمات جديدة يف هذا الصدد، مهنا دورة تدريبية 

بشأن إرشاك اجلهات املعنية.

فق املشاركون عىل أنَّ نمذجة احتياجات  واتَّ
ي دورًا مهامًّ يف إعداد اخلطط  املوارد البرشية تؤدِّ

املتعلقة بتوفري العدد الكايف من املوظفني 
للمنظامت الوطنية يف خمتلف مراحل تطوير 

ر الوكالة نموذجًا للموارد البرشية  الربنامج.  وتوفِّ
مت التدريب بالفعل  الالزمة للقوى النووية، وقدَّ

للعديد من اخلرباء الوطنيني بشأن تطبيق هذا 
النموذج.

واستمع املشاركون إىل رأي مفاده أنَّ هناك حاجة 
لة املعنية  إىل التخطيط للمنظمة املالكة/املشغِّ

مبرشوع حمطة القوى النووية منذ البداية وإىل 
إنشاء تلك املنظمة خالل مرحلة تطوير املرشوع 

)املرحلة 2 من هنج املعالم املرحلية البارزة الذي 
فق املشاركون عىل أنَّ املنظمة  وضعته الوكالة(. واتَّ

لة جيب أن تكون »عمياًل واسع  املالكة/املشغِّ
الع« لديه ما يكفي من القدرات لالستفادة  االطِّ

مها متعاقدون ولإلرشاف عىل  من خدمات يقدِّ
تقديم تلك اخلدمات.

ويجب أن يبدأ بناء القدرات الالزمة لإلرشاف 
رًا، خالل مرحلة تطوير املرشوع، عىل  الرقايب مبكِّ

ع فيه أثناء التشييد. وُيَعدُّ توافر عدد كاٍف  أن ُيتوسَّ
لني أمرًا حاسم األهمية حىت  من املوظفني املؤهَّ
يتسنَّ للجهات الرقابية الوطنية أداء وظائفها 

ر الوكالة الدعم واإلرشادات يف هذا  بفعالية. وتوفِّ
د السيد ستيوارت ماغرودر، من قسم  املجال. وأكَّ

األنشطة الرقابية بالوكالة، أنَّ »وجود هيئة رقابية 
ع بالثقة هو أحد  تتَّسم بالشفافية واالنفتاح وتتمتَّ

أهمِّ اجلوانب يف أيِّ برنامج للقوى النووية.«

ة بلدان تنظر يف تكنولوجيا املفاعالت  وهناك عدَّ
النمطية الصغرية بغية األخذ هبا ضمن برامج 

مة  القوى النووية لدهيا. وهذه املفاعالت املتقدِّ
اليت تنتج الكهرباء بقدرة تصل إىل 300 ميغاواط 

)كهربايئ( لكلِّ وحدة نمطية أنسب للشبكات 
الكهربائية األصغر حجاًم ولألماكن النائية أو 

املعزولة. كام أنَّ تشييد هذه املفاعالت يستغرق 
ا أقل.  فرتات أقرص، ويمكن أن يتطلَّب استثامرًا أوليًّ

م املشاركون أيضًا بأنَّ الرتخيص  ومع ذلك، سلَّ
سوف يشمل سامت هي األوىل من نوعها، ومن 

دة.  ثمَّ فسوف تكون العمليات الرقابية معقَّ
ورغم أنَّ هناك ما يقرب من 50 تصمياًم ومفهومًا 

للمفاعالت الصغرية واملتوسطة احلجم أو النمطية، 
مة من  فإنَّ ثالثة مهنا قد بلغت مراحل متقدِّ

ر   اخلربة التشغيلية. وتوفِّ
َّ

التشييد، وال يعوزها إال
الوكالة حمفاًل لتبادل أحدث نتاجئ البحث 

والتطوير بشأن هذه التكنولوجيا.

لون من بلدان عديدة الضوء عىل تعاوهنم  ط ممثِّ وسلَّ
دوا عىل أهمية بعثات االستعراض  مع الوكالة وشدَّ
املتكامل للبنية األساسية النووية. وقال السيد نيي 

كوايش ألوتيه، مدير معهد القوى النووية يف غانا: 
»لقد صار طريقنا للميض ُقدمًا أوضح كثريًا بعد 

استضافة بعثة من بعثات االستعراض املتكامل 
للبنية األساسية النووية يف عام 2017. وحنن اآلن 

مهتا البعثة  بصدد العمل عىل التوصيات اليت قدَّ
ولدينا فهم أفضل للمجاالت اليت حنتاج إىل توجيه 
مزيد من املوارد إلهيا.« وحىت اليوم، أوفدت الوكالة 

22 بعثًة من بعثات االستعراض املتكامل للبنية 
األساسية النووية إىل 16 دولًة.

— بقلم إلزيابيث دايك




