
ع في بناء القدرات لمكافحة سرطان األطفال الوكالة تتوسَّ

تطبيق حاسوبي للعبة على اإلنترنت يفوز بمسابقة الوكالة للطالب

نها من  عقدت الوكالة شراكة جديدة ستمكِّ
مها للبلدان ذات  حتسني املساعدة اليت تقدِّ

الدخل املنخفض واملتوسط من أجل زيادة فرص 
الوصول إىل الكشف املبكر عن سرطان األطفال 

وعالجه. وبموجب اتفاق التعاون مع املنظمة 
ع  الدولية لسرطان االطفال )CCI( ، الذي ُوقِّ

يف مطلع حزيران/يوني�ه 2018، ستعمل املنظمة 
ص  التدريب املتخصِّ ا من أجل توفري  والوكالة سويًّ
للمهنيني العاملني يف مجال طب األطفال، وإذكاء 

الوعي وحشد املوارد لصالح األطفال املصابني 
بالسرطان يف الدول األعضاء يف الوكالة.

وتضمُّ املنظمة الدولية لسرطان األطفال 
ل اآلباء واألمهات  188 منظمًة يف 93 بلدًا تمثِّ

والشباب الناجني من السرطان، وتعمل على 
ترويج أفضل املمارسات، وتطوير ُنُهج فعالة 

ومبتكرة، وتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة 
للحدِّ من الوفيات الناجمة عن سرطان األطفال. 
ذ املنظمة مشاريع يف العديد من البلدان، بما  وتنفِّ

يف ذلك إثيوبي�ا وغانا وميانمار، لتلبي�ة احتي�اجات 
الرعاية الصحية لألطفال اخلاضعني للعالج، 
وتدريب احلاصلني على منح دراسية يف مجال 
على حنو   طب أورام األطفال، وبن�اء مرافق ُتدار 

مستدام، وإنشاء مجموعات الدعم اليت تضمُّ 
اآلباء واألمهات.

ويزيد عدد حاالت اإلصابة السرطان اليت 
ص لدى أطفال دون سن 14 عامًا على  ُتشخَّ

ا، وهذا العدد آخذ يف االزدياد.   000 300 حالة سنويًّ
الطبي�ة   The Lancet نشرته مجلة تقرير  ر  وقدَّ

أنَّ   CONCORD-2 يف عام 2015 عن نت�اجئ دراسة
ا  فرص جناة األطفال يف مناطق العالم األقل نموًّ
من  يمكن أن تت�دىنَّ لتصل إىل 30% مقارنة بأكرث 

80% يف البلدان ذات الدخل املرتفع.

زيادة فرص احلصول على العالج
قال يانغ دازهو، نائب املدير العام للوكالة ورئيس 

إدارة التعاون التقين: »هذه الرتتيب�ات ُتريس 
التعاون يف مجال مكافحة سرطان األطفال، وهو 

ما سزييد من إمكاني�ة احلصول على خدمات 
العالج اإلشعاعي لألطفال املصابني بالسرطان 
م هذه الشراكة املزيد  يف البلدان النامية. وستقدِّ

من الدعم لدولنا األعضاء يف سعيها لتلبي�ة 
لطلب املزتايد على خدمات السرطان واملهارات 

املتخصصة يف هذا املجال«.

وقد دأبت الوكالة على العمل على حنو وثيق مع 
الدول األعضاء من أجل وضع وتنفيذ برامج 
د  تشمل الطب اإلشعاعي يف إطار نهج متعدَّ

صات ملكافحة السرطان، ابت�داًء بالوقاية  التخصُّ

ر ووصواًل إىل العالج. وباإلضافة  والكشف املبكِّ
إىل تدريب املهنيني الصحيني، تسهم الوكالة يف 
مراقبة اجلودة ويف شراء املعدات الالزمة  تدابري 

لعالج سرطانات األطفال عن طريق نقل 
مة مثل العالج بالربوتونات.  التكنولوجيات املتقدِّ

وتضع الوكالة إرشادات بشأن األمان ووقاية 
املرىض الذين يتلقون العالج اإلشعاعي، بما يف 

ذلك األطفال.

وقالت روث هوفمان، رئيسة املنظمة الدولية 
ه بفضل مشاركة الوكالة  لسرطان االطفال، إنَّ

يف تشخيص السرطان وعالجه على مستوى 
العالم، تتوقع املنظمة أن تعود الشراكة باملنفعة 
على املرىض صغار السن وُأسرهم يف جميع أحناء 

العالم. وهدفنا هو أن حيصل جميع األطفال 
واملراهقني املصابني بالسرطان على أفضل 

مستوى ممكن من الرعاية، وأن يتمكنوا من 
احلصول على اخلدمات التشخيصية. ويمكنن�ا 

حتقيق هذا الهدف بمساعدة الوكالة«.

— بقلم جيمس هوليت

فريق من طالب مدرسة ثانوية من مالزييا يف  فاز 
متها الوكالة،  املسابقة الدولية للطالب اليت نظَّ

م للمسابقة بتطبيق لعبة  وكان الفريق قد تقدَّ
على احلاسوب يهدف إىل الرتويج للعلوم 

النووية، وُأعلن عن الفائزين يف مؤتمر الوكالة 
الدويل الثالث املعين بتنمية املوارد البشرية 

لربامج القوى النووية، الذي ُعقد يف غيونغجو، 
كوريا اجلنوبي�ة، يف أيار/مايو 2018.

 SMK Kuala Besut وأطلق أعضاء فريق مدرسة
 الثانوية على التطبيق الذي وضعوه اسم 

»100 يشء عن العلوم النووية واحلياة«. وبعد 
إطالق هذه األداة التثقيفية يف أوائل عام 2018، 
وجد الطالب أنَّ آراء السكان املحليني والسياح 

 املشاركني عن قطاع الصناعة النووية قد 
ا. ت جذريًّ تغريَّ

وقالت صفية بنت محمد ناصر، وهي أحد 
الطالب المالزييني الثالثة األعضاء يف الفريق 

ُهج المبتكرة  متها الوكالة للنُّ أعضاء فريق الطالب الماليزي المشارك في المسابقة اليت نظَّ
في الترويج للعلوم والتكنولوجيا النووية يعرضون تطبيقهم الحاسوبي الذي فاز بالمسابقة، 

31 أيار/مايو 2018، غيونغجو، كوريا الجنوبية.  
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