تحديث�ات الوكالة :األخبار

َّ
الوكالة تتوسع في بناء القدرات لمكافحة سرطان األطفال

ِّ
عقدت الوكالة شراكة جديدة ستمكنها من
حتسني املساعدة اليت ِّ
تقدمها للبلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط من أجل زيادة فرص
الوصول إىل الكشف املبكر عن سرطان األطفال
وعالجه .وبموجب اتفاق التعاون مع املنظمة
ِّ
الدولية لسرطان االطفال ( ، )CCIالذي ُوقع
يف مطلع حزيران/يوني�ه  ،2018ستعمل املنظمة
ِّ
والوكالة ًّ
املتخصص
سويا من أجل توفري التدريب
للمهنيني العاملني يف مجال طب األطفال ،وإذكاء
الوعي وحشد املوارد لصالح األطفال املصابني
بالسرطان يف الدول األعضاء يف الوكالة.
ُّ
وتضم املنظمة الدولية لسرطان األطفال
ً
ً ِّ
 188منظمة يف  93بلدا تمثل اآلباء واألمهات
والشباب الناجني من السرطان ،وتعمل على
ُ
ترويج أفضل املمارسات ،وتطوير ن ُهج فعالة
ومبتكرة ،وتقديم حلول فعالة من حيث التكلفة
ِّ
للحد من الوفيات الناجمة عن سرطان األطفال.
ِّ
وتنفذ املنظمة مشاريع يف العديد من البلدان ،بما
يف ذلك إثيوبي�ا وغانا وميانمار ،لتلبي�ة احتي�اجات
الرعاية الصحية لألطفال اخلاضعني للعالج،
وتدريب احلاصلني على منح دراسية يف مجال
ُ
طب أورام األطفال ،وبن�اء مرافق تدار على حنو
مستدام ،وإنشاء مجموعات الدعم اليت ُّ
تضم
اآلباء واألمهات.

ويزيد عدد حاالت اإلصابة السرطان اليت
ً
ُ َّ
تشخص لدى أطفال دون سن  14عاما على
ًّ
سنويا ،وهذا العدد آخذ يف االزدياد.
 300 000حالة
َّ
وقدر تقرير نشرته مجلة  The Lancetالطبي�ة
َّ
يف عام  2015عن نت�اجئ دراسة  CONCORD-2أن
فرص جناة األطفال يف مناطق العالم األقل نموًّا
نَّ
يمكن أن تت�د لتصل إىل  ٪30مقارنة بأكرث من
 ٪80يف 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
ِّ
وستقدم هذه الشراكة املزيد
يف البلدان النامية.
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
تشمل الطب اإلشعاعي يف إطار نهج َّ
متعدد
ُّ
التخصصات ملكافحة السرطان ،ابت ً
�داء بالوقاية

ً
ِّ
والكشف املبكر ووصوال إىل العالج .وباإلضافة
إىل تدريب املهنيني الصحيني ،تسهم الوكالة يف
تدابري مراقبة اجلودة ويف شراء املعدات الالزمة
لعالج سرطانات األطفال عن طريق نقل
ِّ
املتقدمة مثل العالج بالربوتونات.
التكنولوجيات
وتضع الوكالة إرشادات بشأن األمان ووقاية
املرىض الذين يتلقون العالج اإلشعاعي ،بما يف
ذلك األطفال.
وقالت روث هوفمان ،رئيسة املنظمة الدولية
َّ
لسرطان االطفال ،إنه بفضل مشاركة الوكالة
يف تشخيص السرطان وعالجه على مستوى
العالم ،تتوقع املنظمة أن تعود الشراكة باملنفعة
ُ
على املرىض صغار السن وأسرهم 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

تطبيق حاسوبي للعبة على اإلنترنت يفوز بمسابقة الوكالة للطالب
فاز فريق من طالب مدرسة ثانوية من مالزييا يف
َّ
املسابقة الدولية للطالب اليت نظمتها الوكالة،
وكان الفريق قد َّ
تقدم للمسابقة بتطبيق لعبة
على احلاسوب يهدف إىل الرتويج للعلوم
ُ
النووية ،وأعلن 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
وأطلق أعضاء فريق مدرسة SMK Kuala Besut

ُّ
َّ
أعضاء فريق الطالب الماليزي المشارك في المسابقة اليت نظمتها الوكالة للن ُهج المبتكرة
في الترويج للعلوم والتكنولوجيا النووية يعرضون تطبيقهم الحاسوبي الذي فاز بالمسابقة،
 31أيار/مايو  ،2018غيونغجو ،كوريا الجنوبية.
(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ِّ
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الثانوية على التطبيق الذي وضعوه اسم
« 100يشء عن العلوم النووية واحلياة» .وبعد
إطالق هذه األداة التثقيفية يف أوائل عام ،2018
َّ
وجد الطالب أن آراء السكان املحليني والسياح
املشاركني عن قطاع الصناعة النووية قد
ًّ
جذريا.
تغيَّ ت
وقالت صفية بنت محمد ناصر ،وهي أحد
الطالب المالزييني الثالثة األعضاء يف الفريق

تحديث�ات الوكالة :األخبار
الفائز« :قبل املشروع ،أعرب  ٪93من املشاركني
عن موقف سليب جتاه العلوم والتكنولوجيا
النووية .ولكن بعد ُّ
التعرف على العناصر
األساسية للتطبيقات النووية ،أصبح لدى ٪96
من املجيبني تصور إجيايب عن الطاقة النووية
والعلوم النووية على السواء».
وتهدف مسابقة الطالب ،اليت ُعقدت بالزتامن
َّ
استمر على مدى أربعة أيام،
مع املؤتمر الذي

إىل تعزيز االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا
ُ
النووية بني طالب املدارس الثانوية ،وفتح باب
املشاركة فيها للطالب يف جميع أحناء العالم.
ُ ِّ َ
وكلف الطالب الذين ترتاوح أعمارهم بني
 14و 18بمهمة تعزيز املناقشة وإذكاء الوعي
بت�أثري العلوم والتكنولوجيا النووية يف احلاضر
ويف املستقبل.
ووصلت إىل املرحلة النهائي�ة خمسة أفرقة ،من
كوريا اجلنوبي�ة ومالزييا وهنغاريا والواليات
املتحدة األمريكية واليابان ،اختريت بن ً�اء على
ً
تصميمها وتنفيذها املشاريع األكرث ابتكارا من
ِّ
املتقدمني ،ومن َّثم فازت جميعها
بني سائر
برحلة إىل غيونغجو لعرض هذه املشاريع يف
مؤتمر الوكالة.
ِّ
َّ
وأكد وان مود شاتار ،املعلم املشرف على فريق
َّ
مدرسة  SMK Kuala Besutالثانوية أنه:

َّ
«من املهم أن نالحظ أن طالبن�ا أتوا من قرية
تعتمد على صيد األسماك يف مالزييا ليس فيها
إال قدر محدود من املعرفة بالعلوم النووية.
ومن خالل هذه املسابقة ،لم يكن عليهم فقط
ً
التفاعل مع املجتمع املحلي ،بل بدأوا أيضا يف
استكشاف مجال عليم جديد».
وشملت معايري االختي�ار يف املراحل األوىل
الدقة واالبتكار واألثر املحتمل والتوازن بني
اجلنسني.
وقال أندرو كنغ ،نائب مدير مدرسة
 Alliance Dr. Olga Mohanالثانوية يف
الواليات املتحدة األمريكية ،واليت ينتيم إليها
أحد األفرقة اليت وصلت للمرحلة النهائي�ة:
«عندما عرفنا ألول مرة بمسابقة الطالب
َّ
الدولية ،أدركنا أنها فرصة عظيمة ملعرفة
املزيد عن قطاع الصناعة النووية ولتأكيد
شغفنا بإجياد عالم يستفيد من الطاقة النووية
َّ
المأمونة» .ووجد طالب املدرسة الثانوية أن
صورة الطاقة النووية بني صفوف الطالب
َّ
كان يغشاها اخلوف من األسلحة النووية ،وأن
هناك حاجة إىل املزيد من التواصل من جانب
الصناعة النووية إلعالم الطالب بأنواع املهن
املتاحة يف القطاع النووي.

ويف ختام املؤتمرَّ ،
شدد إيف بريشيهَّ ،
املفوض
السايم ملفوضية الطاقة الذرية والطاقات
َّ
البديلة يف فرنسا ،على أن جميع مستويات
التعليم ،من املدارس االبت�دائي�ة وحىت برامج
الدكتوراه ،لها دور حاسم يف مستقبل الطاقة
َّ
النووية .ويف الواقع ،فإن جميع املشاكل املعاصرة
اليت تواجهها الصناعة النووية لها مكان يف
التعليم والتدريب ،كما يلي:
َّ
• تتطلب زيادة قبول اجلمهور للقوى النووية
تثقيف عموم اجلمهور وتزيد من أهمية توفري
التعليم العليم للجميع؛
َّ
• وتتطلب احلاجة لزيادة الكفاءة واألمان
تنشئة جيل جديد من املهندسني على دراية أكرب
باملحاكاة احلاسوبي�ة وحتليل البي�انات؛
َّ
• وتتطلب تنمية االبتكار مشاريع طويلة
األجل يف مجال العلوم الهندسية وأكاديميني
من مجاالت مختلفة.
ً
ً
واجتذب املؤتمر قرابة  520مشاركا ومراقبا من
ً
 51بلدا وخمس منظمات دولية.

— بقلم شانت كريكوريان

ً
ُ
الوكالة تطلق مركزا لبناء القدرات في مجال الطاقة النووية
أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصة
ِّ
رقمية جديدة تركز على ختطيط القوى العاملة،
والقيادة ،والتدريبِ ،وإشراك أصحاب
املصلحة ،واألداء البشري ،لدعم البلدان اليت
ِّ
ِّ
تشغل محطات قوى نووية والبلدان اليت تفكر
يف استهالل برامج جديدة للقوى النووية أو
تعمل على ذلك .ويتيح مركز بن�اء القدرات يف
َّ
املسجلني
مجال الطاقة النووية للمستخدمني
االنضمام إىل جماعات نشطة من املمارسني من
أجل تب�ادل املعلومات وبن�اء القدرات وإقامة
الشبكات.
ويتيح املركز للخرباء االنضمام جلماعات
املمارسني املعني�ة ِّ
بكل موضوع ،وتقديم
َّ
مسودات منشورات الوكالة،
تعقيب�ات على
ِّ
ُّ
واستكشاف أدوات التعلم اإللكرتوين اليت توفرها
الوكالة ،والوصول إىل صفحات شبكية أخرى
ُّ
ذات صلة ،وتصفح منشورات الوكالة ،واالطالع
على وثائق االجتماعات السابقة.

وقالت لوتا هالت ،وهي أخصائي�ة تدريب
ِّ
يف مجال القوى النووية بالوكالة« :يوفر
املركز مساحة تفاعلية فريدة على اإلنرتنت
للمتخصصني العاملني يف املجال النووي.
وسيكون بمثابة مركز الوكالة املتكامل
للمعلومات واملناقشات بشأن املواضيع املتعلقة
بتنمية املوارد البشرية وإشراك أصحاب
املصلحة ألغراض برامج القوى النووية».
ُ
وق ِّدم املركز يف املؤتمر الدويل الثالث املعين بتنمية

للتسجيل واملشاركةُ ،يرىج االتصال بعنوان
الربيد االلكرتوين التايل:
HRD.Contact-Point@iaea.org

— بقلم لزيا بريتلو

املوارد البشرية لربامج القوى النووية ،الذي ُعقد
يف غيونغجو جبمهورية كوريا اجلنوبي�ة ،يف الفرتة
من  28إىل  31أيار/مايو .2018
ويأيت إنشاء املركز على إثر طلبات وردت من
الدول األعضاء من أجل حتديث طريقة التواصل
بني املهنيني العاملني يف املجال النووي .ويهدف
َّ
املركز إىل إجياد محافل تتسم بسرعة أكرب يف
ً
التواصل وتكفل قدرا أكرب من التعاون.
ِّ
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