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الرسطان يف وفاة قرابة 1٠ ماليني تسبَّب 
شخص يف العام املايض. ويتزايد عدد 
الوفيات املتصلة بالرسطان، والبلدان النامية بوجه 

خاص هي التي تتأثَّر تأثُّراً بالغاً من ذلك.

وطيلة سنوات عديدة، عملت الوكالة عىل تحسني 
فرص الحصول عىل الطب النووي، بما يف ذلك 

التصوير التشخييص، والعالج اإلشعاعي وقياس 
الجرعات يف البلدان النامية. وخالل السنوات العرش 
املاضية، وبقيادة املدير العام الراحل، يوكيا أمانو، 

أصبحت مساعدة البلدان عىل مواجهة وطأة الرسطان 
مجاالً من املجاالت التي تحظى باألولوية لدى الوكالة. 
فقد أصبح دعم البلدان يف تقديم خدمات رعاية شاملة 
يف مجال الرسطان وتحسني خدمات العالج اإلشعاعي 

إىل عدد متزايد من املرىض هدفاً اسرتاتيجيًّا رئيسيًّا 
لدى الوكالة.

ومع أنَّه ما زال هناك ٦٠ بلداً تقريباً يتمتَّع فيها 
أقلُّ من ُربع املرىض بفرص الحصول عىل العالج 
 اإلشعاعي، إالَّ أنَّ فرص الحصول عىل ذلك العالج 

قد تزايدت بصورة كبرية يف ٢٠ بلداً نامياً عىل األقلِّ 
خالل السنوات الخمس األخرية.

واستفادت بعض هذه البلدان من الدعم الذي تقدِّمه 
الوكالة. ونركِّز أنشطتنا عىل نقل املعارف والخربات. 

م التدريب ألخصائيي عالج األورام  ونحن نقدِّ
باألشعة، والفيزيائيني الطبيني، وأخصائيي التصوير 

اإلشعاعي وغريهم من املهنيني. كما أننا نساعد البلدان 
عىل الحصول عىل املعدات.

وتساعد الوكالة عىل ضمان أمان املرىض عرب توفري 
خدمات مراقبة الجودة. ولقد أجرينا أكثر من 5٠٠ 13 
مراجعة قياس الجرعات يف السنوات الخمسني األخرية، 
فساعدنا أكثر من 3٠٠ ٢ مؤسسة حول العالم لضمان 

ى املرىض الجرعات املناسبة بالضبط من  أن يتلقَّ
اإلشعاعات.

ويف عام ٢٠15، اعتمد قادة العالم أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة، وهي تشمل هدفاً رئيسيًّا يرمي إىل 

تقليص عدد الوفيات الناجمة عن األمراض غري املعدية، 
كالرسطان، بنسبة الثلث بحلول عام ٢٠3٠. ويمكن 
م إسهاماً كبرياً  للعلوم والتكنولوجيا النووية أن تقدِّ

صوب تحقيق هذا الهدف.

ويُلقي هذا اإلصدار من مجلة الوكالة نظرة أعمق عىل 
استخدام اإلشعاعات ملكافحة الرسطان يف كلِّ أنحاء 

م ملحًة عامًة  العالم وعىل دور الوكالة. كما أنه يُقدِّ
عن الرسطان — أي تركيبته البيولوجية وأساليب 

تشخيصه وعالجه )الصفحة 4( — ويسلِّط الضوَء عىل 
راً كالتشعيع  م الرئيسية التي أُحرزت مؤخَّ أوجه التقدُّ

ه تصويريًّا )الصفحة 1٠( وأساليب  الداخيل املوجَّ
العالج-التشخيص )الصفحة 8(، بما يف ذلك إنتاج 

أصناف جديدة من املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية 
)الصفحة ٦(.

ومع أنَّ اإلشعاعات كانت محوريًة يف الكيفية التي 
نكافح بها الرسطان، إالَّ أنَّ األمان يحظى بأهمية بالغة 
يف استخدام تلك اإلشعاعات بفعالية. وهناك شبكة من 

قها الوكالة ومنظمة  مختربات قياس الجرعات تنسِّ
الصحة العاملية تساعد الخرباء عىل ضمان امتثال 

الجرعات اإلشعاعية عىل نحو موثوق للمعايري الدولية 
الة )الصفحة ٢7(. وتؤدِّي  وضمان أنها آمنة وفعَّ
معايري األمان الصادرة عن الوكالة دوراً جوهريًّا 
يف مساعدة السلطات يف مجال الصحة عىل وضع 

خدمات لرعاية مرىض الرسطان )الصفحة 1٢(. 
الة من  م األدواُت التعليمية االبتكارية والفعَّ وتقدِّ

حيث التكلفة والتي وضعتها الوكالة املساعدَة للبلدان 
عىل تجاوز القيود التي تفرضها الجغرافيا والتمويل 

بني  إلنشاء مجموعة وطنية من األخصائيني املدرَّ
تدريباً عالياً، كأخصائيي عالج األورام اإلشعاعي 

وأخصائيي الفيزياء الطبية )الصفحة ٢4(.

ويتطلَّب الحصول عىل الرعاية يف مجال الرسطان إنشاء 
الة ملكافحة الرسطان. وتعمل بعض  نظم وطنية فعَّ
البلدان مع الوكالة لكي تعتمد تلك البلدان قوانينها 

ولوائحها )الصفحة 1٦(، بينما تسعى بلدان أخرى إىل 
الحصول عىل املساعدة بإعداد ما يُطلق عليه ‘الوثائق 

القابلة للتمويل’ التي تمكِّنها من حشد التمويل من 
ة  املؤسسات املقرضة )الصفحة 18(. كما تلجأ عدَّ
بلدان إىل الوكالة للحصول عىل التدريب واملعدات 

والخربات )الصفحة ٢٢(.

ويقيِّم املحفل العلمي لعام ٢٠19 يف أيلول/سبتمرب 
 مساهمة الوكالة يف مكافحة الرسطان يف العقد 

األخري. وخالل أربع جلسات تُنظَّم خالل يومني، 
سيستعرض علماء وخرباء رائدون من جميع 

أنحاء العالم، ومعهم خرباء من الوكالة، النجاحات 
يات املتصلة بإعداد وتنفيذ خدمات الطب  والتحدِّ

النووي واإلشعاعي ملواجهة وطأة الرسطان املتفاقمة. 
 وأدعوكم ملتابعة الوقائع عىل موقع اإلنرتنت: 

.www.iaea.org/scientific-forum
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