
مكافحة السرطان

القوانني التي يستند إليها استخدام اإلشعاع 
ملكافحة الرسطان: فتح الباب أمام العالج

بقلم لورا غيل

“يتعذَّر علينا إنشاء سلطة 
رقابية يف حال غياب القانون 
النووي. ويتعذَّر علينا تقديم 

الطب النووي أو العالج 
اإلشعاعي يف حال غياب 

السلطة الرقابية، ومن ثمَّ 
يتعذَّر علينا إنقاذ أرواح 

 مرىض الرسطان.”
 — نيان مويتي، مسؤول قانوني 

في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 
 ليسوتو

إىل ذهننا صور عن أطباء ومستشفيات تتبادر 
وآالت عندما نسمع عبارة »مكافحة 

الرسطان«، بيد أنه ال بدَّ من إرساء القوانني واللوائح 
الصحيحة  قبل تركيب أول آلة أو معالجة أول مريض. 

وقد تتطلَّب هذه العملية سنوات من التحضري، كما 
م الوكالة  ال يمكن للبلدان أن تقوم بها بمفردها: تقدِّ
الدولية للطاقة الذرية الدعَم للبلدان يف جميع أنحاء 

العالم الستحداث البنية األساسية القانونية الرضورية، 
بما يف ذلك القوانني النووية، الستخدام اإلشعاع 

استخداماً آمناً ومأموناً ملكافحة الرسطان.

وقال السيد نيان مويتي، املسؤول القانوني يف وزارة 
الخارجية والتعاون الدويل يف ليسوتو »يتعذَّر علينا 
إنشاء سلطة رقابية يف حال غياب القانون النووي. 

ويتعذَّر علينا تقديم الطب النووي أو العالج اإلشعاعي 
يف حال غياب السلطة الرقابية، ومن ثمَّ يتعذَّر عليها 

إنقاذ أرواح مرىض الرسطان.«

وسنَّت ليسوتو أول قانون نووي يف عام ٢٠18 بدعم 
ه هذا البلد  من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويوجِّ

الصغري الذي يبلغ عدد سكانه ٢,4 ماليني نسمة 
ما يقارب 1٠٠ مريض من مرىض الرسطان إىل جنوب 
أفريقيا للمعالجة. وإثر وضع القانون الجديد موضع 

التنفيذ وتوقُّع بدء عمل الهيئة الرقابية قبل نهاية 
عام ٢٠19، يعمل الخرباء حاليًّا عىل بناء مرفق العالج 

س ويعمل خالل  اإلشعاعي الذي من املتوقَّع أن يؤسَّ

ا يتيح معالجة  الثالث أو األربع سنوات املقبلة، ممَّ
هؤالء املرىض عىل مقربة من مكان سكنهم.

وقال السيد مويتي »سيساعد هذا القانون ليسوتو 
ة إذ سيمكِّننا من تغطية كلِّ لوائح العالج  بطرق عدَّ

اإلشعاعي، كما سيساعدنا عىل تقديم خدمات العالج 
اإلشعاعي بما يتماىش وأفضل املمارسات الدولية. 

إضافة إىل ذلك، بات بإمكاننا اليوم إثر سنِّ هذا القانون 
تنظيم استخدام مصادر اإلشعاع يف مجال الصحة 

فضالً عن قطاعات أخرى من قبيل البناء أو التعدين، 
ا يضمن أمان املستخدمني، فضالً عن األماكن التي  ممَّ

ذ فيها هذه األنشطة.« تنفَّ

إن غياب إطار قانوني وتنظيمي وطني لحماية الناس 
دين العامليني من بيع املواد  والبيئة يحدُّ من قدرة املورِّ

ة إىل بلد ما. املشعَّ

وقالت السيدة فاني تونوس بانياغوا، وهي مسؤولة 
قانونية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية »ال بدَّ من توفُّر 

إطار قانوني ورقابي مالئم لضمان استخدام العالج 
اإلشعاعي استخداماً آمناً ليعود بالفائدة عىل املرىض، 

فيما يحمي العمال«.

وال بدَّ للبلدان من أن تسنَّ ترشيعاً وطنيًّا أو تقوم 
بتعديله حني ال يتواءم إطارها الحايل مع املعايري 

الدولية لحماية األشخاص والبيئة. وتقوم الخطوة 
األوىل يف هذه الحالة عىل إعداد واعتماد قانون نووي 
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التقى مندوبون من ليسوتو خرباء 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 
إطار اجتماع دام ثالثة أيام ملناقشة 

ص  ما يتصل بأول مرفق يُخصَّ
للرسطان يف هذا البلد. من اليسار 

إىل اليمني: السيد ماماسيان تيهو، 
السكرتري الرئييس يف وزارة السياحة 
والبيئة والثقافة يف ليسوتو، والسيد 

شوكت عبد الرزاق، مدير شعبة 
أفريقيا التابعة إلدارة التعاون 

التقني بالوكالة. 
 )الصورة من: جيمس هوليت/الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(

يستحدث نظاماً رقابيًّا الستخدام التكنولوجيا 
د سنِّ القانون النووي، تقوم  النووية. وبمجرَّ

الخطوة الثانية عىل إنشاء إطار رقابي وطني، بما 
يف ذلك إنشاء هيئة رقابية لضمان إعداد لوائح عامة 

وتقنية، والتحقُّق من تنفيذ النظام القانوني لدى 
ة يف البلد من خالل الرتخيص  استخدام املصادر املشعَّ

والتفتيش واإلنفاذ.

م الوكالة العون الترشيعي يف مجال تقييم  وتقدِّ
القوانني الوطنية وتنقيحها وصوغها. وقالت السيدة 
تونوس بانياغوا »باالستناد إىل خربتنا يف إطار العمل 
مع البلدان، ينبغي الرشوع بأرسع ما أمكن يف عملية 

صوغ الترشيع الرضوري بغية تفادي التأخري يف 
وضع الربامج الوطنية املتصلة بمكافحة الرسطان، أو 

بمجاالت أخرى وثيقة الصلة، موضع التنفيذ«.

املساعدة املقدَّمة من الوكالة

لقد قدَّمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل العرش 
سنوات األخرية املعونة الترشيعية الثنائية لـ 8٢ بلداً 

العتماد أو تنقيح قوانينها النووية حيث استكمل 
٢9 بلداً العملية فيما وصل العديد من هذه البلدان 

إىل مراحلها النهائية. وتقدِّم الوكالُة الدعَم القانوني 
لجامايكا عىل سبيل املثال منذ عام ٢٠11.

 وقالت السيدة إريكا بوسويل-مونرو، النائبة 
 السابقة لكبري املستشارين الربملانيني يف جامايكا 

»ال بدَّ لنا من وضع القوانني املالئمة موضع التنفيذ 
 بغية صون معايري األمان وإنفاذها يف املقام األول، 

د العمال واملرىض  ثمَّ الحدِّ من األخطار التي تهدِّ
والبيئة يف املقام الثاني.«

م  ويف شهر آذار/مارس ٢٠13، واستجابًة لطلب تقدَّ
به وزير الصحة يف جامايكا، أرسلت الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية فريقاً من الخرباء يف مجال مكافحة 
ق عىل قدرة جامايكا يف الرسطان إلجراء تقييم معمَّ

مجال مكافحة الرسطان وحاجاتها يف هذا 
املجال. وتدعم نتائُج هذه املهمة املعروفة بالبعثة 

االستعراضية املتكاملة لربنامج العمل من أجل 
عالج الرسطان الجهوَد الوطنيَة املبذولة إلعداد 
برنامج وطني متكامل ملكافحة الرسطان يشمل 

القوانني واللوائح.

ويقوم هدف وزارة الصحة يف جامايكا عىل امليض يف 
تطوير الربنامج الوطني ملكافحة الرسطان. وأضافت 

ة حاجة  السيدة بوسويل-مونرو قائلة »إننا نرى أن ثمَّ
لتوسيع مجال خدمات رعاية الرسطان األخرى التي 
ة حاجة لوضع اللمسات األخرية عىل  نقدِّمها، كما ثمَّ

القوانني واللوائح التي تصاحبها.« وأضافت »لقد تعذَّر 
علينا يف أكثر من فرصة استرياد مصادر إشعاعية ألننا 

ا بذلك، وبالتايل تعذَّر علينا منح  لم نضع قانوناً خاصًّ
الترصيحات الرضورية«.

ويف عام ٢٠15، اعتمدت جامايكا قانون األمان النووي 
والوقاية من اإلشعاعات بدعم من الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية. ويستهدف هذا القانون من بني جملة 
أمور حماية الناس من التعرُّض إىل اإلشعاعات املؤيَّنة 

ويرصد املنشآت التي تستخدم اإلشعاعات املؤيَّنة 
والتكنولوجيا النووية، فضالً عن تسهيل تقيُّد جامايكا 

بااللتزامات الدولية.

ويدعو القانون إىل إقامة هيئة رقابية وطنية ملنح 
التصاريح ووضع املعايري التشغيلية، فضالً عن تنظيم 
ورصد األنشطة واملمارسات واملنشآت التي تستخدم 

اإلشعاعات املؤينة والتكنولوجيا النووية.

ص للطب  ر جامايكا حاليًّا مركزها املخصَّ وتطوِّ
النووي يف مستشفى جزر الهند الرشقية الجامعي 

بمساعدة برنامج الوكالة للتعاون التقني. ومن 
املتوقَّع أن يصبح املركُز املخطَّط ألن يُستكمل بحلول 

ص للطب  سنة ٢٠٢1 املرفَق العام الوحيد املخصَّ
النووي يف جامايكا.
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