
العالج اإلشعاعي خيار عالج 
 مهم للمرىض. 
النيجر تخطِّط لتوفري خدمات 
 العالج اإلشعاعي ألكثر 
من 600 مريض سنويًّا.
  )الصورة من: دين كالما/الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية(

مكافحة السرطان

النيجر اللمسات األخرية عىل أول وحدة تضع 
ر  لديها للعالج اإلشعاعي، والتي من املقرَّ

افتتاحها يف املركز الوطني للرسطان يف العاصمة 
نيامي. ولقد كان الطريق طويالً أمام النيجر 

ورشكائها، بما يف ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والبنك اإلسالمي للتنمية؛ فإنشاء مرفق جديد للعالج 

دة ألي بلد من ناحية  اإلشعاعي مهمة كبرية ومعقَّ
املوارد البرشية واملالية. ويتطلَّب الحصول عىل التمويل 

والدعم الالزمني من الجهات املانحة إعداد وثائق 
لة — يشار إليها غالباً باسم »الوثائق  جدوى ُمفصَّ

د احتياجات البنية  القابلة لإلنجاز والتمويل« — تحدِّ
األساسية والتدريب واملعدات الالزمة ملرفق رعاية 

مرىض الرسطان.

وقالت السيدة ليزا ستيفنس، مديرة شعبة برنامج العمل 
ن  من أجل عالج الرسطان: »بالنسبة للدول األعضاء، تُكوِّ

هذه الوثائق القابلة لإلنجاز والتمويل صورة كاملة 
ملا هو مطلوب والتكاليف املرتتِّبة؛ وبالنسبة للجهات 

املانحة، فإنها توفِّر املربِّرات والتأكيدات الخاصة بجدوى 
ة إليها«. واستدامة هذه املرافق التي توجد حاجة ماسَّ

وتعمل الوكالة عن كثب مع الحكومات، بما يف ذلك النيجر، 
د  لوضع هذه الوثائق القابلة لإلنجاز والتمويل. وبمجرَّ

االنتهاء من هذه الوثائق، يمكن استخدامها للتواصل مع 
الجهات املانحة املحتملة ومؤسسات التمويل.

يات لتلبية ما لديها من  وتواجه البلدان العديد من التحدِّ
متطلبات بشأن الصحة والتنمية، والوكالة ملتزمة بدعم 

الة  الجهود املبذولة لتحسني الحصول عىل خدمات فعَّ
للعالج من الرسطان يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط. ولتحقيق ذلك، من املهم العمل مع مجموعة 
واسعة من الرشكاء الدوليني، بما يف ذلك مؤسسات 

التمويل، من أجل تنفيذ حلول مبتكرة، وتعبئة املوارد، 
وتقاسم املهارات والتكنولوجيات الجديدة لدعم 

 استخدام التكنولوجيا النووية يف مكافحة الرسطان 
عىل أفضل وجه.

وقال السيد شوكت عبد الرزاق، مدير شعبة أفريقيا 
التابعة إلدارة التعاون التقني بالوكالة: »تلبية 

االحتياجات املتزايدة لخدمات العالج من الرسطان مهمة 
معقَّدة للغاية أمام البلدان، ال سيما املوجودة يف أفريقيا، 
ا، ومع ذلك  التي تكون الرعاية فيها محدودة للغاية حقًّ

يمكن أداء هذه املهمة«. وأضاف: »االلتزام واملشاركة عىل 
أعىل املستويات الحكومية مطلوب لضمان أن خدمات 

العالج اإلشعاعي الجديدة يتمُّ التخطيط لها جيداً 
وتمويلها بشكل صحيح ومستدام.«

وتتمثَّل إحدى الخطوات األوىل بخصوص إعداد 
وثيقة قابلة لإلنجاز والتمويل إلنشاء مرافق جديدة 

لرعاية مرىض الرسطان يف استعراض البنية األساسية 
والقدرات الخاصة بالبلد يف مجال مكافحة الرسطان. 

من الخطط إىل التمويل: الوثائق القابلة لإلنجاز 
والتمويل وأول وحدة للعالج اإلشعاعي يف النيجر

بقلم جيمس هوليت
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مكافحة السرطان

وأجرت الوكالة، بناًء عىل طلب من وزارة الصحة العامة 
يف النيجر، بعثة استعراضية متكاملة لربنامج العمل من 
أجل عالج الرسطان يف عام ٢٠1٠، بالتعاون مع منظمة 

الصحة العاملية والوكالة الدولية لبحوث الرسطان. 
وتضطلع البعثة االستعراضية املتكاملة لربنامج العمل 

من أجل عالج الرسطان بتقييم شامل لنظام مكافحة 
الرسطان يف أي بلد وتساعد املسؤولني املحليني عىل فهم 
حالة الرسطان بشكل أفضل. وتدعم التوصيات املقدَّمة 
من البعثات االستعراضية املتكاملة لربنامج العمل من 

الت  أجل عالج الرسطان، والتي تشمل األولويات والتدخُّ
القائمة عىل األدلة، تخطيط وتنفيذ مشاريع الوكالة 

للتعاون التقني املتعلقة بالرسطان.

وسلَّطت البعثُة االستعراضية املتكاملة لربنامج 
العمل من أجل عالج الرسطان التي أجريت يف النيجر 
الضوَء عىل الحاجة إىل وضع خطة تدريب ألخصائيي 

الرسطان وإنشاء مرافق للعالج اإلشعاعي، والتي 
ينبغي دمجها وتنسيقها بشكل مثايل ضمن برنامج 

وطني شامل ملكافحة الرسطان.

وكانت النيجر تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومنظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية 

لجمع األموال لتوسيع خدماتها للعالج من الرسطان. 
وقد تمَّ هذا التعاون يف إطار رشاكة أوسع نطاقاً أطلقتها 
املنظمات الثالث يف عام ٢٠1٢، والتي شملت أيضاً حلقًة 

دراسيًة رفيعة املستوى مع ثمانية بلدان، منها النيجر، 
الستعراض احتياجاتها التمويلية املرتبطة بالرسطان. 
وشارك خرباء الوكالة يف هذه الحلقة الدراسية وعملوا 

عن كثب مع الفريق الوطني املعني بالتخطيط يف كلِّ بلد 
لوضع وثائق قابلة لإلنجاز والتمويل.

وقال السيد مامادو ألفا باه، رئيس فريق العمليات 
)قسم الصحة( يف املركز اإلقليمي للبنك اإلسالمي 

للتنمية يف أبوجا بنيجرييا: »مكَّن هذا الدعم املقدَّم من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية النيجر من تقديم طلب 

تمويل قوي وقائم عىل األدلة إىل البنك اإلسالمي للتنمية 
ا أدَّى إىل اعتماد تمويل بقيمة 3.4٦ ماليني يورو  ممَّ
يف ترشين الثاني/نوفمرب ٢٠14. وكان الغرض من 

ل خطي، وكذلك إجراء  التمويل هو الحصول عىل معجِّ
تدريب يف املغرب وتونس ألخصائيي العالج اإلشعاعي 
وفيزيائيني يف مجال اإلشعاع عىل تشغيل وحدة العالج 

اإلشعاعي التي أنشأتها حكومة النيجر بمساعدة من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.

ويف أيار/مايو ٢٠19، التقى مسؤولون كبار من وزارة 
الصحة العامة يف النيجر، والهيئة العليا للطاقة الذرية 
يف النيجر، والبنك اإلسالمي للتنمية، واملركز الوطني 

للرسطان مع فريق من الخرباء يف الوكالة ملناقشة 
الخطوات النهائية الستكمال مركز العالج اإلشعاعي، 

قة لدعم بدء العالج اإلشعاعي  ولتخطيط إجراءات منسَّ
ياً مع معايري األمان الصادرة عن الوكالة. يف البالد، تمشِّ

وسيكون املركز الجديد، املوجود يف املركز الوطني 
بني  صني املدرَّ داً بفريق من املتخصِّ للرسطان، مزوَّ
تدريباً عالياً وسيحتوي عىل مستودعني جديدين 

للعالج اإلشعاعي الستيعاب آلة العالج اإلشعاعي 
ل خطِّي متقدِّم  التي تستخدم الكوبالت-٦٠ ومعجِّ
لعالج الرسطان. وسيكون لديه، إضافة إىل أشياء 

أخرى، جهاز تصوير مقطعي حاسوبي — أو جهاز 
محاكاة للتصوير املقطعي الحاسوبي، وأجهزة قياس 

ر أن يقدِّم  الجرعات، ونظام لتخطيط العالج. ومن املقرَّ
املركز خدمات العالج اإلشعاعي لحوايل ٦٠٠ مريض 

من مرىض املركز الوطني للرسطان من النيجر 
والبلدان املجاورة لها كل عام.

وقالت السيدة ستيفنس إن الوكالة ورشكاءها، مثل 
منظمة املؤتمر اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية، 

سيواصلون تقديم املساعدة للنيجر يف وضع إجراءات 
ملراقبة الجودة وإدارتها والبدء يف عمليات رسيرية، 

لضمان أن هذه املرافق تستطيع إفادة املرىض لسنوات 
عديدة قادمة. ويشمل ذلك أنشطة مثل املبادرة العاملية 
املشرتكة بشأن رسطانات النساء بني الوكالة ومرصف 

التنمية اإلسالمي ورشكاء آخرين، والتي تهدف إىل 
املساهمة يف الجهد العاملي إلنقاذ حياة ماليني النساء. 

ومن املخطَّط تنفيذ أكثر من ثلث أنشطة املبادرة يف 
القارة األفريقية، ومن املنتظر أن تستفيد منها النيجر. 

وقد أوضحت السيدة حياة سندي، كبرية مستشاري 
رئيس البنك اإلسالمي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار، أنه: »مع احتياج النساء بشكل متزايد إىل 

رعاية جيدة من الرسطان، سنعمل معاً لضمان حصول 
كلِّ بلد وكلِّ مريض عىل خدمات إلنقاذ األرواح. 

ولكلِّ امرأة يف العالم الحق يف الحصول عىل تشخيص 
الرسطان، ونحن فخورون باملشاركة يف هذا املرشوع 

املهم يف جميع أنحاء أفريقيا والعالم النامي.«

“مكَّن الدعُم املقدَّم من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
النيجَر من تقديم طلب تمويل 
قوي وقائم عىل األدلة إىل البنك 
ا أدَّى إىل  اإلسالمي للتنمية ممَّ

 اعتماد تمويل بقيمة 
3.46 ماليني يورو يف ترشين 

 الثاني/نوفمرب 2014.”
 — مامادو ألفا باه، 

 رئيس فريق العمليات )قسم الصحة(، 
 المركز اإلقليمي للبنك اإلسالمي للتنمية

يعمل املشاركون من الفرق الوطنية 
املعنية بالتخطيط من جميع أنحاء 

أفريقيا مع خرباء الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لتطوير خدماتهم 

ملكافحة الرسطان. 
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