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من   للوقاية والوكالة األسترالية   (ARPS) من اإلشعاع  للوقايةوالجمعية األسترالية  (ICRP) من اإلشعاع للوقاية ترحب اللجنة الدولية

 في الفترة، (ICRP2019) اإلشعاعيةللوقاية بكم في الندوة الدولية الخامسة حول نظام  (ARPANSA) النووىواالمان اإلشعاع 

كبير المسؤولين   ميرفي، خطابًا رئيسيًا لألستاذ بريندان  ICRP2019 يستعرض! جنوب أستراليا أديليد،في   2019نوفمبر  17-21

دعو من علماء عالميين مشهورين إلجراء محادثات حول مختلف الموضوعات  م 30الطبيين في الحكومة األسترالية وحوالي 

مع االستفادة من  ،2019أغسطس  1نشجع الجميع على التسجيل قبل . التسجيالت جارية". المناجم والطب والمريخ"المتعلقة بـ 

 زيارة موقع يرجىما ك كعارض،أو حضورها  ، ICRP2019 يتم تشجيع المؤسسات الراغبة في رعاية. المبكر التسجيل

ICRP2019، ـ التواصل مع أو Kelsey Cloutier    

 (kelsey.cloutier@icrp.org )،  مدير التطوير واالتصاالت لـICRP. 

 

 

يجب تقديم جميع الملخصات عبر ! مفتوح  IRPA15 لـ  الملخص ب تقديم ال" عن أن تعلن  (ICOC) يسر اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي

 ./https://www.irpa2020.orgاإلنترنت من خالل موقع المؤتمر على 

باإلضافة إلى   موضوعية،جلسة  20جلسات عامة و  8سيقدم المؤتمر . موضوعات الملخصات متوفرة على الموقع اإللكتروني

مستقبل نظام (. 3. اآلثار الصحية لإلشعاع: العلوم الحالية(. 2محاضرة سيفرت (. 1: الجلسات العامة هي. دورة تنشيطية 25

(. 6 الوقاية؛تطوير نظام : غير المؤينة اإلشعاعات(. 5 ؛[ثقافة السالمة من اإلشعاع]من اإلشعاع  الوقاية ثقافة (. 4 الوقاية؛

 تحديثات المؤتمر من خاللسيتم مشاركة  . االخالقيات (. 8و التفاهم العام(. 7. فوكوشيما

Facebookk وTwitter  وYouTube.  تأكد من متابعتك صفحات IRPA   
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من   وقايةهي منظمة وطنية غير ربحية مكرسة لعلوم وتكنولوجيا ال (CSRP) الجمعية الصينية لحماية اإلشعاع

ة من اإلشعاع التابع للجمعية  وقايفرع ال CSRP سابقا وكانت . 2013تم تأسيسها رسميًا في عام . اإلشعاع 

هي جمعية مشاركة في الرابطة الدولية   CSRP .1980، والذي تم تأسيسه في عام  (CNS) النووية الصينية

 .(IRPA) ة من اإلشعاعوقايلل

ة من اإلشعاع وتسهيل االتصاالت في مجتمع الحماية وقايفي مجال التعزيز المعرفة والممارسات  CSRP أهداف

وتشجيع التقنيات   الفنية،وتقديم االستشارات  األكاديمي،تشمل األنشطة تنسيق التبادل . من اإلشعاع في الصين 

 الجمهور، والتواصل مع  ألعضائها، وحماية الحقوق والمصالح القانونية  الدولي،وتسهيل التعاون  المتقدمة،

 CSRP حاليا،. وتنسيق التدريب التقني  المشاريع،وإدارة  الحكومية،وتقديم المشورة إلى السلطات 

 :لجنة فرعية موضعية 13لديها أربع لجان عمل و 

 : لجان العمل
(. 4لجنة التعاون الدولي والتبادل ؛ (. 3لجنة التمويل؛ (. 2؛ (CSRP / CoST) لجنة العلوم والتكنولوجيا(. 1 

 .فريق الشباب 

 : اللجان الفرعية الموضعية
 / CSRP) لجنة الطوارئ النووية واإلشعاعية (. 2؛  (CSRP / CPNR) ة من اإلشعاع الطبيعيوقايلجنة ال(. 1 

CNRE)  البيئة االشعاع البيئي  رصد وتقييم(. 3؛ (CSRP / CREMA)   لجنة الصحة اإلشعاعية (. 4؛ (CSRP / 

CRH)  من اإلشعاع في االنصهار النووي الوقايةلجنة (. 5؛ (CSRP / CRPNF)  لجنة إدارة النفايات  (. 6؛

من اإلشعاع في المنشآت  الوقايةلجنة (. 7؛  (CSRP / CRWMNFD) المشعة وإيقاف تشغيل المنشآت النووية

من   الوقايةلجنة (. 9؛  (CSRP / CIRM) لجنة القياس اإلشعاعي المؤين(. 8؛  (CSRP / CRPNF) النووية

(. 11؛   (CSRP / CEPS) لجنة التعليم والعلوم الشعبية (. 10؛ (CSRP / CRPPA)  اإلشعاع لمسرع الجسيمات 

؛ (CSRP / CRPTE) من اإلشعاع لعناصر اليورانيوم ايةالوقلجنة (. 12؛  (CSRP / CRE) لجنة علم األشعة

 .(PRPRMTS) من اإلشعاع لسالمة نقل المواد المشعة الوقايةفريق (. 13

  (CIRP) من اإلشعاع للوقايةمكتب األمانة العامة التابع للمعهد الصيني  CSRP لدى

   niuyujuan@cirp.org.cnالسيدة نيو يوجوان   مع للتواصل

  IRPA  معبالتعاون مع الجمعيات الشريكة األخرى  CSRP ترحب كما  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

اإلشعاع للوقاية من ةالصيني الجمعية  
(WEI CHENG, CSRP MEMBER) 

mailto:niuyujuan@cirp.org.cn
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ويتم  البرتغالي،هي جمعية غير هادفة للربح بموجب القانون ( SPPCR) من اإلشعاع البرتغالية  الوقايةجمعية 

 60وتضم حوالي  1993تأسست في عام (. www.sppcr.pt) االعتراف بها بموجب قانون المنفعة العامة 

بمشاركة بعض المتخصصين في القطاع  العامة،معظمهم من الجامعات والمستشفيات والمعاهد  نشًطا،عضًوا 

كما يتضح من عنوان  كتبًا،وأحيانًا  ،”Radioproteção" تنشر الجمعية البرتغالية بانتظام مجلة باسم . الخاص 

بالتعاون مع جمعية  2018في عام  نشرهوالذي تم " ة من اإلشعاع في البلدان الناطقة باللغة البرتغاليةوقايال"

من خالل سلسلة من المؤتمرات الدولية  SBPRع لقد تحقق التعاون القوي م(. SBRP) ة اإلشعاعية البرازيلية  وقايال

سيعقد المؤتمر السابع في . ة من اإلشعاع في الدول الناطقة بالبرتغاليةوقاي مؤتمرات ال - المنظمة بشكل مشترك

باالشتراك مع المؤتمر الدولي  البرازيل، باولو،ساو  النووية،في معهد أبحاث الطاقة  2019سبتمبر  16-20

RADIO 2019 (www.sbpr.org.br/radio2019) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضو المجلس   وإدواردو غاليغو (  (SPPCRرئيس    ولويس نيفيس  ((SBPR رئيس  خوسيه ماركوس جودوي: من اليسار إلى اليمين

 .2016الذي عقد في كويمبرا ، البرتغال ،  بالبرتغالية،ن اإلشعاع للبلدان الناطقة في المؤتمر الخامس للحماية م (IRPA التنفيذي لـ

 

اإلشعاع للوقاية من البرتغالية الجمعية  
(LUÍS NEVES, PRESIDENT) 


