
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في هذا العدد:

 في) IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة. 1

 الثامن الذریة للطاقة الدولیة للوكالة العام المؤتمر

  .والخمسین

مؤتمر الوقایة اإلشعاعیة للمهنیین تحت رعایة . 2

 ومنظمة ،)IAEA( الذریة للطاقة الدولیة الوكالة

  .)ILO( الدولیة العمل

  .)CRPA( الكندیة اإلشعاعیة الوقایة جمعیة. 3

) 4( الرابع اإلفریقي اإلقلیمي اإلربا مؤتمر. 4

  .)AFRIRPA04( اإلشعاعیة للوقایة

  مسئولي اإلربا:

  كریستوفر كلیمنت الرئیس:

  برنارد لیجان نائب الرئیس:

  المحررین:

  شون شانج لي + على شون شترین

  االتصال بالجمعیات المرتبطة:

  أدلین جاو

  مدیري الموقع اإللیكتروني:

  أندى كرم + كریس مالكولم صن

  مدیري وسائل اإلعالم االجتماعیة:

  یفین ناجلس + كریس مالكولم صنس

  مراجعي الوسائل اإلعالمیة:

  میالني ریكارد

  رالف توماس

  سیفین ناجلس

  یانج كي لیم

  دونكن ماك كلوري

  داي سوكي شجي یاما

  ووي تشانغ

 والخمسین الثامن الذریة للطاقة الدولیة للوكالة العام المؤتمر في) IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة

 سبتمبر) 26 - 22( الفترة في) 58( والخمسین الثامن الذریة للطاقة الدولیة للوكالة العام المؤتمر ُعقد     

 عن یربو ما تقابل الهام الدولي المؤتمر هذا وفى. الساحرة النمساویة العاصمة بفیینا؛) 2014( عام

 وأیضا الدولیة، لمنظماتوا الوكالة، في األعضاء الدول من دولة) 162( لعدد ممثلین مندوب) 3000(

. اإلشعاعي األمان ومنها األساسیة، الموضوعات من مجموعة لمناقشة وذلك الحكومیة؛ غیر المنظمات

 رینات( السیدة الرابطة رئیسة المؤتمر هذا في) IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة ومثل

 رعایة مسئولیة) كیبرت فرانز( السید تولى وقد ).هیفنر ألفرید( السید التنفیذي المجلس وعضو ،)سیزارونسكى

 والمهنیین الشبان العلماء فریق أعضاء أحد ولكونه للرابطة، المخصصة الصغیرة الفني االستعالم حجرة

 الشباب – العاملین هذین بفضل نجح فقد) OVS( النمساویة اإلشعاعیة الوقایة جمعیة من المحترفین

 إلى) IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة أنشطة عن المطلوبة المعلومات تقدیم في – والمهنیة

 للوقایة الدولیة الرابطة مؤتمر عقد یتم أن المقرر ومن. اإلعجاب تثیران ودقة بلباقة المهتمین األشخاص

 ذات أفریقیا، لجنوب التشریعیة العاصمة تاون كیب في المقبل) 14( عشر الرابع)) IRPA اإلشعاعیة

 – وبقوة – حاضرا القادم المؤتمر هذا كان فقد وبالطبع ،)2016( القادم العام في وذلك الخالبة، الطبیعة

 .المناقشة في أساسیا عنصرا كونه

 فقرات خالل وتناولها طرحها تم التي الهامة الموضوعات ومن). مون كي بان( السید المتحدة لألمم العام األمین من برسالة العام المؤتمر فعالیات وبدأت     

 العلوم في المرأة وفرص أدوار ُنوقشت المستدیرة المائدة وحول. األعضاء الدول في وتعزیزه تقویته سبل المناقشات وتضمنت النووي، األمان المختلفة المؤتمر

 الجدول في البارزة فقط هي تكن لم النوویة الموضوعات ولكن. الحیویة المجاالت هذه في العاملة للمرأة ملحوظ نقص هناك أن حیث النوویة، والتكنولوجیا

 من الحد موضوع تناول تم فقد – الحصر ال – المثال سبیل وعلى أیضا، الطبیة المسائل نوقشت فقد المؤتمر؛ خالل الجانبیة األحداث لمختلف الزمني

  .الطبي المجال في له لزوم ال الذي التشخیصي التصویر

 - التحدي مواجهة: (المشعة النفایات العام هذا العلمي الملتقى موضوع وكان. به) العلمي الملتقى( ُیسمى ما انعقاد عام مؤتمر لكل الممیزة السمات ومن     

 نهج اتباع أهمیة على التأكید هو - حولها دارت التي والمناقشات -  للمحاضرات الرئیسي الموضوع كان). ومستدامة آمنة حلول إلعداد والتكنولوجیا العلوم

 التطورات الحسبان في الوضع ذلك في بما منها، اآلمن التخلص وحتى المختلفة والنوویة اإلشعاعیة األنشطة نتیجة نشأتها منذ المشعة، النفایات إلدارة متكامل

 بعد األعضاء الدول بعض عرضتها التي الجدیدة الفنیة التكنولوجیات تلك ملفتة بطریقة االنتباه جذب في نجحت التي األمور ومن. المحتملة المستقبلیة

 -  المتعلقة المعارض في وذلك مبهرة، بطریقة بإظهارها المختصة الشركات وقامت حالیا، المتداولة بالتكنولوجیات مقارنة إیجابیاتها من والتأكد لدیها، تجربتها

  .األساسیة النوویة الهندسة بجوانب - رئیسي بشكل

 للمصري خلفا األمور مقالید تولى الذى –) أمانو یوكیا( السید) IAEA( الذریة للطاقة الدولیة للوكالة الحالي العام المدیر عقد العام المؤتمر هذا وخالل     

 اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة مهمة فیه ناقشا ثنائي، اجتماع) سیزارونسكى رینات( السیدة الدولیة اإلربا رئیسة مع - 2009 یولیو منذ البرادعي محمد. د

)IRPA(، ألف عشرة بالثمانیة تلعبه؛ الذى المحوري والدور أهدافها، لتحقیق ورؤیتها )العالم، بقاع جمیع في المنتشرین اإلشعاعیة الوقایة في خبیر) 18000 

 المخاطر، عن اإلبالغ بشأن المستقبلي التعاون وسبل البقاع، شتى في اإلشعاعیة الوقایة ممارسي من علیها الحصول یمكن التي النتائج توفیر وكیفیة

 للطاقة الدولیة الوكالة مطبوعات علیها تنص كما األمان أساسیات تنفیذ في التعاون وتعزیز مناسبا، تأهیال المؤهلین بواسطة الجمهور، مع الواعي والتواصل

 الثنائي االجتماع هذا نهایة وفى. الفعلي العملي الواقع إلى االفتراضي النظري الحیز من األمان أدلة ونقل األمان، بمتطلبات اإللمام طریق عن وذلك الذریة؛

) 14( عشر الرابع) IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة مؤتمر افتتاح لحضور) أمانو یوكیا( السید) سیزارونسكى رینات( السیدة الرابطة رئیسة دعت

      .الدولیة لإلربا) 50( الخمسین بالذكرى االحتفال في والمشاركة إفریقیة، الجنوب تاون كیب في المقبل

  )IRPA( الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیةقع موا

 على شبكة االنترنت الدولیة

  اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل العدد الفصلي الرابع

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT 
 2014 دیسمبر )4رقم (
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 2014 دیسمبر )4رقم (

  اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل رابعالعدد الفصلي ال

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT 

 الدولیة العمل ومنظمة ،)IAEA( الذریة للطاقة الدولیة الوكالة مؤتمر

)ILO (المهنیة اإلشعاعیة الوقایة في 

 الدولیة العمل ومنظمة ،)IAEA( الذریة للطاقة الدولیة الوكالة نظمت

)ILO) (حمایة تعزیز: المهنیة اإلشعاعیة الوقایة في الدولي المؤتمر 

 للوكالة الرئیسي المقر في وذلك ،)والتطورات والتحدیات الثغرات -  العاملین

) 5 – 1( الفترة في العلیل، النسیم ذات مدنها وأكبر النمسا عاصمة بفیینا

  :التالي الرابط عبر متاحة كاملة والتفاصیل. 2014 دیسمبر

http://www-
pub.iaea.org/iaeameetings/46139/International
-Conference-on-Occupational-Radiation-
Protection-Enhancing-the-Protection-of-
Workers-Gaps-Challenges-and-Developments 

 )CRPA( الكندیة اإلشعاعیة الوقایة جمعیة

 في إدراجها وتم ،)1979( عام) CRPA( الكندیة اإلشعاعیة الوقایة جمعیة تكونت     

 التاریخ ذلك ومنذ ،)1982( عام في للربح هادفة غیر كمنظمة الفیدرالي الكندي االتحاد

 اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة أنشطة في الفعالیة بمنتهى تشارك الكندیة والجمعیة

)IRPA(، اإلشعاعي األمان مجال في العاملین الكندیین والمهنیین الخبراء صوت وتمثل .

 االستخدام لضمان جاهدین) CRPA( الكندیة اإلشعاعیة الوقایة جمعیة أعضاء ویسعى

 والخبرات المناسب، والتعلیم الكافیة، العلمیة المعرفة توفیر خالل من لإلشعاع اآلمن

  .اإلشعاعیة للوقایة العامة السیاسات وتوجیه المؤهلة،

 مختلف من العضویات تتأتي أن لضمان مضنیة جهود الجمعیة بذلت وقد     

 االرتباط ذات واألنشطة التخصصات من العدید تمثل وأن أمكن، كلما المحافظات

 والصناعیة، والحكومیة، والطبیة، األكادیمیة، المؤسسات ذلك في بما( اإلشعاعیة بالوقایة

 الوقایة جمعیة لدي یتوافر أنه یتضح الیوم الواقع وبمراجعة). وغیرها النوویة، والمرافق

 األمان في المسجلین المهنیین من) 43( یبلغ عدد) CRPA( الكندیة اإلشعاعیة

 یصل شركات وعدد ،)CRPA (R االعتمادیة الجهة من علیهم الموافقة تم اإلشعاعي،

) 15( عدد بینهم من األفراد، من) 300( عن یزید ما وفوق أعضاء، شركة) 23( إلى

 األمان لجنة شكلت األخیرة اآلونة وفي). CNSC( الكندیة النووي األمان لجنة من فرد

 وتنفیذ تحدید في التعاون بهدف الجمعیة؛ مع للعمل عمل فریق) CNSC( الكندیة النووي

 األمان ثقافة وتطویر تعزیز أجل من الكندي؛ اإلشعاعیة الوقایة مجتمع داخل الحلول

 أصحاب على تنعكس التي للفوائد الواعي والفهم الشدید االحترام إبداء مع اإلشعاعي،

 اللجان تلك من توقعاتهم مع یتناسب وبما اإلشعاعي، المجال في العاملین من المصلحة

 الوقایة جمعیة عن المعلومات من المزید یبغى ولمن. المعنیة والجهات المتخصصة

 لموقع زیارته عبر منها یشاء ما على الحصول یمكنه فإنه) CRPA( الكندیة اإلشعاعیة

-www.crpa: التالي الرابط خالل من الدولیة المعلومات شبكة على الجمعیة

acrp.org، والفرنسیة اإلنجلیزیة باللغتین المطلوبة المعلومات كافة یتیح والذي.      

 ]) CRPA( الكندیة اإلشعاعیة الوقایة جمعیة رئیس) دوفیاك جیف( السید والنصوص الصور قدم [



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  )  AFRIRPA04( اإلشعاعیة للوقایة) 4( الرابع اإلفریقي اإلقلیمي اإلربا مؤتمر عن تقریر

  )مصر إربا رئیس جمعة، محمود أحمد محمد/  د. أ السید والصورة األخبار قدم(

 2014 دیسمبر )4رقم (

  اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل د الفصلي الرابعالعد

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT 

 هذا وأتى. الخالبة الممتدة األطلسیة الشواطئ ذات الساحرة، المغربیة العاصمة الرباط مدینة في 2014 سبتمبر) 17-13( الفترة خالل)  AFRIRPA04( اإلشعاعیة للوقایة) 4( الرابع اإلفریقي اإلقلیمي اإلربا مؤتمر ُعقد     

 في ُعقد الذي) AFRIRPA02( الثاني المؤتمر وأعقبه ،)2003( عام أفریقیا بجنوب جوهانسبرج في ُعقد الذي هذا ،)AFRIRPA01( أولها وكان المنشود، النجاح حققت والتي السابقة، الثالثة المؤتمرات أعقاب في الرابع المؤتمر

 بتنظیم قمت أنى وحیث). 1899( سنة تأسست والتي الخاص، العبق ذات المدینة هذه كینیا، عاصمة نیروبي في) 2010( عام) AFRIRPA03( الثالث المؤتمر وتالهما ،)2007( سنة المصریة اإلسماعیلیة والجمال السحر مدینة

  ).AFRIRPA04( الرابع المؤتمر في لمشاركتي السرور شدید كنت فقد) AFRIRPA02( الثاني المؤتمر

 تواجدت التي الدولیة المنظمات ومن. اإلشعاعیة بالوقایة الصلة ذات والوطنیة اإلقلیمیة الجمعیات وكذلك الدولیة، المنظمات من العدید المتنوعة أنشطته في وشاركت. مشارك) 200( من أكثر بالرباط المؤتمر هذا حضر وقد     

 الذرى اإلشعاع آثار بدراسة المعنیة العلمیة المتحدة األمم لجنة وكذلك ،)ILO( الدولیة العمل ومنظمة ،)WHO( العالمیة الصحة ومنظمة ،)IAEA( الذریة للطاقة الدولیة والوكالة ،)IRPA( الدولیة اإلربا: الرابع المؤتمر في بقوة

)UNSCEAR(، الطبیة للفیزیاء الدولیة المنظمة وأیضا )IOMP(، وأخیرا )( المهنیة لالتصاالت المستخدمة للشبكات كمنصة تعمل والتي المهنیة، الشبكة خدمة) البانصPNS .(في شاركت التي اإلفریقیة اإلربا جمعیات ومن 

  ).2014( سبتمبر في) IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة بالرابطة التحقت بأنها علما الخضراء، وتونس والكامیرون، المضیفة، الدولة فهي بالطبع؛ والمغرب الشرقیة، وأفریقیا ومصر، إفریقیا، جنوب جمعیات المؤتمر

) تیجان. ب( والسید ،)IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة رئیسة) سیزارونسكى رینات. (د السیدة: هم الهام الحدث هذا احنج إلیهم ُیعزى الذین الرئیسیین واألشخاص النجاح، هذا في أساسیة أدوار أدوا أشخاص نجاح كل وراء  

 ،)نیلسین. إف. (د الطبیة للفیزیاء الدولیة المنظمة مثل بینما ،)بیریز. إم. (د العالمیة الصحة منظمة ومن الدولیة، اإلربا إدارة مجلس عضو) جالیكو. إى. (ود الدولیة، اإلربا أمین) لیجوین. ب. (د والسید المؤتمرات، لشؤون نائبها

 الزمالء إلى باإلضافة هذا). شانون. إف( السید هو الذرى اإلشعاع آثار بدراسة المعنیة العلمیة المتحدة األمم لجنة مندوب كان بینما ،)نیو. إس( شارك الدولیة العمل منظمة ومن ،)شداد. أي( السید الذریة للطاقة الدولیة الوكالة ومن

  .األمریكیة المتحدة الوالیات من) هاریس. تي. جي. (د السید للبرنامج العلمي المنظم المؤثرة واللمسات الوافر المجهود وصاحب ،)صدیق بن أحمد/ (د. أ السید ،)حكم. كي. أو/ (د. أ والسید ،)شكري. أ/ (د. أ السید: وهم المغاربة،

 مسبقا قبولها تم التي البحثیة األوراق من المنبثقة المحاضرات إلى باإلضافة عامة، ومحاضرات یومیة، بصفة تنشیطیة دورات تقدیم تم اإلشعاعیة الوقایة موضوعات مختلف غطت التي والثریة العدیدة المؤتمر أنشطة بین ومن     

 وأمن الطبیة، الفیزیاء وكذلك اإلشعاعیة، الوقایة مجاالت كافة المتباینة األنشطة تلك في طرحها تم التي الهامة الموضوعات ومن. الخاصة األهمیة ذا الشبان العلماء وائزج ومنتدى المتعددة، العمل وورش المؤتمر، في للمشاركة

 وقد. المؤتمر أنشطة في كموضوع - األساس من – مدرجا یكن لم ألنه المؤین؛ غیر باإلشعاع مرتبطة موضوعات عرض میت لم أنه بالذكر الجدیر واألمر. اإلشعاعیة الوقایة مجال في والتدریب التعلیم عن ناهیك المشعة، المواد

  .اركینالمش السادة من دقیقة متابعة نالت والتي اإلشعاعیة، بالوقایة الصلة ذات منتجاتها بعرض ممثلوها فقام العلمیة؛ األجهزة شركات من العدید الكبیر المحفل هذا استغلت

 للمؤتمر اإللكتروني الموقع فعلى العلمیة المؤتمر لمواد وبالنسبة. الناجح المؤتمر هذا مثل لتقدیم - طویل زمنى مدى على – جهده قصارى بذل والذى المؤتمر، رئیس شكري، الدكتور األستاذ للسید الشكر جزیل نقدم النهایة وفى     

)afrirpa04.com (الخامس المؤتمر عقد یتم أن المقرر ومن. المختلفة أنشطته من المختارة والصور المحاضرات كافة تتوافر )2018( عام في وذلك الجمیلة، تونس في) 5.(  


