
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  )IRPA( الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیةمواقع 

 على شبكة اإلنترنت الدولیة

   )٢٠١٦( لعام الدولیة لإلربا السیفرت محاضرة

 

 بویس. د جون الدكتور أن تعلن أن) IRPA( اإلربا سرور دواعى من إنه    

 لعام السیفرت محاضرة بعرض یقوم سوف من هو األمریكي المعروف لعلما

 ینعقد الذى) IRPA14( عشر الرابع الدولي اإلربا مؤتمر فى وذلك ؛)٢٠١٦(

   .إفریقیة الجنوب تاون الكیب في) مایو ١٣-٠٩( الفترة فى

  https://www.facebook.com/IRPA0 

  https://twitter.com/IRPA 

  www.irpa.net 

یأتى و  .اإلشعاعیة الوقایة مجال في البارزة للمساهمات تقدیرا السیفرت جائزة رصد تم قد أنه بالذكر الجدیر ومن     

 التنویه وینبغى. سیفرت رولف البروفیسوروهو  ؛اإلشعاعیة الوقایة في عظیم ورائد بارز قائد لذكرى تكریمامسمى الجائزة 

 قائمة من القیمة الجائزة بهذه الفائز تحدید ویتم. التام باالنضباط یتمیزون ممن يالمتلق كون یجب أنه – اآلن من –

 من الفائز اختیار بعملیة السیفرت جائزة لجنة وتقوم .المشاركة المحلیة) IRPA( اإلربا جمعیات تقدمها التي المرشحین

 ).IRPA( الدولیة لإلربا التنفیذي جلسالم قبل من االختیار على والتأكید قبوله یتم أن على المرشحین؛ هؤالء بین

  .)IRPA( الدولیة اإلربا رئیس -  سیزارونسكى رینات

 

 ٢٠١٥ سبتمبر )٧رقم (

  اإلشعاعیة للوقایة الدولیة لرابطةل بعالساالعدد الفصلي 

Prepared and translated by: S. Salama - (RPF-ETRR2-EAEA-EGYPT) 

  في هذا العدد:

 لعام الدولیة لإلربا السیفرت محاضرة. ١

)٢٠١٦(.  

  .٢٠١٦عام  اإلربا مؤتمر موضوعات. ٢

  .الشبان للمهنیین) IRPA( اإلربا جائزة. ٣

  .)SADC( لتطویروا الجمعیات قبول لجنة. ٤

  . إربا مصر.٥

  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:

  فین ناجلس + كریس مالكولم صنسی

  مراجعي الوسائل اإلعالمیة:

  میالني ریكارد

  رالف توماس

  سیفین ناجلس

  یانج كي لیم

  دونكن ماك كلوري

  داي سوكي شجي یاما

  ووي جتشان

 یقع والتى ،)NCRP( اإلشعاعیة والقیاسات للوقایة الوطني المجلس رئیس هو - یعلم ال لمن – بویس الدكتور والسید    

 في فاندربیلت بجامعة الطب مدرسة في الطب أستاذ أنه عن ناهیك. األمریكیة ماریالند بوالیة بیثیسدا في الرئیسى مقرها

  .تینیسي -  ناشفیل

 یقتصر ال سیادته عمل أن حیث لدینا؛ العلمي الفهم تعزیز فى - عدیدة سنوات مدى على -  بویس. د عمل ساهم ولقد 

 اإلشعاعیة، والبیولوجیا اإلشعاعیة، الفیزیاء تخصصات بین یمزج لكنه اإلشعاعیة؛ ایةالوق علوم فى وحید مجال على

 سعى لتفعیلها فقد القیمة دراساته فائدة ولتعظیم. اإلنسان صحة على المتباینة اإلشعاعیة التأثیرات دراسة إلى باإلضافة

 یعمل فهو سبق ما ىإل وباإلضافة. اإلشعاعیة ةللوقای التوجیهیة المبادئ نشر بتعضید قیامه بعد الدولیة؛ الساحة يعل

 األمم لجنة فى المتحدة الوالیات مستشار أنه كما اإلشعاعیة، للوقایة الدولیة للجنة الرئیسیة اللجنة في - أیضا – حالیا

       .؛ مما یعنى أن الفائدة من محاضرته مضمونة للجمیع)UNSCAR( الذري اإلشعاع بآثار المعنیة العلمیة المتحدة



 

 

 

          

                       

 المؤتمر أمانة

  تیرنر المؤتمرات

  ، جنوب أفریقیا٤٠٠٠، دیربان ١٩٣٥ص. ب: 

  +٢٧٣١٣٦٨٨٠٠٠تلیفون: 

البرید اإللیكترونى: 

info@irpa2016capetown.org.za  

  برعایة:

یرجى الدخول على الموقع للحصول على معلومات تفصیلیة عن موضوعات المؤتمر      

لمؤتمر یتناول ثالثة فإن ا - غیر مخل  –. ولكن و باختصار له على شبكة االنترنتالرسمي 

  هى:التى النظام األساسى للوقایة اإلشعاعیة، و  ثلموضوعات رئیسیة تم

  :)في الوقایة اإلشعاعیة ةمطبق(ال العلوم األساسیة. ١

  .الفیزیاء والكیمیاءب.     .                  علم األوبئةأ. 

 العلوم االجتماعیة.د.     .                     األحیاء  .ج

  ):الفلسفةوتطویر  المبادئلترسیخ ( الوقایة سة ومعاییر وثقافةسیا. ٢

  ب. االعتبارات األخالقیة وثقافة الوقایة اإلشعاعیة.      أ. المعاییر والتوصیات الدولیة.

  د. األمن النووي.      ج. مشاركة أصحاب المصلحة.

  و. أنظمة اإلدارة المتكاملة..                 ه. التدریب والتعلیم

  :اآلتیة فى المجاالت )توضیح ممارسات الوقایة اإلشعاعیة(ل التطبیق العملي. ٣

  ب. الصناعیة.                           أ. النوویة.

  د. الطبیة.         ج. التعدین ومعالجة المعادن.

  .الحدوث و. اإلشعاع طبیعى              ه. األشعة غیر المؤینة.

مع هذه العناوین الثالثة، ات الفرعیة المدرجة لكل موضوع رئیسى وال تتعارض الموضوع     

للموضوعات الرئیسیة التى سبق عرضها.  مختلفوال یستبعد بعضها بعضا؛ بل إنها تجسد نهج 

  وتشمل الموضوعات الفرعیة النقاط التى تتوافق مع العناوین الرئیسیة كما یلي:

  ] )IRPA14( عشر الرابع الدولي اإلربا مؤتمر اتـــموضوع[

 ٢٠١٥ سبتمبر )٧رقم (

 .وقایة المهنیین   .وقایة الجمهور   مرضى.وقایة ال   .وقایة البیئة  

 .االستعداد والتأهب وٕادار حاالت الطوارئ   .النقل اآلمن للمواد المشعة   .األمان وتقییم المخاطر   اإلشعاعیة. قیاس الجرعات  

 .التكهین   .إدارة المخلفات المشعة   .المعالجة   .تبریر وأمثلة الوقایة  

 .تصمیم المنشآت الجدیدة   .األمان من الرادون    المختومة.إدارة المصادر   .موضوعات أخرى  
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  الشبان للمهنیین) IRPA( اإلربا جائزة

 لى شبكة االنترنت الدولیة على الصفحة التالیة:رغبة المشاركة فیرجى منك التكرم بالدخول ع تمتلكإن كنت 

h�p://www.irpa2016capetown.org.za/Newsle�ers.asp. 

 ٢٠١٥ سبتمبر )٧رقم (

 ؛ بالمشاركةلمؤتمرل حضورلل المخضرمین والمهنیین الشبان للعلماء عوتشج للحضور، خاصة اتدعو  IRPA14)( عشر الرابع الدولى اإلربا لمؤتمر المنظمة اللجنة صدرتُ      

 لهم. خصیصا ُأعد استقبال حفل عقد خالل من وذلك األرجاء؛ شتى من القادمین الشباب بین التواصل المنظمة اللجنة ستشجع الشبان المهنیین جائزة إلى وباإلضافة. كمندوبین

 عالمة وضعللحصول على الجائزة  المؤهلین األشخاص من طلبللتذكرة نو . المهنة في المدوى االسم ذات الشخصیات كبار بعض مع بلقاءات – أیضا -  لهم السماح سیتم كما

 .الموقع على المتاح التسجیل نموذج فيلها  المناسبة الخانة في

  جائزة من الغرض

 الغرض فإن وبالتالي. واألمان اإلشعاعیة الوقایة مجال في المؤهلین والفنیین العلماء تواجد عموما شعاعواإل المشعة المواد مع التعامل على تنطوي التي العملیات أداء یتطلب     

 عرضیل فریدة فرصة بمثابة لهى جائزةتلك ال إن. الشبان والمهنیین العلماء قبل من ،الصلة ذات التخصصات وجمیع ،اإلشعاعیة الوقایة في التحقیق تشجیع هو الجائزة هذه من

 .والزمالء الخبراء من الخبرة ذوي من دولي لجمهور شفوي شكل فيلماء الشبان بأنفسهم نتاج أعمالهم وممارستهم ممثلة فى األوراق البحثیة المرشحة الع

  قواعد

  :هى الشبان والمهنیین للعلماء الممیزة لصفاتاو  المؤهلة الشروط

  .الوقائیة المهنیة حیاته من األولى الخمس السنوات في یكون ؛ شرط أنسنال هذا تعدى إذاالمشاركة لمرشح ن لیمك استثنائیة حاالت في .سنة )٣٥( من أقل عمره یكون أن •

  .لنیل جائزة المرشح المشارك منها وفد التى ،المحلیة اإلربا لجمعیة اإلشعاعیة الوقایة مجلس أو ،العلمیة اللجنة قبلتها التي البحثیة للورقة الرئیسي المؤلف یكون أن •

  . الجائزة لنیل بقبول ترشیحه هممن خطیة موافقة على الحصولعلى المرشح  فیجب المقدم البحثى العمل فى شخص من أكثر شارك إذا •

  .التى ینتمى إلیها الزمالة جمعیة عن طریقلمؤتمر إلدارة ا رسمیا ترشیحه یتم •

  :ىالتالفهو  المرشحالتى ینتسب إلیها  الزمالة جمعیة من المطلوب أما

 عبر الرابط اإلنترنت شبكة على الدولیة إلرباموقع ا خالل من ؛)٢٠١٥ سبتمبر ٢٠( وهو األبحاث لتلقى النهائي الموعد قبل البحث ملخص قدم المرشح أن من التأكد •

)(IRPA2016 .  

 ومن. ٢٠١٥ أكتوبر ١٥ بحلول) abrie.visagie@necsa.co.za( اإللیكترونى البرید عبر المؤتمر لمنظميینافس به على الجائزة  الذى هبحث وعنوان المرشح اسم إرسال •

  .IRPA14)( عشر الرابع الدولى اإلربا مؤتمر فى للمشاركة ،محلیة إربا جمعیة كل من واحد مرشح من أكثر قبول یتم لن أنه على التنویه المهم

 المرشح یتمكن لم إذ حالة وفي. مسبقا المقبول لبحثه شفوي عرض بتقدیم یقوم سوف أنه كما المؤتمر، فيخصه بش المشاركة یمكنه ئزواجحدى الإل المرشح أن من التأكد وأخیرا •

 أن غيینبكما . المنح على القادرةو  ،الراعیة المنظمات تقدمها التي الدراسیة المنح من أي خالل منطلب دعم مالى  یقدم أن له یمكن فإنه المالیة، القیود بسبب مشاركته تأكید من

  .عبرها له المناسب المالي الدعم توفیر خالل من - الضرورة عند - المشاركة یمكنه الطلب مقدم أن منثقتها التامة  على المرشح المشارك جمعیة تؤكد

  الجوائز

 أن على ،فى حینه الجوائز عن اإلعالن وسیتم. التحكیم لجنة اوضعته التي للمعاییر وفقا علیهم، االستقرار تم الذین الشباب والمهنیین للعلماء جوائز ثالث تقدیم یتم سوف     

التى تختلف قیمتها تبعا  النقدیة الجائزة دون تجاهل التذكاریة، والمیدالیات المعتمدة، والشهادات ،الدبلومات منح من الجوائز تتكون. للمؤتمر الختامي الحفل في -فعلیا  – تُقدم

 .المنتظر الحفل هذا خالل بأنفسهم حاضرین یكونوا أن الجائزة لنیل مرشحینال جمیع على وینبغي. لترتیب الفائز
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  )SADC( والتطویر الجمعیات قبول لجنة

  ])IRPA( الدولیة لإلربا الرئیس نائب كوتس، جررو  من مقدم[

 ٢٠١٥ سبتمبر )٧رقم (

 يإل جدیدة جمعیات عمل على ضمال منالذى لعبته سابقتها،  دورال عن التوسع إلى تهدف والتي ،)SADC( والتطویر یاتالجمع قبول لجنة) IRPA( الدولیة اإلربا أنشأت     

 للجنة لرسمیةا األهداف وتتمثل هذا. المهنیة بقدراتها واالرتقاء المحلیة،) IRPA( اإلربا جمعیات كل فعالیة زیادةإلى  كما تهدف اللجنة الجدیدة .IRPA)( اإلربا الدولیة عائلة

  :النقطتین التالیتین فى الجدیدة

 استیفاء بعد فیها، وفعال مشارك عضو لتصبح ؛أن تفعل )IRPA( الدولیة اإلربا إلى بعد  االنضمام بطلبات تتقدم لم التي اإلشعاعیة الوقایة جمعیات ودعم تشجیع 

  .التنفیذي للمجلس المشورة تقدیمئولیتها فى مسأن تتحمل و . ولیةالد الرابطة أرستها التى القواعدمتطلبات اإلربا الدولیة، وااللتزام ب

 ثم ومن الجمعیات؛ تلك وأنشطة تشغیل مجال في الجیدة بالممارسات التعریف خالل من وذلك ؛المشاركةاإلربا  جمعیات جمیعل المهنیة الكفاءة تطویر وتشجیع دعم 

  .الصلة ذات اإلضافیة واألنشطة الممارسات تطویر إلى دفیه الذى التعاوني العمل دعمكذلك و  .مدى أوسع على نشرها

 جمعیة ُتشكل أن یجب لماذا: 'مثل ؛سئلةاأل من لمجموعة مقنعة أجوبة تقدیم على قدرتها هي ؛واحدة مشتركة قضیةیتمثل فى  والقائمة الجدیدة الجمعیات لكلالتحدى الجدید      

   ؟"إشعاعیة وقایة جمعیة إلى االنضمام یجب لماذا" أو ،"إشعاعیة وقایة

 الوقایة جمعیة فوائد عن وموجزا واضحا بیانا) SADC( والتطویر الجمعیات قبول لجنة أعدت فقد ومفیدة عملیة بطریقة وبهدف الوصول إلى أجوبة شافیة لتلك األسئلة األساسیة

  :هى محوریة، نظر وجهات أربع على البیان وركز. اإلشعاعیة

  ).IRPA( الدولیة اإلربا خالل من الدولي المستوى على التعاون فوائد •                                                         .إشعاعیة وقایة جمعیة إلى ءواالنتما إنشاء فوائد •

  .الوطنیة یئاتلله فوائد •    إشعاعیة وقایة جمعیة إلى لدیه یعمل الذى الموظف ینتمي عندما العمل صاحب على تعود التي الفوائد •

 الوقایة ممارسي جمعیة إلى باالنتماء الزمالء إقناع على لمساعدتهم ؛العملي التوجیه هذا إلى ننظر أن -أو ترغب فى ذلك  –التى تنتسب إلى اإلربا  الجمعیات كل نرجو منو 

  :عبر الرابط التالى IRPA موقع على هعلی االطالع ویمكن. الجمة التى سوف ینالونها بهذا االنتماء فوائد، وكم المهنیة اإلشعاعیة

20Society.pdfDDD0C9439579%7D/Benefits%20of%20a%20RP%-A907-4399-72FC-http://www.irpa.net/members/3/%7B08CF3B39 

 أسرة أفراد عدد فعتیر  وبهما. وتونس الكامیرون وهما ؛)IRPA( الدولیة اإلربا في جدیدین كعضوین أخریتین بجمعیتین االعتراف تم - اآلن حتىو  -فى موسم اإلربا الحالى      

 األخرى الجمعیات من العدید في التطویر دعم على – حالیا – الدولیة اإلربا وتعمل. بلدا) ٦٣( یبلغ البلدان من عدد تهانشاطا تغطي مشاركة، جمعیة) ٥٠( لتصبح الدولیة اإلربا

  .القریب المستقبل في الدولیة الرابطة رایة تحت االنطواء فى تأمل التى

 الجمعیات تشكیل ىعل -بالتأكید  –ى المرجعى؛ مما سوف ینعكس إیجابیا الدستور  وذجمالن بتحدیث القیام) SADC( والتطویر الجمعیات قبول لجنة عمل برنامج یتضمن     

هذه  ممارسات في التمیز تشجیعاإلشعاعیة؛ و  الوقایة جمعیات اقتران فى المساعدة"  بشأنالمستقبلیة؛ خاصة ما یرتیط ) IRPA( الدولیة اإلربا توجیهات ومراجعة الجدیدة،

 والتطویر الجمعیات قبول لجنة وما سبق یعنى أن عمل ."، ولها دور ملموس لجمیع المتابعینبحق فعالةمنها  جمعیةكل  تصبح أن على - بشتى الطرق – والعمل جمعیات،ال

)SADC ( مكتبة وتعزیز لتطویر رمؤث برنامج تطبیق تم وبغرض زیادة المساهمة الفعالة. الدولیة باإلربا - حالیا – األعضاء للجمعیات الدعم من المزید تقدیم من یمكنهاسوف 

مع  االنترنت، شبكة على تلك البیانات قاعدة إتاحة یتم سوفواألمر الجید حقا أنه . المشاركة الجمعیات عبرالمكتسبة  الخبرات تبادل خالل من وذلك الجیدة، الممارسات أنشطة

 جمیع بین الخبرات هذه مشاركة یمكن وبالتالى متمیزة؛ ممارسات وأ ،جیدة أفكار هكون عتقدت ما إدخال محلیة جمعیة لكل یمكنفى قاعدة البیانات تلك و . لبحثتزویدها بخاصیة ا

 .تاون كیب مؤتمر فعالیات بدء مع یتناسب والذى المناسب، الوقت في المكتبة هذه إطالق یتم أن ونأمل). IRPA( الدولیة اإلربا أعضاء
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 ٢٠١٥ سبتمبر )٧رقم (

  وتطبیقاتها اإلشعاعیة الفیزیاء حول األول الدولي المؤتمر

  )مصر إربا رئیس جمعة، أحمد محمد بروفیسور من مقدم(

 

 أبریل من ١٤ حتى ١١ من الفترة خالل اإلسكندریة جامعة العلوم كلیة الفیزیاء بقسم المؤتمرات قاعات في وتطبیقاتها اإلشعاعیة للفیزیاء األول الدولي المؤتمر ُعقد   

  .IRPA – Egypt)( مصر وٕاربا) EAEA( المصریة لذریةا الطاقة وهیئة اإلسكندریة، جامعة فى تمثل ثالثى؛ كیان المؤتمر تنظیم على باإلشراف قام وقد. ٢٠١٥

ومن الجنسیات غیر . عناوین المؤتمرالتى غطت كل  الملصقاتو  البحثیة األوراق، وتم عرض مشارك )١١٠( حواليالمختلفة  المؤتمر شارك فى أنشطةو      

 عشر اثني )١٢تم عقد (و . امصری مشاركا )٩٠( من أكثر . ناهیك عنالسعودیة لیبیا، السودان، رومانیا، من نمشاركو ؤتمر ریة التى شاركت فى فعالیات الملمصا

محاضرته، وأدار الحوار الخاص بها لفیف من  النوویة والفیزیاء اإلشعاعأحد فروع  في ،مرموقین فى مجال حدیثهال األساتذة أحد جلسة حواریة، عرض في كل منها

  .المصریة الذریة الطاقة هیئةرموز و  ،اإلسكندریة جامعة من المتخصصین األساتذة وكبار ،مصرممثلى إربا  المشاركین استقبال في وكان. القمم العلمیة فى المجال

 المصریة الذریة الطاقة هیئة رئیس نائب/  د. أ السید قدمها التى فتتاحیةاال المحاضرة تلك المؤتمر فعالیات ضمن إلقاءها تم التى الرئیسیة المحاضرات ومن     

)EAEA(، المصریة واإلشعاعیة النوویة الرقابة هیئة رئیس ألقاها أخرى ومحاضرة. للهیئة الحالیة األنشطة حول )ENRRA(، حول سیادته محاضرة وتبلورت 

 استعرض وبدوره). ENIS( والمعایرة للقیاس المصري القومى المعهد أنشطة الفقى محمد/  د. أ السید لخص فقد جهته ومن. الرقابیة للهیئة الحالیة التنظیمیة األنشطة

 المؤتمر نشطةأل سیادته ضااستعر  باإلضافة إلى. اإلشعاعیة للوقایة الدولیة واللجنة ،)IRPA( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة الرابطة تاریخ جمعة أحمد محمد/  د. أ السید

  .والوقایة اإلشعاعیة الفیزیاء في) ١١( عشر الحادى

 واإلشعاعیة النوویة الرقابة هیئة ،)EAEA( المصریة الذریة الطاقة هیئةجهات مختلفة، ولكن تمثل السواد األعظم منهم فى  من المؤتمر فى المشاركون قدم     

 القاهرة، المنیا، أسیوط، دي،الوا جنوب جامعات: مثل ؛المختلفة المصریة الجامعات ومن ،)ENIS( والمعایرة للقیاس المصري القومى المعهد ،)ENRRA( المصریة

  .اإلسكندریة جامعة من وبالطبع البحریة، واألكادیمیة السویس، قناة المنوفیة، المنصورة، سویف، بنى

 األمن اإلشعاعیة، والوقایة اإلشعاعیة، الجرعات وقیاس ،عمليالو  نظريبشقیه ال اإلشعاعى الكشف اتموضوع تبرز  الرئیسیة المؤتمر موضوعات بین ومن     

  .والحیویة الطبیة الفیزیاء وأخیرا والنظائرى، العناصرى التحلیل اإلشعاعیین، نواألما

 من مزید فى االستمرار على لتشجیعهم والوقایة؛ اإلشعاع فیزیاء مجال فى الممیز اطشنال ذوىمن  الشبان للعلماء تمیز شهادة) ١١( عشر إحدى منح تم وقد هذا     

  .الحیوى المجال هذا في الدراسات

 الدولي المؤتمر بعقد وصیة؛ ومنها التالمنقحة المؤتمر بتوصیات الخروجتم  - والعمیقة المكثفة العلمیة المناقشات من االنتتهاء وبعد - الختامیة الجلسة وفى     

 .٢٠١٨ عام في وتطبیقاتها اإلشعاعیة الفیزیاء في الثاني
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