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مؤتمر  IRPAاإلقميمي الحادي عشر ألمريكا الالتينية
(الجمعية الكوبية لموقاية من اإلشعاع)

إنو لمن دواعي سروري اإلعالن عن مؤتمر  IRPAاإلقميمي الحادي عشر ألمريكا الالتينية حول الوقاية من اإلشعاع والسالمة الذي سيعقد في ىافانا (كوبا)،

تراث اإلنسانية وعجائب العالم الحديث  27-23 ،أبريل .2018 ،

تم تنظيم ىذا المؤتمر لـ  IRPAاإلقميمي من قبل جمعية الوقاية من اإلشعاع الكوبية بدعم كامل من جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصمة باإلشعاع في

 IAEAو  PAHOو  WHOو

أيضا بدعم
كوبا  ،وكذلك جميع جمعيات الوقاية من اإلشعاع في بمدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .يحظى المؤتمر ً
 FORO( FOROالسمطات التنظيمية اإلشعاعية والنووية إبيرو-أمريكية) و ( FRALCاتحاد الوقاية اإلشعاعية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي).

رئيس المؤتمر ىو خوان كارديناس ىيري ار  ،رئيس الجمعية الكوبية لموقاية من اإلشعاع .رئيس المجنة العممية ىو روبن فيرو فرنانديز (كوبا) .جميع المنظمات

والمؤسسات التي تدعم المؤتمر ليا ممثل في ىذه المجنة.

سيكون لممؤتم ر برنامج كامل بالعديد من األنشطة  ،مثل المحاضرات الرئيسية  ،ودورات ت دريبية ،والعرض الشفوي والممصقات الورقية  ،والموائد المستديرة ،

أيضا عقد حفل توزيع جوائز احترافية لمشباب  ،واجتماع المجنة التنفيذية لـ  ،IRPAواجتماع لممثمي جمعيات الوقاية من
وفرق المناقشة والمعرض الفني .من المقرر ً
أيضا مجموعة من األنشطة االجتماعية والثقافية.
اإلشعاع في أمريكا الالتينية .باإلضافة إلى ذلك  ،سيقدم المؤتمر ً
سيكون ىذا المؤتمر فرصة ممتازة لتعزيز النقاش العممي بين المينيين في مجال السالمة اإلشعاعية  ،تحت عنوان "ثقافة السالمة  ،التزام مشترك" ،لتعزيز

التواصل بين المتخصصين في الوقاية من اإلشعاع  ،وتبادل الخبرات التشغيمية والمعرفة العممية .ستكون المغة اإلسبانية ىي لغة المؤتمر ولكن سيتم قبول العروض

بالمغة اإلنجميزية وسيتم الترحيب بالمشاركين من جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعمومات  ،يرجى زيارةwww.irpacuba.com :

لجنة مطبوعات  IRPAالدولية :

الرئيس :كريستوفر كميمنت ،نائب الرئيس :برنارد لي جوين
محرري الدورية :شون شنج لي  +عمى شون شترين .ومشرف عمى االتصال بالجمعيات المرتبطة( :أدلين جاو) .بينما مديري الموقع اإلليكتروني( :أندى كرم  +كريس مالكوم صن) .ومديري ووسائل
اإلعالم االجتماعية( :سيفين ناجيمس  +كريس مالكوم صن) .ومراجعي الوسائل اإلعالمية( :سيفين ناجمس ،يانج كي ليم ،ىاتورى تاكاتوشى ).،مستشار مطبوعات اإلربا الدولية( :ىاريوكى أوجينو ).

مدونة الرئيس

لقد عقدنا لمتو اجتماعنا السنوي "لممجمس التنفيذي" في ريكيافيك  ،اإلدراك أننا قد وصمنا اآلن إلى ثمث الطريق تقريباً خالل فترة السنوات األربع الحالية ىو أمر

مفيد لمغاية .لكن برنامجنا قيد التنفيذ وىناك أشياء كثيرة تحدث .عمى وجو الخصوص  ،سترى قر ًيبا نتائج مشا و ارتنا حول نظام الوقاية  ،حيث كانت وجيات نظر
جدا وواضحة ومثيرة .انظر ليذه المساحة!
الممارسين حول التحديات في نيجنا الحالي وأفضل السبل لتحسينو  ،قوية ً
جدا عمى العمل مع  ، IRPAمما يوضح حقيقة أن ُ IRPAيعتبر اآلن "الصوت
العديد من التبادالت األخيرة توضح أن شركاء منظمتنا الدولية حريصون ً
الدولي لمينة الوقاية من اإلشعاع" .بالطبع  ،االحترام متبادل  ،وسنعمل معيم عندما نقدم مؤتمراتنا اإلقميمية لعام  2018في أوروبا (الىاي  8-4 ،يونيو) ،آسيا /

أوقيانوسيا (ممبورن  23-20 ،مايو)  ،أمريكا الالتينية (ىافانا  27-23 ،أبريل) وأفريقيا (تونس  9-6 ،سبتمبر  -نأمل!) .نأمل بالتأكيد أن نراكم في أحد ىذه
االجتماعات اليامة.

(روجر كوتس  ،رئيس )IRPA

فريق المهام المعني بأمان المصدر المشع – التحديث
(توني بيترز  ،رئيس فريق ميام  IRPAحول أمن المصادر المشعة)

ميما لضمان استخدام المصادر بأمان من قبل الموظفين المعتمدين  ،لكن يتم منع استخدام ىا الضار من طرف خصم ما .أنشأت
يعد أمن المصدر اإلشعاعي ً
 IRPAفريق ميام (  )TGخاص بأمن المصدر المشع (  )RSSفي عام  2015ولكن ألسباب مختمفة لم يتقدم فريق الميام ىذا  .في عام  ، 2016توليت قيادة
فريق الميام ووجيت دعوة إلى الجمعيات الشريكة لترشيح أعضاء لدييم دوافع مناسبة لالنضمام إلى

موزعة في جميع القارات.

فريق الميام  .يسرني أن أقول أن لدينا حاليا  21عضوا ،

اليدف من فريق ميام أمن المصدر المشع ىو دعم وتشجيع الوعي وتطوير المسؤولية والمعرفة القوية بين ممارسي الوقاية من اإلشعاع فيما يتعمق بأمن

المصادر المشعة  ،بما في ذلك الترويج لثقافة أمنية معززة والتآزر بين األمن و سالمة المصدر المشع.

حاليا بوضع الممسات األخيرة عمى الشروط المرجعية لمجموعة الميام  ،ومن المفترض أن يكون
فريق الميام هو مجموعة افتراضية ال تلتقي وجياً لوجو .نقوم ً
لدينا قر ًيبا صفحة تخص أمن المصدر عمى موقع  IRPAعمى الويب.
أود أن أشكر أعضاء فريق الميام الذين شاركوا أو تطوعوا عمى المساىمات التي قدموىا إلى فريق الميام حتى اآلن .منذ فترة طويمة قد تستمر.

االجتماع السنوي JHPS 50
(لجنة الشؤون الدولية )JHPS

 )JHPSكاجتماع مشترك مع االجتماع السنوي السادس عشر لمجمعية

ُعقد االجتماع السنوي الخمسون الذي ال ُينسى لجمعية الفيزياء الصحية اليابانية (
اليابانية إلدارة السالمة من اإلشعاع ( )JRSMخالل  30-28يونيو  2017في قاعة ىوروتو أويتا.

احتفل رئيس  ، JHPSالبروفيسور ميشياكي كاي من جامعة أويتا لمعموم التمريضية والصحية  ،ورئيس

 ، JRSMالبروفيسور ناوكي ماتسودا من جامعة

ناغازاكي باالجتماع المشترك األول لمجمعيتين  ،وأعرب عن امتنانيما ألعضاء المجنة المنظمة وأعضاء لجنة البرنامج وغيرىم من الموظفين الذين تم تكريسيم
لمتحضير لالجتماع في الجمسة االفتتاحية.

كانت الموضوعات الرئيسية لمعروض كالتالي :النشاط اإلشعاعي البيئي  ،حادث محطة فوكوشيما دايتشي لمطاقة النووية  ،الفيزياء الصحية العممية  ،النفايات

المشعة  ،التعرض الطبي  ،الوقاية واالستجابة لمطوارئ  ،التعميم  ،قياس اإلشعاع  ،التنظيم  ،التطبيق  ،غاز الرادون والثورون  ،التعرض الميني لمطاقم الطبي ،

تأثير اإلشعاع وتقدير المخاطر  ،قياس الجرعات .تم جمع أكثر من  400مشارك  ،بما في ذلك األساتذة  ،المينيون الطبيون  ،الباحثون  ،المشغمون  ،المنظمون
والطالب  ،وما إلى ذلك  ،وناقشوا التقدم المحرز في أبحاثيم في اآلونة األخيرة وتبادلوا المعمومات والخبرات القيمة المتعمقة بوقاية األشعة.

لحسن الحظ  ،كان لـ  JHPSو  JRSMاثنين من المتحدثين ضمن الضيوف الدوليين الخاص باالجتماع المشترك .في الندوة الخاصة بالثقافة اإلشعاعية
وثقافة السالمة  ،ألقى األستاذ جاك لوشارد من جامعة ناغازاكي  ،نائب رئيس  ، ICRPمحاضرة رئيسية حول ٍ
تحد يواجو المينيين في مجال الوقاية اإلشعاعية.

البروفيسور لوكيارد شارك خبرتو في بيالروسيا وفوكوشيما  ،وحدد نقاط ميمة لبناء الثقة والثقة مع األشخاص المتضررين.

البحثي لوقاية اإلشعاعات من خالل الشراكة بين الجمعيات والجمعيات األكاديمية  ،قدم كريستوفر كميمنت  ،األمين العممي لـ

في حمقة نقاش حول مبادرات التعاون

 ICRPومدير منشورات ، IRPA

عرضا حول قضايا الوقاية اإلشعاعية والتعاون من وجية نظر األنشطة الحالية لممنظمات الدولية ،بما في ذلك  IRPA ،ICRPو .UNSCEAR
ً

تم عقد عدد من الجمسات العامة مع التركيز عمى أحدث مواضيع الدعم إلعادة التأىيل في المناطق المتأثرة بعد حادث فوكوشيما وحادث تموث  PU-239في

 ، JAEA-Oaraiإلخ .عقدت خمس جمسات متوازية من حيث العروض التقديمية الشفوية .تم عرض حوالي  100عرض تقديمي لمممصقات وتم إجراء مناقشات
مثمرة بين المشاركين .تمتع جميع المشاركين بيذه الفرصة الفريدة ويتوقع أن تستمر العالقة الوثيقة بين المجتمعين .سيعقد االجتماع السنوي التالي لـ
مدينة سابورو في يونيو .2018

 JHPSفي

الندوة الحادية عشر للجمعية الكرواتية للوقاية من اإلشعاع
(مارينا بوي سوفيمج واينيس كراجكار بروني)

عقدت الندوة الحادية عشرة لمجمعية الكرواتية للوقاية من اإلشعاع ( )CRPAبمشاركة دولية في أوسيجيك  ،كرواتيا  ،من  5إلى  7أبريل  .2017حضر الندوة

تسعون مشارًكا :حضر سبعون منيم من مؤسسات البحث العممي والحكومة الكرواتية والجامعات  ،قطاع الصحة واالقتصاد  ،وعشرون مشارًكا من الخارج (ممثمون
من الدنمارك ،المجر ،الجبل األسود ،رومانيا ،صربيا وسموفينيا).

تم تناول الموضوعات التالية :موضوعات عامة في عمم اإلشعاع والوقاية من اإلشعاع  ،األخالقيات والثقافة في الوقاية من اإلشعاع  ،الوقاية من اإلشعاع في

الطب  ،اآلثار البيولوجية لإلشعاع  ،قياس الجرعات اإلشعاعية ،

القياس وتقنيات القياس  ،عمم البيئة  ،تعرض عامة السكان لإلشعاع والرادون واإلشعاع غير

المؤين .كان الموضوع الرئيسي للندوة "األخالقيات والثقافة في مجال الوقاية من اإلشعاع" ويتألف من أربع محاضرات  ،نظمتيا إيناس كراجكار بروني (المبادئ
األخالقية في مجال الوقاية من اإلشعاع)  ،جيمينا بوبيتش راما (ثقافة الوقاية من اإلشعاع في الطب) ،

ماريا رانوجاج كومور ( الوقاية من اإلشعاع في أشعة

األطفال في الجياز التنفسي العموي) وسانجا دوالنسكي بابيتش (ماذا يمكن لطالب كمية الطب في زغرب أن يتعمموا عن الوقاية من اإلشعاع في تعميميم الفيزيائي).
شفييا و  26ممصقًا .تشمل القضايا الميمة التي أثيرت ما يمي :عدم كفاية الترجمة من
عرضا
تم تقديم ما مجموعو  61ورقة في الندوة  ،بما في ذلك 35
ً
ً
المغة اإلنجميزية إلى المغة الكرواتية لقوانين المفوضية األوروبية  ،والتوجييات والتوصيات المتعمقة بمختمف جوانب الوقاية من اإلشعاعات المؤينة  ،وتنسيق شروط

خبراء الوقاية من اإلشعاع (  )RPEوخبراء الفيزياء الطبية (  ، )MPEومشكمة العثور عمى موقع لمتخمص من النفايات المشعة في جميورية كرواتيا  ،وتنفيذ توجيو

االتحاد األوروبي بشأن الوقاية من التعرض لمرادون لكل من السكان والجماعات المعرضة مينيا.
اإلجراءات متاحة عمى الموقع ./http://www.hdzz.hr/simpoziji

(بعض المشاركين في الندوة في نصب معركة باتينا في مدينة باتينا أثناء الرحمة)

الجمعية األرجنتينية للوقاية من اإلشعاع ()SAR
تعزيزًا للوقاية من اإلشعاع
ا
أكثر من  50عاما

(آنا ماريا بومبين  ،رئيسة الجمعية األرجنتينية للوقاية من اإلشعاع)
عاما الماضية  ،حيث التزمت جمعية
احتفمت الجمعية األرجنتينية للوقاية من اإلشعاع (  )SARبالذكرى الخمسين لتأسيسيا في عام  .2016في الخمسين ً
الوقاية من اإلشعاع األرجنتينية وبكل صرامة بالوفاء باألىداف التي حددىا المؤسسون.
لتعزيز الوقاية من اإلشعاع  ،تعمل الجمعية األرجنتينية للوقاية من اإلشعاع عمى التعميم والتدريب من خالل تقديم دورات تغطي مجموعة واسعة من مواضيع

الوقاية من اإلشعاع  ،وتوفير التدريب الميني األساسي األولي في مجال الوقاية من اإلشعاع والسالمة لممينيين الشباب الذين سيصبحون مدربين في السنوات

الالحقة  ،وتنظيم وتشجيع المؤتمرات والندوات والدورات والفعاليات األخرى حول الوقاية من اإلشعاع ودعم المشاركة الفعالة لممينيين والفنيين األرجنتينيين في مجال

الوقاية من اإلشعاع في ىذه ال مناسبات .عمى سبيل المثال  ،قدمت الجمعية األرجنتينية الوقاية من اإلشعاع الدعم المالي لبعض أعضاء ال جمعيات  ،وخاصة

المينيين الشباب  ،لممشاركة في مؤتمرات  IRPAاإلقميمية والدولية.

كان المؤتمر الدولي  ، IRPA 12الذي نظمتو الجمعية األرجنتينية للوقاية من اإلشعاع في أكتوبر  2008في بوينس آيرس  ،أحد أىم المعالم فيما يتعمق

يك الال تينية.
بتبادل الخبرات في مجال الوقاية من اإلشعاع .في أبريل  ، 2015نظمت الجمعية األرجنتينية لموقاية من اإلشعاع مؤتمر  IRPAاإلقميمي العاشر ألمر ا
اآلن  ،في الخامس عشر من أبريل من كل عام  ،تحتفل الجمعية األرجنتينية للوقاية من اإلشعاع بيوم الوقاية من اإلشعاع وذلك بعقد اجتماع خاص.

تعمل الجمعية األرجنتينية للوقاية من اإلشعاع عمى تعزيز الوقاية من اإلشعاع في أمريكا الالتينية  ،والوصول إلى المتخصصين بمغتيم األم عن طريق ترجمة

مستندات الوقاية من اإلشعاع ذات الصمة إلى اإلسبانية ونشرىا عمى موقع

مجانا  ،وكعضو مؤسس في اتحاد أمريكا
الجمعية األرجنتينية للوقاية من اإلشعاع ً

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لجمعيات الوقاية من اإلشعاع ( ، )FRALCزادت العالقات مع الجمعيات العممية في األرجنتين وفي المنطقة.

تنظمن الخطة المتعمقة بالسنوات القادمة :تطوير إستراتيجية لمتواصل الفعال بشأن الوقاية من اإلشعاع تخص الجميور ؛ لرعاية مؤتمر  IRPAاإلقميمي ألمريكا

الالتيني القادم الذي سيعقد في ىافانا  ،كوبا  ،في أبريل  2018؛ لتعزيز الوقاية من اإلشعاع كخبرة مينية والمساىمة في تقدميا ومواصمة العمل من أجل تحسين
ة
كبير في جميع مجاالت الوقاية من اإلشعاع.

ندعوك لزيارة الموقع اإللكتروني لجمعية الوقاية من اإلشعاع األرجنتينيwww.radioproteccionsar.org.ar :

المجمس التنفيذي لجمعية الوقاية من اإلشعاع األرجنتيني (من اليسار إلى اليمين :نوربرتو برونو  ،نائب الرئيس ؛ نو ار محمد  ،عضو ؛ آنا ماريا بومبين  ،رئيسة ؛
وأليخاندرو ليسيانانا  ،عضو)

الجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع ()SFRP
(برنارد ليجون  ،المدير التنفيذي لـ )IRPA

تضم الجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع (  ،)SFRPالتي تأسست في  18فبراير  ، 1965ما يقرب من  1300عضو من المينيين من خمفيات مختمفة.

يشمل األعضاء الميندسين ،الباحثين ،المطورين ،الفنيين ،األطباء ،المفتشين ،األساتذة ،الطالب والمتقاعدين  ...أو العاممين أو الميتمين بمختمف مجاالت
األنشطة المتعمقة بوقاية اإلشعاعات المؤينة وغير المؤينة.

عاما  ،كانت أىداف الجمعية ىي تبادل الخبرات والممارسات بين المينيين  ،وتشجيع تبادل المعمومات بين المتخصصين وغير المتخصصين،
عمى مدار ً 50
وترويج ثقافة الوقاية من اإلشعاع وتعزيز التعاون الدولي  ،ونشر المعمومات عمى مختمف المنظمات غير المينية أصحاب المصمحة المشاركين في الوقاية من

اإلشعاع.

تغطي الجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع مختمف مجاالت الوقاية من اإلشعاع:
 آثار اإلشعاعات المؤينة وغير المؤينة عمى صحة اإلنسان والبيئة ؛ تقييم المخاطر وادارتيا ؛ اإلستراتيجية والتنظيم في مجال الوقاية من اإلشعاع ؛ التقنيات والدراية والممارسات الجيدة وتجربة ردود الفعل ؛ المعمومات والتدريب؛ األبعاد األخالقية والمجتمعية لموقاية من اإلشعاع ؛ييدف عمل الجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع إلى تعزيز الممارسات الجيدة المينية بما يحقق مصمحة أعضائيا وبأقصى درجات االحترام  ،بطريقة

مفتوحة.

تقدم الجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع ألعضائها وصوالًا سهالًا إلى مختمف األنشطة والمنشورات:
 -تبادل االجتماعات والزيارات الفنية التي تنظميا مجموعاتيا الفنية (البحوث والصحة  ،البيئة  ،الوقاية التقنية  ،األفراد المؤىمون في مجال الوقاية من

ىا.
اإلشعاع  ،واإلشعاع غير المؤين)  ،عن طريق "نادي التاريخ" ونادي الشباب المحترف الخاص ب

 -يتم تنظيم المؤتمر الوطني واأليام الدراسية الم وائد المستديرة (  5أو  6في السنة) عادة بالشراكة مع الجمعيات المينية الفرنسية أو األجنبية األخرى .يشارك

حوالي  2200شخص في أيام الجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع كل عام.

تقدم مجمة "  "Radioprotectionالتي تم إنشاؤىا عام  ، 1966العديد من المقاالت العممية والتقنية (بالمغة الفرنسية أو اإلنجميزية) .اكتسبت ىذه المجمة

دوليا كما اكتسبت حاليا عامل التأثير أعمى من .0.5
اعت ارفًا ً

(تابع في الصفحة )6

الجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع (  )SFRPتابعة لمرابطة الدولية لموقاية من اإلشعاع (  )IRPAالتي تهدف إلى أن تكون الصوت الدولي لمهنة
الوقاية من اإلشعاع.
من أجل تعزيز تعاونيا الدولي  ،أنشأت الجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع لجنة العالقات الدولية (  .)IRCتتمتع المجنة بعالقات فريدة مع  IRPAوغيرىا

من جمعيات الوقاية من اإلشعاع.

مؤخر مع
ًا
عمى أساس منتظم  ،تنظم الجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع اجتماعات تقنية مع الجمعيات األجنبية المنتسبة (عمى سبيل المثال ال الحصر:

 ABRفي  ، 2010مع  ARRADو  FSفي  2012و  .)2016ىذه االجتماعات ىي دائما إثراء الفرص لتبادل الخبرات وتبادل بشأن مواضيع مختمفة.

باالشتراك مع جمعيات الوقاية اإلشعاعية  AIRPو  SEPRو  ، RPSنظمت  SFRPورشتي عمل حول األبعاد األخالقية لنظام الوقاية اإلشعاعية ( 2013

.)2015 ،

وقد اتخذت  SFRPزمام المبادرة في تنظيم ورشة عمل لـ  IRPAحول معقولية تنفيذ مبدأ  ، ALARAالذي تم عقده في فبراير  .2017ومن المقرر عقد

ورشة عمل ثانية لخريف .2018

إلكترونيا لممينيين والعمماء
استقصاء
أطمق نادي المحترفين الشباب للجمعية الفرنسية لموقاية من اإلشعاع  ،بالتعاون مع األندية الشابة اإلنجميزية والنمساوية ،
ً
ً
والمناصب الوظيفية الحالية  ،وتأمين المستقبل وتعزيزه .يحتفظ SFRP
الشباب في مجال الوقاية من اإلشعاع لمحصول عمى معمومات أساسية عن الكفاءة ،
بتعاون قوي مع المجتمعات الكندية والتونسية والبمجيكية بيدف تقديم العروض الفرنسية خالل المؤتمرات الوطنية لكل منيا.

www.sfrp.asso.fr

