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  العدد:في هذا 

  .لإلربا عشر الرابع الدولي المؤتمر. 1

 عاعیةاإلش الوقایة نظام عن الثالثة الدولیة الندوة. 2

 اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنةالتي تنظمها 

)ICRP(  2015أكتوبر.  

  .)JHPS( الیابانیة الصحیة الفیزیاء جمعیة. 3

 مالیةالش بأمریكا الثانیة العمل ورشةتقریر عن . 4

  .اإلشعاعیة الوقایة لنظام األخالقیة األبعاد على

  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

  االجتماعیة: مدیري وسائل اإلعالم

  سیفین ناجلس + كریس مالكولم صن

  مراجعي الوسائل اإلعالمیة:

  میالني ریكارد

  رالف توماس

  سیفین ناجلس

  یانج كي لیم

  دونكن ماك كلوري

  داي سوكي شجي یاما

  ووي تشانغ

  )2016( عام لإلربا عشر الرابع الدولي المؤتمر

 (جاك فالنتین)

       :)2016( عام لإلربا عشر الرابع الدولي المؤتمر

 الدولي كزبالمر  لقیاكم إلى - مكان كل في اإلشعاعیة الوقایة بمجال العاملین أصدقاءنا – نتطلع    

 الرابع الدولي ااإلرب مؤتمر فعالیات تقام حیث القادم، العام إفریقیة الجنوب تاون كیب في للمؤتمرات

  حدیدات ُیعقد سوف - اإلشعاعیة الوقایة مجال في دولي حدث كأكبر أهمیته إلى وباإلشارة. عشر

 أهمیة األكثر لكونه هائل؛ جذب مركز یكون سوف فإنه - مایو) 13( إلى) 9( من الفترة في

  .المجال في للعاملین

 للمشاركة ویسعى سنوات، أربع كل ُتعقد) IRPA( الدولیة اإلربا مؤتمرات فإن معروف هو وكما     

 والتقنیة لعلمیةا التطورات كل لمواكبة لهم؛ فریدة فرصة تتیح المؤتمرات هذه لكون المحترفون؛ فیها

 وتأكید قات،العال على والحفاظ المستجدات، ومتابعة اإلشعاعیة، الوقایة جوانب جمیع في والتنظیمیة

 أركان كل نم یفدون الذین الوقایة، عائلة أفراد بین فیما المباشر بالتواصل واالستمتاع المفاهیم،

  .المتسعة الدنیا

  اإلشعاعیة؟ الوقایة مجال في العامل عزیزنا لك بالنسبة المؤتمرات تلك أهمیة ما

 ؛)IRPA( الدولیة ااإلرب في عضوا - تلقائیة وبصورة – أیضا أنك یعنى فهذا إلیها؛ تنتمى التي الوطنیة اإلشعاعیة الوقایة جمعیة في عضوا بوصفك     

 جتماعا ؛ فهو بمثابةمشاركتك دون ُیعقد أن ینبغي وال عنه، غنى ال الذى الخاص اجتماعك الحقیقة في هو) IRPA( الدولیة لإلربا مؤتمر كل أن یعنى مما

 على إضافیة یمةق یكسبه مما ؛ثانیة تتكرر ولن سویة، تتجمع قلما التي الفریدة المزایا من بمجموعة یمتاز القادم المؤتمر ذلك فإن إلى وباإلضافة. بك خاص

 واحدة هذه. والكمال بالتمام عاما) 50( إنشاءها على مر قد یكون حیث الغالیة؛ لرابطتنا الذهبي الیوبیل مع یتوافق أنه المزایا هذا أول. سبقته التي المؤتمرات

  .   السمراء إفریقیا العجوز القارة في اإلربا تعقده الذي األول الدولي المؤتمر كونه فهي الثانیة أما

 من ومختارة تنوعةم یتضمن مجموعة أنه كما. الفریدة بعناصره الجمیعاهتمامات  یحتوي شامل وعلمي تقني برنامج إفریقیا وبنج تحتضن سوف وفیها     

 في یساهم ثم منو  المباشر؛ للتواصل مثالیة فرصة توافر یتیح مما ؛حافل فنیة زیارات وبرنامج شامل، فني معرض إلى باإلضافة هذا. التنشیطیة الدورات

 ،ةتقلیدیبصورة  لدافئةا فریقیةاإل والثقافیة جتماعیةاال األحداث مع یتسق ممتاز، اجتماعي برنامج تنظیم یتم سوف بل فقط؛ هذا لیس. المستمر المهني التطویر

  .طبیعتهاب سخیةال أفریقیا جنوبل الحاتمي الضیافة كرم من عینات متابعةل عظیمة فرصة ؛ بما یعنى أن المؤتمرها الغامردو و  تها المتدفقة،حیویو 

 یسمح مما بالمؤتمر؛ المشاركة المحلیة اإلربا جمعیات مع والتواصل ،)IRPA( الدولیة اإلربا أعمال إجراء یتم سوف إفریقي الجنوب المؤتمر وخالل     

 عن وخارج قاح مؤسف ألمر وٕانه. معها تآلفهم ویزداد الدولیة، اإلربا في العمل طرق على لیطلعوا الجمعیات تلك أعضاء لجمیع للغایة جیدة فرصة بإتاحة

 تحمل مكنهمی ال ممن المؤتمر في المشاركین لصغار توجیهه یتم سوف ولمحدودیته للغایة؛ محدودا یكون سوف المؤتمر في المقدم المالي الدعم أن اإلرادة

 www.(IRPA)2016capetown.org.za/registration.asp: التالي الرابط راجع فضال. النامیة الدول من نیوالقادم الطالب، مثل العالیة المادیة تكلفته

 الوقایة رسيمما جمیع إلیه یذهب أن یجب حدث لإلربا عشر الرابع الدولي المؤتمر( أن هي واحدة؛ جملة في تفصیله سبق ما إیجاز یمكن النهایة في     

 ).العالم في اإلشعاعیة

  )IRPA( الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیةمواقع 

 الدولیة اإلنترنتعلى شبكة 

  یةاإلشعاع للوقایة الدولیة لرابطةل خامسالعدد الفصلي ال

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT ) 2015 مارس )5رقم 

 

  https://www.facebook.com/IRPA0 

  https://twitter.com/IRPA 

  www.irpa.net 
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 2015 مارس )5رقم (

  اعیةاإلشع للوقایة الدولیة لرابطةل خامسالعدد الفصلي ال

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT 

  وقادته للمؤتمر المحوري الموضوع

 فرضیة على العنوان ویرتكز). 2016( لمؤتمر العلمي للبرنامج الرئیسي المحور هو العنوان وهذا .)الجدیدة التحدیات ومواجهة ،الخبرات مشاركة :اإلشعاعیة الوقایة ممارسي( حول المؤتمر یتمحور     

 غیر لتحدیاتا ومجابهة الجدیدة، التطورات لمواجهة بعضا بعضنا البعض، ویساعد بعضنا من نتعلم فإننا مهنتنا ممارسة وعند. اإلشعاعیة الوقایة عمل مجال في المحترفین من المشاركین كل أن

 وتیرة من ویعجل المجتمع، يف اإلشعاع دور التقنیات بزیادة هذه تساهم كما. المؤینة األشعة تعرضات من للوقایة أفضل فرص تتیح التي تلك المطورة، التكنولوجیات المعنیة التطورات وتشمل. المتوقعة

 التطورات هذه أن فریقیةاأل البلدان في السریع التطور یعنى وختاما. المهنیة حیاتنا من كجزء البانوراما بهذه االعتراف - جمیعا - علینا كما. المختلفة اإلشعاعیة الطوارئ لحاالت االستجابة مع التعامل

  .آخر مكان أي من عنها فیها وضوحا أكثر تكون التغیرات ربما وتلك

) SARPS( إفریقیة الجنوب اإلشعاعیة الوقایة جمعیة مع الرابطة وتمثل). SARPA( إفریقیة الجنوب اإلشعاعیة الوقایة رابطة ومدیر مؤسس عضو وهو ،)باثر سیجان( السید هو المؤتمر ورئیس     

 في الوطنیة النوویة الرقابیة الهیئة في ةالمشع النفایات ومشاریع النوویة التكنولوجیا مدیر منصب) باثر( السید یتولى كما. إفریقیا جنوب إربا تمثل والتي إفریقیا، بجنوب اإلشعاعیة للوقایة التنسیقیة الهیئة

 .الترتیب على) شامبرز دوج(و ،)فالنتین جاك( السیدین الدعم ولجان المؤتمر برنامج ویرأس. أفریقیا جنوب

 ]لمؤتمرا لشئون اإلربا رئیس ونائب المؤتمر، رئیس) باثر سیجان([

  العلمي البرنامج

 متواصلة، رةقصی محاضرات صورة على العامة، العروض من مجموعة تقدیم یتم سوف كما. التقنیة الوسائل ألحدث اتباعها من الرغم على االستیعاب؛ سهلة مألوفة بنیة البرنامج یوفر سوف     

 ومن. مركزة عةسری احتفاالت من – بالتأكید تتوقعون كما – المؤتمر یخلو ولن العامة، والملخصات الملصقات، عن ناهیك. محدد موضوع على جلسة كل تركز حیث موازیة، مفتوحة نقاشیة وجلسات

 الحالي اإلشعاعیة، والوضع الوقایة علم دعامة لتبیان كمدخل مؤینة؛ والغیر المؤینة لألشعة – نمطیة غیر – ومراجعة ،السیفیرت عن حیثیة ذاتو  مرموقة محاضرة العامة الجلسات تشمل أن المخطط

 ومركزة موجزة محاضرة تلیهاأن على . المروعة النوویة) اتشى داى( فوكوشیما ةحادث من المستفادة الدروس عن خاصة استكمالیه جلسة عرض دون المؤتمر یمر ولن. اإلشعاعیة للوقایة الدولي للنظام

 ،ككل للمؤتمر الرئیسیة لنتائجا واستخالص النهائیة، بالتوصیات والخروج االستنتاجات، تحدید على االتفاق یتم الختامیة العامة الجلسة وفى. الذهبیة المیدالیة لعلوم السویدیة الملكیة األكادیمیة قبل من

  ).IRPA( الدولیة اإلربا وأنشطة دور على  - وتركیز دقة بكل – الضوء إلقاء مع النقاشیة، حلقاته بكافة

  :هي رئیسیة محاور ثالثة المؤتمر برنامج یتناول وسوف

 لفت یتم األساسیة ومالعل خالل ومن. االجتماعیة والعلوم والبیولوجیا، ،والكیمیاء ،والفیزیاء ،األوبئة :علوم وتضم اإلشعاعیة؛ الوقایة علم مجال في تطبیقها یتم كما األساسیة، العلوم :األول المحور .1

 اإلشعاعي التعرض جرعات ناقشتُ  وسوف. النانویة والجسیمات اإلشعاعیة، والكیمیاء ،)LET( للطاقة الخطى االنتقال ومفاهیم المادة، مع اإلشعاع وتفاعل اإلشعاعي، التعرض مصادر إلى االنتباه

 علم في متأنیة اتدراس من نابعة ،وموثقة دقیقة إحصائیاتب یتم عرضها التيالنماذج وتذخر . )LNT( العتبیة غیر الخطیة الطاقة ونموذج المنخفضة، اإلشعاعیة الجرعات وأیضا والحوادث، العالیة،

 األفراد حساسیةو  السرطانیة، غیر واآلثار الوالدة، قبل ما مرحلة في اإلشعاعي التعرض عن الناجمة الخطورة مدى وهو ؛اإلشعاعي المجال في تعمل سیدة كل بال یشغل موضوع إغفال یتم ولن. األوبئة

. الطبیعیة لفیةالخ وٕاشعاع الیورانیوم، عن مكثفة ودراسات وضحایاها، الذریة القنبلة من الناجین یخص فیما النظر إعادة یتم سوف كذلك. المشتركة السموم، واآلثار وعلم المختلفة، األشعة ألنواع

 فكرة ومناقشة استعراض یتم الیاح بلورتها یتم وكفكرة. بالجمهور المحدق الخطر إدراك تناول یتم بالسیاسة والرتباطه األخالقیة، للقضایا المؤتمر فعالیات تتطرق األول المقام في علمیة قضیة وباعتبارها

  .المتعددة النوویة االختبارات في متفاوتة بنسب لإلشعاعات تعرضوا الذین المحاربین قدامى على ُأجریت دراسات نتائج عرض یتم جادة كدراسة وألهمیتها). صفر=  الخطر(

 جنب إلى جنبا هذا ة،اإلشعاعی الوقایة في الدولیة والتوصیات المعاییر ویغطي الوقایة، مبادئیستعرض و  العمل، فلسفة حوضیو .  األمان وثقافة ومعاییرها، الوقایة، سیاسة یتناول :الثاني المحور. 2

 لمدى الفائق یمالتنظ على والحرص النووي، األمن أهمیة وٕاظهار المصلحة، أصحاب إشراك وضرورة المجال، في العاملون بها یتحلى أن یجب التي اإلشعاعیة الوقایة وثقافة األخالقیة، االعتبارات مع

 الدولیة المعاییرو  المبادئ فلسفةو  والمخاطر، الجرعات حیث من ،اإلشعاعي لألمان العالمي النموذج تناول یتم سوف السیاق نفس وفى. المتكاملة اإلدارة بأنظمة واالرتقاء والتعلیم، التدریب ومستوى

 األخالقیة راتالخب تناول وسیتم. األخرى الصناعیة والمخاطر المشعة، المصادر وأمن الطبیة، الجوانب بین فیما والتكامل. المتدرج الرقابي والنهج المؤینة، وغیر المؤینة، األشعة مخاطر من لألمان

  .مؤتمرال خالل دحدتُ  التي المستقبل تحدیاتو  الرئیسیة القضایا تلخیص سیتم النهایة وفى. المصلحة أصحاب وٕاشراك دارة،واإل والجودة والتعلیم، التدریب وقضایا والثقافیة،

 وتجهیز اجاستخر  وعملیات التعدین، مثل المجاالت؛ من وغیرها النووي، المجال في اإلشعاعیة الوقایة ممارسة أي ؛العملیة التطبیقات للمؤتمر واألخیر الثالث المحور ویتناول :الثالث المحور. 3

 عن ناهیك. المجال في العاملین إال عرفهاتیال  حقائق على ویتعرفون اإلشعاعیة، الوقایة یمارسون الذین المهنیین على التركیز وسیكون. والنورم المؤین، غیر واإلشعاع الطبیة، واالستخدامات المعادن،

 والكشف میم،والتص واألمثلة، التبریر، أهمیة توضیح مع المؤینة، وغیر المؤینة األشعة مخاطر من اإلشعاعیة الوقایة مجال في عامة وبصورة الطبي، النطاق في للمهنیین العملیة المواجهة حاالت

 تناول حتى األمر دویمت المتنوعة، الطوارئ لحاالت التطرق ویتم المغلقة، المشعة المصادر نقل وٕادارة الطبیعیة، اإلشعاعیة والخلفیة ،البیئیة والقضایا اإلشعاعیة، الجرعات قیاس ووسائل ،اإلشعاعي

  .المتعددة المعالجة وحاالت والغازیة، والسائلة الصلبة المشعة والنفایات بالتكهین، المرتبطة المشاكل

 یتواجد سوف التي المحاضرات قاعة اختیار من مشارك كل یمكن مما؛ هامن لكل ممیزة ةخاص طبیعةت ذا – وموضوعیا - شامال موضوعا) 16( عشرة ستة نحوأن المؤتمر یضم الخالصة و      

 .دائمة بصفة باله یشغل ما مع وتتناسب الخاصة، اهتماماته قائمة إلى األقرب الموضوعات لمتابعة بها؛
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) 8( الثامنة الدولیة العمل ) ورشةICNIRPالمؤینة ( غیر األشعة من للوقایة الدولیة اللجنة تعقد سوف     

 الدولیة لإلربا عشر الرابع الدولي المؤتمر مع بالتزامن وذلك ،)2016( عام مایو) 11-09( الفترة في لها

)IRPA .(واألمر. ینهماب فیما التنسیق أواصر ومدى العالمیتین، الهیئتین بین الوثیق التعاون على یدل مما 

 الجلسة خالل) ICNIRP( اللجنة تنظمها التي الورشة لتلك الرئیسیة النتائج استعراض یتم سوف أنه الجید

 على الحصول في یرغب ولمن). IRPA( الدولیة لإلربا عشر الرابع الدولي للمؤتمر الختامیة العلمیة العامة

 األشعة نم للوقایة الدولیة اللجنة موقع إلى الولوج فعلیة المعنیة الثامنة العمل ورشة عن المعلومات من مزید

  www.icnirp.org :التالي على الموقع )ICNIRP( المؤینة غیر

 لثامنةا الدولیة العمل وورشة عشر الرابع الدولي إلرباا مؤتمر من كال في یسجل من أن حقا الجمیل واألمر     

  .  مخفضة تسجیله رسوم تكون سوف)  ICNIRP(  المؤینة غیر األشعة من للوقایة الدولیة للجنة) 8(

 أن البدیهي ومن). IRPA( الدولیة اإلربا رابطة رایة تحت العالم، أرجاء جمیع من اإلشعاعیة الوقایة مجاالت شتى في المهنیین بین األول الدولي التعاون على الخمسین الذكرى القادم العام فيتحل      

 الجلسة تلك أن المؤكد ومن. الممیزة معالمها واستعراض ،الماضیة عاما) 50( الخمسین فترة میزت التي لإلنجازات مخصصة جلسة عبر تكون سوف االحتفال وبدایة. االستثنائیة المناسبة بتلك االحتفال یتم

. الراقیة والممتعة هنتنام علیها تقوم التي العلمیة والموضوعات كمتخصصین، تواجهنا التي القضایا أهم على األضواء تصویب فیها یتم حیث للمؤتمر؛ العلمي البرنامج من وممیزا هاما جزءا تكون سوف

 تلك توفر وسوف. عشر الرابع المؤتمر فیها ینعقد التي اللحظة وحتى الماضیة عاما الخمسین أحداث من المستفادة بالدروس الخروج - الجلسة نهایة في - نتوقع أن یمكن ننهجها التي االحترافیة واقع ومن

  .اإلشعاعي األمان اتجاه في المتطور العالم في) IRPA( الدولیة واإلربا المهنیة الجمعیات وتأثیر ونفوذ لدور فریدة مقاربة المرتقبة الجلسة

 دولیةال )NIR(ال  عمل ورشة

 

 المباشر للتعرف الذهبیة ةالفرصبنفسك  تكتشف سوف المعرض هذا في. بالتأكید ومؤثر قیم جزء هوو ، عشر الرابع مؤتمرها في مقاومته یمكن ال كعرض التقني المعرض اإلربا تقدم     

 على الضوء تسلیطل والدولیین؛ المحلیین الموردین الرائع المعرض هذا في یرافقك سوف وبالطبع. ةنشطال اإلشعاعیة الوقایة مجاالت جمیع في التقنیة التطورات أحدث من عینات على

 لشركاتا وقدرات المتوافرة، والخدمات المتاحة، بالمنتجات علما - المسجلین الرعاة برعایة - التجاریة العروض تحیطك سوفو  .الصلة ذات والخدمات المنتجات في تطویر أحدث

 العلمیة الصرامة نفسب معها التعامل یتم والتي علمیة، عروض لتقدیم أیضا التقنیة العروض على نیالقائم تشجیع -اآلن من  – ویتم. الصلة ذات المؤسسات وٕامكانیات العاملة، التجاریة

 :التالیة الویب صفحة عنوان على الدخول كعارض المشاركة في الرغبة لدیه ولمن. التامة العلمیة الدقة لضمان المقدمة؛ العلمیة األوراق مع المتبعة

www.irpa2016capetown.org.za/Exhibition/Prospectus.pdf ،القصوى لإلفادة محتویاته؛ على لالطالع الملف؛ وتحمیل.  

 6( یوم الزیارات معظم تمت وسوف. الحیویة المنشآت من متنوعة مجموعة زیارةالبرنامج  یشمل بحیث المؤتمر، قبل المتمیزة التقنیة بالزیارات حافل برنامج لتنظیم التخطیط یتمكما      

 المؤتمر أن فیه كالش ومما. المدینة معالم لمشاهدة سریعة جولة في الیوم باقي استغالل ویتم الیوم، من جزء تكون أن أو بأكمله، الیوم الزیارات تلك تستغرق أن وُیحتمل ،)2016 مایو

 .المولیبدنیوم وبالذات المشعة، النظائر وٕانتاج المتطور، األبحاث في العالمیة السمعة ذات) NECSA - نیكسا( إفریقیة الجنوب الذریة الطاقة مؤسسة إلى زیارة تنظیم مت وقد إال یتم لن

  .2016 عام مایو شهر من) 6 ،5( والسادس الخامس یومي هما یومین، نیكسا جولة تستغرق أن وُیحتمل

 ةالتقنی والزیارات التقني المعرض

  تنشیطیة دورات

 بالغة، بعنایة المختارین المدربین من منتقاة مجموعة علیها شرفتُ  تنشیطیة، دورة) 20( عشرین عدد عقد سیتم أنه - الشبان للعلماء القصوى ألهمیته - بالذكر الجدیر األمرو      

 التي والممارسات ،اإلشعاعیة الوقایة علم من ،محددة مجاالت في ،العلماء لصغار العلمیة المعارف تحدیث في التنشیطي البرنامج یساهمو . الصباحیة الجلسات مع بالتوازي تتم أن على

 السلیم الفهمو  المتابعة، على المتخصصین غیر یساعد مما بشأنها؛ التوافق تم التي الموضوعات من موضوع لكل الراهنة الحالة عن عامة لمحة الدورات هذه تتیح وسوف. تصاحبها

  .علیها التركیز یتم التي المجاالت من مجال كل في التطورات أحدث متابعة مع تفصیال؛ أكثر فهم على الخبرة ذوي من الممارسین مساعدةو  الراهنة، للحالة
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 الوقایة تخصصات جمیع في واالستقصاء التحري تعزیز بغیة خصیصا؛ الشباب للمهنیین) IRPA( الدولیة اإلربا جائزة عدتأُ    

 مبكرا ةالمهنی حیاتهم بدأوا ممن أنك ولو. المخضرمین العلماءكذلك و  الشباب، المهنیینهؤالء  قبل من الصلة، ذات اإلشعاعیة

 ذوي - یضم من نبی – یضم الثقیل، الوزن من دولي جمهور أمام شفهیة محاضرة لتقدیم ذهبیة فرصة الجائزةتلك  لك تتیح فسوف

  .المشاركین والزمالء الممیزین الخبراء من العریضة الخبرة

 من ؛ابالشب بین التواصل لتشجیع تخطط المنظمة اللجنة فإن الشباب، للمهنیین) IRPA( الدولیة اإلربا جائزة إلى وباإلضافة     

  .المهنة في المرموقة األسماء ذوي الشخصیات كبار من بعض بمقابلة الشباب لهؤالء یسمح مما ؛خاص استقبال حفل عقد خالل

 الشبان للمهنیین) IRPA( الدولیة اإلربا جائزة

 

 

 الصحراء جـنوب الواقعة المنطقة في دائم أوروبي استیطان أول وكانت ،)1652( عام المدینة تأسست :الجوهریة البوتقة تاون كیب

 وبرغم ،)كابستاد( كانیةباألفری تُنطق. آسیا وقارة والهند، أفریقیا شرق إلى المبحرة الهولندیة للسفن مرفأك - األصل في -ونشأت  الكبرى،

 بیة،الغر  كیب مقاطعة عاصمة أنها كما. السكان عدد حیث من أفریقیا مدن أكبر ثالث ُتعد أنها إال 2كم) 2499( تتعدى ال مساحتها أن

  .بأكملها أفریقیا لجنوب التشریعیة والعاصمة

 المكان

 األصوات، لكل تتسع ةمدینك ؛صورها أبهى في المدینة مالمح یرسم مدهشا، مزیجا لتصنع ؛األلوان تنصهر وبها اإلبداع، على تحیا مدینة فهي إفریقیا؛ لجنوب التاج جوهرة بمثابة تاون كیب     

 الخالب، الطبیعي جمالها من عتنب التي تلك بفتنتها، وُتغرم الفور، على حبها في تقع فسوف أهلها ومقابلة المدینة شوارع في بالمشي الفرصة وتواتیك الحظ یسعدك حین. األذواق بمختلف وتفي

 كما منك، أدنى أو ینقوس قاب ودائما ،متوقع غیر هو ما كل بها تجد التي المدینة تلك هي تاون كیبإن . بنفسك تلمسها لم ما وجودها تصدق لن التي المذهلة والروح تسكنها، التي اإلبداع وحریة

. هناك الإ یراها لن الجمال من عوالم تذوق إلى یتوق لمن المدینة؛ حدود عبر لالستكشاف جاهزة الغربیة الكاب مقاطعة من الجمیلة والمحافظة. منه االستیقاظ ترفض جمیل حلم في أنك لو

  :اآلن سریعا هنا ها العوالم تلك بعض ولنستعرض

 – لمدینةا تشتهركما  .بوینت وكیب ،ماونتن تیبل مثل المشهورة المناطق وببعض الخالبة، بالطبیعة تمتاز كما. العالم موانئ أجمل من وهو ،)The water front( بمرفأ تاون الكیب تشتهر   

 ومن. لیال یاةح تضج والتي المتساویة، شبه التقسیمات ذي الطاولة؛ جبـــــل أجملها ومن). القلعة( حصن معالمها أهم ومن. أفریقیا جنوب مطارات أنشط ثاني الدولي، تـــــاون كیب بمطار - كذلك

 وهذا ،)Camps bay( شاطئ وكذلك. قرب عن البطاریق مراقبة تستطیع حیث جدا جمیل شاطئ وهو البطاریق؛ شاطئ وأیضا العالمیة، الشهرة ذي الصالح، الرجاء سأر  السیاحیة المناطق همأ

 مواسم في الحیتان مراقبة فیه تستطیع الشاطئ هذا ،)Hurmanes( هرمانس شاطئ یجهل ومن. البیضاء الرمال وشواطئ الخالب المكان طبیعة حیث ؛إفریقیا جنوب شواطئ أجمل من الشاطئ

 جبالال هذه وتظهر .هدفا للزیارة جمیعها تاون كیب جبال على بإشرافه یتمیز رملي شاطئوهو  األزرق الجبل شاطئ أو )Blouberg strand( استراند بیرج بلو شاطئالكثیرون یضع و . تزاوجهم

  .  والمغامرة لحیاةل والعاشقین لالنطالق، المحبین أفریقیا جنوب أهل اخترعها ریاضة وهي بالباراشوت، األمواج راكبي مشاهدة هناك المألوفة المناظر ومن. غریب زرقأ بلون الشاطئ هذا لمرتادي

 الشواطئ تقبع حیث للمدینة؛ الشمالي المحور فيالمركز  یقع. 2016 مایو) 13-09( من الفترة في وذلك ،)CTICC( للمؤتمرات الدولي تاون كیب مركز في ُیعقد سوفف لمؤتمرلبالنسبة      

 على وتختلط لنداء،ا تلبيل ؛العالم أنحاء جمیع من والثقافات األفكارتتالقى  حیث ؛بحق عالمي عرض وهو عالمیة،ال مواصفاتالو  معاییرأفضل ال المركز ویقدم. وصفها سبق التي الجمال، خالبة

 وهناك .فقط اإلفطارب المتواضعة الضیافة دور ، وحتىنجوم )5( فئة فاخرةال فنادقال منبدءا  والمیزانیات، األذواق جمیع بالمؤتمر اإلقامة تناسبو  .جمالال متفرد الطاولة جبل من مذهلة خلفیة

 .الباهرة التسوق مراكزبا مرور  البریة، الحیاة محمیات إلى ذات الخصوصیة البلدات نا بیموتتنوع  ،المتمیزة جغرافیةالو  تاریخیةالو  ثقافیةال طبیعةال ذات ،جذابةال والرحالت الجوالت من واسعة مجموعة

 .الجمیع إسعاد من البد الهدف:

  نووالمضیف نوالمنظم

). SARPSإفریقیة ( الجنوب اإلشعاعیة الوقایة وجمعیة ،)SARPA( إفریقیة الجنوب اإلشعاعیة الوقایة رابطة هما المتعاونة؛ المنظمات من اثنان) 14( عشر الرابع الدولیة اإلربا مؤتمر باستضافة یقوم    

 هذا. بكاملها األفریقي الجنوب منطقة یشمل رحابة أكثرمدى على  وٕانما فقط؛ أفریقیا جنوب لیس في اإلشعاعیة، الوقایة ومهنة أهداف تخدم مستقلة جمعیة تكونبقصد أن  ،)1997( عام األولى ُأنشئت

  .الصحیة الرعایة على التركیز أفریقیا، مع جنوب في والصناعة والتجارة والزراعة والعلوم الطب مجاالت اإلشعاعیة في الوقایة تعزیز بهدف ؛)1970( عام الثانیة تأسست بینما

 وٕانتاج ،النوویة الطاقة وتولید الیورانیوم، تعدین النوویة الصناعة وتشمل. والصناعة الطب في المؤینة األشعة استخدام في طویل تاریخ تمتلك أفریقیا جنوبواسع أن  عالميهو معلوم على نطاق ومما      

 معنى تجلب اداألبع هذه. العالم في -بقوة  –صاعدة ال االقتصادات مجموعة ضمن ، كما أنهااألفریقیة اإلقلیمیة ونئالش في هاما دورا إفریقیا جنوب تلعب -أخرى ولعوامل  –ولهذا . المشعة النظائر

 .أبهى صورة يفدولة قادرة على إخراجه  في، الناشئة التحدیات ومناقشة العالم، أنحاء جمیع في اإلشعاعیة الوقایة مجال في المستفادة الدروس لتبادل ثمینة فرصة بمثابة ، وتجعلهالمؤتمر إلى خاص



5 

 

 )5رقم (
 2015 مارس

  اعیةاإلشع للوقایة الدولیة لرابطةل الفصلي الخامسالعدد 

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT 

  بعض التواریخ الرئیسیة ذات العالقة بالمؤتمر:

  :2015سبتمبر  20آخر موعد لتقدیم ملخصات األبحاث.  

  :2015دیسمبر  31إشعار قبول األبحاث.  

  2016ینایر  31المبكر: التسجیل.  

  :2016مارس  31آخر موعد لتسلیم األبحاث الكاملة.  

  :2016أبریل  1التسجیل المتأخر.  

 ) :2016) مایو 13-9مؤتمر اإلربا الرابع عشر.  

 الرعاة

 

 

  لمزید من المعلومات عن المؤتمر:

 الرسمي هیمكن إیجاد مزید من المعلومات عن المؤتمر على موقع

  :التاليعبر الرابط 

www.irpa2016capetown.org.za 

) متاح على الرابط pdfكما أن اإلعالن الثاني للمؤتمر بصیغة (

  أدناه:

www.irpa2016capetown.org.za/ann
ouncements/2ndAnnouncement/2n
dAnnouncement.pdf 
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 الدولیة الثالثة عن نظام الوقایة اإلشعاعیةالندوة 

وُتعقد الندوة في سول بكوریا الجنوبیة، وذلك في  .) الندوة الدولیة الثالثة عن نظام الوقایة اإلشعاعیةICRPتعقد اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة (     

) جلسات رئیسیة، یمكن 6. وتضم الندوة ستة (الماضي). وباب التسجیل للمشاركة مفتوح من مارس 2015) أكتوبر هذا العام (22 – 20الفترة من (

 متابعة تفاصیلها من خالل اإلعالن بأسفل:
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  فوكوشیما حادثة بعد التوصیات من الثانیة والمجموعة -) JHPS( الیابانیة الصحیة الفیزیاء جمعیةعن نبذة 

 ])JHPS( الیابانیة الصحیة الفیزیاء جمعیة رئیس كوساكو، توشیسو[

 ).1961( عام في المتحدة، وذلك بالوالیات )HPS( الفیزیاء الصحیة األمریكیة جمعیة في األساس كفرع من) JHPS( الیابانیة الفیزیاء الصحیة تم إنشاء جمعیة     

 أنشطة ما یعكسب ،تهوممارس، الصحیة الفیزیاء علم في التمیز تعزیز علىالجمعیة  ةوترتكز مهم. اإلشعاعي األمان في المتخصصین المهنیین من علمیة منظمة وهي

 مانباأل ذات العالقة والجوانب التقنیة ،االتجاهات العلمیة جمیعهؤالء األعضاء یمثل تقریبا. و  عضو )800الجمعیة ( لدي وبإحصائیات الیوم. الحیويالجمعیة، ودورها 

 الرابطة في -كذلك  – عضو ). والجمعیة1965( عام مستقلة ةجمعی باعتبارها) IRPAاإلربا الدولیة (إلى  الیابانیة الفیزیاء الصحیة وقد انضمت جمعیة. اإلشعاعي

قد  )JHPS( الیابانیة الفیزیاء الصحیة رئیس جمعیة )توشیسو كوساكو(واألمر الجدیر بالذكر أن البروفیسور ). AOARP(اإلشعاعیة  واألوقیانوسیة للوقایة اآلسیویة

  .)2014-2010الفترة ( خالل )AOARP( رئیس تولى منصب

 العمل، شوور  الندوات، من الجمعیة العدید وباإلضافة إلى هذا االجتماع تنظم الصیف. أوائل في - عادة -سنویا، والذى یكون  تقني الجمعیة اجتماع هذا وتنظم     

 التحریر، ولجنة هیئة االستراتیجي، التخطیط لجنة دائمة؛ هي: لجان )4( للجمعیة أربعة التنفیذیة تضم اللجنة. اإلشعاعیة الوقایة عام، وتتمحور جمیعها حول كل في

 المحلیین المتخصصین الخبراء جماعات وبعض النشطة الشباب الباحثین جمعیةتعمل اإلشعاعیة. و  والمعایرة في الوقایة التوحید القیاسي وأخیرا لجنة الدولیة، الشئون ولجنة

 الطاقة جمعیة وثیقة مع والجمعیة في حالة شراكة. المشعة اإلشعاعیة للنویدات الوقایة في األساسیة والقیم العین، اإلشعاعیة لعدسة الوقایة :مثل الساعة، قضایا ىلع

  .اإلشعاعي األمان إلدارة الیابانیة والجمعیة الیابانیة، الذریة

 التوصیات نم مجموعة أول وبعد. النوویة العاتیة فوكوشیما دایشى كارثة أعقاب اإلشعاعیة في الوقایة مختلف قضایا تعریف وتحدید الجمعیة نشاطات أهم وٕاحدى     

 مراجعة خالل من اإلشعاعیة، وذلك الوقایة قضایا فیما یخص التحري من بمزید ) قامت الجمعیة13( الثالثة عشر اإلربا الدولیة في -باستفاضة  –تمت مناقشتها  التي

، )2012 یولیو( الوطني التشریعي والمجلس ،)2012 یونیو( الكهربائیة للطاقة طوكیو وتقریر شركة ،)2012 فبرایر(في  المستقلة التحقیق لجنة نشرتها التي التقاریر

 صدوقد عمدت تلك التوصیات إلى التركیز على المحاور التالیة: الر . الجمعیة توصیات من الثانیة المجموعة إلعداد الذى صدر في نفس الشهر؛ الحكومي وأخیرا التقریر

تطابق االتصاالت، و  مطابقة المعاییر، مع للسكان، والتأكد اإلجالء، ونطاق اإلخالء إطار البیئة، في المشعة وتفرقها المواد انتشار بمنهجیة التنبؤ ونظام البیئي، اإلشعاع

والتقییم  لة،المتداو  المتاحة، والمشروبات ذیةألغاالمطبقة على اإلشعاعیة  الوقایة ومعاییر ،اإلشعاعیة المناسب من وجهة نظر الوقایة اإلخالء نطاق وتوافقها، وتعیین

 مع مخاطر التواصلو  على استعادة األوضاع، وٕازالة تلوث المباني، وتغییر النباتات والتربة، وما نحو ذلك. والعاملین للمقیمین، اإلشعاعیة المختلفة للتعرضات الواقعي

اآلن على  متاحة التوصیات من الثانیة والمجموعة. النوویة للطوارئ المصداقیة. واالستعداد المناسببأسالیب خاطئة، أو لغة غیر مفهومة؛ لضمان عدم فقد  الجمهور

  :التاليالموقع 

http://www.jhps.or.jp/jhp/wp-content/uploads/2014/12/JHPS-issues_and_recommendationsrecom.pdf. 

 أو اقتراحات تعلیقات أيب رحبامع مالحظة أنه بالنسبة لمن ال یجیدون اللغة الیابانیة فإنه یمكنهم اختیار اللغة اإلنجلیزیة للتصفح والتحمیل، ومتابعة التوصیات. وم     

   كل مكان بالعالم، مع التأكید أن كل التوصیات التي قد یبدونها هي محل تقدیر بالغ من جانب الجمعیة والمسئولین عنها.  اإلشعاعیة في العمل في الوقایة زمالء من

  )JHPS( الیابانیة الفیزیاء الصحیة لجمعیة التنفیذیة اللجنة
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  اعیةاإلشع للوقایة الدولیة لرابطةل العدد الفصلي الخامس

Translated by: S.Salama-EAEA-EGYPT 
 2015 مارس )5رقم (

   اعیةاإلشع الوقایة لنظام األخالقیة األبعاد على الشمالیة بأمریكا الثانیة العمل ورشة

  األمریكیة المتحدة الوالیات ،MA كامبردج، ،2015 مارس) 10-12(

 )تشو وكینو تایبى بهنام(

 تنظمها التي ملالع ورش من أكبر سلسلة من جزء الورشة هذهو  .اإلشعاعیة الوقایة لنظام األخالقیة األسس توضیح إلى الشمالیة بأمریكا الثانیة العمل ورشة تهدف     

 اإلشعاعیة؛ الوقایة لنظام األخالقیة األسس عن كتاب لتطویر) TG 94) (94( المهام رقم فریق الدولیة اللجنة أنشأت وقد. )ICRP( اإلشعاعیة للوقایة الدولیة اللجنة

 الثانیة العمل ةورش تهدفو . ومفهومها اإلشعاعیة المخاطر بشأن لالتصاالت أساس وتوفیر النظام، فهم تحسین أجل من الدولیة، اللجنة توصیات أساس ترسیخ بغیة

  ).94( المهام رقم فریق عمل في للمساهمة

 السید الدولیة ةاللجن رئیس نائب العرض وقدم. توصیاتها لمراجعة األخیرة اآلونة في الدولیة اللجنة بذلتها التي الجهود عن عام بعرض العمل ورشة بدأتوقد هذا      

 مهمة على الفریق عمل عن موجزا عاما عرضا – التوالي على) TG 94) (94( رقم  المهام فریق وعضوا الرئیس - كوریهارا وتشیكو تشو كینو قدمكما . لوتشارد جاك

 ،)هارفارد معةجا( جازانوف شیال ،)واشنطن جامعة( من جاردنر ستیفن قدمها للحدیث، رئیسیة إضافیةمحاور  أربع هناك كانتو . اآلن إلى) اإلشعاعیة الوقایة أخالقیات(

 معظم وخصص). یلفتد یو تى/هارفارد جامعة( إلى ینتسب الذي) تایبى بهنام( المتحدثین وآخر التشیكیة، بودییوفیتشي في) بوهیمیا جنوب جامعة( من زولزر وفریدو

  ).TG 94) (94( المهام رقم لفریق الجاریة األعمال في المساهمة بهدف وذلك ،المشاركین قبل من تفاعلیة لمناقشة عملال ورشة وقت

 األخالقیة لقضایاا وتصنیف تحدید :أوال. الجهود من الثنین المناقشة من كبیر جزء وخصص. تفاعلیة جلسة في ومراجعتها الرئیسیة القضایا من العدید جمع تم     

 تسمیته یمكن ما أو ثي،ثال نموذج المجموعة اتبعت وقد. األخالقیة القضایا هذه كل معنى فهمو  التصنیف، هذا في الرئیسیة التحدیات بعض صیلخت :والثانیة .الرئیسیة

 من مبادئ وعلى ،)ىقصو  أولویة إلعطائها أسباب لدینا التي األساسیة األخالقیة القضایا مفتاح( األعلى المستوى قیم قمة على ویأتي. ثالثة مستویات ذي وهمي بمثلث

 ثالثتها تنتمى والالتي ،)DL( الجرعة من والحد) OP( واألمثلة ،)JP( التبریر القائمة الدولیة اللجنة مبادئ - القیم تلك من نستمدها التي المبادئ أي( المتوسط المستوى

 لسؤالا وكان .اإلشعاعین للممارسین الیومیة بممارسات الصلة وذات جدا محددة هي التي التوجیهیة والمبادئ واإلجراءات األدوات من مستوى وأدنى. الفئة هذه إلى

م الذي المركزي    ومیة؟الی ممارساتهم في اإلشعاعیین الممارسین مساعدة المقترح والمبادئ القیم لنظام یمكن كیف: "هو العمل ورشة فترة طیلة الجمیع حول حوَّ

 ستجابةاال على القلب قدرة لقیاس االختبار هذا یتم حیث ؛)فقط اإلجهاد اختبارات مقابل أوال اإلجهاد: مثل( النووي القلب أمراض من حالة دراسة بحث تم كما     

 .المقترح النظام استخدام إمكانیة لتقییم وذلك واسع؛ نطاق وعلى باستفاضة، المناقشات ودارت. السیطرة تحت سریریة بیئة في خارجي لإلجهاد

  

 


