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( المؤتمر الدولي الخامس عشر KARP)  يةوالرابطة الكورية للوقاية الشعاع  IRPAالشعاعية  لرابطة الدولية للوقاية  ا  تستضيف

الدولي للوقاية  للرابطة  الفترة من    (،IRPA-15)الشعاعية  ة  المؤتمر    سول،  ،2021يناير    22إلى    18في  تنظيم  كوريا. يجري 

  عالميًا، توسيع التعاطف العام". جميع البرامج التي يديرها متحدثون مشهورون    -  يةالشعاع  وثقافة الوقاية  مجسر علتحت شعار "

والجلسات   العامة  الجلسات  ذلك  في  واالجتماعات    الخاصة،بما  المشتركة  العمل  وورش  والملصقات  الشفوية  الجلسات  وكذلك 

أكبر مركز مؤتمرات في آسيا.   ،COEX  ،لهفي المكان المخطط    (،IRPA-15) الفضائية والمعارض والبرامج االجتماعية. سيعقد

زيارة الموقع الرسمي لمزيد من المعلومات في   يرجى كما    مفتوحين؛التسجيل المبكر وتقديم ملخص الملصق ال يزاالن  علما بان  

www.irpa2020.org  ل الفرصة تفوتكعتج. ال! 

والجلسات التقنية )بما في    الخاصة،والجلسات    العامة،مثل الجلسات    مسبقًا،مالحظة: تظل جميع البرامج العلمية التي تم ترتيبها  

ذات عبر القمر الصناعى    وأربعة اجتماعات    التنشيطية،والدورات    ات ,الموضعوجلسات    (،المحسنة   الموضعاتذلك جلسات  

 .متاحةصلة 

    COVID-19: تحديث 

هذه أوقات مخيفة.    نعم،واجهنا واحدة من أكثر التهديدات الفيروسية والقاسية التي تصيب حياتنا اليومية.    عالمي،كمجتمع    نحن،

فإن االعتراف باألمل والتضامن يجعلنا جميعًا نلتزم الهدوء والتعامل مع الحياة اليومية. إن   والقلق،في خضم االرتباك    ذلك،ومع  

لـ COVID-19 استمرار  الناجحة  لالستضافة  الحاسم  العامل  هو  الدولي  المجتمع  حملة .   IRPA-15 في  حاليا  كوريا  تمارس 

أنح جميع  في  الجمهور.  سالمة  أجل  من  اليومية"  الحياة  في  انخفاضا    البالد،اء  "االبتعاد  المؤكدة  الجديدة  الحاالت  عدد  يظهر 

لـملحوظ المنظمة  يقوم جميع أعضاء اللجنة   . IRPA-15   الحالي عن   مجتمعنا، وإعطاء األولوية لرفاهية    كثب،بمراقبة الوضع 

بالمسؤولية كمحترفي  الشعور  تحقيق  التي ل IRPA-15 يتم إعداد  وبالتالي، الوقاية االشعاعية ومناقشة وسائل  يكون أحد األحداث 

 .ستجلب األمل والتضامن للمجتمع العالمي 

 :إعادة عرض الموقع

بتحديثه  IRPA-15 وتقوم أمانة IRPA-15 يرجى زيارة صفحة الويب الرسمية المحسنة والمحدثة للحصول على آخر تحديث على 

اال يرجى    بانتظام؛ صفحةاستمرار  على  سيتم   IRPA-15 طالع  الويب.  والبرامج  على  الجديدة  الجوالت  مخططات  تحديث 

ابحث في    أيضا،عبر النترنت.   IRPA-15 االجتماعية ونظام حجز أماكن القامة قريبًا. ال يزال بإمكانك االشتراك بسهولة في 

 .أحدث تطبيق عبر النترنت للعارضين والرعاة. ال تنس التحقق من التواريخ المهمة المنقحة 

 

 

شعاعيةالمؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للوقاية اإل -تحديثات  
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 مفتاح التواريخ:

 !وأرسل أسرع من فضلك  مفتوًحا؛ملخص الملصقات ال يزال  ملحوظة  :

 

 

 

 

 

 

 :اتحالة تقديم الملخص

تقديم    مع العلم بان    دولة.  74ملخًصا من    884تم تقديم    ، COVID-19 . قبل     IRPA-15 ى ف  بفاعلية    المسجلينجميع  لالشكر  

أعلى من   مجاالت الخبراء     تكثيف  لتصعيد و   مهنيي الوقاية االشعاعية  اتتوقع  .2020مفتوح حتى نهاية أغسطس    ات  ملخصال

حقق من  .ت   IRPA-15   تشجيع الزمالء على االشتراك وإرسال ملخصات الملصقات إلى   رجاء  .  الحالية  األوقات   المتوقع فى مثل

 والمتحدثين في الجلسات العامة.الرؤساء مجموعتنا المتميزة من 
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 :اإلعالن الثالث

أن   IRPA15 سعى تتنزيله على الموقع الرسمي.  ل  2020بنهاية يونيو  وينشرمنقح ومصقول.  الثالث  عالن  إلجديد ل  تصميم  سيتم  

سيتم إصدار العالن الثالث وتوزيعه بأسلوب الكتاب اللكتروني. سيشمل    عليه،وبناًء    المكان؛يكون مؤتمًرا صديقًا للبيئة قدر  

العالن الثالث جميع المعلومات المحدثة والتواريخ الجديدة لراحة المسجلين. سنرسلها إلى جميع المسجلين في أقرب وقت ممكن  

 .عبر البريد اللكتروني 

 : رسالة التشجيع

. التفكير في العديد من IRPA15إلى ضربة جائحة غير متوقعة أثناء إعداد    IRPA15تعرضت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي  

نعلم أننا    النهاية،في    ذلك،تعرضنا لضغوط شديدة من كل جانب. ومع    العالم،األخبار المدمرة التي تحدت حياتنا من جميع أنحاء  

والمضي قدما في واجبنا كمحترفي    COVIDعالم ما بعد  نعتقد أننا بحاجة إلى االستعداد ل  األزمة،لن نسحق. في هذا الوقت من  

العلمية     و  RP. IRPA15 ICOCاللجنة  في    وتطلب    للمؤتمر  مشاركتك  المتالكها  IRPA15باحترام  نظًرا  هيئة  لكونها  و  . 

رس مسبقًا  جأكثر من مستعدة لعداد الكون  اللجنة العلمية    ICOC، فإن    COVID 19في عصر    RP  محترفى الوقاية االشعاعية  

 بشكل كامل. 

 

 استفسارات، إذا كان لديك أي أسئلة أو 

  IRPA15سكرتاريةبيرجى االتصال 

info@irpa2020.org 

 +82-70-4895-4499 
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للوقاية الشعا الجمعية األرجنتينية  والذين   الشعاع،من    الوقايةمن قبل مجموعة من رواد    1965في عام   (SAR) عيةتأسست 

المعرفة والرادة   الجمع بين  أنه من خالل  أيًضا أصحاب رؤية عندما اعتقدوا  تقدم وتحسين في   والقدرات،كانوا  سيكون هناك 
 .من الشعاع لصالح الجميع الوقايةممارسة 

مر   من SAR شارك  السنين،على  العديد  والقليمية    في  الوطنية  المستويات  على  المختلفة  إلى    والدولية،األنشطة  دائًما  استناًدا 

العمل  دئمبا لتعزيز  المؤسسين  في    العلمي،ي  الممارسات  وأفضل  المعرفة  كان    الوقايةوتبادل  ولكن  دائما!  نتطلع  الشعاع.  من 
خالل المؤتمر الثاني عشر و  ،2019في أكتوبر      SAR .تاريخ  النشاط الذي لم يتم القيام به من قبل هو النظر إلى الماضي وكتابة

 .(SAR) عاًما من األنشطة التي نفذتها 50تم تقديم كتاب يلخص أكثر من  الشعاع،من  الوقايةاألرجنتيني 

rg.ar/downloads/historia_sar.pdfhttp://radioproteccionsar.o  

 
من الشعاع وأيًضا مسابقة الختيار المحترف الشاب   للوقايةكانت هناك عروض شفوية حول مواضيع مختلفة   المؤتمر،خالل هذا 

 .والفائزة ناتاليا ليندويرو Young Scientific (YSA) - IRPA 15 في جائزة  SAR لتمثيل 

 تقوم   حاليا،وجًها لوجه.    فعلية  دائًما مع فصول   مختلفة، من الشعاع في مناطق    الوقايةيقدم دورات   SAR كان   عديدة، لسنوات  

SAR   نموذج افتراضي لتكون قادرة على مواصلة التدريب خالل فترة الى  بتحويل جميع عروضها التعليمية مع إمالء الدورات 

Covid-19 مع    على التعامليع أنحاء البالد الذين يحتاجون إلى التدريب  وأيضاً لتكون قادرة على الوصول إلى الطالب من جم

 .الشعاع 

المتخصصين في   SAR جمعية    تعتبر الجديد من  الجيل  يعتمد على  منذ عامين    ،يةالشعاع  الوقايةأن مستقبلها  تم  السبب  ولهذا 

ا لألخبار وعمل الشباب باستخدام  بهدف خلق مساحة لتبادل األفكار واالستشارات ونشره SAR (Red SAR Joven) إطالق شبكة 

الحديثة  التقنيات  برئاسة Red SAR Joven .أدوات   ، Cinthia Papp   ،  يمكنهم  و الشباب حيث  للمهنيين  مساحة خاصة  هي 

على  SAR هذه المبادرة ناجحة للغاية وتشجع أعضاء  تطوير مشاريعهم الخاصة واالستفادة أيًضا من خبرة وإرشاد كبار المهنيين.

    SAR مواصلة كتابة العديد من الصفحات الجديدة في تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االشعاعية األرجنتيني الثاني عشر للوقاية  السابع في المؤتمر  "¨SAR في عرض "تاريخ SAR الرؤساء السابقون وأعضاء المجلس التنفيذي السابقون للمنتدى

 

 الجمعية األرجنتينية للوقاية اإلشعاعية: الماضي والحاضر والمستقبل

(SAR EXECUTIVE COUNCIL) 

http://radioproteccionsar.org.ar/downloads/historia_sar.pdf


 

 

 

 

 

وتم قبولها بصفتها الجمعية التاسعة واألربعين للجمعية  2012في سبتمبر  (CRPS) تم إنشاء جمعية الكاميرون للوقاية من الشعاع 

. أهداف الجمعية هي 2013في أوتاوا في يوليو  IRPA االجتماع الخامس والستين للمجلس التنفيذيالدولية للوقاية من الشعاع في 

 تعزيز المعرفة والمعلومات والبحوث وتوفير فرص التواصل للمهنيين في هذا المجال. تشمل أنشطةو  يةالشعاع   الوقايةتعزيز  
CRPS     ضموت .  ى الشعاع  مانونشر معلومات اال   المعايير،ووضع    الشعاع،تشجيع البحث في علم CRPS  حاليًا سبعين عضًوا

دول   من  بعضهم  النووية.  والتكنولوجيا  العلوم  في  البحوث  إجراء  أو   / و  المؤين  الشعاع  تستخدم  التي  األنشطة  في  يشاركون 

والكونغو  المجاورة:   البيئي   يلفبرازالتشاد  النشاط الشعاعي  يعد  الوسطى.  أفريقيا  الجرعات   وجمهورية  أحد    االشعاعية  وقياس 

ومعامل البحث في قسم التكنولوجيا النووية بمعهد البحوث الجيولوجية  CRPS األنشطة األكثر تطوًرا التي ينفذها بشكل مشترك 

ياوندي    والتعدينية، بجامعة  العلوم  بكلية  النووية  الفيزياء  الك   األولى،مختبر  والبصريات  الذرية  الجزيئية  الفيزياء  مومية  مركز 

ومعهد الفيزياء    اليابان،في    هيروكسي وجامعة    الذرية،مثل الوكالة الدولية للطاقة    الدوليين،بجامعة دواال. لعب بعض الشركاء  

 :بما في ذلك ما يلي  الكاميرون،أدواًرا مهمة لتطوير هذا المجال البحثي في  سويسرا، لوزان،والمستشفى الجامعي في  الشعاعية،

 لرادون؛ل  الداخلي  لوطنية للتحكم في التعرض العام بسبب التعرضخطة الرادون ا -
 الرادون؛رسم خرائط مخاطر  -
 والخام؛ السيارات لمناطق التعدين  متنقل عبرمسح  -
 للجمهور؛ التعرض لإلشعاع الطبيعي  -
 المختصة؛ الشعاعية للجمهور والبيئة إلى السلطات  الوقايةتوصيات بشأن  -
وطن  - ورش عمل   / مؤتمرات  األعوام  تنظيم  في  الشعاع    2017و  2015و  2013و  2012ية  علم  من   والوقايةبشأن 

 النووية؛ الشعاع واألجهزة 
يومي   - الصحية  وآثاره  للجمهور  الطبيعي  لإلشعاع  التعرض  حول  الدولي  المؤتمر  في    2017نوفمبر    29و  27تنظيم 

 الكاميرون؛  ياوندي،
تعزيز   - خالل  من  العليا  الدراسات  مستوى  على  األكاديمية  المناهج  تحديث  في  وقياس   الوقايةالمساهمة  الشعاع  من 

 الكاميرون.  األولى،الجرعات، بما في ذلك قياس الشعاع وفيزياء المفاعالت النووية في كلية العلوم بجامعة ياوندي 

 األنشطة القادمة: 

 .2020من الشعاع في سبتمبر  يةالوقاتنظيم ورشة عمل وطنية حول  -
 ؛2020كوريا في يناير  ،Seoulفي  IRPA-15إلى  CRPSمشاركة مندوبي  -

 تدريب مستخدمي الشعاع في المستشفيات على اآلثار الضارة لإلشعاع المؤين. -

 

 

 

 

 

 

 

 جمعية الكاميرون للوقاية اإلشعاعية  - تحديثات 

(DR SAIDU, PRESIDENT, CRPS) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.srrp.ro. 1990في مايو    RSRP  تأسست الجمعية الرومانية للوقاية من الشعاع

منذ   IRPA وعضو في جمعية أوروبا الوسطى للجمعيات المرتبطة  1992منذ عام   IRPA وقد كانت جمعية نشطة تابعة لـ 

منظمة غير ربحية  هى  من الشعاع و  الوقايةالمتخصصين في مجال    للمحترفين الرومانية  الجمعية  وهى   RSRP .2000عام  

  المؤين؛(. حماية السكان والعاملين في مجال الشعاع من اآلثار الضارة لإلشعاع 1وغير حكومية. أهدافنا هي: )

 و   الوطني؛من الشعاع على الصعيد  الوقاية(. تطوير وإبراز الجوانب العلمية والتقنية والطبية والقانونية 2)

 .د / مخاطر استخدامات الشعاع المؤين(. إعالم المجتمع المدني بفوائ3) 

    RSRP: عامة نظرة

 ؛ 78األعضاء الدائمون:   •

)بين   • السنوية  التعرض  فى    مشارك    100إلى    80المؤتمرات  تغطي    للرادون، والتعرض    الطبي،موضوعات 

اال   وفوكوشيما، تخصيص  مان  وثقافة  تم  المجلس  أربع(.  توجيه  لتنفيذ  أخيرة   / 2013/59  االوربى    اجتماعات 

Euratom  رومانيا؛ في 

مؤتمرات  • في  جمعيات  IRPA المشاركة  مع  جيد  تعاون  الماضية.  سنة  الثالثين  خالل  والقليمية   IRPA الدولية 

 األوروبية؛ 

والتي تهم الجمهور في   الشعاع،ن م الوقايةتحديد الموقع الصحيح في وسائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق بقضايا  •

 رومانيا؛ 

رومانيا تحت    ، فبرا سوفي   2007سبتمبر   28-24لوسط وشرق أوروبا في    IRPAنظمت بنجاح المؤتمر القليمي  •

دولة والعديد    27مشاركا من    330من الشعاع". اجتذبت ما مجموعه    الوقايةعنوان "الجوانب القليمية والعالمية  

 ية. من المنظمات الدول

 

 

  (RSRP) اإلشعاعيةالجمعية الرومانية للوقاية 

(CONSTANTIN MILU, PRESIDENT OF RSRP) 

http://www.srrp.ro/


 

 

 

 

 

لجمعية   التابع  للشباب  الثاني  المستقل  المهني  االجتماع  في    2020فبراير    11في   (CRPA)  ية الشعاع  للوقاية  اكرواتيُعقد 

زغرب. كان الهدف الرئيسي لالجتماع هو جمع وتعزيز التعاون العلمي بين األعضاء األصغر    بوسكوفيتش،معهد روجر  

  رحب رئيس وامين  االجتماع، الشباب في الوقت الحاضر. في بداية    يواجها ، وكذلك مناقشة المشاكل التي   CRPA سنا في

اركين. حضر االجتماع اثني عشر  بالمش CRPA & Ines Krajcar Bronić & jeljka Knežević Medija    االجتماع  

إلقاء تسع محاضرات.   بمناقشة بعد كل محاضرة.    التمهيدي،بعد الجزء  و مشاركا وتم  المشاركون محاضرات  و علية  عقد 

المناقشات.   التعاون خالل  العديد من فرص  للمهنيين الشباب  وفتحت  القادم  المستقل   للوقاية   الجمعية كرواتي سيعقد االجتماع 

 .في غضون عامين  (CRPA)ية الشعاع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( CRPAاالجتماع الثاني للمهنيين المحترفين لجمعية كرواتية للوقاية اإلشعاعية )

(MARINA POJE SOVILJ AND MARIJANA NODILO) 



 

 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر مبادئ   NORM2020 يرغب  تكون  حيث  المستقبل  على  نظرة  إلقاء  التنمية    االستدامة،في  أهداف  مع  يتماشى  بما 

فإن االستخدام الفعال للمواد    السياق،في هذا  فقصوى لدعم أهداف التنمية.  ال  هميةألاذات    ،(SDGs) المستدامة لألمم المتحدة

بمبا مرتبطة  استراتيجية وهي  أهمية  له  الطبيعية  والموارد  االقتصاد  الخام  وممارسات  النفايات  الهرمي لدارة  التسلسل  دئ 

 .الدائري التي تهدف إلى القضاء على النفايات وتعزيز االستخدام المسؤول والدوري للموارد 

التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية )شبكة الدارة البيئية   NORM على تضخيم أهداف مشروع NORM2020 يعمل مؤتمر

 ي أنشأ ثالث مجموعات مهام  والمعالجة( الذ 

I.  تهدف إلى توفير التوجيه بشأن وضع سياسات واستراتيجيات  األولىNORM ؛ 

II.  األعضاء؛الثانية بشأن تعريف استراتيجيات إنشاء قوائم الجرد في الدول   

III. بشأن تحديد تقدير التكلفة لمختلف نهج إدارة المخلفات وإدارة النفايات  ة الثالث. 

نطاق مشروع )    ا وتدع   ، NORM في  )أقل من   (  Environet شبكة  الشباب  يحدد    35المهنيين  مقال  تطوير  إلى  عاًما( 

والنفايات التي تتماشى مع التسلسل الهرمي لدارة النفايات واالقتصاد   NORM االستراتيجيات والنهج المبتكرة لدارة بقايا

  / المخلفات  منها  تأتي  التي  الصناعة  إلى  تشير  صفحتين  من  المقالة  تتكون  أن  يجب  النهج    النفايات،الدائري.  وجدوى 

نظيم ومقبولية أصحاب المصلحة.  / الت   مان ومجاالت التطبيق. يمكن أيًضا مراعاة االعتبارات االقتصادية وآثار اال المقصود،

 .كلمة 800يجب أن تكون المقالة أصلية ومكتوبة باللغة النجليزية ومحدودة بـ  

المقاالت   لمؤتمر  عل يجب إرسال  اللكتروني  البريد  أغسطس.    14حتى    ) NORM2020@iaea.orgNORM 2020(ى 

. سيتم منح أفضل مقال  Environet NORMالمقدمة من قبل رئيس وقادة مجموعة العمل لمشروع  سيتم مراجعة المقاالت  

لمدة   تقديم عرض  له  وسيحق  المؤتمر(  مدة  طوال  إقامة   + طيران  )تذكرة  إجماليًا  الختامية    20مبلغًا  الجلسة  خالل  دقيقة 

 . NORM 2020لمؤتمر 

 

 

 

 

 

  ENVIRONET NETWORK ESSAYمسابقة  

 يقتصاداالحول إدارة المخلفات الطبيعية في السياق 

mailto:NORM2020@iaea.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في   جريفيث  "ديك"  ريتشارد  الطبي    ،2020فبراير    16توفي  ديفيس  كاليفورنيا  جامعة  مركز  مستشفى    ساكرامنتو، في  في 

في   ونشأ  إلينوي،  إيفانستون، إلى جورج وجوزفين جريفيث في    ،1937ديسمبر    18عاًما. ولد ديك في    82عن عمر    كاليفورنيا،

في احتياطيات القوات (مقدم  ) وتقاعد بصفته    الجوية،إلينوي. تخرج من جامعة نورث وسترن وخدم بالده في القوات    سكوكي،

 .الجوية

ة النووية من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وعمل في مختبر لورانس ليفرمور  يدرجة الماجستير في فيزياء الصح حصل ديك على  

كمشرف مختبر العد الشعاعي وكان آخر منصبه كرئيس قسم   LLNL عاًما. كان منصبه األول في   20ألكثر من   (LLNL) الوطني 

النووي لقياس   االثر  ، عمل ديك على تطوير كاشفات  LLNL ء وجوده في سنوات. أثنا  10وهو دور شغله لمدة    الخاصة،المشاريع  

حصل على اعتراف دولي لهذا العمل وكذلك لعمله في تطوير فانتوم جذع واقعي لالستخدام في المعايرة  و  الجرعات النيوترونية.  

 .من خالل مرافق عد الرئة النووية عبر اليورانيوم 

حيث عمل    المتحدة،سنوات بعد قبوله منصبًا في األمم    10النمسا لمدة    فيينا،ه مارشا إلى  ، انتقل ديك وزوجتLLNL ه في عملبعد  

أثناء وجوده في الوكالة الدولية للطاقة  والنفايات.    والشعاع امان  قسم  الذرية،دبلوماسيًا ومستشاًرا تقنيًا في الوكالة الدولية للطاقة 

معد  الذرية، بشأن  األعضاء  للدول  كمستشار  عد  عمل  ومرافق  وثائق    الشعاع،ات  تطوير  الخاصة    الوقايةونسق  الشعاع  من 

إلى عمله  بالضافة  للطاقة   LLNL بالوكالة.  الدولية  للوقاية من   الذرية،والوكالة  الدولية  للرابطة  التنفيذي  المجلس  في  ديك  عمل 

 .ية لسنوات عديدة ومحرًرا لمجلة الفيزياء الصح ،2012-2000كمدير المطبوعات من  (IRPA) الشعاع 

وهو متطوع   كنيسته،كاليفورنيا. كان ديك نشًطا في   وودبريدج،أقام ديك ومارشا في    الذرية،بعد تقاعده من الوكالة الدولية للطاقة  

جمعية   مجلس  ب و    Woodbridge Greens Associationفي  و   Loel  )مركز متطوعا  الطعام  الى  بالنسبة  السن  لكبار   )

على الرغم من أن جودة تلك النكات كانت مسألة نقاش عائلي.   أبي،. أصبح أيًضا بستانيًا رئيسيًا. أحب ديك قول نكات  العجالت   

ليالي   بالرحالت السنوية مع مارشا واألصدقاء المقربين والعائلة إلى  ائعا ومحبا  الساخنة في رينو. لقد كان راعسطس    استمتع 

 ورعاية ولطيفا ومضحكا. وقد أحب االستماع إلى جوني كاش وروي كالرك.

 

 ذكرى مسيرة

(KENNETH KASE, PAST IRPA PRESIDENT) 


