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  )IRPA(إدواردو غالیغو ، نائب رئیس 

 
 

وقا�ة  ، نظمته الجمعیة التونسیة لل 2018سبتمبر  9إلى  6، في تونس في الفترة من  AFRIRPA5الخامس ،  IRPAانعقد المؤتمر اإلقلیمي اإلفر�قي 
تم استالم أكثر   دولة ، معظمهم من أفر�قیا. 25مندوب من  200حضر المؤتمر حوالي  ).ATPRI & NIمن اإلشعاعات المؤ�نة وغیر المؤ�نة ( اإلشعاعیة

و   IAEAو  IRPAتمكن �عض المتحدثین من الحضور �فضل الدعم المالي المقدم من  ملصًقا.  50عرض تقد�مي شفهي و  105ملخص مع  200من 
WHO  )43 .(من بینها ، تجدر اإلشارة إلى أن  في المجموعIRPA   من المهنیین الشباب.  6مولت 

اإلشعاعیة في  وقا�ة األخرى" ، مما �عكس أهمیة الجلسة جانبیة ، مخصصة للمجال الطبي و "الموضوعات  14جلسات عامة و  10یتألف البرنامج من 
قیاس الجرعات   ؛ الوقا�ة من الحوادث في العالج اإلشعاعي تم تقد�م ست دورات لتجدید المعلومات حول الموضوعات التالیة: الطب في القارة األفر�قیة.

التحد�ات في التبر�ر والتطبیق ؛ النشاط اإلشعاعي في الغذاء ومیاه الشرب ؛  ؛ فیما یتعلق �جودة الصورة ؛ التصو�ر البشري غیر الطبي DRLs ؛ الحسابیة
 على الو�ب.  IRPA. سیتم توفیر محتو�اتها قر�ًبا من خالل موقع NORMوتوصیف  

االعتماد  �ن على كون قادر نجزء من هذه االستدامة هو أن  في جلسات مختلفة. �قیا"اإلشعاعیة في إفر  وقا�ةنوقش موضوع المؤتمر "نحو االستدامة في ال 
من المهنیین الشباب على   40) ألفر�قیا ، مع حوالي YGNخالل المؤتمر ، تم إطالق شبكة جیل الشاب ( على الشباب المتحمسین للعمل في هذا المجال.

ُمنحت جائزة أفضل عمل للعلماء الشباب أو المهنیین للمرشحة الوحیدة ، روث نجانتانغ نانا من   العالمیة.  IRPAلـ شبكة جیل الشباب استعداد لالنضمام إلى
 غانا. تهانینا! 

رائًدا   (البروفیسور جون دامیالكیس) دوًرا IOMP(الد�تورة مار�ا بیر�ز) و  WHOO(الد�تورة توني �ولجان ودیبي غیلي) و  IAEAOلعب ممثلو 
 وشار�وا في عدة جلسات. 

دول مثل غانا  ال اتوقیاد) IAEA(فیما یتعلق �التعلیم والتدر�ب ، تمت اإلشارة إلى أهمیة مراكز التدر�ب اإلقلیمیة التا�عة للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة 
وقا�ة  في توفیر أطر إلصدار شهادات تدر�ب خبراء ال IRPA جمعیاتالدور الذي �مكن أن تلعبه ، نوقش أ�ضا �ما  وجنوب إفر�قیا والجزائر والمغرب وتونس.

 2022األفر�قي في غانا في عام    IRPA. سیعقد المؤتمر اإلقلیمي التالي اتأو اعتماد الدور  اإلشعاعیة

 



 

 

 
 
 

 
 مدونة الرئیس 

 IRPAرئیس ،  روجر �وتس

 

 

 

" في الحدث االحتفالي الذي أقیم مؤخرًا لـ  اإلشعاعیة وقا�ةوجهات نظر مستقبلیة حول ال ، ُدعیت للمشار�ة في حلقة نقاش حول " IRPA�صفتي رئیس 
ICRPP / ICRU.  ، اإلشعاعیة في العقد   وقا�ة ال -عاًما من الخبرة  90، لالحتفال بـ " 2018أكتو�ر  18-17عقدت هذه الندوة في ستو�هولم ، السو�د

رؤ�تنا الرئیسیة لمستقبل نظام   حول IRPAأفكار على هذه الفرصة جعلتني أر�ز  ).SSMتم تنظیمه من قبل الهیئة السو�د�ة للسالمة من اإلشعاع ( ادم".الق
  أود أن أشار�كم هذا من خالل هذه النشرة. .وقا�ة اإلشعاعیةال

، والذي تم نشره في   وقا�ةاألخیرة حول نظام ال IRPAستند األفكار إلى مشاورة ت المساهمة في هذه المناقشة الهامة. إلى هاأن تتم دعوت  IRPA�سر 
 . IRPAوهو متاح من خالل موقع  اإلشعاعیة وقا�ةال مجلة

اقتراح �عض التغییرات  بینما �مكننا  ة الدقیقة".صیاغجًدا و�عتمد على الكثیر من "ال، حتى لو �ان معقًدا  �شكل أساسي تتعلق ببعض وقا�ةلدینا نظام لل
  الذین یتعاملون  هؤالء – (العامل) على مستوى الممارس ینصب تر�یزنا الرئیسي على �یفیة عمله .وقا�ةالتفصیلیة ، فإننا ندرك أن النظام یوفر أساًسا جیًدا لل

صناعة أو البحث ، حیث نعتقد أن هناك �عض التحد�ات  مع األنشطة الیومیة ، سواء �منظمین أو ممارسین في الخطوط األمامیة في المجال الطبي أو ال منا
 في تقد�م نتائج جیدة للمجتمع. 

من المصادر الطبیعیة.  mSv/y 2أوًال ، نود الحصول على مز�د من االعتراف �سیاق عالم اإلشعاع الطبیعي ، حیث یتلقى �ل واحد منا جرعة ال تقل عن 
، فإن الوضع   mSv/y 0.3على سبیل المثال ، عندما نناقش جرعة من  نحن ال ندرك دائًما أن أي جرعة إضافیة نعتبرها في المهنة لیست جرعة مطلقة.

في الخلفیة الطبیعیة ، �جب أن ندرك   �اإلضافة إلى التباین الكبیر  .mSv/y 2.3على األقل  mSv/y 2الحقیقي هو أنه یز�د من الجرعة الكلیة للشخص من 
إلى أین نذهب في إجازة  االنتقال إلى المنزل ، عندأن قرارات نمط الحیاة الفرد�ة من جانبنا جمیًعا �مكنها تغییر هذه الجرعة �شكل �بیر ، على سبیل المثال 

" إضافیة إلى جرعتنا التي �مكن أن تكون  )Delta( هذا �ضیف "دلتا یران.(على سبیل المثال إلى منطقة خلفیة طبیعیة جذا�ة �شكل جذاب) وما إذا اخترنا الط
 (وعادة ما تكون دون علم) �اإلشعاع من قبل األشخاص المعنیین. اكتراث، وتتخذ هذه القرارات دون أي اهتمام أو  mSv/y�سهولة جزًءا �بیًرا من  

لجرعة ، وفي �عض ة في ار یصغال اإلسهاماتإزاء  التوجسمن  �كثیرشعر ولكن ضمن مهنتنا ، ن ال ینبغي أن تكون هذه قضا�ا مثیرة للقلق. - األصح
للتعرض  " )Delta( وغالبًا ما �كون ذلك ضمن "دلتا -األحیان نتأكد من أن المجتمع �جب أن ینفق الكثیر من المال لتقلیل التعرض لمستو�ات أقل �كثیر 

القلیل من   ) على النظر في الجرعات التي تصل إلىRP( وقا�ة اإلشعاعیةال�خصوص  ناتشتمل الغالبیة العظمى من قرارات المتغیر الذي تمت مناقشته أعاله. 
mSv/y قلیل من ال" نطاقضمن فهي ال تزال  -، والتي في الواقع ال تحدث تأثیًرا ملموًسا على الجرعة اإلجمالیة التي یتلقاها الفرد  صغرأو أmSv/y   الذي  و

 ال مفر منه في حیاتنا الطبیعیة ، و�ذلك ضمن تقلبات التعرض الطبیعیة.

 ، حیث �ل ما نعرفه حًقا عن مخاطر اإلشعاع هو أنه إذا  mSv/y من قلیلالر�ما یتعین علینا إعادة ضبط الطر�قة التي نتخذ بها القرارات حول نطاق 
 فهو صغیر جًدا.كان هناك خطر ، 

 

 :الدولیة  IRPAلجنة مطبوعات
 �لیمنت، نائب الرئیس: برنارد لي جو�نالرئیس: �ر�ستوفر 

(أندى �رم + �ر�س مالكوم صن). ومدیري ووسائل  محرري الدور�ة: شون شنج لي + على شون شتر�ن. ومشرف على االتصال �الجمعیات المرتبطة: (أدلین جاو). بینما مدیري الموقع اإللیكتروني:
 ).. ومراجعي الوسائل اإلعالمیة: (سیفین ناجلس، �انج �ي لیم، هاتورى تاكاتوشى،.) مستشار مطبوعات اإلر�ا الدولیة: (هار�و�ى أوجینوناجیلس + �ر�س مالكوم صن) اإلعالم االجتماعیة: (سیفین



 

 

 
 
 

 مدونة الرئیس (تا�ع ..)

 

 

افع نحو جرعات غیر و على أن نكون أكثر واقعیة وأهمیة ، وأن نتجنب الد ةمساعدلل�عد وضع هذا المشهد ، أود أن أتطرق إلى ما �مكن أن تفعله مهنتنا 
  لقي عند ت معقولةمن الحكمة اله نحتاج إلى إدراك أن .تحفظلحكمة والاستعمالنا (التعامل مع) لكون أكثر وعیا �كیفیة نأول شيء هو أن  ضرور�ة على اإلطالق.

نا  المحافظون في دراساتما یتزاید عادة �جب أن �ون درجة االحتیاط متناسبة مع الخطر.  �جرعات أقل �كثیر.كون ت أنه �مكن أن جرعات عالیة أكثر من الالزم
حفظة في  ت، ولكن نظًرا لوجود العدید من العناصر الم µSv /y 10بـ تم تحدید  (التخلیص) على سبیل المثال ، أساس عملیة اإلزالة وأنظمة التقییم.وفي 

جدا   ة�بیر نفقات .وهذا �أتي على حساب  µSv/ yعلى األقل جزء صغیر من  -عملیات التقییم ، �كون تأثیر المادة التي یتم إصدارها أقل بنحو مائة مرة 
شیًئا �مكنني أن أفتخر �ه �نتیجة  �النسبة لي ، لیس  هل هذه قیمة جیدة للمجتمع؟  إذا تم إضافة جمیع الجوانب. عدة مئات المالیین من الدوالرات -للمجتمع 
 لم �شرع أحد في تحقیق هذه النتیجة عن عمد ، لقد خرجنا بها للتو. ولكن �جب أن نستیقظ!  لمهنتي.

انظر فقط إلى االتجاه   -قصة نجاح رائعة �ان �الطبع ، التحسین  .ALARA" في المعقول " قاعدة  عنیهتأن نولي المز�د من االهتمام لما ثانیًا ، �جب 
 مع مز�د من االهتمام على  " ،جرعات أقل من أي وقت مضى "قاعدة ولكن هناك اآلن تلمیحات بتوقع  للصناعة النوو�ة.في لمهني ا لتعرض ل ) الهبوطيالتنازلي (

�قاعدة  أكثر وعیا �لذلك نحن �حاجة إلى التفكیر  التقلیل إلى الحد األدنى بدًال من التحسین. نحو واالتجاه" معقول "قاعدة بدًال من  "قدر اإلمكان منخفضة " قاعدة
 "كم هو منخفض �ما فیه الكفا�ة" في المواقف المختلفة التي نعالجها. 

الستخدام األكثر تناسبا لموارد المجتمع  ومن شأن ذلك أن �ضمن ا سیما في اللوائح.أكثر فعالیة للنهج التدر�جي ، التطبیق  �اتجاهثالًثا ، �جب أن نتحرك 
 أكبر على أنشطة الجرعة األعلى.اهتمام ، مع تر�یز 

، حیث تظل الجرعة  من ذلك وأقل mSv /y صغیر من عندما تكون جرعات إضافیة حول ‘نطاق في المستقبل؟ وقا�ة اإلشعاعیةإذن �یف یبدو عالم ال
التي یتم دمجها في  وقا�ة اإلشعاعیةفي إطار ثقافة ال وقا�ة�جب علینا معالجة قضا�ا ال عد ذلك� اإلجمالیة للفرد ضمن النطاق المشترك للخلفیة الطبیعیة ،

ة وضمان  لفعاإجراءات  ضمنلم من الخبرة والتكامل هذا من شأنه أن �ضمن القیادة والمشار�ة مع األطراف المتأثرة ، والتع ثقافة السالمة األوسع للمنظمة.
لطبع ، �جب فباهذه التعرضات التي تؤثر على أفراد الجمهور ،  �خصوص مثل لجمیع جوانب السالمة.�النسبة ) والتي لها نفس القدر من األهمیة QAالجودة (

 أن هذا سیؤدي إلى جرعات أقل من أي وقت مضى. افتراض أن �كون هناك اهتمام دقیق ألصحاب المصلحة ، مثل حساسیة اإلشعاع ، لكن ال ینبغي دائًما 
النطاقات العلیا   وهذا �شمل هذا هو المكان الذي �جب أن نر�ز فیه اهتمامنا اإل�جابي.ففي الحقیقة  لجرعة ،لنطاق التي تتجاوز هذا ال لتعرضاتا �خصوص 

على   -التعرضات الطبیة المتزایدة األهمیة  �ذلك على وجه الخصوص خاصة غاز الرادون) الخلفیة الطبیعیة المرتفعة (ذات ضات التعر ، للتعرض المهني ، 
 سبیل المثال في األشعة المقطعیة ، العالج اإلشعاعي والمجاالت ذات الصلة. 

�جب أن نر�ز اهتمامنا على   �عمل في الواقع العملي وضمان المزا�ا والقیمة الكاملة للمجتمع. وقا�ةالتحدي المستقبلي في جعل نظام ال�اختصار ، یتمثل 
لكننا ندمجها ال ینبغي لنا أن نتجاهل الجرعات المنخفضة ، و  التعرضات العالیة ، حیث توجد العدید من التطورات الذ�یة والهامة التي �مكن أن نفخر بها حًقا.

 على حساب المجتمع.  )µSv( میكروسیفیرت آخر في "الحیاة الطبیعیة" ، وأن نكون متناسبیین ، وال نسعى إلى مطاردة �ل

 



 ) 2018اجتماع الرؤساء األورو�ي في �ار�س ، أكتو�ر   نحو(روجر من قوس النصر مع المندو�ین 

 

 
 

 ) IRPA )IRPA Horizon Scan المسح األفقي لـ
 ) IRPA(كر�ستوفر �لیمنت ، مدیر منشورات 

 

 

 

وقا�ة  �سبب تأثیرها المحتمل على ممارسة ال IRPAقائمة قصیرة نسبیا من الموضوعات ذات االهتمام الواسع ألعضاء  IRPAیراقب المجلس التنفیذي لـ 

سیتم مشار�ة  .www.irpa.net" من قائمة HORIZON SCAN" ثم "TOPICS، أو حدد " http://irpa.net/page.asp?id=54778أنظر   .اإلشعاعیة

التطورات في تفاعالت األنسجة   -عدسة العین الخاصة �ییم الجرعة المواضیع الحالیة تشمل: تق والقنوات األخرى. IRPAالتطورات الرئیسیة من خالل أخبار 

وقا�ة  ال )تعظیمتعز�ز ( ؛ المنخفض الجرعة وتدفق المنخفضة الجرعة مخاطر. وقا�ة اإلشعاعیةلل  )LNTالخطي بدون عتبة ( نموذجال والعلوم ذات الصلة؛

المعقولیة والمحافظة والنهج التدر�جي ؛  اإلشعاعیة العملیة: وقا�ة؛ ال ICRUلـ نقیح المقترح للكمیات التشغیلیة  لمرضى األطفال ؛ الجوانب العملیة للت اإلشعاعیة

 ترقب! ابق على سیتم عرض هذه المواضیع �عمق في اإلصدارات المستقبلیة من النشرة.  و ، مراجعة معامالت جرعة الرادون.

 

 

 
 IRPA لـ المؤتمر الدولي الخامس عشر

 )IRPA15(كارول لي ، أمانة 

 
وقا�ة  المؤتمر الدولي الخامس عشر للرا�طة الدولیة لل) KARP( وقا�ة اإلشعاعیة) والرا�طة الكور�ة للIRPA( وقا�ة اإلشعاعیةتستضیف الجمعیة الدولیة لل

 . 2020مایو   15إلى  11ول ، �ور�ا من ی ، س �و�كس) ، الذي سیعقد في IRPA15( اإلشعاعیة

الجلسات العامة ، العدید من  عبر تطو�رهتوسیع التعاطف العام" ، والذي سیتم  -وقا�ة اإلشعاعیةثقافة وعلوم ال (حاجز)  هو "سد IRPA15موضوع مؤتمر 

 ، المعارض والبرامج االجتماعیة.  عبر األقمار الصناعیةالجلسات الشفو�ة ، جلسات الملصقات ، الجلسات الخاصة ، ورش العمل المشتر�ة ، االجتماعات  

  1نوفمبر إلى  30) في الفترة من ICSC) ولجنة دعم المؤتمر الدولي (ICPCللجنة برنامج المؤتمر الدولي (تم عقد االجتماع الثاني للفر�ق األساسي 

مجاالت المواضیع والمصفوفة العلمیة للبرنامج العلمي ، ومن المقرر   ICPCفي سیول ، �ور�ا. خالل هذا االجتماع ، أنهت المجموعة األساسیة  2018د�سمبر  

لمناقشة موضوعات الجلسات العامة والدورات االستثنائیة. ناقشت لجنة الخدمة المدنیة الدولیة الدعم المقدم   2019اإلنترنت في فبرایر عقد اجتماع على شبكة 

 للمحترفین الشباب للمشار�ة في هذا المؤتمر. 

 علومات حول المؤتمر ، یرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني:�جد إلنجاح هذا المؤتمر. ترقبوا التحدیثات. لمز�د من الم IRPA15  لـ �عمل أعضاء اللجنة المنظمة

http://irpa.net/page.asp?id=54778
http://www.irpa.net/


www.irpa2020.org.   

 

 
 ) JHPSتحدیث من جمعیة الفیز�اء الصحیة الیا�انیة (

 )JHPS(میشیاكي �اي ، رئیس 

 

 

 

لتعز�ز القضا�ا العلمیة ،   اإلشعاعیة �عد حادث فو�وشیما. وقا�ة) مبادرات لمعالجة قضا�ا محددة تتعلق �الJHPSالیا�انیة (اتخذت جمعیة الفیز�اء الصحیة 

) وأ�ًضا تم اقتراح طر�قة قیاس الجرعات  Ishikawa et al. ،J Radiol Prot ،2018تمت مراجعة الجرعات الداخلیة من الحادث بواسطة مجموعة عمل ( 

الخلفیة الطبیعیة في الیا�ان لتوضیح االختالف  من جرعات الیتم فحص  ). Manabe et al. ،J Nucl Sci Technol ،2018للسیز�وم غیر القابل للذو�ان (

والطبي   النووي  اإلقلیمي قبل وقوع الحادث. إلدخال حد جدید للجرعة في عدسة العین ، تم فحص طرق قیاس الجرعات وتوز�ع الجرعة الحالیة في القطاعین

) KARP( وقا�ة اإلشعاعیةتعاون جیل الشباب مع الجمعیة الكور�ة لل JHPSلتعز�ز أنشطة جیل الشباب ، سهلت  �موجب العقد المبرم مع هیئة التنظیم النووي.

للمضي   IRPA) من YGNل الشباب (شبكة جیللبورن ، عقدت ورشة العمل األولى في موالذي �ان  AOCRP5 مؤتمر ). فيSRP( وقا�ة اإلشعاعیةوجمعیة ال

  SRPلبدء التعاون بین  SRP�الرئیس المنتخب بیتر براینت من  JHPS، رحب االجتماع السنوي لـ  2018قدمًا في التعاون اإلقلیمي. في سابورو ، في یونیو 

، �التزامن مع االجتماع السنوي   2019في سینداي ، د�سمبر  SRPو  KARPمع  YGN  . �جزء من المبادرات ، ستعقد ورشة عمل مشتر�ة حولJHPSو 

JHPS. 

 
 KARP-JHPS  ورشة العمل المشتر�ة لشبكة جیل الشباب

 ) JHPS(أكیهیرو ساكودا ، 

 
  KARPبین  YGN، ورشة العمل المشتر�ة لـ  2018في مایو  AOCRP-5من  IRPA YGNتم اقتراح ومناقشة ممثلین من جمعیتین في الدورة األخیرة لـ 

تین على تنظیم هذه الورشة المشتر�ة لتعز�ز التواصل  یعوافق رئیسا الجم  (الجمعیة الفیز�ائیة الصحیة الیا�انیة). JHPS) و وقا�ة اإلشعاعیة (الرا�طة الكور�ة لل

ورشة العمل   JHPSنتیجة لالتفاقیة ، حضر �احثان شا�ان (تاتسوهیكو سوزو�ي وتوهرو أو�ازاكي) من  .JHPSو  KARPوالتعاون بین المهنیین الشباب بین 

في ورشة العمل المشتر�ة هذه ، تم مشار�ة األنشطة   . 2018نوفمبر  الذي عقد في جیجو ، �ور�ا في KARPالمشتر�ة التي عقدت خالل االجتماع السنوي 

الخاصة �كل مجتمع �اإلضافة إلى أدوارهم ومسؤولیاتهم مع جمیع المشار�ین في الجلسة األولى. وفي الجلسة الثانیة ، تم تقد�م  YGNوالخطط الرئیسیة لشبكة 

ن ، وخاصة للتعاون بین المهنیین تیجمعیناقشوا الخطط المستقبلیة بین ال . �اإلضافة إلى ذلك ،نتیجمعیلبحثیة ونتائجها من قبل ممثلي ال�عض المشروعات ا 

واي   لمز�د من المعلومات حول هذا الحدث ، یرجى االتصال ب .2019أخیًرا ، وافقوا على عقد ورشة العمل التالیة في سینداي �الیا�ان في د�سمبر  الشباب.

 ).lovin@kirams.re.kr( هو ها

http://www.irpa2020.org/
mailto:lovin@kirams.re.kr


 

 

 
 
 
 

 
 ) FS( وقا�ة اإلشعاعیةالجمعیة األلمانیة السو�سر�ة لل

 )FS(كالوس هنر�كس ، سكرتیر 

 

 

 

في ألمانیا وسو�سرا. تأسست   وقا�ة اإلشعاعیةال المتخصصین في) FS)Fachverband für Strahlenschutz الجمعیة األلمانیة السو�سر�ة  مثلت

  .IRPAعضو في   و�انت �ذلك 1966الجمعیة �منظمة غیر ر�حیة في عام 

  البشر والبیئة من اآلثار الضارة للتعرض لإلشعاع من التطبیقات في الطب والبحوث والصناعة  وقا�ةمهمتنا: بناًء على الخبرة السلیمة ، نسعى جاهدین ل

 �شكل مستقل و�كفاءة. -نحن ندعم أ�ًضا إدارة الحاالت العرضیة وحاالت الطوارئ   ومن المصادر الطبیعیة.

مستقلة   FSجمعیة  عضًوا �عملون في مراكز البحوث والجامعات والصناعة والسلطات الحكومیة والمؤسسات الطبیة. 1320 حوالي FSجمعیة  ضم، ت حالیاً 

 . وقا�ة اإلشعاعیة�عمل أعضاء الخدمة الثابتة على القضا�ا العلمیة والتقنیة والعملیة في مجال ال، حصر�ًا  د�ة أو سیاسیة.عن أي مصالح مالیة أو اقتصا 

أعضاء في المدیر�ات   4من قبل مجلس اإلدارة (الرئیس والسكرتیر وأمین الصندوق وموظف النشر) ، و�دعمه  FSمنظمتنا: من الناحیة التشغیلیة ، ُیدار 

الخبراء  ي فرق وفر�قین مهمین ، أحدهما مسؤول عن التعاون مع السو�سر�ین الناطقین �الفرنسیة واآلخر في المسؤول عن العالقات العامة. وأهم األدوات ه

 ة عن البیانات العامة وورقات المواقف ، والتي یتولى تنسیقها �شكل عام فر�ق الخبراء المعني �الشؤون القانونیة. المسؤول، األر�عة عشر 

)  4) دعم العلماء الشباب والمهنیین ؛ (3) المؤتمرات والندوات السنو�ة ؛ (2الخبراء ؛ ( فرق ضمن ) التواصل وتبادل المعرفة والخبرات 1نحن نقدم: ( 

في  �اإلضافة إلى ذلك ، یناقش تقر�رنا الفصلي  ) مواقف الخبراء واالتصال الخارجي.5اتصاالت �الرا�طات والسلطات الوطنیة والدولیة ؛ (

) ، �مكن العثور على جمیع المعلومات  ev.org-www.fsفي اإلنترنت ( ة خاصة في التفاصیل.، موضوًعا ذا أهمی Strahlenschutz  ،PRAXISدور�ة

  الفعلیة حول الجمعیة وأنشطتها واألحداث القادمة.

http://www.fs-ev.org/


ماوشارت) وتحو�ل التشر�عات األورو�یة الحدیثة إلى قانون نقاط التر�یز الحالیة: إلى جانب دعم المهنیین الشباب (على سبیل المثال جائزة رو�ر�خت 

تساعدنا اثنتان من الوسائط التي تم تطو�رها مؤخًرا على تقد�م  على إشراك الجمهور فیما یتعلق �استخدام اإلشعاع في المجال الطبي. FS جمعیة وطني ، تر�ز

) توفر قناة  2إلشعاع" قضیة معقدة على صفحتین بلغة �فهمها غیر المحترفین أ�ًضا ؛ () ُتلخص "صحف حقائق السالمة من ا1آراء الخبراء لعامة الناس: (

مجموعة   FS جمعیة "اسأل الخبیر" في موقعنا على الو�ب إمكانیة توجیه األسئلة إلى مجموعة من المتخصصین المختار�ن مسبًقا. في اآلونة األخیرة ، أسست 

من   FS جمعیة تمكن مجموعة المهام هذه .فیز�ائیین، والتي تضم مجموعة من الخبراء الطبیین ، وخاصة ال ةیالطب یةالسالمة اإلشعاعمهام جدیدة ، هي 

 ز�ادة أنشطتها في مجال المسائل الطبیة المتعلقة �سالمة اإلشعاع.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 وقا�ة المؤتمر المصري الثاني عشر لفیز�اء األشعة وال

 مصر)  IRPA(محمد جمعة ،  

 

 

 

في الهیئة المصر�ة للطاقة الذر�ة ، مدینة  ،  2018 سنة أكتو�ر  29إلى  27في الفترة من  وقا�ة اإلشعاعیةانعقد المؤتمر المصري الثاني عشر للفیز�اء وال

جلسة علمیة ودورتین   15أنشطة المؤتمر  تشمل �ة ، و�ذلك العدید من الوزارات. النوو�ة والذر  لسلطاتجاء المشار�ون من الجامعات ، وا نصر ، القاهرة.

) إزالة  3) سالمة البحوث ومفاعالت الطاقة ؛ (2التشغیلي ؛ ( وقا�ة اإلشعاعیة) ال1الموضوعات: ( اشتملت على للمحادثات المدعوة ومائدة مستدیرة واحدة.

  ) الفیز�اء الطبیة. 8) الفیز�اء البیئیة ؛ و (7) الفیز�اء النظر�ة ؛ (6اإلشعاع والكاشفات ؛ ( ) مصادر5) اللوائح ؛ (4التلوث �عد الحوادث ؛ (

  تناولت المحادثات التي تمت مناقشتها موضوعات في الفیز�اء الطبیة (السید إبراهیم دهیني) وسالمة مفاعل األ�حاث (الد�تور أمجد شكر).

 فیز�اء البیئة).تم تقد�م جائزة الشباب للسید محمد حلمي (

 

  



 

 
 في مجال اإلشعاعات غیر المؤ�نة   WHOأنشطة 

 ) WHO(إمیلي فان د�فینتر ، من  

 

 

 

المتعلقة  ) �إجراء تقییمات للمخاطر الصحیة WHOألمم المتحدة ، تقوم منظمة الصحة العالمیة (ل التا�عة عن الصحة الدولیة المسئولةو�الة ال�صفتها 

المجاالت الصوتیة  و المجاالت من الحقل الثابت إلى اإلشعاع البصري ، �ما في ذلك اإلشعاعات الكهرومغناطیسیة  ، عدة عقودمنذ  �اإلشعاع غیر المؤ�ن

إلى إقامة  WHO  دفع إلنسان صحة اة ید لهذه الحقول والقلق على سالممنذ التسعینیات ، التعرض المتزا الصوتیة). تحت(الموجات فوق الصوتیة والموجات 

بترو�ج وتقییم األ�حاث حول اآلثار الصحیة لإلشعاع غیر المؤ�ن ، وتطو�ر   WHOتقوم  مشار�ع خاصة �المجاالت الكهرومغناطیسیة واألشعة فوق البنفسجیة.

 توصیات الصحة العامة من خالل المبادئ التوجیهیة والسیاسات ونشر المعلومات. 

) �سبب تولید الكهر�اء وتوز�عها EMFلمجاالت الكهرومغناطیسیة (ل لناساهناك ز�ادة في تعرض  -) الدولي  EMF( المجاالت الكهرومغناطیسیة مشروع 

العدید من   رتوفی ) ، حیث یلزم5Gتعتبر تقنیات الشبكات الالسلكیة من الجیل الخامس ( واستخدامها ، والتطبیقات في التقنیات الطبیة واألجهزة الالسلكیة.

 المحطات األساسیة ، القضیة الرئیسیة التالیة التي تهم الجمهور.

لمراجعة المؤلفات العلمیة حول اآلثار الصحیة   1996للمجاالت الكهرومغناطیسیة الدولیة في عام  WHOاستجا�ًة لمخاوف الحكومات ، تم إنشاء مشروع 

لمخاطر الصحیة. منذ ذلك الحین ، یرّوج لجدول أعمال ُمرّ�ز أل�حاث الحقول الكهرومغناطیسیة ، و�شجع لرسمي  التقییم الطیسیة و امغنو للتعرض للمجاالت الكهر 

أو ممثلین عن   WHOي إدارة حكومیة تا�عة لـ ألمفتوح  EMFمشروع  المعاییر المقبولة دولیًا ، و�وفر معلومات عن التواصل مع المخاطر و�دارة المخاطر.

 المجاالت الكهرومغناطیسیة.  من وقا�ة�ال المؤسسات الوطنیة المعنیة

، حیث تم تسلیط الضوء على الحاجة إلى األنشطة المتعلقة �اآلثار الصحیة لألشعة فوق البنفسجیة   1992�عد مؤتمر ر�و عام  - INTERSUNمشروع 

، �التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة ( برنامج األمم المتحدة للبیئة) ،   1995في عام  INTERSUN) مشروع WHO، أنشأت منظمة الصحة العالمیة ( 

وقا�ة  لل) ، واللجنة الدولیة WHOوهي و�الة متخصصة تا�عة لـ  - IARC) ، والو�الة الدولیة أل�حاث السرطان (WMOنظمة العالمیة لألرصاد الجو�ة (والم

 ).WHOمنظمة غیر حكومیة لها عالقات رسمیة مع  - ICNIRPات غیر المؤ�نة (اإلشعاعیة

للحد من مخاطر  المیسورة التدخالت البسیطة و  WHOمع المراكز المتعاونة معها والسلطات الوطنیة في جمیع أنحاء العالم ، تشجیع  �جد WHOتعمل 

بتطو�ر وترو�ج مؤشر األشعة فوق البنفسجیة ،  WHOخالل السنوات القلیلة الماضیة ، قامت  الصحة البیئیة والمهنیة الناجمة عن األشعة فوق البنفسجیة.

ت السیاسة العامة  وهو أداة لز�ادة الوعي العام �المخاطر الصحیة المرتبطة �التعرض لألشعة فوق البنفسجیة وضرورة اتخاذ تدابیر وقائیة. �ما طورت إرشادا 

بنفسجیة �خطر في مكان . تأثیر األشعة فوق الوالعبء العالمي المنشور عن األمراض المرتبطة �األشعة فوق البنفسجیة ةأسّرة التشمس االصطناعی�شأن 

 العمل هو أ�ضا مصدر قلق. 

األشخاص من اآلثار الضارة لإلشعاع غیر  وقا�ةعكس إجماع دولي حول لكي �غیر المؤ�نة  وقا�ة اإلشعاعیةل لحالًیا ، یتم تطو�ر إطار تنظیمي شامل 

 المؤ�ن. 

 أر�اب العمل وأصحاب المصلحة اآلخر�ن ذوي الصلة. ، منظمي اإلشعاع ، الجمهور المستهدف �شمل صناع السیاسات 
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 �ندا  -أوتاوا  
http://crpa-acrp.com/home/ 

موضوع المؤتمر هو التواصل مع   في العاصمة الكند�ة ، أوتاوا ، أونتار�و. 2019) لحضور مؤتمر  CRPA( وقا�ة اإلشعاعیةتدعو�م الجمعیة الكند�ة لل

 المجتمعات 

اإلشعاع ، وقیاس الجرعات ، والتأهب واالستجا�ة لحاالت الطوارئ ،  وقا�ة�العروض التقد�میة والملصقات حول مواضیع الرادون ، و  CRPAترحب 

 واإلشعاع غیر المؤ�ن ، واالتصال �المخاطر ، وأكثر! 

 تقد�مها.  تحقق من الموقع لمز�د من المعلومات �ما في ذلك الدورات التدر�بیة والجوالت الفنیة التي سیتم

سوق    -�فضل موقعه المر�زي ، �مكنك اكتشاف العدید من المیزات التي توفرها أوتاوا  مكان عقد مؤتمرنا هو فندق دلتا ، الذي �قع في قلب مدینة أوتاوا.

متحف التار�خ الكندي ، حد�قة   ، متحف الطبیعة ، متحف الطیران ، متحف الحرب الوطني �ایوارد ، قناة ر�دو ، مباني البرلمان ، معرض الفنون الوطني ،

نحن ندعو للحضور وتجر�ة   من زهور األقحوان الملونة ستكون في إزهار �امل!زهرة أكثر من ملیون  جاتینو ، عالم من المطاعم العرقیة وأكثر من ذلك �كثیر.

 الر�یع في عاصمة أمتنا.

 نأمل أن نراكم في أوتاوا! 
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