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 ةـــــــــاإلشعاعي ةـــللوقاي الدولية للرابطة ي عشرالثانالعدد الفصلي 

 اإلربا لتصل إلى خبراء الوقاية فى كل مكان فىأعدها خبراء الوقاية 

Translation and preparation: S. Salama - (RPF-ETRR2-EAEA-EGYPT) 

 خالل الدولية لإلربا المطلوبة األولويات وتحديد العامة، االستراتيجيات استعراض فيه تم يثح فارقة؛ نقطة( IRPA) اإلشعاعية للوقاية الدولية للرابطة الحالي التنفيذي للمجلس اجتماع أول مثل     
نه .الدورية هذه من الحق وقت في الهام النقاش لهذا تنفيذي موجز وجود إلى باإلشارة فيأكت سوف للتكرار ومنعا(. 2020-2016) المسئولية الحالي المجلس تولى فترة  يتم نأ – حقا – جيد ألمر وا 

 موقع على الخبير شهادة نيل شروط نشر تم حيث اإلشعاعية؛ الوقاية في خبير ترخيص استيفاء لمتطلبات( IRPA) الدولية اإلربا دليل نشر ومنها. الهامة العمل برامج من العديد في جيد تقدم تحقيق
 لالعتراف المتزايدة الحاجة لتلبية المحلية والحكومات الرقابية الهيئات مع العمل من( IRPA) الدولية اإلربا إلى( AS) المنتسبة المحلية اإلربا جمعيات يمكن مما ؛)www.irpa.net) الرابطة
عملون تحت إشراف خبراء ، اعتمادا على مقومات فعلية، وبعد التيقن من الخبرات العملية الفعلية؛ لضمان أمان العاملين مع المصادر المشعة، الذين يالمؤهلين اإلشعاعية الوقاية بخبراء الرسمي

 . المختلفة  اإلشعاعيالوقاية في بيئات العمل 

 في الحيوية النقطة هذه حول له الثاني التقرير نشر يتم وسوف العين، لعدسة المنقحة اإلشعاعية التعرض جرعة ألثر تفصيلية دراسة علىركز حاليا ي مختص عمل فريقفي الرابطة  ولدينا     
نه ألمر مفروغ منه أننه. حولها المالئمة التوصيات ويقدم العالقة، ذات الرئيسية القضايا سيحدد مما العاجل؛ القريب  لجرعة اإلشعاعي الرصد عن( IRPA) الدولية اإلربا توجيهات بنشر نقوم سوف وا 
صدار قراره ؛ وذلك بمجرد انتهاء فريق الدراسمحتملة سلبية آثار أي لتفادى للعين؛ المطلوبة الوقاية ووسائل العين،  .الرسمية من عمله، وا 

 ؛بصفة مستمرة العالم أنحاء شتى في إليها المنتسبة المحلية اإلربا جمعيات مع تتشاور( IRPA) الدولية اإلربا أنبه هو  علم على -أعزائى القراء  – تكونوا أن أرجوواألمر اآلخر الذى      
 من إنشاؤه تم الذى الغرض ناسبي   وفعال، قوى وقائي نظام إنشاء تضمن جادة خطوات من اتخاذه ينبغي ما على ،الممارسين نظر وجهات تحديد بهدف المشاركين؛ من مدخالت على للحصول

 أمر وهذا. ، وبيسر فائقتاما استيعابا واستيعابه فهمه من اإلشعاعي بالمجال العالقة ذوى يتمكن كي ذاته؛ الوقت في ةطابسبال يتميز أنو  مصداقية، ذوعلى أن تكون من سماته األساسية كونه  أجله،
 – تكون أن على( IRPA) الدولية اإلربا قدرة على للتأكيد وثانيهما ا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.معه والمتعاملين ،المصادر اإلشعاعية لمستخدمي ذاته حد في ألهميته أولهما لسببين؛ للغاية حيوي

" 2 المرحلة" التشاور وثيقة في تلك النظر وجهات تجميع وتم الشأن، هذا في نظرها وجهات المحلية اإلربا جمعيات من العديد أرسلت ولقدهذا، . اإلشعاعية الوقاية لخبراء الدولي الصوتهي  – بحقو 
 من الفترة طيلة يكون كي المساهمات، لتلقى النهائي الموعد بمد قمنا فقد العملية لهذه الدولية بار لإل تنفيذي كمجلس نوليها التي البالغة لألهمية ونظرا. المساهمة فرصة محلية إربا جمعية كل إلعطاء

 الجدول هذا غضون في الفعالة والمشاركةالسريعة،  باالستجابة - الفاضل القارئ أيها إليها تنتمى التي - المحلية اإلربا التزام من التأكد برجاء: لذلك. 2012 مارس (11) وحتى 2012 يناير (11)
 .اإلدخال هذا في للمساهمة شخصيا أنت تسعى أنو  الزمني،

التي القاها كانت  الفرحةرغم المشقة التي عاناها إال أن و . في مجموعة من االرتباطات الهامة الماضية الثالثة األشهر طيلة مشغول جد( IRPA) الدولية اإلربا رئيس كاناتجاه مختلف  فيو      
 للرؤساء جدا مفيد اجتماع - أيضا - لدينا كانومن ضمن االرتباطات فقد . النمساوية الجمعية وكذلك ،(FS) السويسرية/  األلمانية للجمعية( 00) سينالخم بالذكرى االحتفاالت هلحضور  ؛بالغة

 رقم المادة ومناقشة اء،ر الخب الجتماع( EC) التنفيذي مجلسال اجتماع في – كذلك – الرئيس شارك فقد سبق ما إلى باإلضافة(. FS) السويسرية/  األلمانية الجمعية استضافته الذىو  األوروبيين،
 اإلربا موقع من اللجنة هذه عن المعلومات من مزيد على – القارئ عزيزي – الحصول ويمكنك .(IAEA) الذرية للطاقة الدولية الوكالة نظمتها التي( RASSC) لجنة في المشاركة عن ناهيك(. 11)

 أننا كم عن لمحة تعطيك واللقاءات االجتماعات هذه كل(. ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية اللجنة مع للتواصل السنوي االجتماع في الرئيس مشاركةأنوه إلى  آخرا وليس وأخيرا. اإلليكتروني
 (.RP) اإلشعاعية الوقاية وممارسات علوم من كل في التطورات عن دورية، تحديثات إلى االجتماعات هذه كل من الرئيسية الرسائل استخالص على عازمون

 ومع. األسطوري باكنجهام قصر في ويلز، أمير تشارلز، األمير من المرافقة والجائزة ،(OBE) البريطانية اإلمبراطورية وسام على الحصول شرف لي كان فقد ؛الشخصي الصعيد وعلى وأخيرا،     
 وفي. لي بالنسبة العظيمة المناسبة هذه في تشارلز األمير يقوله سوف ما لمعرفة الشغف منتهى في كنت فقد ؛(اإلشعاعية ايةوالوق النووي األمان خدمات) عنوان تحت كان الجائزة منح مسمى أن

 عندما البالغة الدهشة تنتابني مل ولذلك – وثقافته مكانته مثل في شخص من متوقع هو كما - الجائزة منح بمسمى الصلة ذات األمور من كثير على جيدا طلعقد ا كاناتضح أن سمو األمير  الواقع
 الذرية للطاقة الدولية الوكالة طريق عن واسع نطاق علىفيه  عملال يتم مشروع وهو تماما، الحرب دمرتها التي العراقية النووية المنشآت تفكيك في تواجهنا التي التحديات حول – وجيزة لفترة - تناقشنا

(IAEA).  والسعادة أهميته، فرط من العائلة أفراد جميع - مطلقا - ينساه ولن ،لي بالنسبة رائعا يوما - حقا - كان لقد. بشأنه الدقيقة التفاصيل من الكثير هكالامت سموهمع  لحديثقد تبينت من او 
 .لهام؛ فلسمو األمير تشارلز كل الشكر، على تفضله بهذا التكريم، ووقته الذى منحه لنا في هذا اللقاء افيه انتابتنا التي البالغة

 .2016 نوفمبر 30 ،(IRPA) الدولية اإلربا رئيس كوتس، روجر

  (IRPA) الدولية اإلربا رئيس كوتس روجر    
 لجنة مطبوعات اإلربا الدولية:

 نويج لي برنارد: الرئيس نائب، الرئيس: كريستوفر كليمنت

+ سيفين  كرم + كريس مالكولم صن وىر : )أندوسائل اإلعالم االجتماعيةو  ت المرتبطة: )أدلين جاو(. بينما مديري الموقع اإلليكترونينج لي + على شون شترين. ومشرف على االتصال بالجمعيايمحرري الدورية: شون ش
 ، سيفين ناجلس(.يانج كي ليمتاكاتوشى هاتورى، ومراجعي الوسائل اإلعالمية: )   .(أوجينو هارويوكى) :الدولية اإلربا مطبوعات مستشار. (ناجيلس
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 (IRPA) الدولية لإلربا( 07) عينىالسب التنفيذي مجلس عن موجز تقرير

 

 

 

 (12رقم )

 األولويات حديدت النتيجة وكانت(. 2020-2016) للسنوات يستهدفها التي واالستراتيجية – آنذاك – القادم اإلربا مجلسبشأن خطة عمل  األفكار لتبادل في االجتماع األول اليوم صصخ       
 :تاليةال األربعة اتيجيةاالستر 

 وذلك مكان؛ كل في اإلشعاعية الوقاية خبراء عن المعبر الدولي الصوت تكون أن -بما لها من إمكانيات واتصاالت بشتى األطراف المعنية  – يمكنها( IRPA) الدولية اإلربا أن وتأكيد تعزيز (1
 المختصة؛ المهنية والهيئات الصلة ذات األخرى الدولية المنظمات مع التواصل خالل من

، االحتياجات بتلك وامدادها فائقة، احتراف بمستويات الجيدة، الممارسات وتبادل وتعزيز تطوير عن طريق الدولية؛ اإلربا لواء تحت المنطوية المحلية اإلربا جمعيات احتياجات على التعرف (2
 .وتلبية متطلبات الجمعيات المحلية بعد دراسة سبل استيفاءها

 (.RP) اإلشعاعية الوقاية مجال في المهنيين وتدريب تعليم دعم (1

 .المحلية اإلربا جمعيات معوتناقل الخبرات  المعلوماتي والمتبادل التفاعلمع استمرار  ،العالمي اإلشعاعية الوقاية عالم في( IRPA) الدولية اإلربا ريادة تأكيد (4

 الذرية للطاقة الدولية والوكالة( ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية اللجنة[كال من  مع( IRPA) الدولية اإلربا تعامل واجهة على خاص بشكل التركيز سيتم االستراتيجية األولويات هذه ضمن ومن     
(IAEA)[، اإلشعاعية الوقاية مهني صوت إيصال مسئولية الدولية اإلربا تتحمل حيث (RP) تعزيز على الدولية اإلربا ستعمل وكذلك .إلى كلتا الجهتين بصورة في غاية الوضوح ومنتهى النقاء 

، ولن يتأتى هذا إال بشرح مبدأ تبرير التعرض بطريقة مبسطة تناسب كل االتجاهات الهائلة بفوائده مقارنة ،نسبيتها من انطالقا وقبولها؛ لمخاطره، وتفهمهم لإلشعاع الجمهور فهم لتأكيد المبذولة الجهود
 إلى سعيا السن؛ صغار العلماء شباب من فعالة شبكة تطوير على الدولية اإلربا تصميم وراء السبب هو هذا يكون وقد. تالف عالقتها بالجمهور، ضعفا أو شدة، مع اخاإلشعاعيالعاملة في الحقل 

 .باستمرار قدراته وتطوير والمهنيين، العلماء من القادم الجيل تشجيع

 ةحاتإل ؛(IRPA) الدولية لإلربا اإلليكتروني للموقع شامل تجديد عمل( 2020-2016) المسئولية الحالي المجلس تولى فترة فيالتنفيذ مستهدفة  المخططة التطوير استراتيجيات ضمن ومن      
 وتضع(. RP) اإلشعاعية الوقاية يخص ما بكل مينالمهت لألفراد الصلة ذات المعلومات وتوفير المحلية، اإلربا جمعيات ، من المنتمين إلىدفتيه بين الموقع يضمها التي المعلومات إلى الولوج سهولة
 المحورية الموضوعات هذه لكل األولية األفكار تناقش وسوف هذا. التنفيذي المجلس وتميز ،(IRPA) الدولية اإلربا ريادة وتأكيد اإلقليمي، التمثيل لتعزيز مقترحات - أيضا –( IRPA) الدولية اإلربا
 .(2012) عام شهور خالل قدهاع المزمع اإلقليمية المؤتمرات في

 –لهذا السبب و . ، بعد تأخر طالالطبي القطاعخبراء  مع التعاون أطر تعزيز على الراسخا منيصمالمختلفة نؤكد ت اإلشعاعيفى اتجاه زيادة درجة التفعيل مع المختصين في مجاالت العمل و       
 :مثل المعنية المهنية المنظمات مع بالتنسيق وذلك الهدف، هذا لتحقيق جهدها بكل عملتعمل،  مجموعة لقيادة تنفيذي مسئول تعيين تم قدف -تحديدا 

 الطبية للفيزياء الدولية المنظمة (IOMP)، تقريبا عضو( 220000) عددهم يبلغ دولة،( 24) من أعضاء تضم الطبية، للفيزياء احترافية منظمة وهي . 

 العالمية الصحة ومنظمة (WHO).  وضع إطار رصين للقواعد والمعايير المتفق عليها دوليا بشأن استخدام شتى مصادر اإلشعاع بأمان وفعالية. والتي أسهمت في 

 (اإلشعاعيين والفنيين للمصورين الدولية الجمعية - ISRRT) ،نصائح تقديم إلى الجمعية وتهدف .العالم مستوى على اإلشعاعيين المصورين - عدة ضمن منظمات – مثلت والتي 
رش   .المسئولة المحلية الهيئات مع بالتعاون المجال، في العاملين للخبراء اداتوا 

 من حيث كانتوني؛ كلير وماري بومبين، ماريا آنا: وهما التنفيذي، المجلس من أعضاء الهام الهف هذا تحقيق من للتمكن بالغة؛ بعناية اختيارها تم التي التركيزية المجموعة هذه تشمل وسوف
 .، كنواة لفريق العمل المزمع تشكيلهبعد فيما اسمه على االستقرار يتم سوف إفريقي، آخر وزميل مومعه ،(HPS) الصحية الفيزياء جمعية من كينج ستيفن مع - جنب إلى جنبا - مالنتع أن المخطط

 IRPA) عشر الخامس الدولي اإلربا (ICPC) مؤتمر برنامج وتنسيق وضع للجنة رئيسا ستمراراال على قادرا يعد لم( كوول دون) السيد أن إلى – الحزن بكل – التنفيذي المجلس انتبه وقد هذا،     
 الوقاية خبراء من شامال تأييدا( فايس)ترشيح  نال وقد ه.تأييد، وقمنا بلدون كفء كبديل( فايس وولفجانج) تزكيةل انسعدورغم الحزن فقد (. 2020) عام في ، والمزمع عقدهالكورية سيول في( 15

 .التنفيذي المجلسأعضاء  األفاضل السادة قبل من - اإلجماع حد بلغ – كبير بتقدير وحظى الصلة، ذوى من اإلشعاعية

 

 2016 نوفمبر 30 ،(IRPA) الدولية لإلربا التنفيذي المسئول لوجوين، برنارد

( 10/11/2016) الموافق الخميس من ،اإلسبانية مدريد في( IRPA) الدولية لإلربا( 20) السبعينى التنفيذي المجلس ع قد     
 للمجلسهو األول  جتماعاال هذا وكان. جاليجو إيدواردو الرئيس نائب إشراف تحت (12/11/2016) الموافق السبت إلى
 .(كوتس روجر) القادم الرئيس قيادة تحت الجديد الكامل بتشكيله الدولية لإلربا فيذيالتن

 2016ديسمبر 
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 :الجديدة( ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية اللجنة لجان

 - نوفمبر 21 في أعلنته الذى - الصحفي بيانها وفى. القادمة األربع للسنوات اللجنة هيكل مراجعة قررت قد أنه مؤخرا( ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية اللجنة أعلنت     
 فإن متكامل نهج اتباع ولضمان(. والبيئة الناس لوقاية ةالمناسباالجراءات  االعتبارالمراجعة األخذ في  تشمل أن نبغيي) أنه( ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية اللجنة أكدت
 في تضم ،لجان أربع (4وقد أسفرت نتيجة المراجعة عن تشكيل ) هذا(. والبيئة اإلنسان بوقاية الصلة ذات الجوانب لجانها كل تغطى أعمال) أن على تعمل سوف اللجنة
 .األخرى اللجان باقي على( 0) الخامسة الحالية اللجنة من توزيعهم إعادة بعد البيئية، اإلشعاعية الوقاية مجال في الخبرة ذوي من أعضاءويتها عض

 حيز تدخل سوف التي للجنة الجديدة واليةال وفى. البيطري الطب ذكر يرد( 1) رقم الطبية اإلشعاعية الوقاية للجنة الجديدة الوالية في - مرة وألول - فإنه ذلك إلى وباإلضافة
 :يلي كما المنقحة اللجان تكون سوف( 1/2/2012) القادم العام يوليو من األول في التنفيذ

 -اإلشعاعية:  اآلثار(: 1) لجنة

 وغيرها، الوراثية، واألمراض ،السرطاني الحث ذلك في بما األيكولوجية، والنظم السكان مستويات إلى الخلوي دون المستوى من اإلشعاعي التعرض آثاربدراسة ( 1) اللجنة نىعت  
 .والبيئة الناس وقاية على المترتبة اآلثار تقييم . ناهيك عنالسرطانيالذى قد يطرأ على وظائف األنسجة واألعضاء موضع الدراسة، وعوامل الحث  الخللو 

 -اإلشعاعي:  التعرض عن الناجمة الجرعات(: 2) لجنة

 المرجعية، والبيانات الجرعة، قياس ونماذج المرجعية، الحيوية األنشطة ذلك في بما والخارجية، الداخلية إلشعاعيةا التعرضات لتقييم الجرعة قياس نهجيةم( 2) لجنة تطور
 .والبيئة الناس وقاية في الستخدامها المكافئة، الجرعة ومعامالت

 -الطبية:  اإلشعاعية الوقاية(: 3) لجنة

 .البيطري الطب في اإلشعاعية الوقاية وكذلك الحيوية، الطبية والبحوث والعالج، الطبي، التشخيص في المؤين اإلشعاع استخدام عند جنةاألو  األشخاص وقاية( 1) اللجنة وتتناول

 -اللجنة:  توصيات تطبيق(: 4) لجنة 

 .المحتملة اإلشعاعي التعرض الحاالت لجميع متكاملة ريقةبط والبيئة الناس لوقاية اللجنة توصيات تطبيق بشأن المخلص النصح( 4) اللجنة وتقدم

 :اللجنة لعضوية الترشيحات

 األربعة؛ اللجان هذه لعضوية الترشيحات باب لفتح سعيها عن الحالي ديسمبر في( ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية اللجنة أعلنت فقد الهيكلة إعادة في رغبتها على بناء     
 الترشيحات باب بفتح( ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية اللجنة فيها تقوم التي الثانية المرة هي هذه وستكون (.10/6/2021) وحتى( 1/2/2012) من تبدأ يالت األربع للسنوات
طلب  (200) حوالي الترشيحات عدد بلغت التاريخ ذلك وفى. الحالية الدورة لجان أعضاء اختيار إبان سنوات، أربع من األولى المرة سبقتها حيث المختلفة؛ لجانها لعضوية
 .المذكورة اللجان في جدد بخبراء الوظيفية األماكن هذه نصف امتألت حيث جديدة؛ دماء ضخو  شغلها، تم وبالفعل. الشاغرة الوظائف من( 60) لعدد ترشيح

 على الترشيح يعتمد . وال تهاون في مقومات المرشح؛ حيثاإلشعاعية بالوقاية لةالص ذات التخصصات كل ومن دولة،( 10) من أكثر من األعضاء يتم قبول عالنإلل فقاو و 
من  مستقلين كخبراء الدولية اللجنة الى لالنضمامالمرشحين  عضاءعلى أن يكون كافة األ من جهات ذات ثقل. بها المعترف المرشحين وخبرات األول، المقام في الكفاءة

 إبالغ سيتمبعد دراسة ملفات المرشحين و  ،(22/2/2012) حتى الراغبين ترشيحات لو قبب قامت( ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية لجنةال فإن المنطلق هذا ومن .متطوعينال
 ".2012 عام من الثاني الربع خالل"منهم  الناجحين

 على الدولية ةللجن ليكترونياإل الموقع بزيارة المعلومات من مزيد على صولالح فيمكنه باألمور االلمام لمجرد أو الترشح، في منه رغبة الموضوع هذا حول االستزادة يرد ومن
 .www.icrp.org: المعلوماتية الشبكة

 

 القادمة الدورة ترشيحات وبحث لها، األساسي للهيكل( ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية اللجنة مراجعة

 

 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2712) العام هذا اإلسبانية مدريد في( IRPA) الدولية لإلربا التنفيذي المجلس اجتماع

 

 

 2016 ديسمبر (12رقم )

 ةـــــــــاإلشعاعي ةـــللوقاي الدولية للرابطة ي عشرالثانالعدد الفصلي 

 اإلربا لتصل إلى خبراء الوقاية في كل مكانفي أعدها خبراء الوقاية 

Translation and preparation: S. Salama - (RPF-ETRR2-EAEA-EGYPT) 

 المجلس اجتماع خالل أهدافهم وتحديد أخبارهم، وعرض عملهم، تقديم من( YGN) الجديد الشبابي الجيل شبكة أعضاء تمكن     
 استبيان - 2016 عامصيف  – الفائت الصيف خالل فقد سبق أن نشرنا. مدريد اإلسبانية العاصمة في( IRPA) الدولية لإلربا التنفيذي
 عندما السعادة غاية في كنا تلقيناها التي األفعال ردود من قليل عدد وبتجاهل. المحلية اإلربا جمعيات في للشباب العمل فرص إليجاد
 األفعال دردو  خالل ومن. لتقويته وتدعيمه جيد بشكل وتعمل الشباب، لتشغيل جادة برامج – بالفعل – وضعت قد أقطار عدة على عثرنا
 الصعوبة من ألنه االتجاه؛ هذا في جيدة بصورة االجتماعي اإلعالم وسائل - عادة - استغلت عدة جمعيات أن الحظنا وصلتنا التي

 الصغيرة بالجمعيات ومقارنة. األقطاراألطراف في شتى  المترامية الجغرافية المساحة بسبب مكان؛ أي في تكرارية اجتماعات عقد بمكان
 .الشبان األعضاء به المستهدف لإلعالن الجهد من الكثير لبذلماسة  بحاجةتظل  فإنها ئةالناش أو

 المهنيين أو الشبان العلماء تضم التي المحلية، الشبابية العمل مجموعات من المزيد نشاءإل ،الحثيثة جهودنا لدفع مساعدتهم تقديم التنفيذي المجلس أعضاء عرض     
 وتحقيق البعض، بعضهمب لربطهم ؛الشبان لألعضاء خاص موقع بإنشاء ؛دعموها أن سبق التي للفكرة فعليال تنفيذال وشك على وهم. المحلية اإلربا بجمعيات اهتداء المخضرمين،

 العمالق الحاسوبي الخادم نفس على، بل ونوافق على أن يكون الموقع هذا إنشاءب – الترحيب كل – نرحب فإننا الدولية اإلربا مسئولية نحمل وبصفتنا. بينهم فيما صلالتوا من مزيد
، ويخدم المجال بذات يرتبط أنه بالذات ؛(irpa.net) الدولية للرابطة اإلليكتروني الموقع ونطاق امتداد نفس هما انسيكون الشبابي الموقع ونطاق امتداد أن يعنى بما بنا؛ الخاص

 مؤتمرات في المشاركة على الشبان العلماء لتشجيع الضآلة؛ غاية في رسوم تحصيل – أيضا – التنفيذي المجلس أعضاءاقترح  فقد ذلك إلى وباإلضافة. هدفه كما أوضحنا آنفا
 .التي تم تنفيذها الممارسات ألفضل أمثلة في المشاركة مع جنب إلى جنبا عليها، المتوافق واإلعارة التطويرية، والبحوث الدراسية، المنح وتشجيع بل فقط؛ هذا ليس. الدولية اإلربا

لكونها  ؛امة وخطوة حيويةعلى كونها جزئية ه االجتماع في المشاركين كل توافق لقدفل (IRPA) الدولية اإلربا مؤتمرات حضور على الشبان األعضاء تشجيعبالنسبة لجزئية و      
 أول بإعطاء إال ذلك يتأتى ولن. قدراتهم وتطوير خبراتهم، تنمية ثم ومن معهم؛ – بعد فيما – الجيد والتواصل المجال، نفس في العاملينمن  اآلخرين مع للتعارف أساسيطريق 
 نفس في معهم االشتراك يمكنهم األقطار، باقي من زمالء عن للبحث أو. عادة( IRPA) لدوليةا اإلربا مؤتمرات يميز الذي الهائل، التجمع في الحافل الحشد هذا أمام كلماتهم
 بهذا يرتبط فيما – واصلم التيت وأن. لديها الشبان األعضاء رعاية على للعمل عضوا عينت أن - ودية بصورة – محلية إربا جمعيةكل  لبانط فإننا ذلك إلى وباإلضافة .االهتمام
 .على االستفسارات التفصيلي، والرد الخبرات لتبادل ؛(ygn@irpa.net) اإلليكتروني البريد عبر( IRPA) الدولية اإلربا في معنا – األمر

 النمسا سايبرسدورف، معامل ،(YGN) الجديد الشبابي الجيل شبكة رئيس ستيتتنر، كريستوف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليندل بو وفاة
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 ةـــــــــاإلشعاعي ةـــللوقاي الدولية للرابطة ي عشرالثانالعدد الفصلي 

 اإلربا لتصل إلى خبراء الوقاية في كل مكانفي أعدها خبراء الوقاية 

Translation and preparation: S. Salama - (RPF-ETRR2-EAEA-EGYPT) 

وبو  (.10/11/2016) بتاريخ السويدية، عاصمةال ستوكهولم في عاما( 44) ال ناهز عمر عن( ليندل بو) سالم في عالمنا عن رحل     
كما  .(SSI)هيئة الوقاية اإلشعاعية السويدية  مدير وكان. اإلشعاعية الوقايةعلم  في حقيقيا عمالقا كان -لسوء حظه  –لمن لم يكن يعرفه 

 العلمية المتحدة األمم لجنة فيبارزا  عضوا كان كما(. 1422-1460) الفترة، خالل السويدية اإلشعاعي األمان لهيئة األسبق الرئيسكان 
 (.1422-1460)تقترب من الربع قرن من الزمان  طويلة لسنوات( UNSCEAR) الذري اإلشعاع بآثار المعنية

 في تاريخها مؤثرة فترةإبان ( ICRP) اإلشعاعية للوقاية الدولية للجنة العلمي األمين منصب ومن ضمن مناصبه المهمة أنه قد شغل     
 عام منذ الرئيسية اللجنة في عضوا كان كما. يشغله سويدي وأول اللجنة، تاريخ في المنصب تقلد من خامس وكان(. 1402-1462)
( سنة من 12( لمدة )1) لجنةال رئيسوبعدها أمسى  .(1460-1462) ( في الفترة4) لجنةال عضوية فيها شغل التي الفترة وهي ،(1462)

 تولى الذي الوقت في ،(1422-1464) الدولية اللجنة رئيس نائب خالل تقلده رئاسة هذه اللجنة أصبح. و (1422-1460) منتصف الستينات
 ،تاريخها في الثامن الرئيسباعتباره  الدولية اللجنة رئاسة (بو) تولى وعلى إثرهما .(بوتشين إريك) والسير( سيفرت رولف)كال من  الرئاسة فيه
 تقديرا الحياة؛ مدى الرئيسية للجنة فخري كعضو تعيينه تم الدولية اللجنة رئاسة من منصبه تهمغادر  وعند( . 1420-1422) الفترة في

 .(ICRP) الدولية للجنةلصالح ا عاديةال غير لمساهماته

 العزيز كما أن للراحل. الطويلة السنوات هذهمثل  مدى على ،المضيء الدور هذا مثل أدى قد اللجنة تاريخ في قليل عدد أن يذكر ومما     
 رقم الكتاب – الدولية اللجنة توصيات) (، المعنونة:1422) لعام اللجنة توصيات في محوريا دورا هلعب ومنها الهامة، المساهمات من العديد
 .ليوما إلى مستخدما زال ال الذي اإلشعاعية، الوقاية لنظام األساسي الهيكلكانت الركيزة األساسية التي نهض عليها  التوصيات هذهو (. 26

ليس هذا فقط؛ بل  (.IRPA) الدولية اإلشعاعية الوقاية رابطة في -كذلك  – رئيسيا دورا بو لعبألنه أشبه بالجوكر داخل الملعب فقد و      
ة المميز  خدماته (بو) قدمكما كان متوقعا منه و  (.1466) عام وذلك ،(IRPA) الدولية لإلربا تنفيذي مجلس أول في عضوا بو ا نتخب قدأنه 

 عن اإلفراج - ىألولللمرة ا – تم فقد وفاته؛ وبمناسبة .(1421) عامفعليا  انتهيتا متتاليتين فترتين مدى على انتخابه بعدلإلربا الدولية 
 .سنوات قبل إطالقه تم الذى الدولية، للجنة الشفوي التاريخ مشروع من كجزء( 2012) عام مايو شهر في همع أ جريت مقابلة من مقتطفات



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ( ARPS) األسترالية اإلشعاعية الوقاية جمعية
 األسترالي بالجنوب أدياليد في( 2712) لعام الوطني المؤتمر

 (ARPS2016 مؤتمر منسق فيرنيس، إيان: تقديم)
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 اإلربا لتصل إلى خبراء الوقاية في كل مكانفي أعدها خبراء الوقاية 
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 مظلة تحت ،(2016) لعام سبتمبر( 14-14) الفترة في األسترالي، بالجنوب أدياليد في( 41) رقم السنوي مؤتمرها( ARPS) األسترالية اإلشعاعية الوقاية جمعية عقدت     
. د ألقاها افتتاحية بكلمة للمؤتمر األول اليوم وبدأ(. اإلشعاعية التحديات قبول واستمرار التواصل) فرصل تخضع التي التفاصيل من بمزيد ،(وفرص ومخاطر رؤى) رئيسي عنوان
 المستوى عالية المشعة النفايات منشآت عن الدولي التقدم لبيان خ صصت تقنية، كندوة األول يومه واعتبار للمؤتمر، للترويج فيها سعى - الدولية اإلربا  رئيس -  كوتس روجر
. المنخفضة للجرعات اإلشعاعي التعرض آثار على العامة لجلساتا ركزت الثاني اليوم وفي. خاصة كحالة األسترالية النووية المشعة النفايات إدارة على والتركيز عامة، بصورة
 بينهم، فيما اآلراء تبادل عن المفيدة الدروس إبراز مع ،االستثنائية الظروف فوكوشيما ةحادث بعد حياتهم تشكيل إلعادة المحليين السكان جهود عن عرضا الثالث اليوم تضمن بينما
( ARPS) األسترالية اإلشعاعية الوقاية جمعية أقامت فقد آخر جانب ومن. والتنظيمية الرقابية والهيئات العلمية المؤسسات وبين بينهم - يواجهونه عما - الفعال التواصل وسبل
 أكتوبر في عمله اسهاأس على بدأ التي األساسية مهمته الربح، إلى تهدف ال وطنية علمية منظمة عن عبارة( ريوس) ومعهد(. RiAus) األسترالي الملكي المعهد مع شراكة

 خالل من الجمعية وتسعى. الحديثة االتصال وآليات التواصل لوسائل األمثل االستخدام طريق عن ؛"العلم إلى والناس الناس، إلى العلم جلب: "السحري الشعار في تكمن (2004)
 ،(RiAus) األسترالي الملكي المعهد مع التعاون أهمها محاور؛ عدة خالل نم المستهدف الجمهور إلى الوصول هدف يتحقق وسوف. أوسع جمهور إلى للوصول الشراكة هذه

 الخيارين هذين خالل ومن. اإلشعاعية الوقاية في الجيدة والممارسات الجيد العلم على والقائم الجمعية، تعقده الذي المؤتمر طبيعة وكذلك التواصل، في الجيدة إمكانياته واستغالل
 أقصى النتزاع منهم؛ طرف كل لدى القائم الفهم في إحداثه يمكن الذي التغيير ومدى القرار، وصناع والمجتمع الحكومة لدى التي التصورات على التأثير ةكيفي من التأكد لنا تسنى

 .لديه فعالة مساهمة

 سجل وقد هذا. الوطني( ARPS) األسترالية اإلشعاعية الوقاية جمعية لمؤتمر المعروفين الحضور أعلى يمثلون مشارك،( 200) عن قليال يقل ما المؤتمر استقطبوللعلم؛      
 ضم ما ضمن – ضم مميز، علمي برنامج المؤتمر حوى ولقد. األولية الحسابات فاقت أرباح جنى إلى للمؤتمر المنظمة باللجنة إلى أدى مما قياسيا؛ رقما للمؤتمر الرعاية مستوى

 إلى المنتسبين األفاضل السادة ومن وأستراليين، دوليين، خبراء بين ما انقسموا خبير،( 14) عددهم بلغ المجال، في العاملين منو  للغاية مميزين خبراء مجموعة جنباته بين –
 في جميعها تساهم ملصق؛( 12) وعدد شفوية، محاضرة( 00) نحو عن فضال. للمؤتمر الرئيسية العناوين شتى في القيمة، بالغة عامة محاضرة( 14) حضراتهم ألقى الجمعية،
 للسادة – كذلك -  ذهبية فرصة وأتاحت.  اإلشعاعية الوقاية بعلم الصلة ذات النقاشية الرئيسية المجاالت في وجدي جديد هو ما كل على المؤتمر فعاليات في المشاركين إطالع

 .  المجال ذات في أقرانهم مع المستخلصة األبحاث من المستفادة الدروس ومشاركة الخبرات لتبادل األعضاء

/ د .أ( اليسار من: )المنخفضة اإلشعاعية الجرعات آثار حول نقاشية جلسة
 . رايسب كيفين/ د .أ ويليه بليث، بنيامين. د توماس، جيرالدين

 منظم مع أراي تازوكو والمترجمة. فوكوشيما في أخالقيات من( يسارا الثانية) أندو ريوكو السيدة
 اإلشعاعية الوقاية جمعية هوكر، توني المشارك واألستاذ ،(اليسار إلى) فرنيس إيان السيد المؤتمر

 (.اليمين إلى( )ARPS) األسترالية

السيد روجر كوتس رئيس اإلربا الدولية يرد 
 على أسئلة الحضور
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 اإلربا مطبوعات مستشار مسمى تحت جديدة وظيفة إضافة على(IRPA) الدولية لإلربا التنفيذي المجلس أعضاء السادة استقر مستفيضة مناقشة بعد     
 الوظيفة هذه لشغل اليابانية الصحية الفيزياء جمعية من( أوجينو هارويوكى) السيد اختيار على األمر استقر فقد ذلك إثر وعلى(. IRPA) الدولية

 IRPA) عشر الرابع الدولية اإلربا لمؤتمر المنظمة اللجنة رئيس ،(فالنتين جاك) السيد مع وثيق بشكل البداية في سيادته يعمل وسوف هذا،. المستحدثة
14) (ICPC)، الدولية اإلربا مطبوعات مدير ،(كليمنت كريستوفر) السيد والمميز (IRPA)، بين تضم التي الدورية طباعة لىع اإلشراف لجنة ورئيس 

 الطويل المدى على أما. أحضانها في المؤتمر استضافت والتي إفريقية، الجنوب تاون بكيب ع قد والذي ،عشر الرابع الدولية اإلربا مؤتمر أبحاث غالفيها
 بإعداد يرتبط فيما وبالذات ؛(IRPA) مؤتمرات لمنظمي والدعم المشورة تقديم هي - بصفته –( أوجينو هارويوكى) للسيد الرئيسية وليةئالمس تكون فسوف
 .والبحثية العلمية المؤتمر أوراق تتضمن التي الدوريات ونشر

 مساعدتك تطلب( CoP) الدولية اإلربا مطبوعات على اإلشراف لجنة

 الجمعية أخبار نشر لىع الجمعيات تلك في األعضاء( 12000) ألف عشر الثمانية أعضاءها ةكمشار  في المحلية اإلربا جمعيات على( CoP) الدولية اإلربا مطبوعات على اإلشراف لجنة تعتمد     
 قصص بأي ومرحبا. والفيسبوك تويتر، ،االجتماعي التواصل مواقع على لجمعيةاإلليكترونية ل مواقعال وباقي (.irpa.net) اإلليكتروني الموقع خالل ومن يديك، بين التي الدورية هذه خالل من الدولية

 على - أيضا - نعتمد أننا كما(. cop@irpa.net: )التالي الميل عبر لديكم ما إرسال يتم أن على محلية؛ إربا جمعية أي إلى ونينتسب ممن المختصين،من  اآلخرين لدى أو لديك، مصدر، أي من
 الذين هؤالء إلى ماسة بحاجة ولكننا. اللغات بكل البالغ الصدى ذات القصص دلتحدي الصلة؛ ذات مطبوعاتال من المختلفة اإلعالم وسائل في نشره يتم ما ومراجعة فحص على القائمين من قوي فريق

 ،(كليمنت كريستوفر) بالسيد باالتصال التكرم منك فنرجو بالمشاركة اهتمام لديهم ممن كنت فإن. والروسية اإلسبانية، الفرنسية، اإلنجليزية، الصينية، العربية،: باللغات المنشورة المطبوعات فحص يمكنهم
 .(cop@irpa.net: )آنفا ذكره سبق الذى اإلليكتروني البريد عبر ،(IRPA) الدولية اإلربا مطبوعات مدير

. 

 المؤتمر رئيس ميلو، قسطنطين. د - (RSRP) الرومانية اإلشعاعية الوقاية لجمعية السنوي المؤتمر

 المهنية، اإلشعاعية الوقاية[ عنوان تحت – التاريخ عبقة الرومانية العاصمة – بوخارست في (2016) برأكتو ( 14) يوم السنوي مؤتمرها( RSRP) اإلشعاعية للوقاية الرومانية الجمعية نظمت     
جماال. ](EURATOM/2011/04) رقم األوروبي المجلس توجه مع وموائمتها  اثنين مع جنب إلى جنبا ،الجمعية أعضاء من مشارك،( 24) بلغ قد المؤتمر هذا في المشاركين عدد بأن القول يمكن وا 

 ي رجى الخصوص هذا في المعلومات من ولمزيد - ورومانيا أوكرانيا بين أوروبا شرق تقع جمهوري، نظام ذات أوروبية دولة هيو  مولدافيا جمهورية باسم أكثر تعرف - مولدوفا جمهورية من الزمالء من
 .(srrp.rowww.: )اإلليكتروني الموقع بزيارة التكرم

. 
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