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ال يبعد   (IRPA)اإلشعاع  من  للوقاية إن المؤتمر الدولي الخامس عشر للرابطة الدولية  تصدق،صدق أو ال 

     سوى أربعة أشهر! 

ونتمنى  عن التقدم الذي أحرزناه خالل األشهر الماضية  محدثة  زودكم بمعلومات  تا أن  iيسر  ، سكرتارية المؤتمر

      لكم جميعاً موسم عطلة رائع!

فضل  ألعروض تقديمية من قائمة  مع  العامة،من عقد الجلسات  (ICPC) انتهت لجنة برنامج المؤتمر الدولي

 الخبراء في العالم حول مواضيع مختلفة: 

المحاضر اسم المحاضرة 

السيفرت  محاضرة  
Eliseo Vano, Hospital Ntra. Sra. Del 
Rosario, Spain 

المخاطر الناتجة عن التعرض  وتاثير اآلثار الصحية  

لإلشعاع 

Peter Jacob, Helmholtz Zentrum 
München, Germany 

اإلشعاعية الوقايةمستقبل نظام  
Roger Coates, IRPA; Claire Cousins ICRP; 
Maria Perez, WHO; Uhm Jaesik, NSSC 

من اإلشعاع  الوقايةثقافة  
Helen Rycraft, IAEA; Bernard Le Guen, 
IRPA 

الوقايةم اتطوير نظ - مؤيناإلشعاع الغير  
Eric Van Rongen, ICNIRP; Emilie van 
Deventer, WHO 

تفهم الجمهور واالتصاالت  
Vincent T. Covello, Center for Risk 
Communication, USA 

والصحة العامة   مخاطر اإلشعاع: فوكوشيما 
Gillian Hirth, UNSCEAR; Kenji Kamiya 
Fukushima Medical University, Japan 

العلمية  ياتاألخالق 

Deborah Helen Oughton, Norwegian 
University of Life Sciences; Kun-Woo Cho, 
Korean Institute of Nuclear Science 

الهامة: بعض المواعيد النهائية 

؛ 2019ديسمبر   31سيتم تقديم إخطارات بقبول الملخصات الشفوية في   •

؛2019ديسمبر   31الملصقات في لقبول ملخصات  اخر موعد   •

. 2020فبراير  14آخر موعد للتسجيل المبكر هو  •
 !مع التخطيط المبكر www.irpa2020.orgالمؤتمر ، يرجى زيارة موقع والجوالت لمشاهدة المعالم السياحية  -

فرصة   IRPA15يسعدنا جًدا مساعدتك في جعل  و ورعاة للمؤتمر.العارضه بالشركات والجمعيات  IRPA15يرحب  -

 للمشاركين من جميع أنحاء العالم.  رابطة و معظيمة للترويج لشركاتك

 يتم تحديث حيث  YouTubeو Twitterو Facebookقنوات التواصل االجتماعي على لها   IRPA15 -15اربا  -

 IRPA15 ذلك على صفحاتمشاركة األخبار الخاصة بك مع الزمالء ومتابعة  اء رج دوريا. معلومات المؤتمر

http://www.irpa2020.org/


 

الدولية الخامسة   ا( ندوتهICRPمن اإلشعاع ) للوقاية الدولية الجمعية تعقد ، 2019نوفمبر  21إلى  17في الفترة من 

( والوكالة األسترالية  ARPSمن اإلشعاع )  للوقايةالجمعية األسترالية  ضيافة كان ذلك فياإلشعاعية. و  الوقايةحول نظام 

العالم. رد من انحاء ف 400  حيث جذب انتباه  أستراليا. أديليد،( في ARPANSA) واالمان النوويمن اإلشعاع  للوقاية

 اوالبيولوجي الطبيعيالنورم واالشعاع  –التحديات المستقبلية  –غطى مجاالت عدة  ( حيثARPSبمنتدى )البرنامج  وبدا

 االشعاعية. والتأثيراتوالتدريب النووية  تالمنشئا - بعده وما نالطيرا-االشعاعية والوقاية

والمصادر الطبيعية االخرى التعدين  ":المريخ  " و "الطب" و "مناجمالمجاالت رئيسية هي " ثالثندوة على الركز برنامج 

 Paul افتتاحية من موضوع محاضرةولكل  الفضاء. فياالشعاعية  والوقايةالطب  فيتحديات الوقاية االشعاعية –

Cuthbert،  المدير العام للمناجم فيBHP رائد فضاء من  ثيرك،وروبرت  األسترالي،المدير الطبي  ميرفي وبرندان

 . وكالة الفضاء الكندية

اإلشعاعية إلى الدكتورة  الوقايةميدالية بو لينديل لتعزيز  كازينز،كلير  ،ICRPرئيسة ت قدم االفتتاحية،خالل الجلسة 

االستخدامات الطبية   البيتية لدعم األبحاثالتي تحدثت بعد ذلك عن " (،المملكة المتحدة ،PHEإليزابيث أينزبري )

 متعددة ".ال التخصصاتفي  لإلشعاعات المؤينة

وستصدر أيًضا  ،BMU دعمل ويرجع هذاعلى الفور مجانًا والتي ستكون متاحة  الندوة،وقائع ICRP تنشرسوف 

 .من خالل موقعها على الويب الندوة لعروض تفيديوها

   2021نوفمبر  5-1 كندا، فانكوفر،في  الندوة الدولية التالية ICRPتعقد أيضا سوف 

 (  www.icrp2021.com  )انطر

 

 

 

 

 NIRورشة عمل من خالل  دورتها الدولية التاسعة (ICNIRP) اإلشعاعات غير المؤينة للوقاية منتعقد اللجنة الدولية 

عضاء  األ. بمساهمة من جميع 2020مايو  8-7 كوريا، في الفترة سيول،النسائية في  Ewhaجامعة  ،ECCفي 

ICNIRP  والعلماء من المعاهد الكورية الكبرى المشاركة في أبحاثNIR، نظرة شاملة ألحدث التطورات  تجدسوف و

فيما يتعلق بالتعرض للحقول  الخصوص،على وجه  اإلشعاع،من  الوقاية والمعروفة حاليا في مجال NIRالعلمية في 

 . الكهرومغناطيسية

من اإلشعاع وكيف ينظرون إلى  وقايةالفى مجال دواًر الدولية حول اهم الللمشاركين  NIRستوفر ورشة عمل  - كمقدمة

ة في نطاقات الترددات يالصح لوقايةلستخصص الجلسات الثالث األخرى كما الدولية.  الوقايةأدوارهم المختلفة في إطار 

للدراسة  NTPبما في ذلك الموضوعات المتعلقة بدراسة التحقق من صحة  البصرية،والنطاقات  ELFوالالسلكية 

والقضايا البيئية  الالسلكية،ونقل الطاقة  المحمولة،الهواتف امان و ، RFمن  سرطان الووباء  كوريا،في الحيوانية 

 2019المتوقع نشرها في نهاية عام  ICNIRPتحديث إرشادات تردد الراديو ن المتوفع وم. وامان لُيد ،ELFالمتعلقة بـ 

 الرئيسية لورشة العمل. المحاورحد ك 2020بداية عام  /

  المعلومات وجميع جائزة البرنامج والتسجيل يمكنكم االطالع على هذا الرابط حيث تجدوا التفاصيل عن

https://www.icnirp.org/en/workshops/article/workshop-nir2020.html 

http://www.icrp2021.com/
https://www.icnirp.org/en/workshops/article/workshop-nir2020.html


 

  يعتمد تحويل الجرعة الذي معامالت باستخدام  ه نواتج و للرادون  لغاز  تم حساب معامالت الجرعةتاريخيا 

للضرر اإلشعاعي المستمدة من الدراسات الوبائية التي تقارن المخاطر الناجمة عن   المسببةإلى القيم 

 الدولية للحماية من اإلشعاع  لجمعية  لر الخامس والستين  منشوضمن الالرادون واإلشعاع الخارجي. جاء هذا  

ICRP 65 . 

معامالت الجرعة   الجمعية نشرت  ،ICRP, 2007من اإلشعاع  للوقاية الدولية  الجمعية اوفقًا لتوصيات 

نفس النهج الذي يجب   جمعية . واقترحت ال3الجزء  137الستنشاق غاز الرادون في منشورها  المراجعة

باستخدام الحركة   األخرى،كما هو الحال بالنسبة للنويدات المشعة  نواتجهوالرادون غاز تطبيقه على 

عامل  ملفعالة الجرعة الإلى زيادة في  ر ادى التغي ذلك نتيجة . االشعاعية نماذج قياس الجرعات و الحيوية 

 الكهوف السياحية.  وعلى سبيل المثالمحددة الأكثر في حاالت التعرض  مرتين او تعرض الوحدة 

المعلومات العلمية المتاحة عن اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض   جمعية استعرضت الل ذلك،عالوة على 

توصي اللجنة   اإلشعاعية، الوقايةوألغراض  االستعراض،المتحللة. كنتيجة لهذا  ونواتجهلرادون لغاز ا

للتعرض لغاز   WLM 4-5x10-1من جميع األعمار من  للجمهور حساب الضرر لمعّدل المخاطر البمعامل 

 تحلله.   نواتجتوازن مع الفي حالة  Rn222الرادون 

الذي   UNSCEARجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري ل يشير تقرير أخرى،من ناحية 

( إلى أنه نظًرا لعدم اليقين من كل من  2019يونيو  14-10) 66تمت الموافقة عليه في اجتماعه رقم 

، فإن هذا يؤدي إلى مجموعة واسعة من تقديرات المخاطر وخلص  ةوالوبائي االشعاعية دراسات الجرعات 

تلك المستخدمة في تقارير  الحالية والوبائية مع االشعاعية  مراجعات الجرعات مع إلى أن القيم تتوافق 

UNSCEAR ،الجرعات   لحساب  تحويلال عامل مخلص إلى أنه ال يوجد سبب لتغيير  وبالتالي، السابقة

 . االشعاعية 

عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماًعا للخبراء للحصول على مشورة   الجديد،بناًء على هذا التطور 

  متطلبات   اعتمادا على ICRPاللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع الخبراء بشأن اآلثار المحتملة لتوصيات 

من   الوقاية. وخلص الخبراء إلى أنه ال توجد حاجة فورية لتغيير متطلبات BSSمعاير االمان االساسية 

  BSSوالمنظمات التي ترعى IAEA اإلشعاع ذات الصلة. كما أوصوا بأن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 تحويل الجرعة للوقاية من اإلشعاع.   معامالت استخدام بشأن  مرجعية   رقةبوضع و

  الوقاية الدول األعضاء إلى توضيح هذه المسألة المهمة من أجل تطبيق أكثر متطلبات  ج تحتا الجدير بالذكر 

 للتحكم في التعرض لغاز الرادون.  بشكل متوافق من اإلشعاع  

 



 

  . وهي واحدة من األعضاء المؤسسين 1958في عام  AIRPاإلشعاع  للوقاية من  اإليطاليةالرابطة تأسست 

الدولية للوقاية من    رابطةاستضافت أول مؤتمر دولي لل كما انها  IRPA  اإلشعاع  من  للوقاية  الدولية للرابطة

  الوقاية نشاطها لنشر ثقافة ومعرفة  ركيزتم ت في روما. منذ ذلك الوقت، 1966في عام IRPA     اإلشعاع 

  من اإلشعاع بين المهنيين والجمهور من خالل تنظيم االجتماعات العلمية والندوات واألحداث التي تتناول 

من اإلشعاع. وهي منظمة غير ربحية يأتي أعضاؤها من الجامعات والهيئات التنظيمية   الوقايةقضايا  معظم 

 .ما في ذلك األفراد والمنظمات ب والصناعات،والمجال الطبي  

اهتمام   وهوالبداية العلماء من  من اإلشعاع بين المهنيين وشباب  الوقاية التعليم ورفع الوعي الثقافي حول  ان

كارلو بولفاني للوقاية اإلشعاعية  العليا ل( "مدرسة 1نشاطين هامين: )وجدير بالذكر  وهما  . األساسي الرابطة 

مبادئ  المن أجل نشر  للوقاية من اإلشعاع  االيطالية  للرابطة  كهيئة دائمة 1984عام " ، التي تأسست في 

حيث  من اإلشعاع  الوقايةمن اإلشعاع وكذلك التطورات العلمية الجديدة في جميع مجاالت  للوقايةاألساسية 

من   ة الوقاي( ترجمة معظم منشورات 2حضرها مئات الطالب والمهنيين ؛ )تدربية  دورة  59ت نظم

، تقارير منظمة   ICRP)توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع  اللغة اإليطالية الى اإلشعاع ذات الصلة 

 .للوقاية من اإلشعاع  يطالية  اال  رابطة لا انشاطة  من اهموهذا ، وما إلى ذلك(  WHO الصحة العالمية

يعقد    للرابطة السنوى مؤتمرالللوقاية من اإلشعاع عدة اجتماعات علمية كل عام. إن  االيطالية   الرابطة  نظمت

التحديات   ن الكثير مالتي تغطي  علمية الجلسات الهو اجتماع يستمر ثالثة أيام مع  الخريف،عادةً في 

 . موجودة حاليا المن اإلشعاع األكثر صعوبة و  الوقاية قضايا ل والمستجدات 

وأهمها    تنظيمها،في  ت عدة اجتماعات موضوعية أو شارك  االيطالية   رابطةال نظمت  ،2019في عام 

  7إلى  5في الفترة من  ،ماجيور بحيرة   ستريسا،، الذي عقد في physical agent  المؤتمر الوطني السابع  

 . بمونتي البيئة في  وقابة ال بالتعاون مع وكالة   يونيو،

على مبادئ   ركز والذي أكتوبر،  18-16 بيروجيا،في  AIRP 2019انعقد المؤتمر الوطني السنوي لعام 

لإلشعاع غير   ات مقارنالدراسات وال. تم تخصيص جلسة محددة للكونجرس لمناقشة نتائج االمثلة التبرير و

إجراء قياسات دقيقة   فريقًا لقدراتهم على  16حيث تم اختبار  تورين، تم عقده مؤخًرا في  والذي  المؤين 

ُمنحت جائزة   المؤتمر،. في 5G شبكات الجيل الخامس المنبعثة من هوائيات  EMFsمن اجل وموثوق بها 

AIRP   تم تنظيم اجتماعين أصغر   ذلك،قدم أفضل عمل في المؤتمر. باإلضافة إلى  لمهنى شاب الذى

  19( حلقة دراسية ليوم واحد حول تقنيات ونُهج العالج للمواقع والبيئات الملوثة في فيرارا في 1حجما: )

التي تدرس  أحد أهم المؤتمرات الوطنية  والذي يعد  (،سبتمبر 18-20) Remtechسبتمبر خالل معرض 

  بوزولي، سبتمبر في  20التعرض لألشعة الكونية في عن  ناري مس( 2) الملوثة؛استعادة البيئات  امكانية 

 استضافتها أكاديمية بوزولي للقوات الجوية. 

اإلشعاع المؤين   معايرةاللقياس و بالتعاون مع المعهد اإليطالي  AIRPنظمت  ،2019في خريف عام 

(ENEAINMRI التمرين ) الرادون، والذي كان مفتوًحا لجميع المختبرات   حول كواشف غاز المقارنالثالث

  80 عدد المعامل المشاركةوبلغ . الناتج من البيئة في قياس التعرض لغاز الرادون  المهتمة باختبار مهاراتها

من المقرر عقد ورشة عمل دولية كاجتماع أخير لمناقشة  ومن دول أخرى.  25ومن إيطاليا  55معماًل: 

 في روما.  2020بر نتائج المقارنة في سبتم 



 

  JHPS-SRP-KARP ورشة عمل مشتركة   شبكة جيل الشباب  ، (2019عقدت باليابان في سينداي )ديسمبر 

 JHPS – JRSM  اإلشعاعياالمان  الجمعية اليابانية إلدارة بينبالتزامن مع االجتماع السنوي المشترك 

لشبكة جيل   JHPS – JRSM حضور ورشة العمل الحالية هي ورشة العمل المشتركة بين  كانت بداية قصة  ---

      SRPكما انضم   (20رقم نشرة االربا  )انظرالشباب التي عقدت العام الماضي في جيجو، كوريا 

 A. Sakoda (JHPS) - P. Bryant (SRP) بدأت ورشة العمل بالمالحظات االفتتاحية لكل من ----  

من شباب الشبكة الوطنية لجيل الشباب من الجمعيات    5شارك  حيث    الشباب(  شبكة جيللسة الصباحية )جلسة  الج  في

 . المشاركة باالربا

بحرية   ،(KARP – SFRP& CFRPو SRPو JHPS) وخططهم  بنشاطهم المشاركين ارك جميع حيث ش

 بعض القضايا الحالية والمستقبلية في الوقاية من اإلشعاع. 

من المهنيين والطالب الشباب أبحاثهم بمجموعة متنوعة من   22في الجلسة المسائية "الجلسة الفنية"، قدم 

البيئي، وقياس اإلشعاع والمحاكاة، والوقاية من اإلشعاع وتنظيمه، وتحاليل   الموضوعات مثل النشاط اإلشعاعي 

 الكيمياء اإلشعاعية، ومراقبة الطوارئ، والتطبيقات اإلشعاعية، واالتصال. 

لعنوان: المعالجة السطحية لبيضة الصدفة  من اليابان )ا N. Kataokaأخيًرا، نالت جائزة أفضل عرض تقديمي 

من مالوي )تمحيص موجز لجدول أعمال التطوير    EW Katengezaبواسطة شعاع إلكتروني منخفض الطاقة( و  

 Ha (KARP)في مالوي فيما يتعلق بالحالة التنظيمية الذرية للبنية التحتية(. اختتمت الورشة بمالحظات ختامية من  

- R. Coates (IRPA) . 

المهنيين والطالب ، مع بعض المدخالت من   هم شباب من الواضح أن المساهمين األساسيين في هذه الورشة  ----

  .ةعززت النقاش بطريقة إيجابي   الخبرة حيث المشاركين الكبار وذوي 

ي دفعة قد تشير الصورة إلى مدى روعة التفاعل فيما بينها. نأمل أن المناقشة والشبكات المكتسبة هنا يمكن أن تعط

 باإلضافة إلى المستقبل المهني للوقاية من اإلشعاع.  IRPA 15لنجاح 

 

 

 

 

 

 

 

 :دولة 13المهنيين والطالب الذين انضموا إلى ورشة العمل من  من 78صورة جماعية تضم 
 تحدة، وفيتنام()أستراليا، بنغالديش، الكاميرون، الصين، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا، مالوي، تايالند، المملكة الم



 

تبادل  اللتشجيع  2019عام لالمسح الثالث  (1) عدسة العينلتطبيق حدود جرعة الخاصة ب  IRPAاالربا  أطلقت مجموعة عمل

لمدة   من اجل الوقاية من االشعاعواسع للخبرات على المستوى الدولي وإلثبات النهج المتبعة لتقييم جرعة العين الناشئة ال

تم نشر  ،2019في عام  لعدسة العين.  لجرعةابشأن حد  ICRPاللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع ثماني سنوات بعد توصية 

  لإلشعاع.  عدد كبير من التقارير حول الجوانب المختلفة المتعلقة بتعرض عدسة العين

النظر لو تم  اآلليات حتىحتى لو تم النظر في العديد من  تماًما، ليست معروفةالمؤينة األشعة احداث المياة البيضاء بآلية  ---

 المساهمة: لعمليات اضوء مزيج من  في اآلياتمن   عديدلل في

  والخاليا منخفضة مع األدلة على أن الخاليا الظهارية  المسببة بجرعةالبيضاء  المياه ثلإلحدامعدل الجرعة  اهمية تأثير---

 التالف؛  النوويإصالح الحمض  حيث من (2) الجرعةاللمفاوية تستجيب بشكل مختلف لمعدل 

 المؤينة وبسبب األشعةتلقائيا  البيضاء المياه البشرية لحدوثعدسة ال ولخاليا نملمجموعة   محاكى نموذج  إعداد تمثيليتم 

   .(3)توقع الخطر نموذج بخدم . هذا النهج البيضاء للبشر المياهبيانات حصر إلعادة 

 ها. تم نشر خل الجراحيا التد   خاصة هناك عدد من الدراسات المتعلقة بالمجال الطبي و العين، جرعة عدسة بفيما يتعلق و

 

رقمي  نموذج ستخداماب (4التداخلية )على جرعة عدسة العين في األشعة األشعة  لموقف أخصائيبالنظر إلى التأثير الكبير 

 مونت كارلو؛اكواد استخدام  عن طريق  العين،لمحاكاة السلوك الشخصي وجرعة عدسة العين  الدقة لنموذج عالي

 حيثوصرفها  الصفراوية،األوعية الحرقفية والدعامات والقنوات  الكلوية،األوعية  الطرفية،إصالح تمدد األوعية الدموية ---

 ؛ (5)العين والغدة الدرقية وعدسة  على الجلد  تأثير لديها

وتناقش  الطبي،وأعضاء الفريق  وقاية المريض وامثلة (6)م لدراسات التى تمت على بعض الحاالت مثل االنصماتحليل ا ----

 وموضعه؛ جرعمقياس ال اختيار نوعجنبا إلى جنب مع 

م إطالق ت لعين،االشعاع لمن مخاطر  الحد بشأن الوعيزيادة من االشعاع ول مجال للوقاية في بالتعليم والتدريلتطبيق ---

 ؛(7) إللقاء نظرة على حالة المعرفة السينية تستخدمالموجهة باألشعة  تشمل اإلجراءاتللعاملين مراقبة خطط 

  ن ( الذي8البيطرية ) العاملين باألشعةترتدى بواسطة يجب أن  للعين،خاصة  واقية،ال تستخدم شاشة البيطري،في المجال ---

 . الرقمية الوميضية واالشعةاشعة يستخدمون كل من 

النووية التابعة لمنظمة التعاون  لوكالة الطاقةالتابعة  (،CRPPHاإلشعاعية والصحة العامة ) الوقايةفي سياق لجنة ---

الرئيسي  . الهدف--EDLE) -9) جرعة عدسة العين  متخصص بحدتم تشكيل فريق خبراء  (،OECDاالقتصادي والتنمية )

EGDLE، (وأصحاب المصلحة لتبادل الدروس المستفادة في   يين رقابهو توفير فرصة لل ،2019في يوليو  انشاطه بدأت التي

 .المهنيةالتعرضات   فيعدسة العين ل جرعة الالتنفيذ العملي لحد 
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من   الوقاية: تحسين اإلشعاعي  األمانب المؤتمر الدولي المعني  (IAEA) تنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 .2020نوفمبر  13إلى  9في الفترة من  النمسا، فيينا، -مقرها ب الممارسة وذلك عند اإلشعاع 

من اإلشعاع والتي يتعين على المجتمع الدولي   الوقايةيحدد المؤتمر التحديات الرئيسية في مجال وف س

 . المحتملة الممكنة وباإلضافة إلى الحلول   معالجتها،

كما هو منصوص عليه في معايير   اإلشعاعية، الوقايةتطبيق نظم  عند سيوفر منتدى لتبادل الخبرات كما 

تركز المناقشات على  ست  بيئة. الو لحماية العمال والمرضى والجمهور  الذرية،اقة للوكالة الدولية للط االمان 

اإلشعاعية باإلضافة إلى المعرفة العلمية الجديدة والتحديات   الوقاية  امالنظالمبادئ والمفاهيم األساسية 

 الجديدة.

ومنظمة   األوروبية،المؤتمر بالتعاون مع المفوضية  (IAEA) تنظم الوكالة الدولية للطاقة الذريةأيضا سوف 

ووكالة الطاقة النووية التابعة   (،ILOومنظمة العمل الدولية ) (،FAOاألغذية والزراعة لألمم المتحدة )

( وبرنامج األمم المتحدة  PAHOالصحة للبلدان األمريكية ) ومنظمة  والتنمية، لمنظمة التعاون االقتصادي 

 (. WHOظمة الصحة العالمية )( ومنUNEPللبيئة )

ستغطي جلسات المؤتمر جميع حاالت  كما يشمل نطاق المؤتمر مصادر اإلشعاع الطبيعي واالصطناعي. 

 الجرعة. حد و  هاالمثلاإلشعاعية: التبرير و وقاية التعرض والمبادئ األساسية الثالثة لل

 من اإلشعاع.  وقاية والمشغلين وغيرهم من المتخصصين في مجال الوالباحثين   رقابينال معا  سيجمع المؤتمر 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على صفحة الويب الخاصة بالمؤتمر: 

https://www.iaea.org/events/international-conference-on-radiation-safety-2020 
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