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 مدونة الرئیس 
 )IRPA(روجر �وتس ، رئیس 

 
أمر�كا الالتینیة (هافانا ، �و�ا) ، آسیا / أوقیانوسیا (ملبورن ، أسترالیا) ، أورو�ا  -كم هي سنة مثیرة لالهتمام! لدینا اآلن مؤتمراتنا اإلقلیمیة األر�عة 

هو مندوب، و  1500لحوالي  شتركحضور م�انت ناجحة �شكل ال �صدق ، � ذه (الهاي ، هولندا) وأخیرًا المؤتمر اإلقلیمي األفر�قي في تونس. �ل ه
من اإلشعاع  وقا�ةلجمعیات ال . �اإلضافة إلى ذلك ، لقد �نت محظوًظا بز�ارة المؤتمرات السنو�ة IRPA٪ من إجمالي مجتمع  10نحو  قاربما � 

 مندوب آخر إلى القائمة. 2000ضیف حوالي في الهند و�سرائیل والمملكة المتحدة والوال�ات المتحدة ، والتي تُ 

 إذن ، ما الذي �ستخرج من �ل هذا؟ حسًنا ، من الواضح أن مهنتنا بها الكثیر من التحد�ات والمصالح المشتر�ة ، وسأوضح �عضها أدناه.

ما �كفي من الناس ونتأكد من أنهم  كیف نجذب من اإلشعاع؟ وقا�ةال ممتهني من أین �أتي الجیل القادم من -هناك مخاوف �شأن مستقبل مهنتنا 
 هائًال ، وحماسهم ورغبتهم في المشار�ة مذهل.�ان عدد الشباب المشار�ین في هذه المؤتمرات  لكن بینما هناك تحد�ات ، هناك أ�ًضا أمل. أكفاء؟

 .IRPAفي الوقت المناسب داخل و ) في �ل مؤتمر ، و�بدو لي أن هذا تطور ناجح جًدا YGNلقد أجر�نا إطالقات إقلیمیة لشبكتنا للجیل الشاب (

، وطنمن اإلشعاع �الطبع على معالجة القضا�ا داخل ال  الوقا�ة عامل مهم آخر هو "الطا�ع الدولي" لمهنتنا. ینصب التر�یز األساسي لكل مجتمع 
عدد الشبكات اإلقلیمیة والدولیة التي �جري إنشاؤها هو شهادة على ف طنیة أمر واضح للغا�ة.لكن االعتراف �فوائد العمل والمشار�ة خارج الحدود الو 

�ما هو موضح في  -واضح أ�ًضا  ICRPو  IAEA   ،WHO / PAHOوالدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات الدولیة الرئیسیة ، �ما في ذلك ذلك.
 من اإلشعاع. وقا�ةوهي منطقة ذات موارد محدودة ومجتمع متناثر إلى حد ما في مجال الالمؤتمر األفر�قي األخیر ، 

أعاله  . لقد ذ�رت IRPAالعامل المر�ح اآلخر المشترك في جمیع هذه المؤتمرات هو االعتراف �أهمیة العدید من الموضوعات الرئیسیة الحالیة لـ 
�بیرة. وتشمل هذه ثقافة السالمة من اإلشعاع ، �شكل ومصلحة ، لكن برامجنا األخرى تبدو أ�ًضا ذات أهمیة  )YGN( شبكتنا للجیل الشاب أهمیة

تخاذ القرارات  عام وخاصة في قطاع الرعا�ة الصحیة. �مثل الفهم العام لإلشعاع والمخاطر دائًما مصدر قلق واهتمام �بیر ، وتأكیدنا الحالي على ا
وقد  -، والمحافظة في تقییماتنا ، وضمان القیمة مقابل المال للمجتمع  ALARA�ما في ذلك قضا�ا مثل "المعقولیة" في  -�جرعات منخفضة 

 في المناقشات. انعكست جمیعها 

یلعب �الفعل دوًرا رئیسًیا في مهنتنا ، و�شجع التعاون بین المهنیین ، و�ثیر و�ستكشف القضا�ا الرئیسیة و�ر�ط  IRPAهذا �عطیني ثقة �بیرة �أن 
 �شكل فعال مع شر�ائنا الدولیین الحیو�ین.

 



IRPAثقافة السالمة من اإلشعاع في الرعا�ة الصحیة: مبادرة مشتر�ة بین  و   WHOO و   IOMP 

 
 ) IRPA(برنارد لو جو�ن ، المدیر التنفیذي لـ 

 
أصبحت ثقافة السالمة من اإلشعاع  تنفیذها.في تتضمن اتجاهات الرعا�ة الصحیة في جمیع أنحاء العالم تطورات علمیة وتكنولوجیة سر�عة التقدم 

من اإلشعاع  وقا�ةلها دور شرعي في القطاع الطبي. و�متا�عة لنشر المبادئ التوجیهیة إلقامة ثقافة لل IRPA موضوع اهتمام متزاید وأهمیة عالمیة.
في مجال الرعا�ة الصحیة. بینما  )RSC( هي ثقافة السالمة اإلشعاعیة، WHOو  IRPA، IOMP، �انت مبادرة مشتر�ة بین  2014في عام 

تتحسن السالمة اإلشعاعیة للمرضى والموظفین ، هناك حاجة التخاذ إجراءات لتطو�ر ثقافة السالمة ودمج اإلجراءات مع ثقافة السالمة في  
 المستشفیات.

یة والهیئات التنظیمیة والسلطات الصحیة  تم تنظیم سلسلة من ورش العمل في مناطق مختلفة من العالم ، جمعت ممثلین عن مقدمي الرعا�ة الصح
�ان الهدف من حلقات العمل هذه هو جمع  والمصنعین وجمعیات المرضى ، لجمع التعلیقات وتحدید العناصر الرئیسیة لثقافة السالمة من اإلشعاع.

والغرض من ذلك هو  ).RSCلسالمة من اإلشعاع (قضا�ا السالمة والثقافة في المناطق المختلفة للمساعدة في تحدید أولو�ات تأسیس وصیانة ثقافة ا
، �جزء من برنامج ثقافة السالمة المستدامة في أماكن الرعا�ة الصحیة.  ثقافة السالمة من اإلشعاع حما�ة و تطو�ر وثیقة إطار�ة توفر إرشادات إلنشاء 

لنا وساهمت في الوثیقة. ستنظم ورشة عمل إقلیمیة أخیرة في سان دییغو في فبرایر المقبل ، �عد االجتماع ) IAEA( و�الة الطاقة الذر�ةالانضمت 
 IRPA15�جب أن تكون الوثیقة النهائیة جاهزة لمؤتمر  وستكون فرصة لتقد�م ومناقشة هذه المسودة األولیة األولى. HPSالثاني والخمسین لمنتصف 

 .2020في سیول في مایو 

من اإلشعاع على مستوى ثقافي مشترك داخل منظمة ما هو إلى حد �عید الطر�قة األكثر فعالیة لتقد�م  وقا�ة: إن تضمین الIRPAشعار في لدینا 
  التحسین المستمر في ثقافة السالمة من اإلشعاع في الرعا�ة الصحیة �جب أن تكون مسؤولیتنا المشتر�ة! األداء الذي نطمح إلیه جمیًعا.



IRPA تعزز أنشطتها في مجال اإلشعاعات غیر المؤ�نة  سوف 
 

 )IRPA EC(كالوس هنر�كس وسیغوردور ماغنوسون ، 
 

، 2017) في عام EC) خالل اجتماع المجلس التنفیذي (ICNIRPمن اإلشعاعات غیر المؤ�نة ( وقا�ة�عد مناقشة حول الدعم المالي للجنة الدولیة لل
حول أنشطتهم واهتماماتهم في مجال اإلشعاعات ) AS( مشار�ةمن الجمعیات ال االستعالممن أجل  2018م ر في ر�یع عاتم تطو�ر استبیان قصی 

 غیر المؤ�نة.

 ؟ )NIR( اإلشعاعات غیر المؤ�نة هل لدى مجتمعك أنشطة في مجال .1

 ال  نعم                    اإلشعاع البصري (غیر متماسك) 
 ال  نعم                                         أشعة اللیزر

 ال  نعم                               مجال �هرومغناطیسي

 الخاص �ك: ) AS( مشار�ة الجمعیات الیرجى وصف أنشطة  .2

 ؟اإلشعاعات غیر المؤ�نةبتطو�ر إجراءات في مجال  IRPA: هل سیكون من المفید أن �قوم  مشار�ةالجمعیات الما تراه حسیب  .3

 ال  نعم
 ؟ �ك ةالخاصمشار�ة لجمعیات الل IRPA أي نوع من األنشطة والدعم تتوقع من .4

 ؟ اإلشعاعات غیر المؤ�نةالمستقبلیة في مجاالت  IRPA�ك مستعدون لدعم أنشطة  ةالخاص مشار�ةالجمعیات الهل أعضاء  .5

 یرجى تقد�م معلومات االتصال:  

 

في جمیع المجاالت (البصر�ة، �النشاط ت ح ر ص شار�ة٪) هذه الجمعیات الم 60غالبیة (>  ).ASجمعیة مشار�ة ( 17تم تلقي اإلجا�ات من 
دراسة استقصائیة في ا المجال. و�جراءات مكثفة في هذ إستراتیجیةلتطو�ر  حاجة�  IRPA أن اللیزر، المجاالت الكهرومغناطیسیة) ، مما �شیر إلى

إلشعاع مع ا�ما هو الحال  أنها تحتاج إلى نفس الشيءعلى  �شفت ، IRPAاألنشطة والدعم الذي تتوقعه من �  تتعلق ،مشار�ةتا�عة للجمعیات ال
 المؤ�ن.

، إن  WHOو  ICNIRP التي طورتهانشر مبادئ توجیهیة ومعاییر �شأن السالمة من اإلشعاعات غیر المؤ�نة  شار�ةطلبت �عض الجمعیات الم
�جمع نتائج علمیة و�قدم توصیات ، ولكن ال یوجد حالًیا سوى معاییر و�رشادات محدودة في مجال  ICNIRPوجدت. تمت اإلشارة إلى أن 

 للمساعدة في ملئها. IRPAفجوة لـ  دوجو اإلشعاعات غیر المؤ�نة ، لذلك من الواضح 

یبدو أن هناك اختالًفا �سیًطا بین  .مشار�ة�ان سمة رئیسیة أخرى الستجا�ات الجمعیات ال والتواصل �شأن اإلشعاعات غیر المؤ�نة الوعي المجتمعي
 ) في هذا المجال (�ما في ذلك الطب). NIRاإلشعاعات المؤ�نة واإلشعاع غیر المؤ�ن (

في  اإلشعاع غیر المؤ�ن�العمل على  IRPAو�ان هناك اهتمام قاطع في  لتنفیذي إلى أن هناك نتیجة إ�جابیة للغا�ة للمشاورةخلص المجلس ا
) �شأن اإلشعاعات غیر المؤ�نة. ُطلب من الجمعیات المنتسبة ترشیح أعضاء لهذه المجموعة TGفر�ق مهام جدید ( IRPAتقرر أن ینشئ  المستقبل.
 .2018نها�ة عام الفنیة قبل 



NSFS اإلشعاع من  وقا�ةل ، جمعیة الشمال ل 
 

 (ر�تفا بلي ، ستوك)
 

قام بترتیب االجتماع األول ،  �مبادرة من البروفیسور رولف سیفرت. 1964یونیو  10) في NSFSاإلشعاع ( من وقا�ةللتأسست جمعیة الشمال 
عقد االجتماع العام األول   من اإلشعاع من بلدان الشمال (الدنمارك وفنلندا وأ�سلندا والنرو�ج والسو�د). وقا�ةالذي ضم أشخاًصا ناشطین في مجال ال

 عاما. 50هو مجتمع قابل للحیاة ، والتي �انت قادرة على إصالح اجتماعات منتظمة ألكثر من  NSFS .1966في ستو�هولم في عام 

من اإلشعاع والسالمة النوو�ة ، مع مجموعة �بیرة من  وقا�ةوعة واسعة من األنشطة في مجال اللدى بلدان الشمال األورو�ي الخمسة جمیعها مجم
. سیكون �ل بلد صغیًرا جًدا  NSFSلدیها إمكانیة أن تتحد في إطار  )شبه حرجة( متیقظة في �ل بلد ، هناك مجموعات المهنیین العاملین فیها.

ومع ذلك ، �انت هناك أنشطة   تمكنت من توفیر منتدى لذلك. NSFS�حیث یتعذر علیه إجراء الشبكات والمؤتمرات متعددة التخصصات ، لكن 
من  وقا�ةحول ال خالل مؤتمر 2018تم تنظیم المسا�قة في یونیو حیث  مثل هذا الحدث �ان مسا�قة في فنلندا. .NSFSوطنیة صغیرة في إطار 

في  2019یونیو  14-10الشمال في  IRPAالفائز دعوة للمشار�ة في  NSFSمنحت  (هیئة اإلشعاع والسالمة النوو�ة). STUKاإلشعاع نظمته 
 هلسنكي.

الشمال   من اإلشعاع". سیتم عرض ومناقشة أحدث مقار�ات وجهات نظر بلدان وقا�ةهو "المستوى التالي في الالشمال  IRPA 2019موضوع 
 .www.nsfs.orgاألورو�ي ودول العالم خالل االجتماع. �مكن العثور على معلومات المؤتمر على صفحة الو�ب 

 

 
  

http://www.nsfs.org/


 من اإلشعاع  وقا�ة �شأن ال IRPAالمؤتمر اإلقلیمي الخامس آلسیا والمحیط الهادئ 
 

 )ARPS(كامیرون جیفر�ز ، الرئیس السابق المباشر ، 
 

في  2018مایو  23إلى  20) في الفترة من AOCRP-5من اإلشعاع ( وقا�ة�شأن ال IRPAانعقد المؤتمر اإلقلیمي الخامس آلسیا والمحیط الهادئ 
تم تنظیم المؤتمر  یر المتطورة وتصور المخاطر والفرص".المعای  من اإلشعاع: وقا�ة"القضا�ا الرئیسیة في ال AOCRP-5�ان شعار  ملبورن أسترالیا.

 ،IRPA) بدعم من شر�ائنا في جمعیات الوقا�ة من اإلشعاع في آسیا �اإلضافة إلى ARPSمن اإلشعاع ( وقا�ةمن قبل الجمعیة األسترالیة لل
IAEA، ICRP، IOMP، UNSCEAR  وWHOO . 

ي عرض تقد�م 126�ان هناك  دولة إلى مر�ز ملبورن للمؤتمرات. 16مشارك من  300ناجًحا للغا�ة حیث انضم أكثر من  AOCRP-5كان 
یم تسع سلتم ت  ) مع مأد�ة غداء مخصصة للتواصل.YGN. تم عقد جلسة متكاملة لشبكة األجیال الشا�ة (محور 21ملصًقا في  50شفهي و 
 إعادة المشار�ة في الموضوعات ذات االهتمام المشترك.مر ، مما أتاح الفرصة للمندو�ین المؤت خالل  دورات تدر�بیة استراحات

 )Ronald Rosen( منح جائزة رونالد روزن  ARPS ورسر من دواعي  .لجمهورا والختیارمنحت الجوائز ألفضل عالم شاب ، وأفضل ملصق 
عقدت جلسات خاصة حول الوقا�ة  .ARPSن هو أحد األعضاء المؤسسین لـ رونالد روز حیث ؛  AOCRP-5االفتتاحیة ألفضل عالم شاب خالل 

من  جلسة مائدة مستدیرة خاصة مع الممثلین .ثقافة السالمة في الرعا�ة الصحیةلطوارئ ، و في حالة اواالستجا�ة  التأهبمن اإلشعاع في الطب ، 
والفرص على المواد المشعة التي تحدث �شكل طبیعي  التنظیمیة التحد�ات ةناقشلم ة والتنظیمیة والسلطات الوطنیة والدولیةی الصناع الهیئات

)NORM التعدین ومعالجة المعادن.مجال ) في 

 . AOCRP-5نود أن نشارك النقاط الرئیسیة التالیة خالل 

هناك تحٍد لهؤالء الفیز�ائیین  من اإلشعاع. وقا�ةلمهنة ال مهم وإن صوت هؤالء الفیز�ائیین الطبیین الذین هم أ�ًضا أعضاء في فرق العمل ه .1

 من اإلشعاع أثناء التطبیقات الطبیة لإلشعاع.  وقا�ةالذین �حتاجون أ�ًضا إلى توفیر مراقبة ال

تدابیر  واقتراح، معه  أقلمنشاط إشعاعي معین والت على  التعرف �سهولةو على تحدید  من اإلشعاع قادر�ن وقا�ةي الهن ت م�جب أن �كون م .2

 اإلشعاع. می نظت ل ولحلتقد�م من اإلشعاع واثقین في  وقا�ةال يهن ت مم�جب أن �كون  مل مع المخاطر المحددة.للتعا

�جب أن تعمل   أوجز أهمیة التطبیق المناسب للوائح. والعبء الخفي للمحافظة " "الحكمة المتعلق بـ الرئیسي هعرض في روجر �وتس  .3

 من اإلشعاع. وقا�ةمقار�ة "متدرجة" قابلة للقیاس لل الصناعة والجهات المنظمة مًعا لتطو�ر 

من اإلشعاع ، نحتاج إلى أن نكون قادر�ن على توفیر  وقا�ة�ممارسین لل �جب أن �كون اإلشعاع غیر المؤ�ن موضوًعا معّزًزا في مهنتنا. .4

 المعلومات للموظفین والمجتمع.

من اإلشعاع في مومباي ،  وقا�ة�شأن ال IRPAسیعقد المؤتمر اإلقلیمي السادس آلسیا والمحیط الهادئ  ال �مكننا االنتظار للحاق في المؤتمر القادم.
 .2022الهند في عام 

  



 �شأن الحما�ة من اإلشعاع  IRPAالمؤتمر اإلقلیمي الخامس آلسیا والمحیط الهادئ 

 )ARPS(كامیرون جیفر�ز ، الرئیس السابق المباشر ، 

 

 


