
 

  في هذا العدد:

  . مرحبا بكم في نشرة اإلربا.١

  . أخبار المجلس التنفیذي لإلربا.٢

  . مؤتمر اإلربا الرابع عشر.٣

  الوقایة باإلربا:. أخبار جمعیات ٤

جمعیة الوقایة اإلشعاعیة الكامیرونیة 

)CRPS(  جمعیة الفیزیاء الصحیة +

  ).JHPSالیابانیة (

  . مؤتمرات اإلربا اإلقلیمیة.٥

  مسئولي اإلربا:

  كریستوفر كلیمنت الرئیس:

  برنارد لیجان نائب الرئیس:

  المحررین:

  شون شانج لي + على شون شترین

  المرتبطة:االتصال بالجمعیات 

  أدلین جاو

  مدیري الموقع اإللیكتروني:

  أندى كرم + كریس مالكولم صن

  مدیري وسائل اإلعالم االجتماعیة:

  سیفین ناجلس + كریس مالكولم صن

  مراجعي الوسائل اإلعالمیة:

  میالني ریكارد

  رالف توماس

  سیفین ناجلس

  یانج كي لیم

  دونكن ماك كلوري

  داي سوكي شجي یاما

 )IRPA( نشرة الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیةمرحبا بكم في 

نه لمن دواعي سروري البالغ أن أعرض العدد األول من نشرة الرابطة الدولیة للوقایة إ     

وقد وصل عددهم حتى اآلن إلى نحو  ،أعضاء الرابطة األفاضلعلى جمیع  )IRPA( اإلشعاعیة

ألن تكون الصوت الدولي  )IRPA( ) عضو. تسعى الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة١٨٠٠٠(

في  -تستهدف هذه النشرة الفصلیة الجدیدة ولذلك للمهنیین العاملین في مجال الوقایة اإلشعاعیة. 

على الرغم من أنها موجهة أساسا للسادة أعضاء  ،هذا الهدف تحقیق جزء مهم من -المقام األول 

 .الرابطة
) جمعیة المشاركة، ومعرفة المزید حول ما یجري ٤٩على سبل مساعدة جمیع أعضاء التسعة وأربعین (  (COP)لجنة مطبوعات الرابطةالتي أجریت على تجدیدات الوقد ركزت 

 . هدفت هذه المراجعةموقع خالل العام الماضيلأنه قد تم إجراء مراجعة شاملة لبانتظام یالحظ  )irpa.net(من یتابع موقع الرابطة اإللیكتروني خارج أقطارهم ومناطقهم اإلقلیمیة. و 

كأوضح ما  –. وهذا یشمل التغذیة اإلخباریة المستمرة على موقع الرابطة، ویظهر أثر التغییر البارز على الموقع سهولة الحصول على المعلومات التي یتم البحث عنهالى زیادة إ

وسائل االعالم شتى رابطة اآلن بقوة وثقة على رأس المشهد في على الصفحة الرئیسیة للموقع، والتي صارت متمیزة بحق، وأمست أكثر فعالیة من ذي قبل. وتتواجد ال -یكون 

(فیس بوك) إبداء إعجابه بالصفحة؛ كنتیجة منطقیة لما یجده فیها من أنشطة متنوعة. وكذلك یمكنه متابعة نفس  االجتماعي. ویمكن لزائر الصفحة على موقع التواصل االجتماعیة

 - لته أو أن أحدهما أو كالهما محجوبان في دو  –النشاط على موقع (تویتر) أحد أشهر المواقع االجتماعیة العالمیة. ولمن ال یرغب في متابعة أنشطة الرابطة على هذین الموقعین 

أو استخدام  ،تمكن القراء من متابعة آخر أخبار الرابطة دون الحاجة لزیارة كل موقع یخص الرابطة على حدةی حیث )؛IRPA RSS feed(یمكنه التسجیل على (آر إس إس) 

 ).irpa.net( الموقع اإللیكتروني ید اإللكتروني من خاللالتسجیل المباشر للحصول على تحدیثات البر عبر المحتوى لنقله إلى موقع آخر، أو  ةالمستعملة في كتاب التقنیة

. ویمكن اعتبار النشرة الحالیة امتداد وتلك القنوات اإلعالمیة الجدیدة تعتبر بمثابة وسائل رائعة للتواصل السریع والمنتظم، ولكنها أكثر تركیزا على الرسائل القصیرة نسبیا     

الوسائط اإلعالمیة التي سبق عرضها؛ حیث  باقيأن تكون أقل تواترا من  طبیعي. وٕانه ألمر اإلعالميدوات الرابطة المستخدمة في االتجاه للوسائل اإلعالمیة األخرى، واستكمال أل

؛ من ذلك أنه اأكثر من سلبیاته لهاة یجابیلكن النقاط اإل ،سلبیاتو إیجابیات  اله -تحدیدا  –هذه النقطة و  .فصلیةألنها  ؛) أشهر٣سوف تصدر كل ثالثة ( –كما هو مخطط  –أنها 

جیدة؛ حیث یتم تسلیط له میزة  الوضع هذاو سوف یتم من خاللها إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات القلیلة التي سوف یتم اختیارها بعنایة بالغة، وبعد تأن ودراسة كافیة. 

) تویتة. ومیزة أخرى هي إمكانیة الوصول ١٤٠مما یمكن أن تسمح به ( –قلیال  -، بدرجة أكثر یةضلفوذات األبعنایة  ةختار لماألخبار االموضوعات و الضوء على عدد قلیل من 

)، إال أنها لیست اللغة IRPA( إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف؛ حیث أن النشرة سوف تصدر بلغات عدة؛ بالرغم من أن اللغة اإلنجلیزیة هي لغة العمل في اإلربا

  بطریقة صغیرة في البدایة. من أعضاء الرابطة. ویأمل القائمون علیها أن تساعد هذه النشرة في عبور الحواجز اللغویة المختلفة، وتتخطاها؛ لتصل إلى حیث یراد، ولواألولى لكثیر 

  سؤال: كیف یمكن أن یتحقق ذلك؟ -وهذا حقه  – القارئقد یتبادر إلى ذهن اآلن و 

بقبول إضافة أعضاء جدد متطوعین. األعضاء األساسیین في اللجنة من كندا،  ؛قوة استثنائیة ةاألساسی (COP)جنة مطبوعات الرابطة الجواب بسیط: أضفنا ألعضاء ل     

معین، أعضاء هذا الفریق یتولون وسائل االعالم الال مقیميمن  الرابطة فریقالوالیات المتحدة األمریكیة. لدي  إلىوفرنسا، وألمانیا، والیابان، وكوریا، والمملكة المتحدة، باإلضافة 

البنود ذات االهتمامات العریضة لدى  على- بتأن  –أفراده باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة والیابانیة، والكوریة، ویمر ذات الصلة المواقع على مراجعة منشورات الرابطة 

في  كریمال القارئهل ترغب أیها  .األساسيم على المواقع االجتماعیة الشهیرة، وبالطبع هذه النشرة ذات االهتمام وسائل االعال إلى)، باإلضافة irpa.netالقائمین على إدارة موقع (

اهتمامات الرابطة. وعلى المتطوعین أن  االنضمام إلى الفریق؟ نحن بحاجة الى مزید من المعلقین والمراجعین عبر الوسائل اإلعالمیة المختلفة؛ إلضافة مزید من اللغات إلى مظلة

  pub.dir @ irpa.net :التالي اإللیكترونيعبر البرید  بيصال االتمنك التكرم بجو ر لترجمة هذه النشرة الفصلیة. إذا كنت مهتما أ الكافيیكون لدیهم االستعداد 

                     كریستوفر كلیمنت                                                                                                                                   

 )IRPA( مدیر منشورات الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة                                                                                                                     

 على شبكة االنترنت الدولیة )IRPA( الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیةمواقع 



 

  لإلربا: التنفیذي المجلس أخبار

  :)IRPA(واإلربا ) FORO(اتفاقیة تعاون بین الفورو 

 وقع الرؤساء المنظمین ،٢٠١٣ عام دیسمبر في     

) FORO(الالتینیة  ألمریكا والنووي للمنتدى اإلشعاعي

على ) IRPA(اإلشعاعیة  للوقایة الدولیة ومسئولي الرابطة

التعاون فیما  أنشطة بشأن اتفاقیة تتضمن عدة ترتیبات

 هو -لمن ال یعلم  – )FORO(الفورو  ومنتدى. بینهما

ربحیة، تسعى لتشجیع وتعزیز النواحي  غیر مؤسسة

مستوى یتفق  أعلى وذلك على واألمن، واألمان، اإلشعاعیة

 في التنظیمیة المرجعیة الدولیة، مع السلطات والقواعد

والدول األعضاء في الفورو هي  الحالیة. الدول األعضاء

 وٕاسبانیا وبیرو والمكسیك وكوبا وشیلي والبرازیل األرجنتین

 تعزیز هو االتفاق من هذا وكان الهدف. وأوروجواي

 اإلشعاعیة؛ مجال الوقایة في المنظمتین كلتا التعاون بین

وتنظیم  تدریبیة مشتركة، دورات تنظیم وذلك عبر

 لمنتدى ممثلي الدول األعضاء المباشرة بین االتصاالت

 الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیةو  )FORO(الفورو 

)IRPA( من خالل روابط مشتركة ومتفق علیها ؛ وذلك

 بهم على شبكة االنترنت على المواقع اإللیكترونیة الخاصة

المقبلة فیما  األحداث عن الدولیة، كما أنها تتیح معلومات

 وتحدید مجاالت التعاون التي یتفق علیها، بین هذه الدول،

  .المستقبلي المشترك وكذلك أماكن العمل

  المجتمعیة لمنشورات اإلربا:المشاركة الداخلیة 

العلمیة  بین الجمعیات المعلومات تبادل لتسهیل     

 فقد تم إنشاء مشروع )،IRPAالمشاركة في رابطة اإلربا (

العلمیة  للجمعیات یسمح والذي تتم تجربته حالیا، تجریبي

المشاركة من بعض الدول األعضاء ممثلة في الوالیات 

المتحدة،  والمملكة فرنسا،و  وكندا، األمریكیة، المتحدة

 وٕاذا. مطبوعات بعضها البعض إلى المتبادل بالوصول

وعلى خیر ما یرام في هذا  جید بشكل االمور سارت

 التبادل سوف یمتد لیشمل الجمعیات االتجاه فإن هذا

  .العلمیة في باقي الدول األعضاء المشاركة

تنقیح سلسلة األمان اإلشعاعي وتضمینها في دول 

  األوروبي: االتحاد

قبل مجلس  ٢٠١٣في الخامس من دیسمبر عام      

 االتحاد المقدم من لجنة األوروبي االقتراح االتحاد

اإلشعاعي األساسیة التي تعتمد  األمان األوروبي لمعاییر

وذلك  ،)BSS(اإلشعاعیة  على سلسلة األمان في الوقایة

 االقتصادي البرلمان األوروبي والمجلس مع التشاور بعد

 القادمة األربع السنوات مدى وعلى. واالجتماعي للجنة

 من األوروبي بتنفیذ هذه المعاییر فسوف تلتزم دول االتحاد

 القانون في األعضاء، كما سوف یتم تضمینها الدول قبل

ویمكن متابعة التفاصیل عبر الرابط  .الوطني لكل دولة

اإللیكتروني التالي: 

http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L

:2014:013:SOM:EN:HTML                      

      

والذي سوف یعقد بمدینة  )١٤بكل السعادة وبالغ السرور ندعوك للمشاركة في مؤتمر اإلربا الدولي الرابع عشر (     

) مایو ١٣-٩الخالبة الساحرة، وذلك في الفترة من ( جنوب إفریقیا، ذات الطبیعة مدن وأجمل (كیب تاون) إحدى أعرق

مشاركة الخبرات، ومواجهة التحدیات في مجال الوقایة اإلشعاعیة، والتي . والفكرة المحوریة للمؤتمر تدور حول ٢٠١٦

  یعكسها الشعار التالي:

 

 لمؤتمر اإلربا )٥٠( الذكرى الخمسین والمؤتمر الرابع عشر یصادف مناسبتین فریدتین من نوعیهما؛ أوالهما هي     

)IRPA(  وثانیتهما  - ١٩٦٦، وعقدت مؤتمرها األول عام ١٩٦٤تأسست الرابطة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة عام  -األول 

  .األفریقیة القارة في یعقد )IRPAدولي لإلربا ( مؤتمر أول سیكون أنه

. والصناعة الطب في األشعة المؤینة استخدام وباع ممتد مع طویل تملك تاریخ أفریقیا یجدر التنویه إلى أن جنوب      

 النظائر وٕانتاج النوویة الطاقة وتولید الیورانیوم، تعدین مجاالت في هام بدور اقتصادي تساهم بها النوویة كما أن الصناعة

 الناشئة االقتصادات مجموعة ضمن واألفریقیة اإلقلیمیة في الشؤون هاما دورا تلعب افریقیا وهذا یعنى أن جنوب. المشعة

 المستفادة الدروس لتبادل ثمینة فرصة على توفیرالذي یعمل  المؤتمر لموضوع خاص معنى تحقق األبعاد هذه. العالم في

  .التحدیات الناشئة لمناقشة العالمي، وكذلك على المستوى اإلشعاعیة مجال الوقایة في

وتبرز خصوصیة المؤتمر وأهمیته في اشتماله على برنامج علمي وتقني شامل، وبرنامج عمل محدد للمجتمعات      

جتماعیة والثقافیة األفریقیة الدافئة بطبعها؛ مما ینعكس بالود والحیویة على كافة أنشطة المنتسبة للرابطة، والمناسبات اال

  ، فهل نراك معنا فیها آنذاك؟٢٠١٦المؤتمر. ونحن نتطلع إلى استضافتك في كیب تاون الجمیلة في عام 



 

  مرحبا باإلضافة الجدیدة إلى اإلربا

  مجتمع الوقایة اإلشعاعیة الكامیروني

 –) IRPA( كعضو جدید في عائلة اإلربا  (CRPS)اإلشعاعیة الكامیرونیة الوقایة جمعیة نقدم أن سرورنا دواعي لمن إنه     

 بجمعیة االعترافتم  لقد. المقالة هذه وكاتب  (CRPS)اإلشعاعیة الكامیرونیة الوقایة جمعیة رئیس سیدو،. والصورة للسید س

الخامس  االجتماع ؛ وذلك في )IRPA( ) في رابطة اإلربا٤٩( المشاركة رقم كالجمعیة  (CRPS)اإلشعاعیة الكامیرونیة الوقایة

اإلشعاعیة  الوقایة جمعیة تتلخص أهداف. م ٢٠١٣ في یولیو عام أوتاوا بكندا، في التنفیذي للرابطة للمجلس )٦٥والستین (

باألبحاث  واالرتقاء والمعلومات، المعرفة تعزیز خالل من اإلشعاعیة لتثبیت مكانة الوقایة قدما المضي في  (CRPS)الكامیرونیة

اإلشعاعیة  الوقایة أنشطة جمعیة وتشمل. المجال الحیوي هذا في العاملین التواصل الجید للمهنیین فرص وتوفیر ذات الصلة،

 معلومات ونشر المعاییر وتنظیمها وتطویرها، ووضع اإلشعاع، علوم مجال تشجیع وتطویر األبحاث في   (CRPS)الكامیرونیة

  .اإلشعاعي األمان

 التي األنشطة في -بفاعلیة  – شاركوا عضوا ثالثین من تضم أكثر  (CRPS)اإلشعاعیة الكامیرونیة الوقایة وبدایة من المهم التأكید على أن جمعیة     

هؤالء  وبعض. المنبثقة عنهاالنوویة، والتكنولوجیا التي تعتمد علیها، وتلك  العلوم مجال في األبحاث في االستخدام، وتطویر المؤینة األشعة تعتمد على

أحد  اإلشعاعي للبیئة ویعتبر المسح. الوسطى أفریقیا وجمهوریة برازافیل والكونغو تشاد، الجوار مثل دول من األعضاء ال ینتمون إلى الكامیرون؛ بل إنهم

 البحوث معهد في النوویة التكنولوجیا بقسم البحثیة والمعامل  (CRPS)اإلشعاعیة الكامیرونیة الوقایة التي نفذتها جمعیة تطورا األكثر األنشطة أهم

في جامعة  وفیزیاء الكم والبصریات، والذریة، الفیزیاء الجزیئیة، ومركز یاوندي، جامعة في العلوم لكلیة التابع النوویة الفیزیاء ومعمل والتعدین، الجیولوجیة

شیبا  اإلشعاعیة في للعلوم الوطني والمعهد سویسرا، بلوزان في اإلشعاعیة الفیزیاء عهدم البناء مع التعاون بفضل األنشطة هذه وقد أجریت. دواال مدینة

  :التي أجریت؛ مثل الدراسات ونسوق اآلن بعض نماذج. الذریة بفیینا في النمسا للطاقة الدولیة بالیابان، وكذلك مع الوكالة

 بالكامیرون)؛ ولولودورف (في بولي الیورانیوم مناطق في للجمهور اإلشعاعیة التعرضات 

 والكامیرون)؛ باكاسي (في النفطیة المنطقة في للجمهور اإلشعاعیة التعرضات 

 ؛)بالكامیرون ولولودورف بولي في( الیورانیوم مناطق في والثورون المغلقة األماكن في الرادون غاز 

 باستخدام البیئي المسح )EDXRF؛)بالكامیرون أویا وباتورى بیتارى في( الذهب تعدین في جاما ) ومطیاف 

 المختصة؛ السلطات والبیئة، ورفعها إلى الجمهور بشأن اإلشعاعیة الوقایة صیاغة توصیات 

 الثقیلة اإلشعاعیة والمعادن النشاطیة( البیئي المسح اإلشعاعي ) على التوالي؛ على٢٠١٣ ،٢٠١٢( عامي محلیین في مؤتمر وورشة عمل تنظیم 

 النوویة)؛ واألجهزة

 الكامیرونیة؛ یاوندي جامعة في العلوم كلیة في اإلشعاعیة الوقایة في المهني الماجستیر برنامج إنشاء في المساهمة 

 الكامیرونیة یاوندي جامعة في والتكنولوجیة العلوم النوویة في الدراسیة ورفع مستوى المناهج تحسین في المساهمة. 

بواسطة مفتشى  -أساسا  –النوویة، والتي تتم  المنشآت أمن وأمان التفتیش على المساهمة في إجراء) CRPS(الكامیرونیة  اإلشعاعیة الوقایة یمكن لجمعیة

  .أهدافها في تحقیق اإلشعاعیة)، ومساعدتها الوقایة الوطنیة الرقابیة المسماة (الوكالة الهیئة

  المستقبلیة: األنشطة

o وأخیرا  اإلشعاعیة، والمخاطر الثورون،/  الرادون الجرعات، وقیاس البیئیة، اإلشعاعیة ذا محاور متعددة أهمها: النشاطیة دولي مؤتمر تنظیم

  ؛٢٠١٥ عام في النوویة، وذلك األجهزة

o الكامیرون؛ في المرجعي المستوى تعریف في والمساهمة الوطني، المستوى على المغلقة األماكن في الثورون/  الرادون قیاسات غاز مد نطاق  

o المؤین لإلشعاع الضارة اآلثار بشأن شعاعاإل مستخدمي توعیة. 



 اإلشعاعیة بعد حادثة فوكوشیما الفیزیاء الصحیة الیابانیة: مناقشة قضایا الوقایةجمعیة 

 مؤتمرات اإلربا اإلقلیمیة القادمة

 بدایتشي النوویة فوكوشیما كارثة بعد اإلشعاعیة بالوقایة المرتبطة القضایا بشأن التوصیة تقریر نشر عقب     

جعلت   (JHPS)الیابانیة  الصحیة الفیزیاء جمعیة ) لإلربا فإن١٣والتي تم مناقشتها في المؤتمر الثالث عشر (

وبمنتهى . )٢٠١٤( العام الحالي في من تلك القضایا الثانیة المجموعة باب المناقشة مفتوحا؛ الستكمال مناقشة

بالنسبة  العالم حول اإلشعاعیة العاملین في مجال الوقایة الزمالء من واقتراحات تعلیقات یمكن استقبال أي الترحاب

 اإللكتروني البرید طریق عن واقتراحاتكم تعلیقاتكم ویرجى التكرم بإرسال. والتقدیر التوصیات األولى من للمجموعة

  exec.off@jhps.or.jpالخاص بحضراتكم إلى البرید اإللیكتروني التالي: 

في صورة  التوصیات األولى من ولمن یرغب في المراجعة وابداء المالحظات فإنه یمكنه الحصول على المجموعة

  :الرابط التاليملف من النوع (بي دي إف) عبر الضغط على 

http://www.jhps.or.jp/en/wp-content/uploads/2011/12/53224f1dbbc1063ffff46bb5cc3fa01c.pdf 


