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 مقدمة
ويتعرض  .شكل موجات أو جسيمات كهرومغناطيسية علىاإلشعاع المؤين هو نوع من الطاقة ُتْطِلقه ذرات معينة 

، ومنها ما يوجد في التربة والماء والنبات، ولمصادر أخرى من صنع اإلنسان الطبيعية المشعة الناس للمصادر عموم 
  .مثل أجهزة األشعة السينية واألجهزة الطبية

 .شعاع المؤين العديد من التطبيقات المفيدة، حيث ُيستخَدم في مجاالت مثل الطب والصناعة والزراعة والبحوثولإل
ومع زيادة استخدام اإلشعاع المؤين يزداد احتمال وقوع مخاطر صحية في حالة عدم استخدامه أو احتوائه بشكل 

 .صحيح
اإلصابة بمتالزمة اإلشعاع الحادة عندما تتجاوز جرعات  ويمكن أن تحدث تأثيرات صحية حادة مثل احتراق الجلد أو

 .اإلشعاع مستويات معينة
ويمكن أن يزيد التعرض لجرعات منخفضة من اإلشعاع المؤين من خطر حدوث تأثيرات طويلة األجل مثل اإلصابة 

 .بالسرطان
 .ارات التعرض اإلشعاعيقد يكون التعرض لإلشعاع داخليًا أو خارجيًا وقد يحدث عبر مجموعة متنوعة من مس

لإلشعاع المؤين عند استنشاق أو بلع النويدات المشعة أو دخولها إلى مجرى الدم )عن طريق  التعرض الداخلييحدث 
الحقن أو الجروح مثاًل(. وتنتهي حالة التعرض الداخلي عند تخلص الجسم من تلك النويدات المشعة إما تلقائيًا )عن 

 .يجة لتلقي نوع من العالجطريق الفضالت مثاًل( أو نت
عند َتَعلُّق المواد المشعة التي تنتقل عن طريق الهواء )مثل الغبار أو السوائل أو الهباء(  الخارجي التعرضقد يحدث و 

. وغالبًا ما يسهل إزالة هذا النوع من المواد المشعة من على الجسم ، وهو ما يسمى بالتلوث الخارجيبالجلد أو المالبس
 .غسلعن طريق ال

وقد يكون التعرض لإلشعاع المؤين ناتجًا أيضًا عن التشعيع الخارجي )كما في حالة التعرض لألشعة السينية في 
المرافق الطبية(. ويتوقف التشعيع الخارجي عندما ُيحَجب مصدر اإلشعاع أو عندما يخرج الشخص من مجال 

 .اإلشعاع
أعضاء جسم اإلنسان على الجرعة اإلشعاعية التي يتعرض لها،  يعتمد نوع الضرر الذي يلحقه اإلشعاع بأنسجة و/ أو

ويعتمد نوع الضرر الذي ُيحتمل أن ينتج عن .  (Gy) أو على الجرعة الممَتصة والتي تقاس بوحدة تسمى الغراي
 .الجرعة الممَتصة على نوع اإلشعاع وعلى درجة حساسية األنسجة أو األعضاء المختلفة

ى حدودًا معينة أن ُيضعف وظائف األنسجة و/ أو األعضاء وأن يؤدي إلى آثار حادة مثل ويمكن لإلشعاع إذا َتعد  
احمرار الجلد وفقدان الشعر والحروق اإلشعاعية ومتالزمة اإلشعاع الحادة. وكلما زادت كمية الجرعات وارتفع معدل 

 .سيفرت 1حوالي  شعاع الحادة هيالجرعات زادت حدة اآلثار. على سبيل المثال فإن الجرعة الحدية لمتالزمة اإل
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ويزداد احتمال أن تنجح الخاليا التالفة في إصالح نفسها في حالة انخفاض الجرعة التي يتلقاها اإلنسان أو تعرضه لها 
على مدى فترة زمنية طويلة )انخفاض معدل الجرعة(. ولكن هناك احتمال أن تحدث آثار طويلة األجل أيضًا إذا كانت 

عملية إصالح الخاليا التالفة، فتحولت تلك الخاليا إلى خاليا مشعة ال تزال قادرة على االنقسام. وقد  هناك أخطاء في
يؤدي هذا التحول إلى إصابة اإلنسان بالسرطان بعد مرور سنوات أو حتى عقود. وليس بالضرورة أن تحدث هذه 

ة اإلشعاعية. ويشكل األطفال والمراهقون الفئة التأثيرات، على الرغم من أن احتمال حدوثها يتناسب طرديًا مع الجرع
 .األكثر عرضة للخطر ألنهم أكثر حساسية للتعرض اإلشعاعي بكثير من البالغين

وينبغي تطبيق إجراءات وقائية عاجلة في المراحل األولى من حاالت الطوارئ )خالل الساعات أو األيام القليلة األولى( 
مع الوضع في االعتبار الجرعات التي ُيحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لها على لحماية الناس من التعرض لإلشعاع، 

المدى القصير )مثل الجرعة المؤثرة خالل يومين إلى سبعة أيام، والجرعة المسببة العتالالت الغدة الدرقية خالل 
النشاط اإلشعاعي التي أسبوع(. وتستند القرارات التي تُتخذ في هذا الصدد إلى ظروف محطة الطاقة النووية وكمية 

ُتطَلق بالفعل أو ُيحتمل أن ُتطَلق في الغالف الجوي واألحوال الجوية السائدة )مثل سرعة الرياح واتجاهها ومعدل 
هطول األمطار( وغير ذلك من العوامل. وقد تعلن السلطات المحلية عن إجراءات عاجلة تشمل اإلجالء وااللتزام 

 .تناول اليود غير المشعبالبقاء في األماكن الداخلية و 
 

 الدورة أهداف 
 :للتعّرف علىمجاالت مختلفة في العاملة  والفنيةلكوادر العلمية لالفرصة  الدورةتمنح هذه 

  مبادى عامة عن االشعاع ومصادره  -

  على الموادالمؤين مقدمة عن تأثير االشعاع  -

  الطاقة الذريةتطبيقات و  االشعاعمقدمة عن  -

  المجال الطبي والصناعي ومواد التغذية تطبيقات االشعاع في -

  االثار الصحية الناتجة عن االستخدام غير السليم لالشعة  -
 الجرعات االشعاعية  -

 
 دورة البرنامج 

كافة الجوانب النظرية والتطبيقات العملية للتعامل مع االشعة )المؤينة وغير المؤينة( وفق العلمي للدورة يتناول البرنامج 
 ية: المحاور التال

 الطاقة الذرية.تطبيقات و  االشعاعمقدمة عن  -
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 .مقدمة عن الحوادث االشعاعية -

 . والنووية األثار الصحية الناتجة عن الحوادث اإلشعاعية  -

  األنظمة البيولوجيةمقدمة عن تأثير االشعاع على  -

 مخاطر الحوادث االشعاعية والنووية -

 وخاصة منها اإلشعاعية النووية تقديم حول األطر العالمية في مجال مجابهة المخاطر -
 مبادئ قياس الجرعات االشعاعية ومعايرها  -
 نماذج عن الحوادث االشعاعية والنووية -
 التجديد في مجابهة الحوادث االشعاعية والنووية -
 "معالجة األثار الصحية الناتجة عن الحوادث اإلشعاعية و النوويةاإلستراتيجات التطبيقية في مجال  -

من قبل الهيئة العربية ليعطى المعتمدين المتميزين و عدد من الخبراء في هذه الدورة دريس والتدريب وسوف يقوم بالت
 متقدمة.  الدورة قيمة علمية وفنية هذه
 

  مكان انعقاد
معالجة األثار الصحية الناتجة عن الحوادث اإلشعاعية و النووية و تحديد الجرعات  "الدورة التدريبية المحلية تنظم 
كلية العلوم بجامعة بنزرت والمركز الوطني للطاقة الذرية بالتعاون مع  من قبل الهيئة العربية " ق البيولوجيةبالطر

. كافة المعلومات التفصيلية 13/31/7332-72الجمهورية التونسية في الفتـرة -بنزرتللعلوم والتكنولوجيا النووية في 
 متاحة في الوقت المناسب. عن توفير اإلقامة واألمور اإلدارية األخرى ستكون

 
 ومؤهالتهم المشاركون

والمراكز البحثية العاملة هيئات الالمهندسون والفنيون( في األطباء والعاملون )هذه الدورة سوف يدعى للمشاركة في 

في التطبيقات المختلفة لالشعة في المجال الطبي والصيدالني والبيئي والصناعي والزراعي في تونس باإلضافة الى 

والعمل في على األقل حيازة الشهادة الجامعية األولى  الدورةيشترط لالشتراك في الدول العربية. بعض المرشحين من 

 وفي التخصصات ذات العالقة بموضوعها. الدورةمجال العلوم المختلفة المتعلقة بمجال 
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 الترتيبات اإلدارية والمالية

 محددة لتغطية نفقات سفر وإقامة مشارك واحد فقط من الدول األعضاءتقدم الهيئة العربية للطاقة الذرية منحة 

 ،وذلك اخمسة أشخاص على األكثر وفق الالئحة التنفيذية النشطة الهيئة العربية خارج دولة تنفيذ النشاط المحلي

 اإلقامةمصاريف السفر و بية بتكفليتعين على الجهة الموفدة للمشارك من الدول غير األعضاء في الهيئة العر

 دوالر أمريكي عن كل مشارك. 133باإلضافة إلى معلوم اشتراك والمقدر بـ 

 
 .31/31/7332ترسل طلبات الترشيح في موعد اقصاه  : لـآخر موعد للتسجي

من قبل أعضاء التنفيذي للهيئة العربية والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا  السيرة الذاتيةو  ترسل استمارة الترشيح 
 إلى العنوان التالي :ية وكلية العلوم في بنزرت النوو 

 الجمهورية التونسية –تونس  3331 حي الخضراء، ،نهج المؤازرة 2الهيئة العربية للطاقة الذرية، 
 33( 732) 23 838 233هاتف :  - 33( 732) 23 838 253فاكس :  - 237ص.ب. 

  ,aaea@aaea.org.tn, aaea_org@yahoo.com البريد االلكتروني
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