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 حول محلية دورة تدريبية عن تقرير 
 "معالجة األثار الصحية الناتجة عن الحوادث اإلشعاعية والنووية وتحديد الجرعات بالطرق البيولوجية" 

72 –13/31/7332 
 الجمهورية التونسية  –بنزرت 

 
 مقدمة

انية. وال شك أنه لمجرد العالمية الث أصبحت االستخدامات السلمية للطاقة الذرية من سمات فترة ما بعد الحرب
ألن هذه الكلمة تتسم لدى العامة بمفاهيم خاطئة من حيث  سماعنا كلمة "إشعاع ذرى" ينتابنا الخوف والفزع

 فى أذهانهم بالهالك والدمار الذى أحدثته القنبلتان الذريتان اللتان ألقاهما خطورة اإلشعاع الذرى الرتباطه
وقت آلخر من مخاطر  ازاكى باليابان، وما تتحدث به وسائل اإلعالم مناألمريكان على مدينتى هيروشيما وناغ

عن االنفجارات النووية وما يصاحبها من  الترسانات الذرية لدى بعض الدول النووية، وما يتردد من وقت آلخر
 .إشعاعات

 حكم فيها، فإن لهاتسببها األشعة المؤينة إذا أسئ استخدامها أو فقد اإلنسان الت ورغم العواقب الوخيمة التي
كالطب والصناعة  استخدامات عديدة وتطبيقات متعددة فى شتى مجاالت التنمية الحيوية وخدمة المجتمع

والتقانات النووية يساهم بدور كبير ومؤثر  والزراعة وغيرها. واستخدام تكنولوجيا اإلشعاع والمعالجة اإلشعاعية
  .والتقدم بشرية واالرتقاءفي الحفاظ على البيئة نظيفة فضاًل عن خدمة ال

 .اإلشعاع المؤين هو نوع من الطاقة ُتْطِلقه ذرات معينة على شكل موجات أو جسيمات كهرومغناطيسية
ولمصادر أخرى من  ا يوجد في التربة والماء والنباتويتعرض عموم الناس للمصادر المشعة الطبيعية، ومنها م

والتطبيقات  األجهزة الطبيصادر المشعة المستخدمة في والمصنع اإلنسان مثل أجهزة األشعة السينية 
ومع زيادة استخدام اإلشعاع المؤين يزداد احتمال وقوع مخاطر صحية في حالة عدم استخدامه أو  .الصناعية

 .احتوائه بشكل صحيح
تجاوز ويمكن أن تحدث تأثيرات صحية حادة مثل احتراق الجلد أو اإلصابة بمتالزمة اإلشعاع الحادة عندما ت

يمكن أن يزيد التعرض لجرعات منخفضة من اإلشعاع المؤين من كما  .جرعات اإلشعاع مستويات معينة
 .حدوث تأثيرات طويلة األجل مثل اإلصابة بالسرطان مخاطر

 .قد يكون التعرض لإلشعاع داخليًا أو خارجيًا وقد يحدث عبر مجموعة متنوعة من مسارات التعرض اإلشعاعي
لإلشعاع المؤين عند استنشاق أو بلع النويدات المشعة أو دخولها إلى مجرى الدم )عن  لداخليالتعرض ايحدث 

طريق الحقن أو الجروح مثاًل(. وتنتهي حالة التعرض الداخلي عند تخلص الجسم من تلك النويدات المشعة إما 
 .تلقائيًا )عن طريق الفضالت مثاًل( أو نتيجة لتلقي نوع من العالج

عند َتَعلُّق المواد المشعة التي تنتقل عن طريق الهواء )مثل الغبار أو السوائل أو  الخارجي لتعرضاقد يحدث و 
. وغالبًا ما يسهل إزالة هذا النوع من المواد المشعة ، وهو ما يسمى بالتلوث الخارجيالهباء( بالجلد أو المالبس
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ناتجًا أيضًا عن التشعيع الخارجي )كما  وقد يكون التعرض لإلشعاع المؤين .من على الجسم عن طريق الغسل
في حالة التعرض لألشعة السينية في المرافق الطبية(. ويتوقف التشعيع الخارجي عندما ُيحَجب مصدر اإلشعاع 

 .أو عندما يخرج الشخص من مجال اإلشعاع
اعية التي يعتمد نوع الضرر الذي يلحقه اإلشعاع بأنسجة و/ أو أعضاء جسم اإلنسان على الجرعة اإلشع

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

سجة و/ أو األعضاء وأن يؤدي إلى آثار حادة ويمكن لإلشعاع إذا َتعدَّى حدودًا معينة أن ُيضعف وظائف األن
مثل احمرار الجلد وفقدان الشعر والحروق اإلشعاعية ومتالزمة اإلشعاع الحادة. وكلما زادت كمية الجرعات 
 وارتفع معدل الجرعات زادت حدة اآلثار. على سبيل المثال فإن الجرعة الحدية لمتالزمة اإلشعاع الحادة هي

 .سيفرت 1حوالي 
د احتمال أن تنجح الخاليا التالفة في إصالح نفسها في حالة انخفاض الجرعة التي يتلقاها اإلنسان أو ويزدا

تعرضه لها على مدى فترة زمنية طويلة )انخفاض معدل الجرعة(. ولكن هناك احتمال أن تحدث آثار طويلة 
ت تلك الخاليا إلى خاليا مشعة ال األجل أيضًا إذا كانت هناك أخطاء في عملية إصالح الخاليا التالفة، فتحول

تزال قادرة على االنقسام. وقد يؤدي هذا التحول إلى إصابة اإلنسان بالسرطان بعد مرور سنوات أو حتى عقود. 
وليس بالضرورة أن تحدث هذه التأثيرات، على الرغم من أن احتمال حدوثها يتناسب طرديًا مع الجرعة 

ون الفئة األكثر عرضة للخطر ألنهم أكثر حساسية للتعرض اإلشعاعي اإلشعاعية. ويشكل األطفال والمراهق
 .بكثير من البالغين

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

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

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

 .عاجلة تشمل اإلجالء وااللتزام بالبقاء في األماكن الداخلية وتناول اليود غير المشع
على دعم التنمية اإلقتصادية واالجتماعية للدول العربية وذلك من منذ انشاءها العربية للطاقة الذرية تعمل الهيئة 

شطتها المتعددة من تأهيل مساعدتها لتطوير قدراتها البشرية وتخطيط برامجها ومشاريعها عن طريق أنخالل 
للطاقة الذرية. وتنفيذًا للخطة العلمية نوعة المتوتدريب للكوادر البشرية العاملة في مجاالت االستخدامات السلمية 

الجمهورية  -بنزرت كلية العلوم في مع اون ـنظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتع، فقد 7037للهيئة لعام 
معالجة األثار الصحية الناتجة عن الحوادث اإلشعاعية والنووية وتحديد محلية حول" دورة تدريبية التونسية 

 المهندسينإتاحة الفرصة لعدد من بهدف . 13/31/7332-72في الفتـرة  رق البيولوجية "الجرعات بالط
استخدام المواد المشعة التي تعتمد على  والتطبيقاتالبحوث مجال والعلميين والفنيين المختصين والعاملين في 
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التطبيقات شعة في االخطار الناتجة عن االستعمال غير الصحيح للمواد الحاوية على نظائر مللتعرف على 
 .المتعددة

( 3وليبيا )( 7) ومصر( 3) والبحرين( 3)العراق متدربًا من الدول العربية التالية :  70شارك في هذه الدورة 
 .هيئة الطاقة الذرية المصريةمن  الطبيب وائل حسين القوليباالضافة الى الخبير الدكتور  (34وتونس )

 الجلسة االفتتاحية :
، في قاعة 37/01/7037الموافق في  االثنين، وفق البرنامج المعد صباح يوم الدورةل تم افتتاح أعما
حافظ عبد الملك الدكتور  األستاذ االفتتاحيةحضر الجلسة . وقد في بنزرت فندق االندلسيةنزل المحاضرات في 

في  هاذتأس أمال حنيني ةالدكتور و والخبير الدكتور الطبيب وائل حسين القولي عميد كلية العلوم بنزرت  ممثال عن
ممثاًل عن الهيئة العربية صالح الدين التكريتي واألستاذ الدكتور  للدورة ةالمحلي ةالمشرفو  ببنزرت كلية العلوم

 .المتدربين وعدد من السادة المحاضرينللطاقة الذرية و 
الهيئة العربية للطاقة الذرية  شاكراً كلمة ترحيبية بالسادة المشاركين  حافظ عبد الملكاألستاذ الدكتور وقد ألقى  

 كلية العلوم في بنزرتدعم على اختياره لكلية العلوم في بنزرت لتنفيذ هذه التظاهرة العلمية، كما أكد على 
وعرض لمحة متمنيًا ان تكون مخابر الكلية مكانًا مناسبًا للتأهيل والتدريب، أنشطة وبرامج الهيئة العربية  لبعض
 النجاح لهذه الدورة. ، كما تمنى للطلبة والمجتمعمال التي تقدمها واألعكلية العلوم عن 

ات النووية في الهيئة العربية مبينًا المراحل التي قطعتها يتحدث ا. د. صالح الدين التكريتي رئيس قسم التقنو 
تواجهها  والتحديات التيلطاقة الذرية ل ات السلميةستخداماالالهيئة في دعم وتأهيل العمل العربي في مجال 

عربية ال ةستراتيجياإلكما قدم عرضًا عن الدول العربية لتطوير قدراتها في المجال النووي والتطبيقات المرافقة. 
والتي رسمت من خاللها أوجه استخدامات الطاقة الذرية  7070لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 

، الدورةالمشاركين في أعمال  وتمنى في الختام النجاح لكافة .توسطالمختلفة وأفق تطويرها على المدى البعيد والم
مراحل تحضير هذه  توعرضكلمة ترحيبية بالسادة المشاركين  للدورة ةالمحلي ة، المشرفأمال حنيني الدكتورة تألق

شعاعية وتأهيل بالوقاية االتعلق ي على قيام الهيئة العربية بدور فعال ت، وأكدبرامج الهيئة ضمنالتي تقع  الدورة
علن وأالسادة المشاركين وتخصصاتهم  التعرف على، ثم تم العاملين في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية

 بدء اعمال الدورة.
 

 البرنـامج العلمي :
على وذلك  والزيارات الميدانيةساعة من المحاضرات النظرية والدروس العملية  10 للدورةضمن البرنامج العلمي ت

 اآلتية : الموضوعاتأيام، وفق  4ى مد
 الطاقة الذرية.تطبيقات و  االشعاعمقدمة عن  -

 .مقدمة عن الحوادث االشعاعية -

 . والنووية األثار الصحية الناتجة عن الحوادث اإلشعاعية  -

  األنظمة البيولوجيةمقدمة عن تأثير االشعاع على  -
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 مخاطر الحوادث االشعاعية والنووية -

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

ومركز الطب النووي والطب بتونس للحماية من االشعة المركز الوطني إلى  ميدانية تضمن البرنامج زيارةكما 
قياس كيفية لالطالع على زيارة مخابر معهد باستور في تونس وأيضا االشعاعي في مشفى صالح عزيز بتونس 

ولوجي للتعرض يالخاليا السرطانية، والتعرف على المقياس الب-ث االشعاعيةدا المصابة بالحواومعرفة الخالي
 االشعاعي.

هيئة مسؤول الوقاية االشعاعية واالخطار الطبية في ، الطبيب وائل حسين القوليلدكتور اوقد كان لمشاركة 
من خالل شرحه المكانية استخدام متدربين أكبر األثر في تفعيل اإلستفادة لدى الخبير ك الطاقة الذرية المصرية

باإلضافة إلى المحاضرات التي التمايز في الخاليا وخاصة الكروموزمات في الكشف عن اإلصابات االشعاعية 
وتوضيح واإلجابة عن تساؤالت  الدورةالمختلفة في مجال في نقاش الموضوعات والمشاركة  ئهاابإلق مقا

 .فوزي بن سليمان وكذلك للدكتور الطبيبالمشاركين 
من قبل الهيئة العربية ليعطى المعتمدين المتميزين و عدد من الخبراء في هذه الدورة بالتدريس والتدريب وقد قام 

 متقدمة وهم: المدرسة قيمة علمية وفنية هذه
 بنزرت  -الدكتور حافظ عبد الملك، كلية العلوم  -3
 تونس -طب النووي الدكتور الطبيب فوزي بن سليمان، رئيس مركز ال -7
 .باحث في كلية العلوم، ابلسير حمدي طالدكتور  -4
 الدكتور أمال حنيني، باحثة في كلية العلوم. -6
 تونس -الدكتور شكري بهلول، معهد باستور -7
 ، هيئة الطاقة الذرية المصرية، خبير الهيئة العربيةوائل حسين القولي الطبيب الدكتور -0
 لتكريتي من الهيئة العربية للطاقة الذريةالدكتور صالح الدين ا -9

 المحاضرات
ــوا االول د. صــالح الــدين التكريتــي حــول بــرامج الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة مــن قبــل : تــم تقــديم محاضــرات الي

حـافظ عبـد الملـك  وائـل القـولي حـول االشـعاع والحـوادث االشـعاعية ثـم د. د.والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية ثم 
مقدمـة شـكري بهلـول حـول د.  ثـم اثنـاء الحـوادث االشـعاعية تأثير االشعة المؤينة وغير المؤينة على المواد حول 

 . الدورةوفي النهاية تم اجراء مناقشة عامة حول اعمال  .األنظمة البيولوجية على  عن تأثير االشعاع 
حول األطر ثم محاضرة وائل القولي . دلـ مخاطر الحوادث االشعاعية : تم تقديم محاضرة حول الثانياليوا 

ورشة لـ م. عبد الجليل عزوز ثم تم اجراء  العالمية في مجال مجابهة المخاطر وخاصة منها اإلشعاعية النووية
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حيث تم تقسيم المشاركين على عبد الملك حافظ  الكوارث اإلشعاعية والنووية لـ د.تطبيقية إلعداد خطة لمجابهة 
وفي حموعة تقدم برنامج وخطة في حال وقوع حادث اشعاعي في مكان عملها. ثالث مجموعات عمل وكل م

 .الخطط ومالئمتها لموضوع الدورةالنهاية تم اجراء مناقشة عامة حول 
وائل القولي حول نماذج عن الحوادث االشعاعية  .مجموعة من المحاضرات من قبل د: تم تقديم الثالثاليوا 

من قبل د. تكريتي حول الحوادث االشعاعية في المجال و ستوى الدولي والدروس. والنووية والتعامل معها على الم
لـ د. أمال حنيني الطب في مجال الحوادث اإلشعاعية والنووية حول الصناعي والوقاية االشعاعية ثم محاضرة 

  دي الطرابلسي ثمحممن قبل د.  على الموارد الطبيعية واألنظمة الفالحية الحوادث اإلشعاعية والنوويةثم تاثير 
مجال التغذية من قبل د. حافظ عبد الملك وأخيرا قدم د. وائل القولي  في الحوادث اإلشعاعية والنووية تأثير

تم اجراء لنهاية اوفي محاضرة عن االمراض المصاحبة للحوادث االشعاعية والجرعات الضعيفة التراكمية. 
 مناقشة عامة حول اعمال اليوم.

 اً هاجر كمون عرضد.  تحيث قدمللجماية من االشعة في تونس المركز الوطني االنتقال الى  : تمالرابعاليوا 
عن المركز والخدمات التي يقدمها ثم تمت زيارة مخبر الكشف عن المواد المشعة في المواد الغذائية المستوردة 

لمركز واقسامه وتمت عمال اأفوزي بن سليمان  .الى تونس. ثم تمت زيارة مركز الطب النووي حيث عرض د
زيارة قسم الكشف عن االمراض السرطانية بالمواد المشعة ثم قسم المعالجة بالمواد المشعة  التعرض الخارجي او 
الداخلي. وبعد ذلك تم االنتقال الى معهد باستور لزيارة مخبر التحليل الخليوي والتمايز بين الخاليا السليمة وتلك 

ية نتيجة السرطان والتعرض لالشعة. حيث قدم د. شكري بهلول تجربة فصل المصابة بالتشوهات الكروموزم
 .وقرية المتلين تم اجراء زيارة الى موقع أوتيك االثريوفي العودة للخاليا السليمة وتلك المشوه. 

 التجديد في مجابهة الحوادث االشعاعية والنوويةحافظ عبد الملك حول تم تقديم محاضرة لـ د.  :الخامساليوا 
"معالجة األثار الصحية الناتجة عن الحوادث اإلشعاعية و اإلستراتيجات التطبيقية في مجال محاضرة عن و 

 المشاركينوفي النهاية تم اجراء مناقشة عامة حول اعمال الدورة بوجود . . فوزي بن سليمانمن قبل د النووية "
  وبعض المحاضرين.

 ة :ــة الختاميـالجلس
معالجة األثار الصحية الناتجة عن الحوادث اإلشعاعية والنووية "المحلية  التدريبيةللدورة ية تم عقد الجلسة الختام

األستاذ الدكتور عبد بحضور  13/01/7037الموافق  الجمعةهاية يوم " بن وتحديد الجرعات بالطرق البيولوجية
حافظ واألستاذ الدكتور بير الهيئة ، خفوزي بن سليمانالدكتور  الطبيبو السالم بالحاج عمارة عميد كلية العلوم 

واألستاذ الدكتور صالح الدين التكريتي ممثاًل عن الهيئة  للدورة ةالمحلي ةالمشرفوالدكتور أمال حنيني عبد الملك 
حيث تمت مناقشة نتائج اإلستبيان الذي تم توزيعه  العربية للطاقة الذرية والمتدربين وعدد من السادة المحاضرين.

 ةالمحلي ةالمشرف ت. وقامالدورةالنقاط اإليجابية ونقاط الضعف في برنامج  وتوضيح المشاركينعلى السادة 
من خالل استعراض  ،وممثل الهيئة باإلجابة عن االستفسارات والمالحظات التي قدمها المشاركون، حيث تبين

ونوعية ومستوى المحاضرات  من حيث التنظيم واإلدارة الدورةعلى نجاح  اإلجماع ،آرائهم ونتيجة للنقاش معهم
 مع األخذ في االعتبار التوصيات التالية :
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  .في هذا المجال تدريبية النشطة عدد أكبر من االتنفيذ  -
 .للعملي اثناء التحضير ودراسة الخواصزيادة الفترة الزمنية المخصصة  -
 .لنانو )المستقبل الواعد(عقد اجتماع خبراء لوضع خطة تطوير ونشر مفاهيم تطبيقات جزيئات اامكانية -

 .الورشةوبعد اإلنتهاء من كلمات الحاضرين تم توزيع الشهادات، وبذلك انتهت فعاليات هذه 
 

 ااـر العـالمدي
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  الدورة التدريبيةنتائج االستبيان الخاص بتنفيذ 

 

 

 ضعيف متوسط يدج اجيد جد ممتاز درجة( 23)             أ ـ برنامج النشاط وتنفيذه

 ـ تغطية الموضوعات ألهداف النشاط 3
00 70    

 ـ ارتباط الموضوعات بمهام عملك والمساهمة في تطويره 7
64 14    

 ـ مطابقة المحاضرات النظرية بمحاور النشاط ووسائل اإليضاح 1
00 70    

 ـ مساهمة وسائل اإليضاح في فهم المحاضرات النظرية .
00 70    

 نوعية الدروس العملية وتوافقها مع الجانب النظريـ  4
40 40    

 ـ مدى استفادة المشارك من البرنامج المنفذ 6
90 30    

 ـ استالم مواد البرنامج كاملة وملحقاته في الوقت المناسب 7
40 40    

      درجة( 31) ب ـ الترتيبات والتنظيمات اإلدارية للنشاط

 النشاط  ـ مالءمة مكان انعقاد 3
10 70    

 ـ إجراءات السفر / اإلقامة / الضيافة 7
.0 40 30   

 ـ متابعة ممثل الهيئة العربية والتواصل مع المتدربين 1
94 4    

 درجة( 31ج ـ االستفادة من النشاط التدريبي      )
     

ـ إمكانية نقل المعرفة المكتسبة من هذا النشاط إلى زمالئك في  3
 مؤسستك

70 00    

 النشاطـ إمكانية التعاون مع الجهة المضيفة بعد  7
00 70    

وتبادل  النشاطـ إمكانية التواصل مع زمالئك المشاركين في  1
 الخبرات

70 00    

 إذا كان تقييمك ألي بند من البنود "ضعيف" بين أسباب ذلكد ـ 
 قصر الفترة الزمنية -

 هـ ـ أها المقترحات لتطوير هذا النشاط
  تنفيذ عدد أكبر من االنشطة التدريبية  في هذا المجال. -
 زيادة الفترة الزمنية المخصصة للعملي اثناء التحضير ودراسة الخواص. -
 امكانية عقد اجتماع خبراء لوضع خطة تطوير ونشر مفاهيم تطبيقات جزيئات النانو )المستقبل الواعد(.-
 

 
 %94التقدير العام 
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