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 ورشة عمل حىلعن تقزيز 

 "المعاييز الدولية إلدارة النىيدات المشعة في الغذاء ومياه الشزب"

 52/11/5112 – 52:  الجمهىرية التىنسية –تىنس 

 
وزارة التعميم العالي  - المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النوويةبالتعاون مع و الييئة العربية لمطاقة الذرية  قامت

المعايير الدولية إلدارة النويدات المشعة في "ورشة عمل حول  بعقد ،في الجميورية التونسية يوالبحث العمم
 ."الغذاء ومياه الشرب

 2، األردن )(2العراق ) ،مشارك( 2) مصر 3 اآلتيةمتدربًا من الدول العربية  11ورشة الشارك في وقد  
 ،(1موريتانيا ) ،( مشارك2السودان ) ،(1) سعوديةال ،(2ليبيا ) ،مشارك( 1لبنان ) ،مشارك( 1ن )يمال ،مشارك(
 .(4تونس )

 الجلسة االفتتاحية :
 ،الدكتور فاخر العكورلإلشراف عمى الورشة الييئة العربية لمطاقة الذرية  ممثل بحضور االفتتاحيةالجمسة عقدت 

ورشة عمى التونسية  نوويةالمركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا الالمنسق المحمي من  بريشيعزوز والسيدة زىرة 
  .والضيوف المحاضرينمن السادة  عددو  يافي المشاركينو المذكورة  العمل

اىا الدكتور فاخر العكور ممثاًل عن الييئة العربية لمطاقة لقأ التيو  كممة الييئة العربية لمطاقة الذرية تضمنتو 
وتمنياتو لمحضور بالتوفيق  لعربية لمطاقة الذريةترحيبا بالحضور ونقل تحيات السيد المدير العام لمييئة ا الذرية

الييئة  رودو الورشة ىذه أىمية الى  كممتوفي  االشارةن تحقق االىداف المرجوة. وتمت أو  ورشتيم اليامةونجاح 
طرحيا لمواضيع في تنفيذ اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السممية لمطاقة الذرية وخاصة  اقة الذريةلمط العربية

ككل من خالل تييئة الكوادر لمصمحة الدول العربية  تيم المختصين الميدانيينغير اعتيادية يبية جديدة تدر 
ادارة النويدات المشعة في مجال  تكوين قاعدة بشرية مؤىمة لوضع وتحديث المعايير المحميةالبشرية القادرة عمى 

عمى المستوى المحمي لمحفاظ عمى سالمة ىمية كبيرة جدا أوالمياه لما ليما من ورصد التموث في الغذاء 
 .لبشري في كافة المجاالت الحياتيةالمنتجات المحمية والمستوردة لتحقيق السالمة العامة عمى المستوى ا

ن تمتمك الدول العربية القدرة عمى ادارة مصادرىا الغذائية ي أمن الضرور أصبح  نوأالى  ممثل الييئةشار أو 
، ال سيما أن ة ممحة لحماية صحة وحياة اإلنسانضرور  لمعايير الدولية والتي اصبحتومستورداتيا بما يتفق مع ا

سيل الطرق أب بعض المواد المشعة تتمتع بفترة حياة طويمة نسبيا مما يمكنيا من الوصول الى السمسمة الغذائية
االسواق المفتوحة والتي ليات آول وخصوصا مع الطفرات التجارية و والتي ال بد من السيطرة عمى تدفقيا ليذه الد

تزداد فرص دخول ىذه المواد عبر الحدود مع زيادة التبادل التجاري وارتفاع الغش والتيريب الممنيج وغير 
الممنيج وخصوصا لمدول التي ال تمتمك بنى تحتية وقوى بشرية مؤىمة لمكشف عن المموثات االشعاعية التي 

تحديد المعايير لمثل ىذه االنواع المعرفة التامة بالقوانين وامكانية . ويتطمب يمكن ان تتواجد في مثل ىذه المواد
 .لدول العربيةين عمى التشريعات والنظم التشريعية في ااسقاط مثل ىذه القوان
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مجموعة من األسس والقواعد تعريف المشاركين عمى يتضمن  ىذه الورشة ن برنامجأعمى  ممثل الييئةوركز 
لممواد الغذائية بالعموم والمياه والفروقات الموجودة رصد وقياس التموث االشعاعي  تفي عمميا المعتمدة عالمياً 

وآليات تنفيذ ومراقبة  شعاعياإلمواد المموثة التعامل مع اتحميل العينات وكيفية ليات آو  بين مختمف المواد الغذائية
دوليم لوضع معايير ارات الى إضافة الى فن وآليات نقل ىذه المي .التموث االشعاعيمثل ىذه االنواع من 
المواضيع المعتمدة عالميا في ىذا المجال، وعميو فإن ىذا البرنامج يتضمن أيضًا أىم  واضحة وقابمة لمتطبيق

 .بيذا الموضوع
 أهداف الورشة :

ن وقواعدىا في الحاالت التي تكو  المعايير الدوليةليات اتباع آتعريف المشاركين العرب بتيدف ىذه الورشة الى 
، وما الذي تحتاجو شرب عمى مدى فترة طويمة من الزمنالنويدات المشعة مرتفعة في الغذاء ومياه ال كيزافييا تر 

ي شكل من أشكال التقييد. وما ىي اإلجراءات أواألنظمة لتطبيق  الموائحالسمطات الوطنية العربية لمنظر في 
 ه الشرب في حالة التموث االشعاعي.المثمى لمحد من استيالك الطعام وميا

 :ةالورشة التدريبي محاور
 3 المحاور التاليةكافة الجوانب النظرية والعممية وفق العممي والعممي لورشة العمل تناول البرنامج 

  نظائرىا المستقرة.بين النويدات المشعة كيميائيا و  االختالفات 
 ناعية.النويدات المشعة الطبيعية والنويدات المشعة الص 
 النويدات المشعة في المياه 
 النويدات المشعة في الغذاء 
 الشرب والمواد الغذائية مياه جودة العتماد الدولية المعايير 
 إدارة النشاط اإلشعاعي في مياه الشرب في الحاالت غير الطارئة 
  في الحاالت غير الطارئة المواد الغذائيةإدارة النشاط اإلشعاعي في 
  يدات المشعة في الطعام ومياه الشرب في حاالت التعرض الحاليةالسيطرة عمى النو 

النويدات والنظائر  عمىلمتدّرب عمى الطرق العممية المختمفة لمكشف  ويتضمن البرنامج أيضًا دراسات تطبيقية
شعاع في الغذاء والمياه. مع تقديم عروض من مكشف عن اإللالمتبعة في المخابر المتقدمة المشعة والقياسات 

المشاركين العرب لمستوى بمدانيم في ىذا المجال. وسيقوم بالتدريس والتدريب في ىذه الورشة خبراء متخصصين 
 . بل الييئة العربية لمطاقة الذريةومتميزين من الجامعات والمراكز البحثية والمعتمدين من ق

 ة 3ــة الختاميـالجمس
ممثل الييئة لإلشراف عمى بحضور  22/11/2012لموافق ا الجمعةبنياية يوم  لمدورةتم عقد الجمسة الختامية 

ذات العالقة في الجميورية  العممية المختمفةكز المر ا خبراء منعديد من الو  المنسق المحميورشة العمل و 
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 سئمة المشاركين والحضورأ، حيث تمت مناقشة الورشةبعض من السادة المحاضرين في المشاركين و و ، التونسية
متمنين تكرار مثل ىذا التميز لتعظيم الفائدة عمى ورشة الىذه  خالللقيمة العممية التي تمقوىا شادوا باأوالذين 

 . ورشة العملالمتخصصين في مجال 
 ىميا3أ منمشاركون الى العديد من التوصيات وقد خمص ال

 مراجعة الموائج التنظيمية والتشريعية لمنظومة المعايير المتبعة حاليا في الدول العربية. -
تكوين فرق عممية من الدول العربية بالتعاون مع الييئة العربية لمطاقة الذرية لوضع معايير اشعاعية  -

 خاصة بكل دولة فيما يتعمق بالمواد الغذائية ومياه الشرب تمييدا لوضع معايير عربية موحدة.
ع معايير عربية صياغة مشروع عربي بالتعاون مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لدراسة امكانات وض -

 .ووضع برامج تاىيل وتكوين لمكوادر البشرية في ىذا المضمار مشتركة
 .توزيع الشيادات عمى المشاركينتمت عممية ثم 

في  خبراء متخصصين ومتميزين من الجامعات والمراكز البحثيةىذه وقد قام بالتدريس في ورشة العمل 
وخالل ورشة العمل كان ىناك العديد من  لعربية لمطاقة الذرية.والمعتمدين من قبل الييئة ا الجميورية التونسية

 النقاشات والحوارات حول ما شاىده المتدربون وقام السادة الخبراء والفنيين بالرد عمى معظم التساؤالت.
من حيث  ورشة العملعمى نجاح  اإلجماع ،ونتيجة لمنقاش معيمباالستبانة تبين من خالل استعراض آرائيم و 

 اآلتية 3 المقترحاتات مع األخذ في االعتبار م واإلدارة ونوعية ومستوى المحاضر التنظي
 اليادفة. االنشطةتكرار مثل ىذه  -
 .ورشة العمل مدةزيادة  -

 .% ضعيف0متوسط، % 0% جيد،  2% جيد جدا،  22 ،% ممتاز  00 وكان ممخص التقييم العام
 .التدريبية ورشة العملوبذلك انتيت فعاليات 

 
 مدير العامال
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