
 
 

 

 

 ورشة عمل حول
 "ه الشربايمة في الغذاء و النويدات المشع   إلدارةالمعايير الدولية "

 59/11/5119-52  : الجمهورية التونسية 
 

 

 الهيئة العربية لمطاقة الذرية
 حي الخضراء –نهج المؤازرة  7

الجمهورية التونسية –تونس   

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 ا النوويةالمركز الوطني لمعموم والتكنولوجي

 الجمهورية التونسية –تونس 
 
 

 : خمفية
ال تختمف النويدات المشعة كيميائيا عن نظائرىا المستقرة. نفس الخصائص والعمميات التي تحدد مصيرىا وآليات 
وطرق التراكم الداخمي ألي عنصر في البيئة تنطبق عمى كل من النظير المستقر والنظائر المشعة. حيث يخضع التنبؤ 

د كبير لعمميات االمتصاص. وحيث تتنوع األنواع الفيزيائية بمصير وسموك النويدات المشعة في البيئة إلى ح
والكيميائية لمنويدات المشعة التي تتفاعل مع الخواص الالأحيائية السائدة لمبيئة وتختمف اختالًفا كبيًرا بين المكونات 

 البيئية المتنوعة.
لطبيعة. لكنيا تميل إلى أن تكون في كل يمكن العثور عمى أنواع مختمفة من النويدات المشعة أو النظائر المشعة في ا

مكان في المحيط الحيوي ألنيا يمكن أن تحدث توليفات بشكل طبيعي أو متعمد. ويحدث النشاط اإلشعاعي نتيجة 
تفكك النويدات المشعة األصل تمقائًيا وفي عممية تشكيل النويدات الناتجة من خالل إطالق إشعاعات جاما وبيتا و / 

دات المشعة الطبيعية فيي أصول بدائية أو ثانوية أو كونية المنشأ. ويتم إنتاج النويدات المشعة الصناعية أو ألفا. فالنوي
عن طريق االنفجارات النووية أو المفاعالت النووية أو مسرعات الجسيمات أو مولدات النويدات المشعة. قد تسبب 

يرات ضارة مثل التموث اإلشعاعي. عالوة عمى ذلك يمكن أن النويدات المشعة التي تجد طريقيا إلى األجواء البيئية تأث
تمثل أيًضا خطًرا عمى الصحة المينية إذا لم تتم إدارتيا بشكل صحيح. قد ينطمق اإلشعاع من اإلثارة اإللكترونية 
واالنبعاثات. وتحدث ىذه العممية عن طريق امتصاص الطاقة اإللكترونية من المصادر الخارجية لإلشعاع 

ومغناطيسي. حيث يتم إطالق الطاقة اإلضافية التي يمتصيا اإللكترون المثير في الوقت المناسب عن طريق الكير 
إصدار إشعاع كيرومغناطيسي منخفض الطاقة. وبالتالي فإن طاقة الموجة الكيرومغناطيسية تتناسب طرديا مع ترددىا 

 وتتناسب عكسيا مع طول الموجة.
رىا طاقة زائدة بسبب عدم االستقرار النووي. حيث ينشأ االنحالل اإلشعاعي ألن وسيكون لمنويدات المشعة في جوى

النواة غير مستقرة. وتعد نسبة النيوترون إلى البروتون والعدد الكمي لمنكميونات في النواة ىما العامالن الحاسمان المذان 
ة أكثر استقرارا تنبعث منيا جزيئات أو يساعدان في التأكد من درجة ثبات النظير. ومع ذلك، لتصبح النويدات المشع

أشعة. وقد ينبعث ىذا األخير كإشعاع جاما من النواة. وىناك احتمال آخر، فقد يتم نقل الطاقة الزائدة بنجاح إلى 
إلكتروناتيا أو استخداميا إلنشاء جسيمات ألفا أو بيتا وتنبعث منيا. اإلشعاع ىو إطالق جزيئات الطاقة واألشعة من 

إن اإلطالق العرضي لمنويدات المشعة إلى جانب منتجات تحمميا ينتيي بشكل طبيعي في النظم اإليكولوجية  الذرات.
 لمتربة والمياه واليواء.

المنظمة الدولية لمغذاء والزراعة ىي جية ناظمة ومتخصصة بوضع المعايير والمواصفات العالمية في الصحة والماء 
ات الناظمة لمصحة العامة والتي تتعامل مع مستويات االشعاع في الماء والغذاء والغذاء من خالل العديد من التشريع

بطريقة خاصة. ولكن المشكمة ىي عدم وجود معايير دولية موحدة تحدد القيم والمستويات واالنواع من النويدات المشعة 
توفر التكنولوجيا لدى الدول. ولكن الواجب االلتزام بيا تاركة االبواب مشرعة لالجتيادات بحسب االمكانات والقدرات و 
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ىناك سقوف ال يمكن السماح بتخطييا، بحيث يجب أن ال تتجاوز المستويات اإلشعاعية في المواد الغذائية والمياه 
الحدود المسموح بيا بيده الدول. اضافة الى ذلك تشترط الدول العربية وضع بطاقة بيان بالمغة العربية خاصة لكل 

المستوى اإلشعاعي لممادة الغذائية المستوردة، وذلك لحماية المستيمك من تمك المواد التي قد  وحدة منتجة تتضمن
تحتوي عمى مستويات إشعاعية تزيد عن الحدود المسموح بيا. والتحقق من المستويات اإلشعاعية في المواد الغذائية 

ة لممادة الغذائية. اضافة الى تجييز جميع المستوردة لمتأكد من مطابقتيا لما ىو موجود ضمن بطاقة البيان الخاص
 المعابر البرية والجوية والبحرية بالوسائل الضرورية لقياس المستويات اإلشعاعية لممواد الغذائية المستوردة.

 والمواد الغذائية تعتبر الشرب مياه لجودة دولية معايير تشجيع اعتماد عمى العالمية الصحة منظمة تشجيع عدم يعتبر
ونوًعا(  األخرى )كًما الجية من والمنافع جية من المخاطر في االعتبار يضع اطار عام وفرىا من خالل استخدامت ميزة

 وجو أحسن عمى تطبق المرجعيات أو المعايير الدالة يمكن ان أن ىذه كما  .ولوائح وطنية معايير لوضع وترك المجال
 من بدًءا يطبق في مياه الشرب مثال نية المياه والغذاء بحيثلضمان مأمو  متكاممة وقائية إلدارة إطار واضح وضع إذا

 الوطنية لمسمطات عممية انطالق الدالئل نقطة وتوفر ىذه  .المستيمك إلى الماء وصول حتى األمطار مستجمعات
   .األحوال الوطنية تالئم الشرب لمياه وتنظيمات خاصة معايير لوضع

 دون وجود الشحيحة، الموارد توجو، خصوصا بحالة أال بضمان العناية ينبغي والموائح، المعايير وضع في مجال
إلى ايجاد  تؤدي بحيث.المواد ولرصد ىذه العامة لمصحة نسبًيا األىمية ضئيمة لمواد معايير وضع إلى ممحة ضرورة
نفاذىا يمكن تطبيقيا بيسر ولوائح معايير  .العامة الصحة يحمي نحو عمى وا 

وبجميع االحوال يتم احتساب الحدود المسموح بيا لممستويات اإلشعاعية في المواد الغذائية من خالل معرفة الحد 
عامل الجرعة لكل وحدة  /(Kg) بكمية الغذاء المستيمك (Sv) األقصى المسموح والمتأتي من مستوى الجرعة المرجعية

 1مجرعة السنوية عن طريق البمع ىي مثال في غذاء الكبار ، عممًا بأن المستوى المرجعي المتخذ ل (Sv/Bq) غذائي
مممي سيفرت.  0.1مممي سيفرت. اما الجرعة السنوية في غذاء األطفال ُعشر الجرعة السنوية في غذاء الكبار أي 

عيًا. كجم خالل العام بفرض أن جميع الكمية مموثة إشعا 550ويبمغ متوسط االستيالك الكمي لمفرد من المواد الغذائية 
التي تسبب تموث األغذية والتي يتم  (nuclides) مع االخذ بعين االعتبار عامل الجرعة لكل وحدة أخذ لمنويدات

 .تحديدىا بجداول متخصصة
 

 أهداف الورشة :
وقواعدىا في الحاالت التي تكون فييا  المعايير الدوليةتعريف المشاركين العرب بآليات اتباع تيدف ىذه الورشة الى 

يزات النويدات المشعة مرتفعة في الغذاء ومياه الشرب عمى مدى فترة طويمة من الزمن، وما الذي تحتاجو السمطات ترك
الوطنية العربية لمنظر في التعميمات واألنظمة لتطبيق أي شكل من أشكال التقييد. وما ىي اإلجراءات المثمى لمحد من 

 شعاعي.استيالك الطعام ومياه الشرب في حالة التموث اال



 
 

 

 

 ورشة عمل حول
 "ه الشربايمة في الغذاء و النويدات المشع   إلدارةالمعايير الدولية "

 59/11/5119-52  : الجمهورية التونسية 
 

 

 الهيئة العربية لمطاقة الذرية
 حي الخضراء –نهج المؤازرة  7

الجمهورية التونسية –تونس   

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 ا النوويةالمركز الوطني لمعموم والتكنولوجي

 الجمهورية التونسية –تونس 
 
 

 برنامج الورشة التدريبي:
يتناول البرنامج العممي لورشة العمل كافة الجوانب النظرية والعممية في مجال وضع المعايير الدولية وما ىي الحدود 

 المتبعة في ادارة النويدات المشعة في الغذاء والماء ضمن المحاور التالية: 
 رىا المستقرة.االختالفات بين النويدات المشعة كيميائيا ونظائ 
 .النويدات المشعة الطبيعية والنويدات المشعة الصناعية 
 .النويدات المشعة في المياه والغذاء 
 آليات الكشف عن النويدات المشعة في المياه والغذاء. 
 الشرب والمواد الغذائية مياه جودة العتماد الدولية المعايير. 
 غير الطارئة إدارة النشاط اإلشعاعي في مياه الشرب في الحاالت. 
 السيطرة عمى النويدات المشعة في الطعام ومياه الشرب في حاالت التعرض الحالية. 

لمتدّرب عمى الطرق العممية المختمفة لمكشف عن النويدات والنظائر المشعة  ويتضمن البرنامج أيضًا دراسات تطبيقية
الغذاء والمياه. مع تقديم عروض من المشاركين والقياسات المتبعة في المخابر المتقدمة في الكشف عن االشعاع في 

العرب لمستوى بمدانيم في ىذا المجال. وسيقوم بالتدريس والتدريب في ىذه الورشة خبراء متخصصين ومتميزين من 
 الجامعات والمراكز البحثية والمعتمدين من قبل الييئة العربية لمطاقة الذرية .

 
 ورشة العمل :مكان انعقاد 
وزارة  –من قبل الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون مع المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية العمل  ينظم برنامج

 الجميورية التونسية. في 22/11/2012-25الفترة ما بين  التعميم العالي والبحث العممي في الجميورية التونسية خالل
 ألمور اإلدارية األخرى ستكون متاحة في الوقت المناسب.كافة المعمومات التفصيمية عن توفير اإلقامة وا

 
 المشاركــة :

يشترط لالشتراك في ىذه الورشة حيازة شيادة جامعية مناسبة وسوف يدعى لممشاركة في ىذه الدورة العاممون )الباحثون 
الدورة وفي التخصصات ذات المختمفة المتعمقة بمحاور  والفنيون( في الييئات والمراكز البحثية العاممة في المجاالت

 العالقة بموضوعيا ويتعّين عمى المشاركين تحضير ورقة عرض لبرامج مكافحة اآلفات في بمدانيم.
وسوف تتحّمل الييئة العربية نفقات إقامة وسفر عدد من المشاركين من الدول األعضاء في الييئة حسب االمكانيات 

 لمادي الموجود في الفقرة خامسًا من طمب االشتراك المصاحب. المالية المتاحة، باالعتماد عمى طمب الدعم ا
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ويتعين عمى الجية الموفدة لممشارك من الدول غير األعضاء فى الييئة العربية تكفل مصاريف السفر واإلقامة، 
 دوالر أمريكي عن كل مشارك. 000باإلضافة إلى بدل اشتراك والمقدر بـ 
مصحوب بنسخة من السيرة الذاتية بواسطة عضو المجمس  التسجيل المرفق نموذجترسل طمبات االشتراك باستعمال 

مباشرة من الجية الموفدة لمدول غير ة لمطاقة الذرية لمدول األعضاء أو التنفيذي أو المؤتمر العام لمييئة العربي
، وذلك 12/11/5119اه في موعد أقصفي الييئة العربية لمطاقة الذرية  الشؤون العمميةاألعضاء في الييئة إلى إدارة 

الجمهورية  –تونس  1111حي الخضراء  –نهج المؤازرة  7الهيئة العربية لمطاقة الذرية، عمى العنوان اآلتي : 
 التونسية
 11( 512) 71 818 011هاتف :  - 11( 512) 71 818 021فاكس : 

 aaea@aaea.org.tn البريد االلكتروني : و  www. aaea.org.tnموقع الهيئة : 
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