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Arab Atomic Energy Agency 
           

 اإلنسان الذرة في خدمة
 

 ورشة عمل في مجالعن تقرير 

 "إستنباط طفرات زراعية محسنة باإلشعاع ومقاومة للتغيرات المناخية"
 9/04/2015 – 4:  العربية مصر جمهورية – القاهرة

 
 مصرجميورية  – القاىرةفي  المصريةالذرية  الطاقةنظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية بالتعاون مع ىيئة 

 الل الفترةـخ "إستنباط طفرات زراعية محسنة باإلشعاع ومقاومة لمتغيرات المناخية" مجالورشة عمل في  ،العربية
 :. – 9/0./1035. 

 :الورشةالهـدف من 
إتاحة الفرصة لممشاركين العمميين والفنيين المختصين في األقطار العربية والعاممين في إلى  الورشةتيدف ىذه ا

بيقات الحديثة لمتقنيات النووية والحيوية في إستحداث طفرات لتحسين مجال البحوث الزراعية لمتعرف عمى التط
 . إنتاج المحاصيل النباتية المحسنة والمالئمة لممناطق الجافة

 فمسطين – السعودية –السودان  – تونس – األردنمتدرباً من الدول العربية التالية :  10 الورشةشارك في ىذه ا
 .مصرو 

 الجلسة االفتتاحية :
الطاقة الذرية المصرية لمتدريب  ىيئةرئيس  نائب سامي شعبانالدكتور  األستاذ االفتتاحيةلجمسة حضر ا

أحمد واألستاذ الدكتور  لمورشةالمحمى  صبيح السيد سميمان صبيح المشرفاألستاذ الدكتور و والتعاون الدولي 
 .المحاضرينالسادة من  عددالمشاركين و رشاد قاسم ممثاًل عن الييئة العربية لمطاقة الذرية و 

الييئة العربية في تنفيذ اإلستراتيجية العربية  رودو  النشاط التدريبيالتي تضمنت أىمية و  الترحيبيةوبعد الكممات 
لمصمحة الدول  الغذائيالتقنيات النووية في تحقيق األمن لإلستخدامات السممية لمطاقة الذرية وخاصة مشروع 

يقتضي رات المناخية مما يوالتغ لمسكان واإلستيالكاإلزدياد المتطرد  معغذائية تحديات األزمة الالعربية ومواجية 
كيفية إنتاج محاصيل زراعية محسنة وذات إنتاجية عالية إتخاذ جميع الوسائل التقميدية والتقانات الحديثة لدراسة 

 .ومقاومة لمضغوط البيئية المختمفة

 البرنـامج العلمي :
والحمقات النقاشية وذلك ساعة من المحاضرات النظرية والدروس العممية  15 شةلمور تضمن البرنامج العممي 

  اآلتية : المحاورأيام، وفق  6عمى مدى 
 .إستحداث الطفرات بالوسائل النووية .3

 .التعرف عمى الطفرات المستحدثة بالطرق الجزيئية .1

 .األمن الغذائي العربي الواقع والتحديات .1

 .غذائيأثر تغير المناخ عمى األمن ال ..

 .دور الطفرات في تحسين اإلنتاج النباتي والجدوى اإلقتصادية .5
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 توظيف اليندسة الورائية في مقاومة التغيرات المناخية. .6

 النباتية لمواجية الضغوط البيئية.أوجو اإلستفادة من الموارد الوراثية  .7

 .التقنية النووية في إنتاج طفرات تتحمل المموحة والجفاف والحرارة .8

 . نسجة في إستحداث طفرات تتحمل الضغوط البيئية المعاكسةزراعة األ .9

ستحداث الطفرات.  .30  تكنولوجيا الخاليا األحادية وا 

بجامعة مدينة  لمعيد اليندسة الوراثيةلمعامل زراعة األنسجة وزيارة برنامج أيضًا دراسات عممية تضمن الو 
وبرامج الطفرات الحقمية مع عرض لتطبيقات تأثير الجرعات اإلشعاعية في مرحمة البادرة وطرق عزل السادات 

 وعمل البصمة الوراثية.  DNAـال
من  والبحوث الزراعية والبحوث النووية الزراعةوزارة بتنوع المشاركين من قطاعات  الورشةوقد تميزت ىذه 

في  إستخدام اإلشعاعطرق ف عمى لمتعر   كبيراً  ىتماماً وا تجاوباً  أبدى المشاركونوقد مختمف األقطار العربية 
  .إنتاج طفرات محسنة

التقنيات  كيفية تحقيق أقصى إستفادة منالدورة التدريبية كان ىناك العديد من النقاشات والحوارات حول وخالل 
حول  ار المائدة المستديرةفي حو ن يالمحاضر السادة  شارك المتدربون معوقد  النووية لتحقيق األمن الغذائي

مكانيات بالدىم في مسألة الطفرات المحسنة وشارك أيضا ممثل الييئة العربية في شرح إستراتيجية  أوضاع وا 
 .ورشة العملفي مجال  من إستخدام التقنيات النوويةأقصى إستفادة لمدول العربية الييئة لتحقيق 

 ة :ــة الختاميـالجلس
إستنباط طفرات زراعية محسنة باإلشعاع ومقاومة لمتغيرات  " حول مدورة التدريبيةلتم عقد الجمسة الختامية 

عاطف عبد الحميد رئيس مجمس  الدكتور بحضور األستاذو  1035/./9" بنياية يوم الخميس الموافق   المناخية
 واألستاذ الدكتورسيد شعبان واألستاذ الدكتور صبيح ال إدارة ىيئة الطاقة الذرية المصرية واألستاذ الدكتور سامي

، حيث تمت مناقشة نتائج اإلستبيان الذي الدورةبعض من السادة المحاضرين في المشاركين و أحمد رشاد قاسم و 
ممثموا االدول . وقام الدورةالنقاط اإليجابية ونقاط الضعف في برنامج  وتوضيح تم توزيعو عمى السادة المشاركين

ستعراض أوضاع بمدانيم في ىذا المجالالمشاركة بعمل تقيم لمنشاط التدريب من خالل استعراض آرائيم و  ،ي وا 
عمى نجاح الدورة من حيث التنظيم واإلدارة ونوعية ومستوى المحاضرات مع  اإلجماعكان  ،ونتيجة لمنقاش معيم

 األخذ في االعتبار التوصيات التالية :
 .طبيقية العمميةوخاصة الدراسات الت لمدورةزيادة الفترة الزمنية المخصصة  -
 .مشاركة خبراء من الدول العربية -
 .الطمب من الييئة العربية تبني مشروع عربي لمطفرات -

 .ورشة العملوبعد اإلنتياء من كممات الحاضرين تم توزيع الشيادات، وبذلك انتيت فعاليات 
 امـر العـالمدي


