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  : خلفـيـة

 حوالي إلىتحديات أزمة غذائية حادة حيث ارتفع عدد الدول التي تعانى من فجوة غذائية هائلة  اآلنيواجه العالم 
ومن أهم أسباب األزمة  أفريقياقارة  فيدولة  21منها  ) (FAOديرات منظمة األغذية  والزراعةدولة وفق تق 37

 –تناقص الموارد البشرية  –استنزاف األراضي الزراعية  –لى الغذاء زيادة الطلب ع –الغذائية الزيادة السكانية 
 مناخيالالتغير  إلىباإلضافة  –استخدام السلع الغذائية إلنتاج الوقود الحيوي  –قطاع الزراعة  فيتراجع اإلستثمار 

  .لبيئية و التنوع البيولوجينظمة االعذبة و األ همتد على االنتاج الغذائي و المياالم هالذي يشهده العالم اآلن وتأثير
تم تقدير الفجوة الغذائية للمجموعات السلعية الرئيسية فى الوطن العربي حسب بيانات المنظمة العربية للتنمية 

من قيمة % 50حيث تساهم مجموعة سلع الحبوب وحدها بنحو  العام الماضي فيمليار دوالر  35الزراعية بنحو 
  .منها %) 23.13( الدقيق فقط  الفجوة الغذائية و يشكل القمح و

للزراعات العربية ومن أهم تحديات األمن الغذائي العربي تجاوز الفجوة التقنية حيث ال تزال الوحدة األرضية 
لمعظم المحاصيل تقل عن نظيرتها على المستوي العالمي و يستوجب لتجاوز الفجوة التقنية إحداث قفزات في 

ستنباط سالالت الالبحثية المؤهلة  هتمام بمجاالت البحث الزراعي و توفير الكوادراإلنتاج و اإلنتاجية عن طريق اال
مع ..  )جفاف –ملوحة ( و المقاومة للتغييرات المناخية وكذلك األقل احتياجاً للمياه اإلنتاجاستحداث طفرات عالية و

  . و التسويق و اإلرشاد الزراعي الرياإلهتمام بنظم 
وراثي للمحاصيل المختلفة باستخدام التكنولوجيا النووية و الحيوية ضرورة ملحة للحصول ومن هنا أصبح التحسن ال

ذلك باستخدام أصناف طفرية تتسم بارتفاع غلتها  في مقاومة التغيرات المناخية وعلى أصناف طفرية تساهم 
مقاومة للضغوط البيئية  تربة ضعيفة أو ذات جودة عالية أو فيوقدرتها على مقاومة األمراض و قادرة على النمو 

  .أو أصناف قصيرة العمر لتقليل احتياجاتها المائية و االستفادة من مياه الري) ملوحة  –حرارة  –جفاف ( 
دولة على مستوى العالم تشمل القارات  100 في) باألشعة المؤينة(تحداث الطفرات وتستخدم حاليا تكنولوجيا اس

صنف طفري تتميز  3200حيث تم استخدام أكثر من  نباتينوع  214ل على هذا المجا فيالستة و تعمل هذه الدول 
عن طريق تضييق الفجوة بين النمو  الغذائيتحقيق األمن  فيمرتفع سوف تسهم  اقتصاديبصفات عدة وذات عائد 

  .و الطلب على الغذاء من جهة أخري السكاني و التحديات البيئية و المناخية من جهة
اقة الذرية تسعى جاهدة في هذا المجال وتعطي األولوية في أنشطتها التدريبية لتحقيق األمن والهيئة العربية للط

مة في هذا المجال الغذائي العربي ومحاولة سد الفجوة الغذائية بإستخدام التقنيات النووية والتعاون مع الدول المتقد
  .ستفادة للباحثين العربلتحقيق أقصى ا
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  :الورشةمن الهـدف 

ف هذه الورشة إلى إتاحة الفرصة لعدد من العلميين و الفنيين المختصين في األقطار العربية و العاملين في تهد
مجال البحوث الزراعية للتعرف على التطبيقات الحديثة للتقنيات النووية و الحيوية في استحداث طفرات لتحسين 

  . إنتاج المحاصيل النباتية المالئمة للمناطق الجافة 
شمل الورشة أيضا التدريب على الطفرات كأداة لتحسين اإلنتاج النباتي و كيفية استحداثها و برامج تربية كما ت

النباتات المقاومة للجفاف والملوحة واستخدام الطفرات المنتخبة في المناطق المتأثرة باالجهادات من أجل االستفادة 
  .دخل المزارعين و الدخل القومي عموما من هذه المناطق وزيادة اإلنتاجية والتي سوف تنعكس على

  
  :الورشةمحاور 

  .ستحداث الطفرات بالوسائل النوويةا -  1
  . التعرف على الطفرات المستحدثة بالطرق الجزئية -  2
  .التحدياتالعربي الواقع و  الغذائي األمن -  3
  .أثر تغير المناخ على األمن الغذائي -  4
  .الطفرات في تحسين اإلنتاج النباتي و الجدوى االقتصادية  دور -  5
  .مقاومة التغييرات المناخية  فيالهندسة الوراثية  توظيف -  6
  .في مقاومة التغييرات المناخيةأوجه االستفادة من الموارد الوراثية النباتية  -  7
  .الحرارةو استخدام طفرات تتحمل الملوحة و الجفاف  فيدور التقنية النووية  -  8
  .Ug99القمح بفطر في األسودمقاومة مرض صدأ الساق  فيدور التقنية النووية  -  9

  .ة المعاكسةاستحداث طفرات تتحمل الضغوط البيئ في األنسجةاستخدام زراعة  - 10
  .تكنولوجيا الخاليا األحادية و استحداث الطفرات  - 11
  :ية تشمل ليتضمن البرنامج دراسات عمو

 .زيارة برامج الطفرات الحقلية -       

 .عمليات تشعيع البذور فيزيارة ميدانية للوحدات المستخدمة   -       

 .مرحلة البادرة  فيالجرعات اإلشعاعية  تأثيربيقات طعرض لت -       

  . SSRعمل البصمة الوراثية بـ و  DNAطرق عزل  -       



 
 
 

א" אא א "א
  العربية مصر جمهورية   – القاهرة 09/4/2015 - 04

  

   المصريةالطاقة الذرية هيئة 
  مدينة نصر -أحمد الزمر 3

  العربية مصرجمهورية 

 الهيئة العربية للطاقة الذرية
  حي الخضراء –نهج المؤازرة  7

ةالجمهورية التونسي –تونس

  
 .زيارة معامل زراعة األنسجة  -       

  .للجينات والموارد الوراثية القوميالبنك  زيارة -       
عدد من الخبراء و المتخصصةالعربية  اتالمنظم منمعتمدين خبراء  الورشةيقوم بالتدريس والتدريب في هذه وس

 .والمعتمدين من قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية  المصريةهيئة الطاقة الذرية الجامعات المصرية والمتميزين من 
  
  : الورشة كان انعقادم

خالل  القاهرةفي  ةلمصرياالطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة  من قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية العملينظم برنامج 
  .09/4/2015 – 04 : الفترة

  .كافة المعلومات التفصيلية عن توفير اإلقامة واألمور اإلدارية األخرى ستكون متاحة في الوقت المناسب
  

  : ركــةالمشا
العاملون  الورشةهذه سوف يدعى للمشارآة في و مناسبةحيازة شهادة جامعية  الورشةيشترط لإلشتراك في هذه 

وفي  الورشة محاورالمختلفة المتعلقة ب تمجاالالوالمراآز البحثية العاملة في هيئات الفي ) والفنيون الباحثون(
  .االتخصصات ذات العالقة بموضوعه

حسب االمكانيات  الدول األعضاء فى الهيئةعدد من المشارآين من ئة العربية نفقات إقامة وسفر ل الهيوسوف تتحّم
  . المالية المتاحة، باالعتماد على طلب الدعم المادي الموجود في الفقرة خامسًا من طلب االشتراك المصاحب

 ،ة تكفل مصاريف السفر واإلقامةويتعين على الجهة الموفدة للمشارك من الدول غير األعضاء فى الهيئة العربي
  .عن آل مشارك أمريكيدوالر  300 ـباإلضافة إلى معلوم إشتراك والمقدر ب

بنسخة من السيرة الذاتية بواسطة عضو  مصحوب نموذج التسجيل المرفقباستعمال ترسل طلبات االشتراك 
) القائمتين موجودتين في موقع الهيئة(األعضاء للهيئة العربية للطاقة الذرية للدول أو المؤتمر العام المجلس التنفيذي 

في الهيئة العربية للطاقة الذرية  الشؤون العلميةإدارة ومباشرة من الجهة الموفدة للدول غير األعضاء في الهيئة إلى 
  :، وذلك على العنوان اآلتي 5/30/2015في موعد أقصاه 
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