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 ورشة عمل حولتقرير عن 
 "استخدام التقنيات االشعاعية في مكافحة ذبابة البحر األبيض المتوسط"

 32/90/3900-32الجمهورية التونسية  –الحمامات 
 

 

 

، في الجميورية التونسية قامت الييئة العربية لمطاقة الذرية وبالتعاون مع المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية 
وقد شارك في  . "استخدام التقنيات االشعاعية في مكافحة ذبابة البحر األبيض المتوسط ة عمل في مجال "ورشبعقد 

 (.5تونس ) ،(1( ، ليبيا )2مشارك(، العراق ) 2متدربًا من الدول العربية االتية : مصر ) 10ىذه الورشة 
 

 الجمسة االفتتاحية :
 المركز الوطني لمعموم والتكنولوجيا النووية في الجميورية التونسيةمع  عقدت الييئة العربية لمطاقة الذرية وبالتعاون

بحضور الدكتور فاخر العكور ممثاًل عن الييئة العربية  22/00/2010-23في الحمامات الجمسة االفتتاحية بتاريخ 
لوجيا النووية بالجميورية المركز الوطني لمعموم والتكنو المنسق المحمي من  لمطاقة الذرية مشرفا والدكتورة مريم مساعد

 عمى الورشة المذكورة والمشاركين في ىذه الورشة وعدد من السادة المحاضرين والضيوف.  التونسية
وتضمنت كممة الييئة العربية لمطاقة الذرية والتي القاىا الدكتور فاخر العكور ممثاًل عن الييئة العربية لمطاقة الذرية 

يد المدير العام لمييئة العربية لمطاقة الذرية وتمنياتو لمحضور بالتوفيق ونجاح ترحيبا بالحضور ونقل تحيات الس
. وتمت االشارة بكممتو الى أىمية الجميورية التونسيةنشاطيم وان تحقق ىذه الورشة االىداف المرجوة من عقدىا في 

بية لإلستخدامات السممية لمطاقة الذرية الييئة العربية لمطاقة الذرية في تنفيذ اإلستراتيجية العر  رورشة العمل ىذه ودو 
وخاصة طرحيا لمثل ىذا النوع من االنشطة والتي تعتبر نموذجا تحفيزيا لتبادل الخبرات العممية والعممية وتطوير 
القواعد التقنية والبشرية لالنتقال من الطرق التقميدية في منظومة المكافحة المتكاممة لمحشرات وتطويع التكنولوجيا 

اعية لالستفادة منيا في المحافظة عمى البيئة والقضاء وبنفس الوقت عمى المسببات المرضية من الحشرات االشع
 دون االضرار بالتوازن االيكولوجي خاصة الحيوي منو.

ولما ليذا الموضوع من اىمية بالغة في تنفيذ االستراتيجية العربية لالستخدامات السممية لمطاقة الذرية فيما يخص 
ة البشرية والتنمية المستدامة والتركيز عمى مواضيع تدريبية جديدة غير اعتيادية تيم المختصين الميدانيين التنمي

ىيل وتدريب طواقم المكافحة أدر البشرية القادرة عمى تييئة وتلمصمحة الدول العربية ككل من خالل تييئة الكوا
 الزراعية خصوصا.الحيوية االشعاعية عموما والعاممين في المخابر والمراكز 

وفي نفس الوقت االستمرار في بذل الجيود لحماية المنظومة الحيوية والتنمية االقتصادية من خالل رفع االنتاجية  
راضي منظومات االيكولوجية المحيطة باأللممساحة الزراعية لمحدود العميا وضمان الجودة البيئية المكانية داخل ال
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لمجوء إلى التكنولوجيا النووية لزيادة فرص تطوير وتحسين العالجات الزراعية الزراعية حيث أصبح من الضروري ا
 والمكافحة الفاعمة بما يتماشى مع التطور العالمي والحاجة لمتكنولوجيا المتطورة.

وركز الدكتور العكور عمى ان ىذا البرنامج يتضمن مجموعة االليات التي يتم اتباعيا في مكافحة ذبابة حوض 
بيض المتوسط في المنطقة العربية والفرص التي يمكن لمدول العربية اعتمادىا لتحقيق الوفرة الزراعية من البحر اال

 المنتجات المختمفة بكميات تحقق االكتفاء الذاتي في الدول العربية بضمان الجودة.
 استيدفت الورشة في ىذا البرنامج مرشحين من الدول الراغبة الفئات االتية:وقد 
  ين الزراعيين المؤىمينالميندس 
  مسؤولو المكافحة المتكاممة 
   فنيوا المختبرات الزراعية 

 
 أهـــداف الورشة : 

ىذه الورشة إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين والخبراء والميندسين الزراعيين والعاممين في مجال وقاية النبات  وىدفت
في مختمف األقطار العربية التعّرف عمى ث الزراعية والرقابة الصحية عمى المحاصيل الزراعية ومراكز البحو 

الوسائل المختمفة لمكافحة اآلفات الزراعية سواء التقميدية أو الحديثة. واتاحت الفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون 
مكانية وضع برامج بحثية مشتركة وتسييل اس تخدام والتكامل فيما بين الدول العربية في مجال مكافحة الحشرات وا 

  ة.األجيزة واإلمكانيات بين الدول العربي
 لذبابة البحر االبيض المتوسط باالشعاع بما يمي: المكافحة دافهأوتمخصت 

  منتوج زراعي ذو جودة و مردودية عالية 
 التقميل من كمفة اإلنتاج والمكافحة 
 الحد من االستعمال المكثف لممبيدات 
 آلفاتا مختمف لدى المناعة اكتساب رةهتجنب ظا 
 الحفاظ عمى التوازن البيئي 
 الزراعي ضمان ديمومة القطاع 

وزودت الورشة المشاركين من خالل المحاضرات النظرية والتطبيقية بالمعرفة والميارات العممية الحدث التقنيات 
دانية بالدول العربية في مجال ورشة العمل وفرص التطوير المتوفرة عالميا من خالل المقارنات والدراسات المي

 والتطورات التكنولوجية الحدث التقنيات االشعاعية في مجال ورشة العمل.
ولقد تم تصميم الورشة حتى تكون تفاعمية مع التركيز عمى المشاركة الفعمية من المشاركين والذي اثروا العممية 

 التقنية.الحوارية العممية من خالل المشاركة في المناقشات وتقديم فرص التطبيق حول الموضوعات 
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 :وقد تركزت محاور الورشة حول
 أحدث المستجدات في استعمال المبيدات الحشرية. .3
 المكافحة التقميدية لمحشـرات.  .2
 الزراعة النظيفة. -الزراعة الحيوية والعضوية   .1
 اإلدارة المتكاممة لآلفات الزراعية عمى نطاق واسع.  .0
 استخدام البيولوجيا الجزيئية لمتحّكم في الحشرات.  .5
 برامج استعمال تقنية الحشرة العقيمة.  .6
 دراسات معممية حول الطرق الحديثة لمكافحة الحشرات.  .7
 .االليات المتبعة في نثر الحشرة العقيمة ومناطق المصائد  .8

وخالل ورشة العمل كان ىناك العديد من النقاشات والحوارات حول ما شاىده المشاركون في المختبرات والزيارة 
الحقول المثالية التي يتم فييا تطبيق اليات المكافحة لمحشرات بالطرق االشعاعية وقام السادة الخبراء الميدانية الحد 

 المحاضرين والفنيين بالرد عمى معظم التساؤالت.
 الجمسـة الختاميــة :

 وعدد من بحضور المنسق المحمي 22/00/2010تم عقد الجمسة الختامية لمورشة بنياية يوم الجمعة الموافق 
، والدكتور فاخر العكور ممثل الييئة لإلشراف عمى الورشة والمشاركين وبعض المراكز العممية المختمفة  الخبراء من

من السادة المحاضرين في الورشة، حيث تمت مناقشة أسئمة المشاركين والحضور والذين اشادوا بالقيمة العممية التي 
ية االنشطة الجديدة متمنين تكرار مثل ىذا التميز ورفع مستوى تمقوىا من ىذه الورشة ومدى التميز الحاصل بنوع

 ىذه الورشة الى مستوى متقدم لتعظيم الفائدة عمى المتخصصين في مجال الورشة.
 ثم تمت عممية توزيع الشيادات عمى المشاركين. 

جماع عمى نجاح الورشة وتبين بعد استعراض آرائيم من خالل االستبانة التي وزعت عمييم ونتيجة لمنقاش معيم، اإل
 من حيث التنظيم واإلدارة ونوعية ومستوى المحاضرات وتكرار مثل ىذه الورش اليادفة.

 % ضعيف.0متوسط، % 0% جيد،  2% جيد جدا،  20% ممتاز   23 وكان ممخص التقييم العام
 وبذلك انتيت فعاليات ورشة العمل.

 
 المدير العام
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