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 مقدمــــــة:
وال . اإلنتاج الزراعي في فقدًا كبيرأواآلفات األخرى  عشاب الضارةاألمراض النباتية ونباتات األأضرار الحشرات و  سببت  
أيضًا إلى نقص  ولكن يمتد المقاومة،تكمفة  وزيادة اإلنتاجليذه اآلفات عند حد نقص  سمبيالتأثير اإلقتصادي ال تصريق

 تكمفة برامج التحكم والقضاء عمى ىذه اآلفات. زيادة باإلضافة إلى المنتج،دة وتدني في جو في التصدير 
النووية  قنياتستخدام التإي العالم نحو في ظل تحديات جديدة تفرضيا التغيرات المناخية، تتجو العديد من البمدان ف

مراعاة مع  الصمود،عمى  لتحقيق األمن الغذائي من خالل تعزيز قدرة النظم الزراعية في مختمف أنحاء العالم
تقنيات اإلشعاع التي تساعد عمى مكافحة  التقنيات،ومن ضمن ىذه  واألولويات الوطنية والمحمية. الخصوصيات

ستخدام تقنية الحشرات العقيمة المستمدة من المعالجة النووية من إأيضا  يتم اكم . فات الزراعية واألمراض الحيوانيةاآل
ية. وتعتمد ىذه التقنية عمى تربية أعداد ىائمة من الحشرات وتعقيميا من خالل اإلشعاع أجل مكافحة اآلفات الحشر 

، وىي والسيطرة عميياتكاثر اآلفات  جل منعأوذلك من المؤين قبل إطالقيا في المناطق الموبوءة باآلفات الزراعية، 
ممية وعمى الرغم من أن األبحاث الع التقميدية. أكثر أمانا بالنسبة لسالمة البيئة واإلنسان بالمقارنة مع مبيدات الحشرات

مازالت محدودة ألسباب  في الدول العربية ستخدام تقنية الحشرة العقيمة، فإن تطبيقاتياإقطعت شوطًا كبيرًا في مجال 
 .متعددة ربما أىميا قّمة بل ندرة المصادر المشّعة والخوف من األشّعة المؤينة وجيل معظم الناس بطريقة تأثيرىا

 في 2030-2021 يات إىتماميا تبعا إلستراتيجيتياالييئة العربية لمطاقة الذرية مسألة األمن الغذائي في أولو  وليوت
لتأىيل  مستمرة تعمل الييئة عمى تنفيذ ورش ودورات وبرامج تدريبيةحيث   الذرية،اإلستخدامات السممية لمطاقة مجال 
ومنيا التعريف بالطرق الحديثة والتقميدية لممكافحة المتكاممة ألمن الغذائي في مجال تحسين االعربية في الدول الكوادر 

 لآلفات الزراعية.
 األهداف: 

 عمىإلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين والخبراء والعاممين في مجال وقاية النبات والرقابة الصحية  دورةتيدف ىذه ال
العربية لمتعّرف عمى الوسائل المختمفة لمكافحة اآلفات  دولية في مختمف الالبحوث الزراعالمحاصيل الزراعية ومراكز 

الزراعية سواء التقميدية أو الحديثة. كما تتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية 
مكانية وضع برامج بحثية مشتركة  .في مجال مكافحة الحشرات وا 
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  المحاور

العممية في مجال برامج مكافحة اآلفات وبعض التطبيقات ل البرنامج العممي لورشة العمل كافة الجوانب النظرية يتناو 
 التالية:الزراعية وفق المحاور 

 ستعمال المبيدات العضويةإفي  لمستجدات الحديثةا. 
 لمكافحة التقميدية لمحشـراتا. 
 المكافحة الحيوية لآلفات الزراعيـة. 
 اممة لآلفات الزراعية بمفيوميا الشاملاإلدارة المتك. 
  الحشرات تعقيم ومكافحة المستخدمة فيالتقنيات النووية. 
  لآلفاتالمدارس الحقمية في المكافحة المتكاممة. 

 الورشة:المستهدفين في 
عية ومراكز المحاصيل الزرا عمىالباحثين والخبراء والعاممين في مجال وقاية النبات والرقابة الصحية تستيدف الورشة 
 .البحوث الزراعية

وقاية النبات والخبراء والعاممين في مجال الباحثين حيم مؤسساتيم من المشاركة مفتوحة بشكل مجاني لمذين ترش
 .المحاصيل الزراعية ومراكز البحوث الزراعية ىوالرقابة الصحية عم

/ 20/8قصاه أفي موعد سجيل عمى الرابط ليذه الورشة والت اإلليكترونيبأسماء مرشحيكم وبريدىم  موافاتنايرجى 
2021 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rvntcjqwRv6PV6vOHOPc3A 
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