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Arab Atomic Energy Agency 
           

 الذرة في خدمة اإلنسان
 

 "فات المتكاممةاإلشعاع وبرامج مكافحة اآل"في مجال  دورة تدريبيةتقرير 
   -03/30/2021/09/2: عدعن ب  

عد عن ب  " فات المتكاممةوبرامج مكافحة اآل اإلشعاع"  في مجالالعربية لمطاقة الذرية، دورة تدريبية  نظمت الييئة
مشاركًا من مراكز البحوث والجامعات  80 وقد شارك في ىذه الورشة حوالي 2/9/2021-30/8فترة الخالل 

 والمعاىد الزراعية من الدول العربية.
إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين والخبراء والعاممين في مجال وقاية النبات والرقابة ىدفت ىذه الدورة التدريبية 

متعّرف عمى الوسائل المحاصيل الزراعية ومراكز البحوث الزراعية في مختمف الدول العربية ل عمىالصحية 
الفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون  أتاحتالمختمفة لمكافحة اآلفات الزراعية سواء التقميدية أو الحديثة. كما 

مكانية وضع برامج بحثية مشتركة.  والتكامل فيما بين الدول العربية في مجال مكافحة الحشرات وا 
 تناولت الورشة المحاور العممية اآلتية:

 ستعمال المبيدات العضويةإ في تجدات الحديثةالمس. 
 المكافحة التقميدية لمحشـرات. 
 المكافحة الحيوية لآلفات الزراعيـة. 
 اإلدارة المتكاممة لآلفات الزراعية بمفيوميا الشامل. 
  الحشرات تعقيم ومكافحة المستخدمة فيالتقنيات النووية. 
  لآلفات.المدارس الحقمية في المكافحة المتكاممة 
  .النيج التشاركي في المكافحة المتكاممة لآلفات 

قاموا بتقديم المحاضرات  الفاو حيثوخبير من منظمة  العربية خبراء من الدول وقد شارك في ىذه الورشة سبعة
متواصمة. وتضمنت المحاضرات  أيام د الورشة والتي إستمرت لمدة أربعةساعات خالل فترة إنعقا 8العممية بواقع 
كما قام  الواقع. أرضعمى الممكن تطبيقيا  التطبيقات العمميةطرق وبعض  لممفاىيم األساسيةموسع شرح نظري 

في االدارة إستخدام التقنيات النووية المحاضرون بعرض لتجارب بعض الدول العربية والدولية المتقدمة في مجال 
 فات الزراعية.المتكاممة لمكافحة اآل

وتشعيع  (باإلشعاع ية الحشرات العقيمة )تعقيم الذكورتقنمى أىمية إستخدام الضوء في ىذه الورشة ع قاءتم إل
الحد من دور ىام في  ليمالما  ،فات الزراعيةلمكافحة اآلدارة المتكاممة ضمن برامج اإلالممرضة  النيماتودا
والتعريف التطرق يضًا أالحشرات العابرة لمحدود. كما تم فات االقتصادية وخاصًة انتشار بعض اآل عمىوالسيطرة 

والمدارس الحقمية وطرق  والمكافحة الميكانيكية ة مثل المكافحة الحيويةمستخدام طرق المكافحة المتكاما بأىمية
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 سوسةالمتكاممة للقاء الضوء عمى المكافحة إكما تم تقميدية في مكافحة اآلفات االقتصادية. الغير  الزراعة
كما تم  النوعية. وتدنينتاج الضرر البالغ في اإل والتي تسبب النخيل الحمراء المنتشرة في معظم الدول العربية

 التطرق إلى األطر التشريعية والرقابية المتعمقة بيذه المجاالت.
 وقتًا كافياً  إعطاء المشاركين من خاللمنقطع النظير وذلك بالتفاعل اإليجابي والبناء  تميز الحضور ليذه الدورة

. كما قام بعض دلت عمى التعريف والفيم الجيد لمواضيع ومحاور الورشة والمداخالت والتيوالتعميق لمنقاش 
تواجييم في التصدي لمحد من  والتحديات التيالمتعمقة بمكافحة اآلفات الضارة المشاركين بعرض نتائج تجاربيم 

 . وذبابة الفاكيةثل سوسة النخيل الحمراء لمحدود م وخاصًة العابرةنتشار اآلفات الضارة إ
 القدراتوبناء لمطاقة الذرية في مجال التدريب عجابيم وتقديرىم لمدور الذي توليو الييئة العربية إبدى المشاركون أ

األفكار التي وكان من ضمن أىم  .ووقاية النباتالنووية في مجال الزراعة واألمن الغذائي  تالتقنيا ستخدامإفي 
 :حياتم طر 

 الذكورنظرية وتطبيقية متخصصة في مجال تقنية تعقيم  تدريبيةدورة القيام ب. 
 عقد ورشة عمل حول المكافحة المتكاممة لسوسة النخيل الحمراء. 
  حدى الدول العربية.إنتاج الذكور العقيمة في إنشاء مركز القطاع الخاص إل وبالشراكة معالعمل 
 ين والخبراء.التبادل العممي والمعرفي بين الباحث 
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