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 مجال فيتدريبية تقرير عن دورة 

 ات النووية والبيولوجيا الجزيئية"إستخدام التقني
 لتحقيق سالمة الغذاء وكشف الغش فيه"

 12/8/2221ـــ  9 دـــعـــب  عن 
 
إستخدام التقنيات النووية والبيولوجيا الجزيئية لتحقيق نظمت الييئة العربية لمطاقة الذرية، ورشة عمل حول 

 55حوالي . وقد شارك في ىذه الورشة 32/08/2023-9عن ُبعد خالل الفترة فيو"سالمة الغذاء وكشف الغش 
 مشاركًا من مراكز البحوث والجامعات والمعاىد الزراعية من الدول العربية.

أىم  العربية لمتعرف عمى دولال والفنية في إتاحة الفرصة لمعديد من الكوادر العممية ىدفت ىذه الدورة إلى
 خرىاألمع الطرق التقميدية  ارنةمق معالجة الغذاء باالشعاع وعمى مزاياىا وفوائدىا مجال فيالتقنيات المتبعة 

الطرق العممية الحديثة المتبعة في  التعرف عمى أحدثو العربية  دولفي ال ياتىذه التقن تبني تشجيعوعمى 
من  تقميلعربي من خالل الال يالغذائ األمن إلى تحسينكما ىدفت ىذه الدورة  ،الغذاءحفظ و الكشف عن سالمة 

 .سالمة الغذاءالمحافظة عمى جودة و و الفقد 
 تناولت الورشة المحاور العممية اآلتية:

 الفجوة الغذائية في العالم العربي. 
 شعة المؤينة المستخدمة في معالجة وحفظ الغذاءاأل. 
   وحفظ األغذية باإلشعاع والعربي لمعالجةالوضع الدولي. 
  باإلشعاع غذيةاألأسس حفظ ومعالجة. 
 في الوطن العربي األغذية المعالجة إشعاعياً  وقبولستراتيجيات تنمية وتسويق إ. 
 الطرق الكيميائية والفيزيائية المستخدمة لمكشف عن األغذية المحفوظة باإلشعاع. 
  السموم البكتيرية والفطرية تأثير اإلشعاع عمى الميكروبات المفسدة لألغذية وعمى. 
  و حيوانيأ ش في األغذية بمواد ذات منشأ نباتيأىمية كشف الغ. 
 الطرق البيولوجية الجزيئية فى الكشف عن غش األغذية. 
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المميزة حيث قاموا بتقديم المحاضرات العممية المختمفة خبراء من الدول العربية  سبعوقد شارك في ىذه الورشة 
متواصمة. وتضمنت المحاضرات  أيام لمدة أربعةد الورشة والتي إستمرت خالل فترة إنعقاساعة تدريبية  33بواقع 

كما قام المحاضرون بعرض  الواقع.شرح نظري موسع لممفاىيم األساسية وطرق التطبيقات العممية عمى أرض 
مكانية  وسالمة الغذاءلتجارب بعض الدول العربية والدولية المتقدمة في مجال حفظ  االستفادة منيا وتطبيقيا وا 

وطرق  وحفظ وسالمة الغذاءحيث تم إطالعيم عمى أحدث التقنيات النووية في مجال تشعيع في الدول العربية. 
 .كشف الغش فيو

التقنيات  وآمنو بإستخداملفترات تخزين طويمة الضوء في ىذه الدورة عمى أىمية سالمة وحفظ الغذاء  تم إلقاء
من والجوائح وتحسين األزمات رات األنتاجية خالل فتإستدامة السالسل اإلجل ن أوذلك م المختمفة، النووية

في مجال تشعيع  والتشريعات الناظمة. كم تم خالل ىذه الدورة التعرف عمى القوانين الغذائي في الدول العربية
  .والدول المتقدمةاالغذية في بعض الدول العربية 

لمنقاش والمداخالت وطرح افي تاحة الوقت الكإ من خالل ة،اإليجابيوالروح بالتفاعل  تميز الحضور ليذه الدورة
كدين عمى ضرورة وأىمية إستمرار ، مؤ الممتاز لمواضيع ومحاور الدورةوالفيم  والتي دلت عمى التعريففكار األ

 .)حضوريا( عقد مثل ىذه الورشات والدورات التدريبية في المستقبل
 :وكان من ضمن ىذه المواضيع واألفكار

  في حفظ وسالمة الغذاء تطبيقية في مجال إستخدام التقنيات النووية عمل برنامج ودورات تدريبية نظرية و
 حضوريا عندما تسمح الظروف بذلك.

  .عقد دورة تدريبية في مجال الحد من ىدر الغذاء والفاقد في الحاصالت الزراعية 

 والتنسيق بينيافي الدول العربية بتشعيع الغذاء  عمى القوانين والموائح المتعمقةطالع اإل. 

  وص سالمة الغذاء المعامل إشعاعياً صترشادي بخسإصدار دليل إ. 

 إشعاعيًا.غذية المعاممة زيادة الوعي والترويج لتناول األ 

 من غذائي عربي.أنشاء مجمس إ  

 لمديــر العــاما                                                                      
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