
   

 
 

ات                 ل فئ ى آ ا في مجال الزراعة إل ة و تطبيقاته ة و الهندسة الوراثي يهدف المرآز إلى توصيل مفهوم التكنولوجيا الحيوي
ذا الشأن       ه في ه ة مدارآ ة             . المجتمع و تنمي د و المخاطر المحتمل ل من الفوائ ام في إيضاح آ دور ه وم ب ه يق ا ان  إن -آم

.التكنولوجيا الحيوية، من خالل حوار يتسم بالعقالنية و الشفافية و التي يمكن أن تنتج عن تطبيقات -وجدت
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منظمة االغذية والزراعة تتوقع زيادة 
newsr/org.fao.www://http اسعار الحبوب للدول الفقيرة 

2008/10008/news/en/oom
html.index/26

دول         من المتوقع زيادة اسعار الحبوب على ال
بناء على دراسة قامت    % ٥٦الفقيرة بحوالى   

ع     ة وتتوق ة و الزراع ة االغذي ا منظم به
درها    ادة ق ة زي عار  ٧٤٥المنظم ى اس  ف

ا     انى نقص ى تع ة الت دول االفريقي وب لل الحب
 . الغذاءحادا فى

 
 تغير المناخ العالمى و التكنولوجيا الحيوية 

تحدث خبيران فى االمن الغذائى عن دور 
التكنولوجيا الحيوية من الحد من تتابعات 

اآيم صرح جو. مشاآل تغير مناخ الكون
فون براون المدير العام لمعهد بحوث 
سياسات الغذاء بالعاصمة االمريكية و 

تستطيع التكنولوجيا الحيوية ان " اشنطن
تلعب دورا فى الزراعة المستدامة و التغير 

تزداد اهميتها فى دول العالم آما . المناخى
النامى مع تتابعات التغير المناخى خاصة 

 ".الغذاءمشاآل االمن الغذائى وجودة 

توردة   درة و المس دول المص ى ال ب عل يج
ى     ادة ف دة الزي ل ح ى تقلي ل عل وب العم للحب

ادة فى      . اسعار الحبوب العالمية   وتستمر الزي
هرين    ذ ش ر من كل آبي وب بش عار الحب  اس
تقريبا وبنهاية شهر مارس تضاعفت اسهار         
س    ى نف عارهم ف ة باس ح مقارن االرز و القم

 .الفترة من العام الماضى
ن  دتها م ى اع ة الت ملتهم القائم ى ش دول الت ال

ة والزراعة       ى      منظمة االغذي اج ال والتى تحت
ا        مساعدة لمواجهة آوارث نقص الغذاء ومنه
ابوى،        لوسوتو، الصومال، سويزيالند، زيمب
مالية،    ا الش دا، آوري ودان، اوغن الس

 .يافغانستان، فيتنام، نيبال و مولدوفا

وعلق الدآتور سواميناثان قائد الثورة 
الخضرا فى الهندط تستطيع التكنولوجيا 

الحيوية ان توفر طرق جديدة لمعالجة التغير 
المناخى ومقاومة الجفاف و التى يمكن 

ادخالها الى النباتات مثل االرز عن طريق 
آما اوضح انه البد من " نقل الجينات

ية و التكنولوجيا االستفادة من الطرق التقليد
الحديثة مثل التغير الوراثى او االنتخاب 

 .بواسطة الواسمات

المى    اج الع ادة االنت ع زي ن المتوق ن وم  م
ليصل % ٢٫٦ بنسبة   ٢٠٠٨الحبوب فى عام    

ى  ن٢١٦٤ال ون ط ع ان ت.  ملي ون ويتوق ك
ن المتو     ح وم ى الق ادة ف ر زي ة  اآب ع معرف ق

ة     وب بنهاي اج الحب المى النت ع الع الوض
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩الموسم الزراعى 

لمزيد من المعلومات يمكن االطالع على 
 الموقع 
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 الجفاف :منظمة االغذية و الزراعة
 يهدد الوضع فى زيمبابوى

حذرت منظمة االغذية و الزراعة التابعه 
لالمم المتحدة باستمرار الجفاف فى العديد 

من محافظات زيمبابوى و قد يؤدى ذلك الى 
جة خسائر جسيمة فى آميات الذرة المنت

اخر يضاف الى مشكلة والذى يعد عنصرا 
وبالرغم من تعرض . االمن الغذائى بالبالد

المناطق المنخفضة الى قياضانات اال انها 
ومما . تواجه جفاف منذ فبراير هذا العام

يزيد من حدة االزمة عدم توفر التقاوى 
 .والقوة العاملة الزراعية و االسمدة

بان  وقد حذرت منظمة االغذية والزراعة
اآماش القوة الشرائة وزيادة التضخم فى 

زيمبابوى لن يمكنها من تحمل عاما اخر من 
لقد قامت الدولة باستيراد . نقص الحبوب

 مليون طن من ١٫٠٣من المتوقع % ٨١
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨الحبوب لعام 

 :لمزيد من االطالع يمكن زيارة الموقع
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 دراسات

تأثير مبيدات الحشائش المستخدمة 
مع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا 

 الحيوية
ان توصل علماء جامعة جينت ببلجيكا الى 
اومة انواع المبيدات المستخدمة مع الذرة المق

لفعل مبيد الحشائش افضل للبيئة من 
المبيدات التى تستخدم مع المحاصيل المنتجة 

ويرجع ذلك الى خفض . بالطرق التقليدية

تأثير الجلوفوسين و امونيو جاوفوسينات 
التى تصل الى الماء االرضى و تاثيرها 

 .السام المنخفض على االحياء المائية
ر استخدم العلماء مؤشر يطلق علية مؤش

اتحاد المبيدات و مخاطر البيئة للتاآد من 
تأثير مبيدات الحشائش المستخدمةز عند 

استخدام احد المبيدات السابقة الذآر بمفردة 
فان مؤشر اتحاد المبيدات ومخاطر البيئة 

 .ينخفض الى السدس
 :لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع
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