
 
 

يهدف المرآز إلى توصيل مفهوم التكنولوجيا الحيوية و الهندسة الوراثية و تطبيقاتها في مجال الزراعة إلى آل فئات 
 إن -آما انه يقوم بدور هام في إيضاح آل من الفوائد و المخاطر المحتملة . المجتمع و تنمية مدارآه في هذا الشأن

 .كنولوجيا الحيوية، من خالل حوار يتسم بالعقالنية و الشفافية و التي يمكن أن تنتج عن تطبيقات الت-وجدت
 

منظمة االغذية والزراعة تنتظر 
 تسجيل رقم جديد فى انتاج االرز

تتوقع منظمة االغذية والزراعة التابعة 
لالمم المتحدة رقما قياسيا جديدا فى 

انتاج االرز فى اسيا وافريقيا و امريكا 
ع خبراء ويتوق. الالتينية هذا العام

االرز بمنظمة االغذية و الزراعة نموا 
ليصا الى انتاج عالمى % ٢٫٣بمقدار 

 مليون طن هذا ٦٦٦جديد بصل الى 
هذه هى المرة االولى التى وتعد . العام

يتخطى فيها انتاج االرز فى اسيا رقم 
ومن .  مليون طن هذا العام٦٠٠

المتوقع ان تحقق دول بنجالديش، 
الند وفيتنام اعلى الصين، الفلبين، تاي

وتؤآد مؤشرات سوق االرز . انتاجية
العالمية هذه الحقيقة بزيادة االنتاج مما 
يعطى فرصة اآبر للتوسع فى زراعة 

 .االرز
وبالرغم من ذلك فقد حذرت منظمة 
االغذية والزراعة باستمرار ارتفاع 

اسعار االرز على المدى القصير فى 
يتم الحصاد بنهاية  حيث ٢٠٠٨عام 
آما يتوقع ان تؤثر آارثة . عامال

 .اعصار مينامار فى هذه التوقعات
لمزيد من المعلومات يرجى االطالع 
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مؤتمر االمم المتحدة يناقش 
 :فواعد المسؤلية

افتتح يوم االثنين الماضى فى بون 
بالمانيا االجتماع الرابع للمشارآين فى 
اتفاقية التنوع البيولوجى و الذى يحوى 

مناقشات المشارآين فى بروتوآول 
يهدف هذا . قرطاجنة لالمان الحيوى

االجتماع الى توسيع مجاالت 
 .بروتوآول الخاص بقواعد المسئوليةال

صرحت السيدة بيرسوال هينين 
تيرة برلمانية بوزارة حماية سكر

المستهلك االلمانية بان التكنولوجيا 
الحيوية نعطى الفرصة التاحة غذاء 

اقضل، ومثل اى تكنولوجيا جديدة 
يجب معرفة تأثيرها على التنوع 

رآزت السيدة هينين على . البيولوجى
موضوعات المسؤلية وانها من صميم 

تقبل العامة للتكنولوجيا الحيوية 
 .ةالزراعي

ويؤمن السيد اخمد ديجوالف السكرتير 
التنفيذى التفاقية االمم المتحدة للتنوع 
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البيولوجى بان قواعد المسؤولية يمكن 
. ان تتفق عليها خالل هذا االجتماع
وآان المشارآون فى اجتماع عام 

 يأملون فى االنتهاء من جوانب ٢٠٠٤
 .هذا البروتوآول فى اجتماع هذا العام

ومات يرجى االطالع لمزيد من المعل
 :على الموقع
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اوغندا تخصص مرآزا لدراسات 
 :التكنولوجيا الحيوية للكاسافا

اعلن فى اوغندا عن مشروع لدراسات 
الحيوية فى الكاسافا بين التكنولوجيا 

علماء المعهد القومى لدراسات 
 هيئة دعم غندا ووالمحاصيل فى ا

االبحاث الزراعية فى شرق ووسط 
من خالل   (ASARECA)افريقيا 

برنامج التنوع البيولوجى الزراعى و 
 .التكنولوجيا الحيوية

انتون يوارئيس فريق العمل . صرح د
 من"فى البرنامج القومى للكاسافا 

 سيتم انشاء ASARECAخالل دعم 
مرآز للقيام بارقى ة احدث العلوم 

والتى اعتمدنا لوقت طويل على 
 .استيرادها من اوروبا و امريكا

وتشهد ابحاث الكاسافا تقدما آبيرا من 
خالل انجازات الفريق العلمى بمرآز 

دونالد دانفورث بالواليات المتحدة 
االمريكية و الذين تمكنوا من ادخال 

ين معدل الى نبات الكاسافا لمقاومة ج
مرض تبرقش الكاسافا وحصل العلماء 

 .على نتائج مبشرة
تعد الكاسافا اآبر محصول يتم 

استهالآه فى شرق و وسط افريقيا آما 
يتميز قدرتة على تحمل الظروف 

 .المعاآسة
لمزيد من المعلومات يرجى االطالع 
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