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ل  دون بعم ديون يناش اء االوغن العلم
ا     اة التكنولوجي دة تج ة موح سياس

 الحيوية 

ة   ذرة الرفيع ن ال دة م ناف جدي اص
 مقاومة للحشائش فى افريقيا 

تجمع علماء المعهد الدولى البحاث 
بكينيا فى تحديد  ) ICRISAT(المحاصيل

الجينات التى تساعد الذرة على مقاومة 
الحشية المسماة ستريجا وادخال هذة 

ومن المعروف . مقاومة فى الذرة الجينات ال
 مليون 50ان حشيشة اال ستريجا تصيب 

هكتار من محاصيل الحبوب خاصة الذرة 
والذرة الرفيعة والشعير وتسبب خسائر 

 بليون دولر امريكى 7الفريقيا تقدر بحوالى 
 . نتيجة تسببها فى خفض االنتاجية السنوية 

ناشد الدآتور بيتر نوبيرى السكرتير 
التنفيذى للمجلس القومى االوغندى للعلوم 
والتكنولوجيا العلماء االوغنديون وآذلك 
علماء مجلس شرق افريقيا لتبنى سياسة 

 . ت المعدلة وراثيا موحدة  للمنتجا
 نويبرى بالدنا تواجة نفس: علق د 

التحديات ومن ثم فان المضى فى سياسة 
موحدة للمنتجات المعدلة وراثيا سوف 

وسوف " تساعد المزارعين وتحارب الفقر 
تساعد السياسة الواحدة الحكومة فى اتخاذ 

قرار بقبول او رفض التطبيق التجارى 
 . للمنتجات المعدلة وراثيا 

وقد اشار دينيسيوس آيامبى احد باحثى 
ICRISAT "  لقد عاني العلماء فى ايجاد

حلول لمشكلة حشيشة االستريجا ولكن بدون 
وباستخدامنا " واصناف " ادنى نجاح يذآر 

الحدث التقنيات فقد نجحنا فى تحديد المنطقة 
الموجودة فى جينوم الذرة الرفيعة والتى 

تعطى مقاومة لهذة الحشيشة وتم نقلها الى 
االصناف التى يفضلها 

خالل طرق التربية التقليدية وبنتائج مشجعة 
باستخدام هذة التقنيات خاصة " للغاية 

االختبار عن طريق الواسمات قد مكن 
العلماء من نقل الجزء الخاص بمقاومة 

  N13الحشيشة من اصناف الذرة الرفيعة 
الى االصناف التى يفضلها المزارعون دون 

التعرض الى اصناف اخرى مثل مقاومة 
 جفاف واالنتاجية العالية ال

روشان عبداللة احد علماء مجلس : وعلق د
الرغم من استجابة دول شرق افريقيا ب

الشرق االفريقي لعمل مسودة لسياسة 
التكنولوجيا الحيوية اال ان آينيا وتنزانيا هى 

 " الدول التى تعد فى مراحل متقدمة 

 ناشد الدآتورن المزارعون م
لمجموعة االستشارية الدولية ا

حاث الزراعية تتلقى دعما بمقدار لالب
ماليين دوالر لمواجهة آارثة نقص 6

 . الغذاء 
امج       منحت   الحكومة االيرلندية من خالل برن

والي    در بح ا يق ا دعم اص به ة الخ  6المعون
ماليين دوالر امريكي لدعم ميزانية االبحاث      
ة   ة بالمجموع ز خاص ة مراآ ى ثماني ف
االستشارية الدولية لالبحاث الزراعية للعمل      
من اجل الوصول الى االمن الغذائى وخفض       
صل      وف يح ة وس دول النامي ى ال ر ف الفق

غ ا ى مبل ة عل دولى للزراعة المداري د ال لمعه

 



ى 940.800 ودة الت دعم جه دوالر امريكي ل
ة      ى منطق وع ف ة الج ل محارب ن اج ذلها م يب
اقى     يتجة ب ة ، وس صحراء االفريقي بة ال ش
الدعم الى بعض المراآز االخرى والخاصة         
دولى     ز ال وجى ، المرآ التنوع البيول ب
ات          دولي البحاث حيوان د ال للبطاطس والمعه

 . المزرعة 
دولى            اون ال ر التع ور وزي ر ب وذآر السيد بيت
ادة  اة زي ل تج رد فع دعم آ ذا ال ديم ه ان تق
ذآر ان            ور الاحد ي اسعار الغذاء ، واضاف ب
ستوي     ى م ى اعل ة عل اث زراعي راء ابح اج

ة           ة الزراعي ا  . يساعد فى تحسين االنتاجي آم
راء     ساعد الفق ة ت اث الزراعي رى ان االبح ي

سط  زارعين الب شاآل   والم ى م ب عل اء للتغل
 تغير المناخ

 

 


