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أفريقيا
نائب وزير تنزانيا للزراعة يؤيد اعتماد التكنولوجيا الحيوية في الزراعة
قال السيد جودفري زامبي ،وزير تنزانيا المساعد للزراعة واألمن الغذائي والشؤون التعاونية ،أن تنزانيا ال تستطيع تجاھل فوائد التكنولوجيا
الحيوية في تطوير مختلف القطاعات االقتصادية وخاصة قطاع الزراعة .جاء ذلك خالل إطالق موجز ھيئة  ISAAAرقم  :٤٩الوضع
العالمي للمحاصيل التجارية المعدلة وراثيًا/المحاصيل المُن َتجة بالتكنولوجيا الحيوية لعام  ٢٠١٤في دار السالم يوم األربعاء  ١٦يونيو
.٢٠١٥
وأبلغ ھون زامبي المشاركين بأن مسؤولية الحكومة ھي الشراكة مع غيرھا من الجھات المعنية للتأكد من أن البالد لديھا القدرة على
االستخدام اآلمن والتدريجي للتكنولوجيا الحيوية الزراعية .وقال نائب الوزير أن ھذا من شأنه المساعدة على تشتيت شكوك الناس عن
التكنولوجيا .وقد استعرض نائب الوزير فوائد التكنولوجيا الحيوية الزراعية مثل التغذية المحسنة؛ وتحسين الصحة الحيوانية؛ والصناعات
التنافسية؛ والحفاظ على البيئة.
ناقش الوزير مختلف التدابير التي وضعتھا الحكومة لضامن تنظيم التكنولوجيا الحيوية الزراعية والتي بدأت في عام  ٢٠١٠بھدف تعزيز
قدرات البالد في سعيھا لتبني المحاصيل المعدلة وراثيًا .وشدد ھون زامبي على أن سياسة الحكومة الوطنية بشأن الزراعة لعام ٢٠١٣
تحدد فھم عام منخفض للتكنولوجيا الحيوية باعتبارھا عائ ًقا رئيس ًيا لالعتماد ،باإلضافة إلى أن السياسة تھدف إلى زيادة الوعي بالنظر إلى
أن القطاع الزراعي قطاع ھام لتنزانيا.
وقال د .إيمارولد منيني ،كبير الباحثين الزراعيين بلجنة تنزانيا للعلوم والتكنولوجيا ) ،(COSTECHفي االجتماع أن المشكلة الرئيسية التي
تواجه الباحثين في تنزانيا ھي قلة الموارد المالية الكافية إلجراء البحوث ،ضاربًا أوغندا وكينيا كأمثلة حيث تم توجيه دعم كبيرة نحو
البحوث الناجحة على الذرة والقطن والكاسافا المعدلين وراثيًا.

لمزيد من المعلومات حول ھذا الحدث ،يرجى التواصل مع د .نيكوالس نيانجي ،نائب مدير إدارة المعرفة بلجنة تنزانيا للعلوم والتكنولوجيا
) (COSTECHعلى البريد اإللكتروني .nyange@costech.or.tz
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األمريكتين
العلماء يكتشفون وسيلة جديدة تستخدمھا مسببات األمراض لغزو النباتات
لدى البكتيريا مجموعة متنوعة من الحيل لتجنب كشفھا عند غزوھا للخلية النباتية .ووف ًقا للباحثين بمعھد بويس تومسون وھيئة البحوث
الزراعية بوزارة الزراعة األمريكية ،فإن ھناك بروتين من من بكتيريا  – Pseudomonas syringaeيسمى  – AvrPtoBيثبط
االستجابة المناعية في النباتات .يمنع ھذا البروتين النبات من كشف البروتين البكتيري اآلخر " ،"HopAD1مما يساعد البكتيريا على
التكاثر دون كشفھا.
تغزو بكيتريا  P. syringaeطائفة متنوعة من النباتات ،وتبدأ إصابتھا عن طريق إلصاق أنبوب يشبه اإلبرة في الخاليا النباتية وحقن
البروتينات المسماة بالبروتينات المُس َتفعِلة لتعطيل دفاع النبات .ومع مرور الوقتُ ،ت َطوِّ ر البكتيريا بروتينات مُس َتفعِلة جديدة بينما يكتسب
النبات بروتينات دفاعية جديدة لكشف الھجوم والتفاعل ضده.
لدى النباتات خطين دفاعيين لمكافحة البكتيريا .يسمى خط الدفاع األول المناعة المستحثة بالنمط ) ،(PTIويسمى الثاني المناعة المستحثة
بالمُس َتفعِل ) .(ETIوينتھي المطاف بالخط الثاني بأن يدمر النبات خالياه المتضررة .وقد أظھرت الدراسات السابقة أن بروتين AvrPtoB
يمنع اثنين من بروتينات النبات الدفاعية ھم  Ptoو ،Fenمما يساعد البكتيريا على المراوغة من النظام المناعي " ."ETIووجد الباحثون أن
بروتين  HopAD1البكتيري قد يحفز نظام المناعة " ."ETIكما اكتشفوا أيضًا ظاھرة كان خفية ساب ًقا :وھي أن بروتين  AvrPtoBيمكن أن
يحجب كشف بروتين  HopAD1من خالل تعطيل بروتين  MKK2التي تحتاجه الخلية لتحفيز خط الدفاع الثاني "."ETI
لمزيد من المعلومات ،اقرأ البيان الصحفي على موقع معھد بويس تومسون.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

الحكومة الكندية تصدق على معاھدة دولية لنظام حماية األصناف النباتية
أعلن وزير كندا للزراعة جيري ريتز عن التصديق على معاھدة UPOV '91
الدولية لتعزيز نظام حماية األصناف النباتية في البالدُ .يمثل ھذا العمل تكملة
اإلجراءات األساسية لقانون النمو الزراعي الذي صدر مؤخرً ا ،والذي جدد
تشريعات حقوق المربين ،مما يسمح لكندا أخيرً ا بالتصديق على معاھدة UPOV
.'91
تم تقديم وثيقة التصديق إلى منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا في ١٩
يونيو .٢٠١٥
تھدف معاھدة  – UPOV '91أو ما يُعرف بقانون االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة – إلى توفير وتعزيز نظام فعال لحماية
األصناف النباتية لتشجيع تطوير أصناف جديدة من النباتات لصالح المجتمع .عاد ًة يستغرق مربيي النباتات ما بين  ١٢-١٠سنة لتطوير
صنف نباتي جديد .مع التصديق على معاھدة  ،UPOV '91يتمتع مربيي النباتات اآلن بمزيد من الحماية وسيتاح للمزارعين الوصول إلى
مجموعة أوسع من األصناف النباتية .وھذا أيضًا يتيح لكندا زيادة قدرتھا على المنافسة في السوق العالمية.
اقرأ البيان الصحفي من موقع حكومة كندا.
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آسيا والمحيط الھادئ
المعھد الفلبيني لألرز يطور طريقة لكشف اإلصابة الفيروسية في األرز
يعمل المعھد الفلبيني لبحوث األرز ) (PhilRiceبدعم من برنامج التكنولوجيا الحيوية بوزارة الزراعة على تطوير وسيلة أفضل وأسرع
للكشف عن الفيروسات في األرز وناقالت الحشرات .وقد نجح بالفعل استخدام طريقة المقايسة المسماة ) (LAMPفي تشخيص مسببات
األمراض في الحيوانات والبشر .يختبر المشروع اآلن الوسيلة على النباتات بھدف مساعدة المزارعين للكشف عن األمراض الفيروسية
حتى قبل ظھور األعراض.
وتشير النتائج األولية إلى أنه يمكن الكشف عن فيروس األرز ) (RTBVبعد يوم واحد من التلقيح .وھذا ھو على النقيض من تقنية المقايسة
" "ELISAالتي تتطلب ثالثة أيام بعد التلقيح لكي تظھر األعراض .وتكشف البحوث اإلضافية أن وسيلة المقايسة " "LAMPكانت أيضًا
قادرة على الكشف عن فيروس األرز ) (RRSVفي نطاط النبات البني ) .(BPHوھذا يعني أن ھذه الوسيلة قادرة بالمثل على اكتشاف
الفيروس قبل حدوث المرض وحتى بدون محصول أرز مستديم .تشمل محاور الدراسة األخرى فيروس األرز )(RTSV؛ وفيروس
)(RGSV؛ وفيروس ) (RDVوناقل نطاط النبات االخضر الخاص به .ومن المؤمل أن يتم الحصول على أنظمة لمكافحة اآلفات في الوقت
المناسب من خالل ھذا التشخيص السريع والدقيق ألمراض األرز ،مع خفض التكاليف الناتجة من سوء االستخدام ونفقات مبيدات اآلفات.
لمزيد من المعلومات حول ھذا البحث ،يرجى التواصل مع رئيس المشروع د .إيمانويل تيونجكو على البريد اإللكتروني
) ،(ertiongco@yahoo.comأو د .أنطونيو ألفونسو من قسم التكنولوجيا الحيوية بوزارة الزراعة على البريد اإللكتروني
) .(biotechpiu@yahoo.comكما يمكنك العثور على موجز معلومات قسم التكنولوجيا الحيوية بوزارة الزراعة حول ھذا البحث وآخر
تطورات التكنولوجيا الحيوية في الفلبين على موقع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية التابع لمركز جنوب شرق آسيا اإلقليمي للدراسات
العليا والبحوث الزراعية ).(SEARCA BIC
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مزارعي استراليا يزرعون المزيد من الكانوال المعدلة وراثيًا
وف ًقا لنيك جودارد ،المدير التنفيذي لالتحاد االسترالي للبذور الزيتية ،فإن مزارعي أستراليا يلجئون الى التكنولوجيا الحيوية بصورة متزايدة
لتحسين المحاصيل ومكافحة األعشاب الضارة في المزرعة .وفي حديثه في منتدى زراعة المستقبل في أدياليد في  ٢٢يونيو  ،٢٠١٥حيث
تمت مناقشة تقنيات التعديل الوراثي ،قال السيد جودارد أنه منذ بدأت أستراليا الغربية في زراعة الكانوال المعدلة وراثيًا في عام  ،٢٠١٠فقد
كان اإلقبال ً
ھائال .وأضاف "أنه يتناسب بشكل جيد ج ًدا مع أنظمتھم الزراعية وبرامج مكافحة االعشاب الضارة".
ُتزرَ ع المحاصيل المعدلة وراثيًا في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية .ووف ًقا لشركة مونسانتو أستراليا ،فإن حوالي  %١٣من
الكانوال المزروعة في فيكتوريا ھذا العام ستكون إنتاج راوند-أب ريدي ،و %١١في نيو ساوث ويلز ،و %٣٠في غرب أستراليا.
لمزيد من المعلومات ،اقرأ المقالة اإلخبارية على موقع مجلة ستوك.
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اكتشاف الجين المرتبط بإنتاج المورفين في الخشخاش
أجرى الباحثون بجامعة نيويورك وشركة جالكسو سميث كالين أستراليا دراسة
أدت إلى اكتشاف جين ضروري في نباتات الخشخاش إلنتاج المورفين .المورفين
ھو مركب طبيعي موجود في نبات الخشخاش ويستخدم في مسكنات اآلالم.
اكتشف الباحثون أن ھذا الجين " "STORRھو الذي ينتج المورفينانس وتطور مع
اثنين من الجينات األخرى التي تؤدي إلى إنتاج المورفين .تم تحديد ھذا عندما
فحص الباحثون أصناف نبات الخشخاش التي كانت غير قادرة على إنتاج
المورفين أو الكوديين .تحمل ھذه النباتات طفرات في جين  STORRتعمل كحاجز
في مسار إنتاج المورفين في نباتات الخشخاش.
من شأن اكتشاف جين  STORRفي نبات الخشخاش المساعدة في تطوير أصناف من نباتات الخشخاش تستھدف إنتاج مركب مضاد
للسرطان مثل النوسكابين والمساعدة في ھندسة إنتاج المورفين وراث ًيا في الميكروبات.

اقرأ المقالة الكاملة لدراستھم على موقع جامعة يورك.
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أوروبا
محطة بحوث روثامستيد تنشر نتائج التجارب الحقلية للقمح المعدل وراثيًا
تبين نتائج التجارب الحقلية التي أجرتھا محطة بحوث روثامستيد على القمح
المعدل وراثيًا في الفترة  ٢٠١٣-٢٠١٢أن محاصيل القمح المعدلة وراثيًا التي
ُتنتج فيرومون* المَن التحذيري لم تستطع طرد آفات المَن من الحقل .وتم نشر
نتائج دراستھم بمجلة ساينتفِك ريبورتس.
من المعروف أن المَن من اآلفات المدمرة للقمح وتعمل على نقل الفيروسات
وخفض اإلنتاجية ،مما يجعل المزارعين يلجؤون إلى المبيدات الحشرية للتصدي
لغزو ال َمن .ومن َث َّم ،طور العلماء بمحطة بحوث روثامستيد قمح معدل وراثيًا ُينتج
فيرومون تحذيري خاص بآفات ال َمن يسمى إي بيتا فارنيسين ) .(Eβfوأظھرت
الدراسات المعملية أن الفيرومون نجح في طرد ال َمن .ثم اختبر العلماء القمح معدل وراثيًا بالفيرومون في الظروف الحقلية المفتوحة ،إال أنه
لم توجد فروق كبيرة بين غزو ال َمن في القمح المعدل وراثيًا والصنف التقليدي.
وقد صرح أحد ُمعَدي الدراسة ،بروفيسور جون بيكيتً ،
قائال "قدم لنا المشروع البحثي ككل نتائج رائعة ،فنحن نعلم اآلن أنه لطرد تجمعات
ال َمن الطبيعية من الحقل ،قد نحتاج إلى تغيير توقيت إفراز إشارة التحذير من النبات لتقليدھا بشكل وثيق بإشارة المَن ،والتي تمثل إفراز
مفاجئ كاستجابة للتھديد ً
بدال من كونھا إشارة مستمرة...وھذا قد يتطلب تغيير معدالت إفراز الفيرومون التحذيري من النباتات ،وأيضًا
ھندسة القمح إلفراز الفيرومون عند وصول المن فقط.
*الفيرومون :مادة كيميائية تنتجھا الكائنات لنقل اإلشارات فيما بينھا أو للتفاعل مع بعضھا البعض بصورة أو أخرى.

اقرأ البيان صحفي من موقع محطة بحوث روثامستيد ومقالة المجلة من موقع ساينتفِك ريبورتس.
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البحث العلمي
تحديد الجينات الحساسة للبياض الدقيقي في النباتات الباذنجانية
ترتبط بعض الجينات المحددة في عائلة جينات موضع البياض  (MLO) Oبالحساسية تجاه المرض الفطري "البياض الدقيقي" ،والذي
يسبب خسائر اقتصادية في األوضاع الزراعية .للبحث عن مصدر مقاومة البياض الدقيقي ،طورت ميشيال أبيانو وزمالؤھا بجامعة
فاخينينجن استراتيجية تربية قائمة على التثبيط االنتقائي للجينات الحساسة لموضع  MLOفي نباتات مختلفة.
اُستخدمت منھجيات قائمة على تفاعل البوليميريز المتسلسل ) (PCRلعزل جينات موضع  MLOمن الباذنجان والبطاطس والتبغ ،وھي
نباتات مضيفة شائعة لفطريات البياض الدقيقي .تمكن الباحثون من عزل الجينات وھي جين  SmMLO1وجين  StMLO1وجين
 NtMLO1من الباذنجان والبطاطس والتبغ على التوالي .وأظھرت التحليالت الجينية أن ھذه الجينات جاءت من سلف مشترك مع جين
الطماطم  SlMLO1وجين الفلفل  ،CaMLO2والذي اتضح ساب ًقا أنھم ھامين لنشوء مرض البياض الدقيقي.
من ناحية أخرى ،وُ صِ فّ جين التبغ  NtMLO1بكونه الجين الحساس للبياض الدقيقي .كما أدت طفرة نوكليوتيدية منفردة في جين
 NtMLO1إلى استكمال خسارة وظيفة ھذا الجين.
ُتعَد نتائج الدراسة أساسية في فھم تطور جينات موضع  MLOفي النباتات الباذنجانية وأيضًا ل ُنھُج التربية الجزيئية لتطوير مقاومة ضد
البياض الدقيقي باستخدام الوراثة العكسية.
اقرأ المقالة البحثية المنشورة بمجلة ترانسجينيك ريسيرش.
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اإلسكات الجيني المستحث بواسطة المضيف يقلل األفالتوكسين في الذرة
ً
فضال عن اآلثار الصحية السلبية .في الوقت
تؤدي إصابة المحاصيل بالفطريات المنتجة لمركبات األفالتوكسين إلى خسائر اقتصادية
الحالي ،ال ُتعد استراتيجيات المكافحة ضد تراكم األفالتوكسين فعالة بالنسبة للمزارع الصغيرة في أفريقيا وتسبب التعرض لألفالتوكسين
على نطاق واسع .وتحمل إحدى االستراتيجيات المسماة "اإلسكات الجيني المستحث بواسطة المضيف" إمكانات كبيرة لتطوير أصول
وراثية نباتية مقاومة لألفالتوكسين.
في ھذا الصدد ،قام فريق بحثي بقيادة د .اموس إميتاتي ،أحد الباحثين بجامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا في كينيا ،بتحويل الذرة
بمركب ذو انعطاف حاد ) (hairpinيستھدف عامل نسخ التخليق الحيوي لألفالتوكسين  .aflRثم اُختبرَ ت النباتات المحورة بساللة
.Aspergillus flavus
كشفت النتائج أن عامل النسخ  aflRحدث له تنظيم تنازلي* في ساللة  A. flavusمستعمرً ا الذرة المحورة وراثيًا .من ناحية أخرى ،راكمت
حبات الذرة المحورة وراثيًا مستويات أقل بكثير من مركبات األفالتوكسين عن النباتات البرية .ومع ذلك ،أظھرت الذرة المحورة وراثيًا
تقزم وانخفاض حالة النواة .وتشير النتائج إلى احتمالية استخدام اإلسكات الجيني ال ُمستحث بواسطة المضيف في تطوير أصول وراثية
مقاومة لألفالتوكسين.
*التنظيم التنازلي والتصاعدي :في عملية التنظيم التنازلي تقوم الخلية بتقليل عدد المكونات الخلوية بينما يحدث العكس في التنظيم التصاعدي
يمكن القراءة عن كال العمليتين من الرابط التالي http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation

لمزيد من المعلومات عن الدراسة ،اقرأ المقالة الكاملة بمجلة بالنت سيل ريبورتس.
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

تحديد اآللية المشاركة في االستجابة للجفاف في األرابيدوبسيس
تم تربية نباتات أرابيدوبسيس نموذجية بطفرة مزدوجة فيھا جينين ُم َث َّب َطين ھما  At3g03940و ،At5g18190وكانت ھذه األصناف
خاضعة لظروف معالجة الجفاف.
تكشف نتائج الدراسة أن نباتات األرابيدوبسيس الطافرة أظھرت تقزم وفرط حساسية لإلجھاد االسموزي .باإلضافة إلى ذلك ،أظھر
األرابيدوبسيس ذو الطفرة المزدوجة انخفاض في مستويات الھيستون ال ُم َفسْ َفر ) (H3T3phبينما استجاب أرابيدوبسيس النوع البري الطافر
بصورة مختلفة تجاه اإلجھاد االسموزي .وأظھر أرابيدوبسيس النوع البري تحسن في مستويات ھيستون  H3T3phوھيستون H3K4me3
وانخفاض في ھيستون  .H3كما ظھر بروتين الكينيز في أرابيدوبسيس النوع البري وھما ما يؤدي إلى تراكم ھيستون  ،H3K4me3ومع
ذلك لم يتم العثور على ھذا الكينيز في األرابيدوبسيس ذو الطفرة المزدوجة.
تشير النتائج إلى أن غياب الجينين  At3g03940و At5g18190يعمل على انخفاض فسفرة الھيستون وغياب الكينيز يجعل
األرابيدوبسيس ذو الطفرة المزدوجة أكثر حساسية للجفاف .وھذا يشير إلى أن تلك الجينات ال ُم َث َّب َطة تعيق اآللية الدفاعية لألرابيدوبسيس ضد
ظروف الجفاف.
يمكن قراءة تفاصيل ھذه الدراسة من مجلة وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم بالواليات المتحدة األمريكية.
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ما وراء كروب بيو تك
الباحثون يكتشفون طريقة معرفة زھور البتونيا بمعاد إخراج عطرھا
تكافح جميع الكائنات بتوقيتات مناسبة لموازنة حياتھا بما في ذلك البشر والنباتات .ھذا وقد اكتشف الباحثون مؤخرً ا بجامعة واشنطن
) (UWأن ھذا الكفاح يمتد أيضًا إلى معاد إخراج الروائح العطرة من زھور الحدائق.
حدد فريق الجامعة البحثي آلية رئيسية تستخدمھا النباتات لتحديد موعد إخراج روائح زھورھا لجذب الملقحات .درس الفريق بقيادة تاكاتو
إمايزومي زھور البتونيا الشائعة واكتشفوا جين يسمى  ،LHYوھو الجين الرئيسي الذي يتحكم في وقت إخراج البتونيا لعطرھا .وقد اُك ُتشِ فَ
الجين في العديد من األنواع النباتية و ُيعّد جزءًا رئيس ًيا من الساعة البيولوجية النباتية*.
كما اكتشف الفريق أيضًا كيف يقوم جين  LHYبقمع إنتاج الروائح الزھرية ،وھم يختبرون اآلن ما إذا كانت الملقحات ُت َف ِّ
ضل زھور البتونيا
الطبيعية أو زھور البتونيا المبدل فيھا نشاط جين  .LHYفي الوقت المناسب ،قد تمھد ھذه التجارب الطريق للعلماء لتحسين كفاءة تلقيح
النباتات األخرى بما في ذلك أنواع المحاصيل الھامة.
*ال َن ْظم اليَومي )الساعة البيولوجية( :أي عملية بيولوجية تحدث داخل الكائن الحي على مدار  ٢٤ساعة بسلوك معين.

لمعرفة المزيد ،اقرأ البيان الصحفي من موقع جامعة واشنطن.
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جين يتحكم في التغيرات السلوكية خالل ارتفاع درجات الحرارة
أجرت الباحثون بجامعة ليستر دراسة تبحث تأثير البيئة في الساعة البيولوجية لذبابة الفاكھة المعروفة باسم الدروسوفيال ) Drosophila
.(melongaster
بنا ًء على دراستھم ،فإن ذبابة الفاكھة في البرية تحت درجات حرارة الصيف الطبيعية تتمتع باستجابة تحركية كبيرة في فترة بعد الظھر،
ويتم التحكم في ھذا النشاط الزائد لذبابة الفاكھة بواسطة جين استشعار حراري يسمى  .TrpA1أدت إزالة ھذا الجين في ذبابة الفاكھة إلى
بقاء النشاط الزائد في فترة بعد الظھر كما ھو.
تشير النتائج إلى التحكم في تغيرات سلوك ذبابة الفاكھة خالل ارتفاع درجات الحرارة يتم عن طريق جين حساس لدرجات الحرارة يسمى
.TrpA1
يمكن قراءة المقالة الكاملة لھذه الدراسة من موقع جامعة ليستر.
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رسائل تذكيرية
فيديو :من أين يحصل المزارعون على بذورھم؟
أصدرت مجموعة تواصل سياسات العلوم بجامعة كاليفورنيا ديفيس فيديو يجيب على كيف وعلى أي أساس يختار المزارعون البذور
لمزارعھم .شاھد الفيديو على موقع .GMO Answers

مقتطفات من مراكز معلومات التكنولوجيا الحيوية
الصحفيون يمتدحون زيادة المشاركة مع علماء الزراعة
حث الصحفيون الذين حضروا ورشة عمل التوعية اإلعالمية بالتكنولوجيا الحيوية ،ال ُم َن َّظمة بواسطة مركز معلومات العلوم الحيوية
األوغندي ) ،(UBICعلى زيادة الجھود المتداولة في التواصل الزراعي ومركز المعلومات لربطھا بحلقة وصل مع العلماء وذلك لتعزيز
التقارير العلمية.
خالل ورشة العمل التي عقدت يوم  ٢٣يونيو  ٢٠١٥بالمعھد القومي لبحوث موارد المحاصيل ) ،(NaCRRIأعرب الصحفيون عن تقديرھم
لجھود العلماء لمساعدتھم على فھم العمليات الزراعية الحديثة مثل الھندسة الوراثية ،كما أعربوا عن حاجتھم إلى المزيد من المشاركات
لتعزيز التقارير الموضوعية ونشر المعلومات عن األصناف المحسنة إلى المزارعين .كما أثنى الصحفيون على المنظمة الوطنية للبحوث
الزراعية التي أنشأت مركز  UBICلدعمھا الترابط بين العلماء ووسائل اإلعالم .ويتم ذلك من خالل تنظيم ورش العمل مثل ھذه الورشة
لمساعدة وسائل اإلعالم على إدراك أھمية تفسير البحوث العلمية التي تؤثر على خيارات السياسة والزراعة في أوغندا.
وزار الصحفيون مرافق التكنولوجيا الحيوية واألمان الحيوي في اثنين من محطات بحوث منظمة  ،NAROوكانت بمثابة استنارة غير
متوقعة فيما يتعلق بالتطوير والتطبيق والتنظيم اآلمن لتكنولوجيا التعديل الوراثي في أوغندا .وأقروا أيضًا بحاجة وسائل اإلعالم إلى فھم
التكنولوجيا الحيوية وذلك للمساعدة في إزالة الغموض عن بعض الخرافات العامة عن ھذا العلم الحديث .كما أشاروا إلى ضرورة تفاعل
منظمة  NAROمع منظمات المجتمع المدني لزيادة فھمھم بتكنولوجيا التعديل الوراثي حيث يقومون بأنشطة التوعية الزراعية.
ھذا وقد دعا السيد سيمون مويانجا ،أحد المشاركين ورئيس الشؤون الحالية بقناة  ،NBC TVزمالئه من الصحفيين إلى تعزيز تقدير أھمية
تبني التقنيات الزراعية الحديثة.

لمزيد من المعلومات ،برجاء التواصل مع المنسق عبر البريد اإللكتروني ubic.nacrri@gmail.com

معسكر تدريب زراعي للمشاركات في مسابقة ملكة جمال أوغندا لعام ١٦/٢٠١٥
في محاولة لتشجيع الزراعة وزيادة الوعي بالتكنولوجيات الزراعية الحديثة ،نظم مركز معلومات العلوم الحيوية األوغندي )(UBIC
بالتعاون مع مؤسسة ملكة جمال أوغندا معسكر تدريبي في الفترة من  ٢٢إلى  ٢٦يونيو  ٢٠١٥في المعھد القومي لبحوث موارد المحاصيل
)ُ .(NaCRRIت َعد الزراعة مصدرً ا ھا َما لكسب الرزق ألكثر من  %٧٥من سكان أوغندا ويھدف المعسكر إلى تعريف ملكات الجمال
بالقطاع ،والذي ُي َتوَ َّقع منھم تعزيزه لدى الشباب والنساء.
خالل المعسكر ،تعرفت متسابقات ملكة الجمال على كيفية تنظيم المحاصيل الرئيسية بما في ذلك الحبوب والبقوليات والمحاصيل الجذرية
والفواكه ،كما تم تعريفھم بتقنيات تحسين المحاصيل ويشمل ذلك التكنولوجيا الحيوية والقيمة المضافة .وفي ھذا الصدد حث رئيس برنامج
المحاصيل الجذرية بمعھد  ،NaCRRIد .تيتوس أليتشاي ،ملكات جمال على أن يكونوا سفراء إيجابيين في مجتمعاتھم بشأن ما تعلموه عن
التكنولوجيا الحيوية الزراعية الحديثة.
يشارك في المسابقة ما مجموعه  ٢١فتاة وسيتم اإلعالن عن الفائزين النھائيين في  ١٠يوليو  .٢٠١٥وقد قضت ملكة جمال أوغندا السابقة
لعام  ،١٥/٢٠١٤ليا كاالنجوكا ،معظم فترتھا تحث الشباب على تبني التقنيات الزراعية الحديثة .ھذا ويعتزم مركز  UBICإشراك ملكات
الجمال المقبلين كسفراء توعية للبحوث الزراعية الجارية في أوغندا.

لمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في أوغندا ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني .ubic.nacrri@gmail.com

