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 االخبار
 
 

  العالمية
 امتثال اطراف بروتوكول كيوتو %100ويبين التحليل النهائى 

 .بكميات االنبعاثات المستهدفة وامتثلت change climateدولة على بروتوكول كيوتو حول 36ان  السياسة المناخية دراسة نشرت فى مجلة
نهاية عام والنتيجة هى اول نشر نتائج استخدام البيانات النهائية عن قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة والتبادالت فى وحدات الكربون فقط فى 

من مكافئ ثانى اكسيد الكربون  جيجا طن) 1-فى سنوات  GtCO2e 2.4ول الموقعة على بروتوكول كيوتو فاق التزامها انها تظهر ان الد .2015
الدانمرك )مع تسعة فقط  ,ووجد الباحثون ان معظم البلدان بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الى المستويات المطلوبة من بروتوكول كيوتو .سنويا

عملية كيوتو السياسات المتعلقة بالمناخ يمثل تكلفة منخفضة  .تتسبب فى المستويات العليا (كسمبرغ والنرويج واسبانيا وسويسراوايسلندا ولختنشتاين ول
وهذا  .االتحاد االوروبى اقل نسبة ضئيلة من اجمالى الناتج المحلى لليابان من الناتج المحلى االجمالى فى %0.1ال تزيد على  -فى البلدان المعنية 

الواليات المتحدة لم تقم  .عاما 15من اجل تقديم االهداف المحددة قبل  1997الى ربع عشر ما يقدر الخبراء بعد التوصل الى اتفاق فى عام حو
 .2005بالتصديق على المعاهدة كندا انسحبوا لكن الباقى استمرار بروتوكول كيوتو حيز النفاذ فى عام 

  Taylor and Francis Group Newsroom.فى فىاقرا البيان الصح ,لمزيد من المعلومات
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 ار التكنولوجيفى الزراعة مفتاح انهاء شدة الجوعاالبتك :20وزراء مجموعة الـ

 
 

لوزراء الزراعة  20مجموعة الـ 2016لعام  2016يونيه /حزيران 3فى  China فى شيان 20ظل وزراء الزراعة من االقتصاديات فى العالم 
بما فى ذلك منظمة االمم  ,التى انضم اليها وزراء تمت وقادة المنظمات الدولية ,20وزراء مجموعة الـ .لمناقشة التنمية الزراعية العالمية والتعاون

 .2016نامج االغذية العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعيةالتابعة لالمم المتحدة وبر (الفاو)المتحدة لالغذية والزراعة 

لوزراء الزراعة البيان  20ال "واالبتكارات الزراعية والتنمية المستدامة"يدور حول موضوع  ,االجتماع الثالث منذ ان انشئت مجموعة العشرين
ويمكنها ان  ,ريفية حاسمة فى االمن الغذائى العالمى والتخفيف من وطاة الفقراننا نؤكد مجددا على ان الزراعة والتنمية ال "الختامى لوزراء الخارجية 

ويتفق الوزراء على ان فتح االسواق الزراعية  "تساهم مساهمة كبيرة فى النمو االقتصادى واالستقرار االجتماعى واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية
البيان ايضا ان العلم والتكنولوجيا واالبتكار االجتماعية دورا هاما وبارزا فى التنمية  .ذاء ايسروالتجارية يمكن ان تحسن امكانية الوصول الى الغ

 .الزراعية المستدامة

 

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/43/default.asp
http://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/news/press-release/final-kyoto-analysis-shows-100-compliance#.V2DB7dJ95QJ
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20China.pdf


  Meeting Communiqué .ان iteG20 2016 websاقرا البيان الصحفى فى ,لمزيد من التفاصيل
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 القمح المستودع القمح الباحثين IWGSCتسلسل البيانات الصحفية 

 
 

تسلسل بدء استخدام المستودع مربى القمح والعلماء ) wheat سلسلة جينوم ب IWGSCالمجلس الدولى للقمح 
تسلسل  Movimiento Ilumina وتستند الموارد .بحوث القمح genomics لتسريع تحسين المحاصيل وبرامج

فى المائة من  90يمثل بدقة اكثر من  DeNovoMAGICTM NRGeneبرنامج  فى البيانات تم تجميعها
القمح  21ويكلف البيانات الى genes 97% ,التعقيد الخبز القمح الذى يحتوى على الجينوم البشرى اكثر من 

ردود فعل  ,وسوف تساعد هذه البيانات يتعرف باحثو الجينات المرتبطة حيويا صفات المردود .كروموزوما
 .المقاومة االمراض

 .على صبغيات ,ع لتحديد المواقع بدقة الجينات العناصر التنظيميةوسيواصل فريق المشروع فى العمل فى المشرو
 .خالل العقد الماضى IWGSCالنتيجة النهائية ستشمل جميع موارد الجينات التى تنتجها مبادرات 

  IWGSC.الحصول على المزيد من المعلومات
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  االمريكتين
 

 دراسة تكشف عن مواقف الخبراء ادارة تحرير الجينات
 
 

براء موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من الواليات يكشف مواقف خ التنمية االسيوى للتكنولوجيا االحيائية"مجلة  دراسة نشرت فى
 .التحرير genome المتحدة تجاه ادارة

 Geneتسمح تقنيات التحرير اسرع تحرير عدة جيناتcisgenic  هذه االنظمة نهجا مبتكرة  .او نقلت اليها مورثات التقنيات ,عبر فالعينة المؤلفة
واظهرت نتائج الدراسة ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  .والتى تقوم على الجيل االول من التكنولوجيات ic engineeringgenet ,التحدى

فقد تباينت االراء حول لحداثة  ,ومن ناحية اخرى .على بعض المناطق مثل الحاجة الى ما قبل السوق واالشراف اشتراك اصحاب المصالح المتعددين
تم الكشف عن البيانات الرئيسية مثل ان جين تحرير جديدة  .والتنظيم ,تامل فى الحصول على التكنولوجيا ,يا والقضايا ذات االهتمام الرئيسىالتكنولوج

ول من وينبغى تحرير للجينات اقل من الصرامة الجيل اال ;(مهايئ)التكنولوجيا الحيوية الزراعية  الفرصة الستعراض وتحسين النظم القائمة فى مجال
technohype hyporeg  الجينى عملية تحرير سريعة تحليل المخاطر وتنظيميا قد ال يكون قادرا على استيعاب  ;(عرض )التكنولوجيا الحيوية

 .سرعة التنمية وبالتالى المزيد من الحذر

 البحوث Asian Biotechnology and Development Review .اقرا المقال

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 

 

 

http://www.g20.org/English/Dynamic/201606/t20160608_2299.html
http://www.g20.org/English/Documents/Current/201606/t20160608_2301.html
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/38/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.wheatgenome.org/News/Press-releases/Wheat-Sequencing-Consortium-Releases-Key-Resource-to-the-Scientific-Community
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/17/default.asp
https://research.ncsu.edu/ges/files/2014/02/ABDR-March-2016.pdf


 
 

  اسيا والمحيط الهادئ
 

راثيا تسعير الضوابط والترخيص االلزامى سحابة من قطن البكتريا العصوية النمو طويل االمد البذور المحورة و :رابطة تصنيف محتوى االنترنت
 الصناعة

 
 

ان يعكر النمو يمكن  Bt cotton ان ضوابط التسعير والترخيص االلزامى مبادئ توجيهية يتوقع(ICRA) الهند معلومات االستثمار رقت وكالة 
معلومات  :البذور القطاع جاء ذلك فى احدث اصدار جمعية تصنيف محتويات انترنت .طويل االمد التكنولوجيا الحيوية صناعة الحبوب فى البالد

 .مستكملة عن االتجاهات والتوقعات

 Indiaهو احد اقدم,  adoptors من  %95قطن البكتريا العصوية مزروعة الى ,2015  فى عام  .قطن البكتريا العصوية  بيد انه ال يسمح بزراعة
اسعار البذرة   لتحديد 2015عام  (مراقبة)عار البذرة بعرض سعر البذرة قررت حكومة الهند لتنظيم اس .اجمالى مساحة االراضى المخصصة القطن

Bt شددت الحكومة ,2016مايو /فى ايار ,وعالوة على ذلك .السمة الرسوم cotton   من السيطرة على والغاء جميعBt  اتفاقيات ترخيص النشطة
فقد ارست قواعد جديدة للترخيص يخول اى شركة لتسويق المنتج بدفع رسوم مكلفة صفة اقل بكثير من صفة  .بين شركات البذور موفرو سمات

 .لى مشروع اعالم الجمهورهذا االمر قد تحول ا ,وفى الوقت الحاضر .السائدة فى رسوم ترتيبات الترخيص

النمو طويل االمد من  2015يمكن ان يؤثر فى عام  (مراقبة)الرابطـة يعتقد ان االسعار مثل طبيعة وقد ساعد على زيادة سعر البذرة  ,مع االحداث
  GMنولوجيات الجديدةوتوصى رابطة تصنيف محتوى االنترنت مجال البحث والتطوير فيما يتعلق بالتك .البذور المحورة وراثيا الصناعة

 cropsالعامة والخاصة وموردى التكنولوجيا التى يمكن ان تؤدى الى منافسة سليمة فى السوق باسعار معقولة. 

  ICRA.اقرا المزيد من
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 نتائج البحوث وتقديم منتجات وعد مصممة الصناعة

 
 

اكتشف  .جامعة كامبريدج حدد عدة بروتينات ضرورية فى الية تجعل من اسيتات السليولوز البروتينفريق دولى من العلماء بقيادة جامعة ملبورن 
 .العلماء ان البروتينات تقع الدوبامين العصبى داخل الخاليا تسمى حجرة كولجى تذوب فيها البروتينات وتعديلها

ت السليولوز توليف فى الوحل كولجى المشكالت الى سطح الخلية حيث ينشط اذا كانت وظيفة هذا البروتين االسرة هى الغاء المجمعات اصبحت اسيتا"
ومن ثم فاننا  "واضاف  .(جامعة كامبردج) نينو (Nikolovski معهد ماكس بالنك لفسيولوجيا النبات الجزيئية)يى تشانغ  .DRالمشرفين  "عادة

STELLO فى التنفيذ ,اليونانية ,عين البروتينات". 

واضاف انه عند استخدام المواد السليلوزية  .وبرى من جامعة كامبريدج ان نتائج هامة لفهم كيف تنتج محطات من الكتلة االحيائيةالبروفيسور بول د
العثور على الجينات التى يمكن ان  .االيثانول االحيائى كاساس corn محفوف بالمشاكل عندما تستخدمfuel مصنع العلماء مشكلة الغذاء مقابل سيناريو
 .نع بحيث تستطيع ان تكيف اسيتات السليولوز انتاج مختلف االحتياجات ذات اهمية كبيرةتحسن اليات اسيتات السليولوز وفى المصا

http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/03%20Cotton%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20India.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/03%20Cotton%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.icra.in/67654323.aspx?ck=pXKT5F8DI0y09YcCTjHl5ZoyuA4irn1XMUvRbEmAkRBQKECplVZmNCoJ3VCiLt2Xfnxc5w2uaDrqRY0uEKCoCw==
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/24/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/24/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/02%20Maize%202013.pdf
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 اوروبا
  

 طريقة جديدة لمساعدة هندسة انتاج عقار لعالج المالريا
 
 

لمطالب العنصر الرئيسى المكون انجع عالج المالريا يمكن ان يساعد على تلبية ا ,االرتيميسينين دراسة جديدة تفيد بان الرواية تقنية رخيصة النتاج
 .Artemisiaالحلو والنعناع  annua  ويجرى انتاج منخفضة االرتيميسينين المحاصيل العشبة المعروفة .العالمية للمخدرات 

مشتق فى  االرتيميسينين جزئ من ,artemisinicحمض   باحثون من معهد ماكس بالنك لفسيولوجيا النبات الجزيئية اكتشفت طريقة جديدة النتاج
 .والكتلة الحيوية ,الى التبغ annua .ع تحويل مسار استقالبى ب ينطوى علىاسلو .الغالت

خطوط المتلقية الخطوة االولى  توافقية من transplastomic supertransformation  وهى اختصار COSTRELويدعو الفريق هذا النهج 
محطات توليد التبغ ما  chloroplastنزيمات فى جينوم المسار فى مجموعة اساسية من اال artemisinicحمض   تتمثل فى نقل الجينات من

ليعرض مجموعة اضافية من الجينات فى جينوم النووية  transplastomicخط افضل مصنع التبغ   ثم استخدم .النباتات transplastomic يعرف
 .الحمض بطرق ال تزال غير معروفة الى حد كبير المتبقية الجينات ترميز العوامل التى تزيد من التوليف او الجيل .الخطوط COSTRELوتوليد 

http://newsroom.melbourne.edu/news/new-understanding-plant-growth-brings-promise-tailored-products-industry


 

  Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology website.اقرا المزيد عن هذه البحوث

 
 

 البحث العلمى 
  

 يمنح الباردة التسامح فى مجال التحوير الوراثى التبغ FALCATE MFPIPجينات من ال 7-2الف 
 
 

دورا فى المياه  PIP1sبينما  ,بمثابة قنوات المياه PIP2sعدة  .PIP1 PIP2 ,تنقسم الى مجموعتين (قشور)غشاء البالزما البروتينات الجوهرية 
 ,() falcata Medicago falcateكان معزوال عن ,7-2المسمى الف  MfPIP PIP2   واستجابة بارد .2النفاذية PIPعبر التفاعل مع 

 .االعالف والذرة والبقول مع البرد التسامح

)  MfPIP overexpressingالتبغ المعدل وراثيا  tabacumتحليل  Nicotianaتشو  Chunliuبقيادة علماء جامعة الزراعية China الجنوب
L.)  نترات االمونيوم التخفيض ,من التسامح ضغوطا متعددة من بينها تجميد مخيفة 7-2الف. 

مما افضى الى  7-2من الف  MfPIP Overexpression  .7-2الف  الناجمة من MfPIP ثبت تورطها فى الحرب الباردة Abscisicحمض  
جابة نترات واالست reductase   genesعدة .نترات االمونيوم قصور فى مجال التحوير الوراثى التبغ ,تعزيز التسامح بتجميد مخيفة

 .H2O2مع االعتماد على  ,فى للنباتات المحورة وراثيا ترميز الجينات ايضا upregulated (NR) االمونيوم

 upregulatesالذى  H2O2نترات االمونيوم النقص عبر  ,دورا فى زرع التسامح بتجميد مخيفة MfPIP 7-2الف  هذه النتائج تشير الى ان
 .يناتعلى استجابة متعددة الج ونشرها

  BMC Plant Biology.اقرا المقال كامال ,وللمزيد حول هذه الدراسة
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http://www.mpimp-golm.mpg.de/2069723/rbock-malaria-drug-in-tobacco
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20China.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0814-4


 
 للملوحة سباق محموم بين برومالجينات المقاومة  OVEREXPRESSIONتحسن من القمح 

 
 

Ubiquitination فريق من الباحثين فى جامعة شاندونغ الزراعية تحقيقا فى  . المقاومة للملوحة دورا هاما فى تنظيم المصنع التنمية والتكيف مع
  .dicotالمقاومة للملوحة فى وكذلك مقارنة مع    monocotالثانى Ub monoubiquitin , -Ta gene  wheatاحتمال وظائف

جين تحت  2على overexpressing ( Ta-Ub  )شديدة بروم ال distachyonالمحورة وراثيا  Brachypodium فريق تطوير
نمو طفيف فى نمو الكبح المحورة وراثيا  Ta-Ub2عرض   التعبير عنوجنى ثمارها كاملة واتخاذ RD" والضغط الناجم عن CaMV35s داعية

 .مقاومة بروم تحت سيطرة

ان للنباتات المحورة وراثيا فى المحافظة المزيد من  .ومشجعا له اذوجنى ثمارها كاملة واتخ RD بيد ان المنع الى ادنى حد ممكن عند الجين تحت
 .تحسن ايضا . distachyon ب السماحية الباردة المحورة وراثيا. Salt لضغوط drought المياه عالية االنزيمية لالكسدة تتعرض

 Ta-Ub Overexpression المقاومة للملوحة تحسين الى 2من  monocot  فىdicot,.  تحسن للنباتات المحورة وراثيا فى المقاومة
 .زيادة االنزيمية لالكسدةيمكن ان تعزى الى التنظيم و للملوحة

  Plant Science.اقرا المقال فى ,لمزيد من المعلومات
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 المحاصيل المعدلة وراثيا ما وراء
  

 قة مصل جديد ضد الشللالنباتات سبا
 
 

هى جزء من مشروع بحثى بقيادة جامعة ليدز الذى يهدف الى تطوير لقاحات شلل االطفال  , من وجون ان ودون Lomonossoff االستاذ جورج
 .اكثر امانا بدون استخدام فيروس الحية واستكشاف طرق مختلفة

 Stonehouseيدز فى كلية العلوم البيولوجية الذى يقود المشروع مع البروفيسور نيكوال روالندس اللجنة المختارة لشؤون بجامعة ل البروفيسور ديفيد
ان التحدى الرئيسى هو بناء البروتين قذائف " .اال انها ال بد ان تصنع بطريقة فعالة من حيث التكلفة ,ان نهجها مستقرة فعالة ضد الفيروس فى المعمل

انهم طوروا )جزيئات  (VLPsفارغة شبيهة بالفيروس  ,المشكلة مع هذا النهج ."للفيروس ن المواد الجينيةوان كانت ال تملك اى م ,"من نفس الفيروس
 .تم اقل ثباتا من الفيروس الكامل ال تناسب توفير اللقاحات

ل البكتيريا التى انت ببساطة ادخا" .سهل بشكل مدهش بشكل ال يصدق VLPsكميات كبيرة من النباتات  Lomonossoffقال ان تنامى   استاذ
من سحق  VLPsمن ادخال البكتيريا لجنى  ,العملية .VLPعلى المصنع ينتج عنه خاليا النباتات مما يجعل عدد النسخ  VLPتحتوى على الجينات فى 

 .واضاف ان هذا االسلوب على مخاطر اقل تلوثا مع الفيروسات ."يغادر ان مسالة اسابيع

  The John Innes website.الصحفىاقرا البيان  ,لمزيد من التفاصيل
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 لزراعة البنكرياس البشرية فى الخنازير CRISPRالعلماء يستخدمون 

 
 

الخاليا الجذعية اليجاد مزيج الخنازير جنينا   (IPS)تحرير CRISPRخاليا المنشا المطورة  وحفزه, gene باحثون من جامعة كاليفورنيا بديفيس
 .بشريا زراعة االعضاء البشرية

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/38/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/32/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/31/default.asp
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945216300681
https://www.jic.ac.uk/news/2016/06/plant-based-vaccine-among-front-runners-search-new-polio-jab/
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp


يوم واحد يمكن ان تتحول عملية انقاذ  .جعلت من حقوق ,ولكن سيكون لها خاليا البنكرياس ,تبدو طبيعية الخنزير ,وستعمل ,نين الهجين يعرف حلمالج
 iPSخاليا   الخنازير باستخدام الحامض النووى ثم سد هذه الثغرة عن طريق حقن CRISPRالعلماء بحذف اجزاء من البويضات  .حياة اجهزة للبشر

 البنكرياس .االنسان لكى يتسنى وضع لهذا التوسع

ولكن العلماء كلية هارفارد الطبية امكانية الغاء تنشيط  .وكان ثمة قلق من ان فيروسات الحيوان يمكن تحويلها الى البشر عن طريق زرع االعضاء
 جينات الفيروس ا رتجاعى الخنازير باستخدام تكنولوجيا الجينات تحرير 60اكثر من 

يتبرع مقترنة الخنزير الجنين انشاء نسخة من الجهاز االم التى من شانها ان تؤدى الى نجاح  IPSويتمثل احد االحتماالت فى حالة المريض خاليا 
 .عملية الزرع

  Bioscience Technology.اقرا المقال ,وللمزيد حول هذا الموضوع
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  اعالنات
 

 دورة دراسات عليا فى مجال السالمة االحيائية فى مجال التكنولوجيا االحيائية للنباتات
 
 

فى  فى مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية بالسالمة لدراسات العليا للتعليم عن بعدبتنظيم دورة ا (التوعية)التكنولوجيا الحيوية النباتية  IPBOالدولى 
الخبرة  مجال السالمة االحيائية القانون دورة التعليم الدولى لتدريب العلماء والمتخصصين فى .2017-2016للعام الدراسى  (بلجيكا)جامعة غنت 

اثناء تجمع بين التعلم عن بعد فى حرم جامعة غينت فى التدريب يوفر اساسا متينا  .الصناعىوالتقييم سواء على المستوى الحكومى على المستوى 
 .تقييم المخاطر وادارة االتصاالت المستشارين او الجمهور للسالمة البيولوجية للمساعدة فى التشريعات وتفسير

او  IPBO websiteزيد من المعلومات حول هذه الزيارةللحصول على م .2017اغسطس  31مفتوحة حتى 2016- 2017الطلبات للعام الدراسى 
  ugent.be-Sylvie.Debuck@vib.االتصال
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  التذكيرات
 

 ?(NBTSها من تكنولوجيات جديدة لتفريخ وغير CRISPR/CAS9ما هى 
 
 

 .(NBTs وغيرها من تكنولوجيات جديدة لتفريخ CRISPR/Cas9نشرت مشروع لمحو امية الجينية المحورة وراثيا على احدث االسئلة المتداولة 
نحو ادق عن طريق تعديل الجينات  تقدم للعلماء القدرة على CRISPR/Cas9بما فى ذلك )وتقنيات تربية جديدة  NBTsوقالت واشنطن بوست ان 

ويمكن تحديد وازالة ضعف او السمات المرغوبة بالفعل ادخال فى اماكن اخرى من  .على الحمض النووى او انهائها او تحرير الحمض النووى
 .كانوا تحرير مقالة صحفيةانه يشبه نظام معالجة النصوص البيولوجى يسمح العلماء قص ولصق الحمض النووى تقريبا بسهولة كما لو  .االنواع

 GLP material.اقرا  ,للحصول على مزيد من المعلومات والموارد
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http://www.biosciencetechnology.com/news/2016/06/scientists-use-crispr-grow-human-pancreas-pigs#.V18ppZsPNu9.twitter
http://ipbo.vib-ugent.be/training/postgraduate-studies
mailto:Sylvie.Debuck@vib-ugent.be
http://gmo.geneticliteracyproject.org/FAQ/what-is-crisprcas9-and-other-new-breeding-technologies-nbts/


 
DENIALISM الالزمة "االراء العلمىتوافق  ,"المعدلة وراثيا 

 
 

يستحيل مناقشة مثل هذه المجموعة المتنوعة من المنتجات المستمدة من مختلف اساليب التكنولوجيا  :غير متسق الفئة 'الكائنات المحورة وراثيا'"
افق االراء العلمى كل منتج واكد تو .مجلة العلوم يقول الفيلسوف االيطالى جيوفانى تاجلياب فى مقاله فى ,"كما لو كان القاسم المشترك ,الحيوية

تاجلياب جاءت ثالثية مانترا ينبغى ان يوضع فى االعتبار عند التعامل مع التكنولوجيا  .ينبغى ان تدرس كل حالة على حدة ,للتكنولوجيا الحيوية
ختصاصيين لشرح كيفية مضللة و معنى لها وهكذا فانه يتحدى العلم اال ."مسبقا ,استتباعا -3 ;فريدة ال بصيغة الجمع -2 ;ليست ناشئة - 1" :الحيوية

 .(frame) "المعدلة وراثيا"

  JCOM.قراءة قطعة
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 .التكنولوجيا الحيوية الزراعية .2016عام 

http://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/JCOM_1504_2016_Y01.pdf

