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  ًعالميا
  الحيوية التكنولوجيا على عالمي إخباري تحليل

  
 2005 يوليو من الفترة في الحيوية التكنولوجيا أخبار مقاالتل الكمي التحليل من المستفادة الدروس تكشف: األخبار في الحيوية التكنولوجيا

 الحيوية التكنولوجيا وضع تحديد في اختالفات وجود عن وزمالؤه كونسالت إس آي إل من فريند دي ھويب بواسطة 2010 وويوني
 عن مقال 22700 من أكثر بتحليل الدراسة فريق قام. لدولوا) وآسيا وأفريقيا وأوروبا الشمالية أمريكا (القارات بين والطبية الزراعية

 والمصالح بالحدث المتعلقة الجغرافية والمعلومات الحيوية التكنولوجيا ونوع مصدرال: التالية المتغيرات إلىً استنادا الحيوية التكنولوجيا
  .مقال كل في المتناولة الرئيسية

  
  



  :أن نجد التحليل نتائج بين من
  

 الخاصة؛ المصالح نحو تحولوال) التكنولوجيا لدفع الموجھة األحداث (لتكنولوجيال مستقرة سيطرة 

 أوروبا؛ في العامة المصالح على قليال أكثر التركيز 

 التكنولوجيا توجيه من وثابت يعال مستوىب المتميز الصين وضع مع ينناشئ نياقتصادي نظامين أكبر بين متزايد اختالف 
 بكثير أقل مستويات إلىً جذريا بالھند ويةالحي التكنولوجيا وضع وتحول. الخاصة المصالح من المزيد نحو الثابت غير والتحول

 التكنولوجيا؛ سيطرة من

 أوروباب كبيرال االختالف نقيض على الشمالية أمريكا في والطبية الزراعية الحيوية التكنولوجيا بين بسيط اختالف. 
  

  على متاح الكامل التقرير
pdf.1‐20101‐2005_analysis_News_012‐2011_CGM/lisbeeld/stories/images/nl.lisconsult.www://http  
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  الغذائي األمن على التركيز بتجديد يصرح) والزراعة األغذية منظمة (بالفاو الجديد المدير

  
 من الجھد ببذل وصرحً مؤخرا المكتب إدارة تولى ،)الفاو (والزراعة األغذية منظمة لمكتب الثامن العام المدير سيلفا، دا جرازيانو خوسيه
 نتعاشا مثل رى،األخ العالمية لتحدياتل االستجابات عن الجوع على القضاء فصل ينبغي ال "وقال. الغذائي األمن على التركيز تجديد أجل

  ".المناخ تغير مع التكيفو الحراري االحتباس وتخفيف نحاللاال من الطبيعية الموارد وحماية الوطنية يةاالقتصاد األنظمة
  
 ةالعالمي األغذية إدارة في اإلنصاف من مزيدا وإلى الغذائي واالستھالك اإلنتاج استدامةو الجوع على لقضاءا إلى للفاو العام المدير سعىسي

  .الجنوب بلدان بين والتعاون الشراكات وتوسيع ئوليةوالمس والشفافية الكفاءة لتحسين الفاو منظمة تشكيل إعادة من واإلنتھاء
  

 المستدام واإلنتاج الغذائي منلألً ومتزايداً كبيراً إسھاما تسھم أن ھايمكن المنظمة بأن مقتنع اان "االفتتاحي صحفيال مؤتمرال في سيلفا دا وقال
  ".العالم في واالستھالك ءلغذال
 علم في الماجستير ودرجة الزراعية الھندسة/النباتي اإلنتاج علم في البكالوريوس درجة على حاصل الجنسية وااليطالي البرازيلي سيلفا دا

  .كامبيناس محافظة جامعة من االقتصادية العلوم في دكتوراهال علىً أيضا حاصو باولو ساو جامعة من الريفي االجتماعو االقتصاد
  

   الكاملة للمقاالت الروابط ھذه راجع
http://www.fao.org/news/story/en/item/119343/icode/ 

  و
http://www.fao.org/news/story/en/item/117486/icode/ 
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  فريقياأ

  أفضل لحياةً سعيا األرز من جديدين صنفين تطلق بوروندي جمھورية
  
 بحوث معھد وقام. ولةالد لظروف ومحسنين مطورين بوروندي بدولة IR79511 و IR77713 األرز من جديدين نوعين إطالقً مؤخرا تم

 المحلية الظروف مع متأقلمة أفضل أرز ألصناف الملحة بالحاجةً إقرارا الجديدة األرز أصناف بتطوير ببوروندي IRRI الدولي األرز
  .والمستھلك المزارع الحتياجات ومطابقة

  
 متنوعة اختيار تجارب فيو بوروندي أنحاء جميعب مختلفة مناطق في األخرى الزراعية المصالح وأصحاب والمزارعين المستھلكين قام

  .المورفولوجياو طعموال المحصول إلىً استناداً محليا المزروعة األصناف على األرز صنفي باختيار ،سنوات ثالث ذات تشاركية
  

 ھذا على الدولي األرز بحوث معھد نھنئ نناإ "ديكاماجينج سيباستيان ببوروندي الحيوانية والثروة الزراعة لوزارة العام المدير واضاف
 المضي لىع المعھد ونشجع. لبوروندي الغذاء على بحثلل جھودنا فيً كثيرا المعھد يساھمس الصنفين، ھذين إطالق خالل فمن اإلنجاز،

  ".قدما

http://www.lisconsult.nl/images/stories/lisbeeld/CGM_2011-012_News_analysis_2005-20101-1.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/119343/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/117486/icode/


  
rice‐new‐two‐release‐burundi/releases‐media/events‐news/org.irri://http‐  على األصلي الخبر على االطالع يمكن

lives‐better‐for‐varieties  
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  أفضل لمحصول أفضل بذور: موزمبيق

  
 قطاع قويةلت 2008 عام أطلقت يتال األوروبي واالتحاد )والزراعة األغذية منظمة (الفاو بين الشراكة نتائجب االستمتاع بموزمبيق اآلن يتم

 وأرز ذرة محاصيلل معتمد بذور إنتاج بدعم يورو مليون 7.3 األوروبي االتحاد من المقدم المال رأس قام وقد. موزمبيق في البذور
  .الشمس دوارو الصويا فولو الفول إلى باإلضافة ينمستقر

  
 المختبرات مرافق صالحإبً أيضا قامتو سوقال إلى تصل التي البذور جودة في التحكم على قدرتھا بتحسين الحكومة قامت ذلك،ل ضافةوباإل
 للمعاييرً وفقا موزمبيق في الزراعة وزارةب التوسعات ذلك في بما البذور، جودة مراقبة في تقني موظف 300 تدريب تم حيث ،الحالية
  .اإلقليمية

  
 بالنسبة أولوية المحسنة البذور إنتاج سيظل" )MINAG (الزراعة بوزارة) DNSA (الزراعية للخدمات الوطني المدير فاال، محمد وقال

  .سنوات ست الى خمس غضون في ودةالج بذور إلى الوصول حرية مزارعينا من األقل على% 15 لـ يكون أن وينبغي. للحكومة
  

  /icode/117568/item/en/story/news/org.fao.www://http على صحفيال بيانال شاھد
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  األمريكتين

  للذرة للجفاف مقاومة صفة عن القيد تفك األمريكية الزراعة وزارة
  

 وتعتزم). MON 87460 (مونسانتو لشركة للذرة للجفاف المقاومة الصفة من جيل أول عن العفو يةاألمريك الزراعة وزارة أصدرت
 القرارات اتخاذ في تساعد التي البيانات وتجميع المنتج استخدام بتجربة للمزارعين لتسمح 2012 في الحقلية بالتجارب القيام مونسانتو
 آثار لتحمل المحاصيل في تطويرھا يجب التي الھامة الصفات احد من الجفاف قاومةم وتعتبر. الوقت نفس في للشركة الصائبة التجارية
  .الحراري االحتباس

  
 مخاطر تخفيف على المزارعين يساعد بحيث مصمم لدينا الجفاف نظام "المتحدة بالواليات المنتجات إدارة مدير بيجلي، ھوبارت وقال
 لدى سيكون الربيع وھذا السنوي، الجفاف إلجھاد الخاضعة المناطق في األول قامالم وفي الجفاف، إجھاد تجربة عند المحصول فقدان

  ."المزرعية التجارب خالل من مزارعھم في النظام عمل طريقة لرؤية الفرصة الغربية العظمى بالسھول المزارعين
  

 لتقدم ®Genuity® VT Double PRO و ® Genuity® VT Triple PRO تكنولوجيا مع الجفاف صفة الستخدام الشركة وتخطط
 شركة مع بالتعاون مونسانتو شركة خالل من الصفة ھذه تطوير تم .األعشاب مبيداتل ممتازة مقاومةو الحشرات من فائقة حماية للمنتجين

  .BASF Plant Science ةلمانياأل الكيماويات
  

  corn‐tolerant‐drought‐deregulates‐usda/com.mediaroom.monsanto://http على الصحفي البيان اقرأ
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  Bollgard®II Flex فليكس 2 بولجاردً وراثيا المعدل القطن زراعة على توافق المكسيك

  
Bollgard®II Flex الصحة خدمة قبل من لزراعةا موافقة على حصل وقد مونسانتو شركة بواسطة تطويره تمً وراثيا معدل قطن ھو 

 ءتجا. ولةالد في وراثيا المعدلة نباتاتال عفاءوإ تحليل على تشرف التي الوكالة وھي المكسيك،ب الزراعية األغذية وجودة وسالمة الوطنية

http://irri.org/news-events/media-releases/burundi-release-two-new-rice-varieties-for-better-lives
http://irri.org/news-events/media-releases/burundi-release-two-new-rice-varieties-for-better-lives
http://www.fao.org/news/story/en/item/117568/icode/
http://monsanto.mediaroom.com/usda-deregulates-drought-tolerant-corn


 يرقةو) أرجيليسي أالباما (القطن دودة ضد المركبة المقاومة ذو القطن زراعةب اآلن للمزارعين تسمح والتي 2011 ديسمبر 20 في الموافقة
 مبيد مقاومة مع – )فروجيبيردا سبودوبتيرا (الجيش دودة ويرقة) جوسيبيال بيكتينوفورا (ةورديال اليرقةو )فيريسينس ھيليوزيس (التفاح
  ).تيفوس يالجال( شاباألع

  
 أفريقيا جنوب فيو )2008 (كوستاريكا وفي) 2007 (كولومبيا وفي) 2006 (أستراليا فيً وراثيا المعدل القطن زراعة على الموافقة تمت

  .ولوارداتھا والحيواني البشري لالستھالك المنتج تصنيع على والفلبين الجنوبية وكوريا اليابان وافقت بينما )2007(
  

 على اإلسبانية باللغة الصحفي البيان شاھد
73434433=noticiaId?asp.release_press_template/includes/imprensa_sala/br.com.monsanto.www://http

0BB00234518D1306D1364D4581D246674093363D324333234432433424443334333447  
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  الحيوية للتكنولوجيا يةالتنظيم اإلجراءات عن تعلن األمريكية الزراعة وزارة

  
 تنظيمية علمية وتقييمات إشعارات أربعة عن) USDA (يكيةاألمر ةزراعال وزارةب) APHIS (والنباتية الحيوانية الصحة تفتيش مكتب أعلن
  ً.وراثيا المھندسة النباتات على لوكالةا بإشراف رتبطةم داعمة

  
 المعدل الصويا فولً وأيضا أفضل، جفاف لمقاومةً وراثيا المعدلة الذرة :نظيمللت خاضعين غير صنفين حالة تقرير بإصدار المكتب وقام
 اتتقييم بإعداد المكتب قام ذلك،ل وباإلضافة .األوليك حمض من أعلى مستويات وإنتاج) تيفوس يالجال( األعشاب مبيد مقاومةلً وراثيا
 خاضعين الغير المنفصلين للصنفين تقارير لعملً سعيا المطورين لباتط لمعالجة) EA (البيئية تقييماتالو) PPRA (النباتية اآلفات مخاطر
  .D‐2,4 األعشاب مبيد مقاومةل  ًوراثيا المعدلة والذرة 3- اجاومي الدھني حامضال نتاجإلً وراثيا المعدل الصويا فول أ :للتنظيم

  
 على APHIS والنباتية الحيوانية الصحة تفتيش مكتب إعالن شاھد

shtml.actions_brs/12/2011/newsroom/gov.usda.aphis.www://http  
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  اآلفات مقامة لتحسين الذرة دفاعات

  
 لوطنيةا كاديميةاأل أعمال مجلةو فسيولوجي بالنت مجلة في األمراض من نفسھال رةالذ حماية كيفية حول جديدة اكتشافات نشرً مؤخرا تم

  .للعلوم
  

 دفاعية مركبات على فلوريدا وبجامعة جينزفيل في األمريكية الزراعة بوزارة الزراعية البحوث بمكتب العلمية المنشورات أصحاب عثر
 بروتين اكتشاف تمو. لميكروباتل المستمر نتشاراال تعوقو الفطرية اإلصابة مواقع في بسرعة تراكمت وكوراليكسين زيالكسين باسم تعرف
  .المناسب الوقت في مضاد موھج تھيئة على ويساعد الدخيلة الفطريات من النبات تحذيرب يقوم ZmPep1 يسمى الذرة في آخر

  
 بينما %90 بنسبة )جرامينيكوال كوليكتوتريكم (الساق عفن ربثو نمو بثتبيط اليكسين الفايتو فئة من الكوراليكسين قام المعملية، التجارب وفي

 من لحدا قضايا في ھامة النتائج ھذه وتعتبر%. 80 بنسبة فليفاس األسباراجيالس لفطر المنتج األفالتوكسيننمو بتثبيط الزيالكسين قام

  .المتحدة الوالياتب الذرة نلمزارعي اتلفطريا ومسمب التلوث تقليلو المحصول خسارة

  
  docid?htm.docs/News/gov.usda.ars.www://http=1261 شاھد التفاصيل، من لمزيد
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http://www.monsanto.com.br/sala_imprensa/includes/template_press_release.asp?noticiaId=73434433324333234432433424443334333447D246674093363D4581D1364D1306D00234518BB0
http://www.monsanto.com.br/sala_imprensa/includes/template_press_release.asp?noticiaId=73434433324333234432433424443334333447D246674093363D4581D1364D1306D00234518BB0
http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2011/12/brs_actions.shtml
http://www.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=1261


  
  حيوي كوقود الواعدة المصادر أحد الصنجي القنب نبات

  
 كروتاالريا (االستوائي الصنجي القنب نبات أن كيةياألمر الزراعة وزارةب العلماء وجد متجددة، طاقة مصادر على للحصول السعي في

 عن يسفر ان ويمكن المحصولية الدورة في النمو سريع محصولال ھذا استخدام ويمكن. خام لجنوسيليلوز إلنتاج استخدامه يمكن) جانسي
  .الحيوية الكتلة من كبيرة كمية

  
 المذطور النبات من) HHV (حرارية قيمة أعلى أن النتائج ظھرتأ) انجيكوالتا فيجنا(اللوبيا مع الصنجي القنب طاقة محتوى مقارنة وعند
 الواحد، للفدان حيوية كتلة طن 4.5 الصنجي القنب وأنتج. 2004 عام اختبار في البرسيمو األصفر القصب وعشب والنجيل التبن يفوق أوال
  .بنزين جالون 620 طاقة مقدار يعادل ھذاو جول جيجا 82.4 يعادل ما أي
  
 أعلى من رثأك  %5 إلى 4 بين تتراوح الصنجي للقنب حرارية قيمة اعلى تكان ،2006 في تاليال الموسم واختبار 2004 عام اختبار في
  .للوبيا حرارية قيمة

  
  htm.120103/2012/pr/is/gov.usda.ars.www://http على األصلي الخبر على االطالع يمكن

  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  الطماطم في التفريع بنية ينظم جزيئي مؤقت
 زيادة يمكن هأن إلى األمريكية المتحدة لوالياتاب نيويورك في) CSHL (ھاربور جنيسبر كولد مختبر في أجريت جديدة دراسة أشارت
  .لألزھار المنتجة الفروع عددً أيضا يحدد ألنه) جالنض ساعةً أيضا سمىيو( الجزيئي المؤقت تعديل تم إذا الفاكھة محصول

 في التفرع من مزيد إلى دييؤ الساعة ھذه في التأخير أن اكتشفنا لقد "CSHL بمختبر البحث فريق قائد ليبمان زاك المساعد األستاذ وقال
 الدقة عالية مقارنة اءجربإ البحث فريق قامو". الفاكھة من مزيدال إلى المطاف نھاية فيو الزھور من المزيد في ينتج بدوره يذوال النورات

 ھذه عيينت أردنا لقد "ًقائال ليبمان وأوضح. مختلفة تفريع بنية لھم الطماطم من أصناف لثالثة الجذعية الخاليا بين الجينوم مستوى على
 الساعة تحدد التي الجينات على العثور أن فكرة مع اإلنشائي، النسيج نضوج معدل من تعدل التي الجينات حيث من دقة أعلى في الساعة
  ."التفريع من المطلوب المستوى على نحصل بحيث تعديلھا من ستمكننا

  
 لكنھاو قليلة فروع تطوير إلى أدى مما النضج في بسيط تأخير لديھا ليصبح تتطور بيروب البرية الطماطم أن ھمتحليل نتائج وأظھرت
 التفريعية بنيةال ذات المتفرعة مع ةحليالم طماطمال تطوير البحث فريق ويعتزم. خرىاأل صنافباأل مقارنة والفواكه الزھور عدد ضاعفت

  .النضج بوقت المرتبطة الجينات باستخدام البرية للطماطم مماثلةال
  

clock‐maturation‐molecular‐a‐uncovers‐study/Lippman‐Article/edu.cshl.www://http‐ على كاملة المقالة اقرأ

plants‐tomato‐in‐architecture‐branching‐dulatesmo‐that  
  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  ًوراثيا المعدلين السكر وبنجر الذرة بزراعة تسمح بولدر مقاطعة

  
 وبصرف .ريكيةاألم المتحدة الوالياتب كولورادو في بولدر مقاطعة مفوضي قبل منً وراثيا المعدلة محاصيل زراعة على الموافقة تمت
 بنجر زرع علىً أيضا واوافق قدف األعشاب، ومبيدات لحشراتل مقاومةال الذرة أصناف ةعازر مواصلةب للمزارعين السماح عن النظر
  .السكر

  
 تطويرھا يتم أن على الجفاف تحمل مثل األخرى المحاصيل صفاتب سيسمحون كانوا إذا ما يدرسون فھم لمفوضين،ا تصريحات علىً اوبناء
  .المستقبل في
  

  ci/news‐county‐boulder/com.dailycamera.www://http_19585517 على متاح األصلي المقال
  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2012/120103.htm
http://www.cshl.edu/Article-Lippman/study-uncovers-a-molecular-maturation-clock-that-modulates-branching-architecture-in-tomato-plants
http://www.cshl.edu/Article-Lippman/study-uncovers-a-molecular-maturation-clock-that-modulates-branching-architecture-in-tomato-plants
http://www.dailycamera.com/boulder-county-news/ci_19585517


  
  البرازيل في األرز على الحيوية التقوية تطبيق

  
 شارك الذي الحيوية لتقويةل الرابع السنوي البرازيلي االجتماع مع نعاوبالت فيديو EMBRAPA البرازيلية الزراعة البحوث مؤسسة تأصدر
 في الماضي 2011 يوليو في حكومية الغير بلس ھارفيست منظمة و)البرازيلية الزراعة البحوث مؤسسة (EMBRAPA رعايته في

 على الضوء طيسلبت الفيديو يقومو. البرازيل في الحيوية التقوية تنفيذ كيفية حول مقابالتال مجموعة عن بارةع الفيديو .البرازيلب تيريسينا
  .الماضية السنوات في محاصيل عدةل الغذائية القيمة لزيادة المبذولة الجھود في EMBRAPA أحرزته الذي التقدم

  
ً ووفقا .األمريكية الزراعة بوزارة الزراعية البحوث مكتب في الفسيولوجيا معال لش،يو. م روس ھو الفيديو في مقابلتھم تمت الذين حدأ

 مختبره إلى الغذاء سياسات بحوث معھد من اقتصادي خبير ھوو بويس، ھاودي جاء عندما 1993 عام الحيوية التقوية مفھوم بدأ ،لكالمه
  ."نعم "لشيو جابأو. أنفسھم قويةت لنباتاتا بإمكان كان اذا عما وسئل كورنيل جامعة في
  
 الحيوية التقوية شبكة من جزء ھو والذي) الحيوية التقوية (BioFORT مشروع في عشر حداأل اإلقليمية Embrapa مكاتب اآلن شاركتو
 دراسة على تعمل التي الوحيدة الدولة ھي البرازيل ،BioFORT من ادرصال لبيانلً فقاوو .بلس ھارفست منظمة بدأتھا التي البرازيل في

  .والقمح والذرة الكاسافاو واللوبيا والفول والبطاطا واألرز اليقطين ھي المحاصيل ھذهو. الوقت نفس فيً حيويا مقواه محاصيل ثمانية وتقديم
  

  brazil‐momentum‐gains‐biofortification/content/org.harvestplus.www://http على متاح الفيديو
  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  

  الھادئ والمحيط آسيا

  الزراعية الحيوية التكنولوجيا في االتصاالت تحديات
  
 وقد .بقوة تزدھر أن  الحيوية لتكنولوجيال يمكن حيث تمعيةمجال للبيئة أفضل فھم إلى االتصال علوم وإدراك المناسبة االستراتيجيات تأد

 تحديات لمواجھة الجھود ارتمراس من الرغم علىً وراثيا المعدلة محاصيلال رؤية من دوللل والتعاونية الجماعية الجھود  عززت
 بواسطة  الھادئ والمحيط آسيا تجربة: ًوراثيا المعدلة المحاصيل في االتصاالت تحديات "علمي منشور من استنتاج ھذا وكان .االتصاالت
 باسيفيك آسيا مجلة في نشره تم)" ISAAA (الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقات  لحيازة الدولي المكتب من ھوتي وراندي نافارو ماريشيل

  .بيتكنولوجي آند بيولوجي موليكوالر أوف
  
 لتبادل الفردية وجھودھم واستراليا) وفيتنام وتايالند والفلبين وماليزيا اندونيسياو والصين بنغالديش(  آسيا  في بلدان ثمانية  تجارب مناقشة وتم

 االتصال لعلوم البناء قدرةو مبتكرةال ساليباأل إدخال إضافة تمو .الحيوية التكنولوجيا مجال فيً وراثيا المعدلة المحاصيل بشأن المعلومات
 .االتصاالت  تحديات عنوان تحت المعرفة بادلت تمبادرا في والخاص العام القطاعين  بين الجھود ودمج

  
  pdf.d194/194html/apjmbb/my.org.msmbb.www://http على متاحة بالمجلة المقالة

  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  والتكنولوجية الزراعية العلوم في) 2015 – 2011 (عشر الثانية سيةالخم الخطة تصدر الصينية الزراعة وزارة

  
. 2011 ديسمبر 21 في التكنولوجياو الزراعية العلوم في) 2015-2011 (عشر الثانية الخمسية الخطة الصينية الزراعة وزارة وأصدرت

 تم كما. الجديدة والفرص المطالب أساس على  المقبلة لخمسا السنوات  في بالدولة الزراعية للتنمية التوجيھي المبدأ  بمثابة  الخطة ھذه وتعد
  .والقانونية المالية وااللتزامات التنمية أھداف تحديد

  
 نيوتحس والتكنولوجيا الزراعية العلوم إدارة نظام بتكارا  ؛أعلى  قدرة إلى  العلمي البحث  تحويل :يلي ما للخطة الرئيسية  األھداف وتتضمن

  .والتكنولوجيا اعيةالزر العلوم إسھامات تقدم
  

 لكائناتل ميجا مشروع مثل( الزراعة  تكنولوجيال الحديث النظام تعزيزو والتكنولوجي العلمي االبتكار على لتأكيدا الرئيسية المھام ستكون

http://www.harvestplus.org/content/biofortification-gains-momentum-brazil
http://www.msmbb.org.my/apjmbb/html194/194d.pdf


 تخطط ،التربية حيث منو .البذور صناعة مجال في والتكنولوجيا العلوم في االبتكارب االرتقاءو ؛)الجديدة األنواع وتطوير ً وراثيا المعدلة
 المقاومة متعددةو أحسن جودة ذاتو المرتفعة العوائد ذات النخبة  األصناف من مجموعة لتطوير الجينات من مجموعة الكتشاف  الصين

  .التكيف على أكبر قدرة ذاتو
  

  على الصينية باللغة الكامل المستند اقرأ
htm.2444181_20111227t/201112/hyfz/shierwu/ztzl/cn.gov.moa.www://http  

  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  دوليين خبراء مع يجتمع الصيني الزراعة وزير نائب

  
 ومنغوليا  الشمالية وكوريا ميسيكا بيرسي مع ،)CAAS( الزراعية للعلوم الصينية االكاديمية  مديرو الزراعة وزير بنائ  ج،يانليا اجتمع

 الصين في المتحدة باألمم العالمي الغذاء برنامج مكتب رئيس  ريرسون بريت بالصين، )الفاو( والزراعة األغذية منظمة وممثل  والصين
  .والتكنولوجيا الزراعية العلوم في التعاون  لمناقشة) IFAD (الزراعية للتنمية الدولي الصندوقب  ينالص شؤون مكتب رئيس  ،صن ويينھونج

  
 تحكموال الحيوانية األمراض من الوقايةو المحصول/الحيوانات تنوع  تنمية في كبير بشكل CAAS تساھم ،قومية بحوث منظمة باعتبارھاو

  .الزراعية قتصاديةاال والسياسة ةيوالزراع  والمعلومات الحيوية لتكنولوجياوا الزراعية  للموارد المستدام االنتفاعو فيھا
  

 محاورات  وتنظيم مشترك  دولي مؤتمر وعقد دولي تعاون مشروع ضمان  :تعزيزھا سيتم التي  النقاط بعض جيانجيا الوزير ووضع
 الزراعية للتنمية الدولي والصندوق WFP العالمي األغذية وبرنامج FAO الفاو  من ممثلون وقال .النامية دوللل عمل وورش التقنية نقل

IFAD مع بالتعاون أنهو األخرى، النامية للدول جدا مھمة الصين خبرات أن CAAS لألمم األلفية تنمية ھدف تحقيق في يسھم سوف 
  .المتحدة

  
  shtml.59221/gjhz/ysxw/caasnew/cn.net.caas.www://http على CAAS موقع بزيارة قم  المعلومات، من لمزيد

  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  ًوراثيا المعدلين والشعير القمح عن البيئي للعفو تعليقات على للحصول يدعو األسترالي الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب

  
 عن البيئي إلعفاءل )RARMP( خطرال إدارةو الخطر تقييم خطة حول تعليقاتال إلى  األسترالي الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب عويد

 بينما  الغذائية عناصرال منفعة وزيادة الحبوب تركيبة تغييرلً وراثيا المعدل  القمح خطوط من 118 تحسين تمو  ً.وراثيا ينالمعدل والشعير القمح
  .الغذائية العناصر منفعة كفاءة زيادة جينات على الشعير  خطوط من خط 40 يحتوي

  
 القمح خطوط  حبوب وخصائص الزراعي داءاأل تقييمل أسترالي غرب ، ميريدين شاير في سنوات ثالثال ذات الحقلية التجربة إجراء يتموس

 األخيرة اللمسات لوضع مذكراتال بتقديم األسترالي الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب  رحبوي. الحقلية الظروف فيً وراثيا ينالمعدل والشعير
  .2012 فبراير 10 في  المشروع نھاية في RARMP على

  
112dir/Content/nsf.publishing/ogtr/internet/au.gov.ogtr.www://http‐ على األصلي الخبر شاھد

rtf.notificon112dir/FILE$/4  
  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  األعشاب مبيدات مقاومة لحل جديدة مبادرات

  
 أستراليا في المستدامة راعةلزل كبير تھديد بمثابة تيفوس ياللجل الحبوب النجيلية حشائشال مقاومة تكون أن يتوقع
 تيفوس يالالج مقاومة وصلت  إذا% 20 الى االنتاج ينخفض قد هنأ )GRDC( الحبوب وتطوير بحوث بمؤسسة كالرك جيمس ويقول
  .أخرى مرة لزراعةا من منتظم  كجزء الحرث يتضمن مستوى إلى
  

http://www.moa.gov.cn/ztzl/shierwu/hyfz/201112/t20111227_2444181.htm
http://www.caas.net.cn/caasnew/ysxw/gjhz/59221.shtml
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir112-4/$FILE/dir112notificon.rtf
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir112-4/$FILE/dir112notificon.rtf


 في  الشمالية المنطقة ألعشاب) IWM (المتكاملة األعشاب ارةإد في سنوات خمس لمدة جديد بحثي مشروع إجراء سيتم ذلك، يتم أن قبلو
 رطوبةال ضغط عتبرت التيو الحالية GRDC نتائج من مزيد تأكيد  البحث أنشطة ستؤكدو .GRDC الحبوب وتطوير بحوث مؤسسة دعم إطار

  .النجيلية حشائشال مكافحة مجال في مشكلتين أكبر تيفوس يالالج ومقاومة
  

 مبيدات معدلو المقاومة وضع تشمل التي العوامل من  ةمعقد مجموعة على معتمد النجيلية حشائشال بقاء أن اكتشاف مت ذلك،ل وباإلضافة
 ينمزارعال على يجب أنه) DEEDI( واالبتكار ةاالقتصادي والتنمية التوظيف بوزارة ووكر ستيف  دكتور وقال .الرطوبة وضغط  األعشاب
 نزول بعد يوم 14 إلى 7 من فترة خالل ذلك يكون أن ويفضل ،النمو نشطة نجيلية حشائش على األعشاب مبيدات تطبيق من التأكد
 المعرضة التباتات من العظمة الغالبية موت بعد الفور على تيفوس يالللج  المقاومة لنباتاتل البيولوجية المراقبة إجراء ويمكن .جيدة أمطار
  .للتأثر

  
 على األصلي المقال عرض يمكن
731AF995BB5FAC8EFC57F6B71FFDC62=id_item?mediareleases/events/director/au.com.grdc.www://http

1=pageNumber&A  
  
  ] لمقالةتقييم ھذه ا| رسال لصديق  إ[

  

  أوروبا

  ًوراثيا المعدلة الذرة من أصناف ثالثة على يوافق األوروبي االتحاد
  

 Dow شركة  من  آخر وصنف Syngenta AG شركة منً وراثيا المعدلة الذرة من  أصناف ثالثة على  )EU( األوروبي االتحاد وافق

Chemical،  األعالفو ألغذيةا وتجھيز واستيراد الستخدام.  
  

 MIR604  X GA 21 ھي Syngenta شركة من عليھا الموافقة تمت التي الذرة
 الذي  القطنو .األعشاب مبيدات وتحمل الحشرات مةمقاو صفات على كلھا وتحتوي ،Bt11X MIR604 X GA21و Bt11 X MIR604و

  .الحشرات مقاومة مثلت التي X 3006 -210 -23 236-24- 281 ھو Dow شركة من عليه الموافقة تمت
  
. الموافقات  ضد أو لصالح المؤھلة األغلبية  إعطاء في األعضاء الدول فشل  بعد  المحاصيل على وافقوا فقد األوروبية،  نةللجً فقاوو

  . تتبعال قابليةو العالمات وضع في األوروبي االتحاد لقواعد وستخضع سنوات 10 لمدة صالحة التصاريح
  

  ionid7A%31073=articleid?asp.detnews/article/com.fnbnews.www://http=1 على متاح األصلي المقال
  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  التكنولوجيا الستثمار إجابات عن للبحث وتكنولوجيا علوم لجنة

  
 نمو  لتسريع التجارية المشاريع مع العمل يةكيف الخطة وتشرح .النمو تحقيقل وبحث ابتكار خطة عنً مؤخرا  المتحدة المملكة كومةح أعلنت
  .الحياة علوم  الستثمار مكانا المتحدة المملكة من جعلست اأنھ كيف ةبينم الحياة، لعلوم خطتھا  أيضا  الحكومة نشرتو .الخاص القطاع

  
 تحقيق اللجنة  ستجريف وبالتالي،  .تجاري تطبيق إلى األبحاث ترجمة صعوبة عن والتكنولوجيا العلوم لجنة في لتساؤالتا تثار ماً وغالبا
 ألسئلة اإلجابات معرفة حول المقدمة التساؤالت وتدور .لألبحاث التجاري الترويج بتحسين األخرى والمنظمات الحكومة قيام كيفية  عن

  :بينھا من عديدة،
  
  عليھا؟ التغلب يمكن وكيف لألبحاث التجاري الترويج  تمويل  تواجه التي لصعوباتا  ھي ما .1
 وحلول مشتركة صعوبات ھناك ھل ؟محددة بصفة ألبحاثھا التجاري الترويج صعبي حيث والھندسة للعلوم محددة قطاعات ھناك ھل .2

  القطاعات؟ مختلف في  مشتركة
  ؟ذلك حدث لماذاو ؟لھا للترويج المتحدة المملكة خارج المتحدة المملكة أبحاث منً أيا نقل المثال، سبيل على ،توجب إذا ذاما .3
 )المالك  استثمارو  االستثماري المال رأس ذلك في ابم( الخاص االستثمار من المزيد لتشجيع يسعال المتحدة المملكة على نبغيي ھل .5

http://www.grdc.com.au/director/events/mediareleases?item_id=62FFDC71B6F57EFC8FAC5BB995AF731A&pageNumber=1
http://www.grdc.com.au/director/events/mediareleases?item_id=62FFDC71B6F57EFC8FAC5BB995AF731A&pageNumber=1
http://www.fnbnews.com/article/detnews.asp?articleid=31073%A7ionid=1


  ؟ھذا قيقتح يمكن كيف كذلك، األمر كان وإذا سة،والھند العلوم قطاعات في
  

 " valley of "Bridging theبـ عليمھاوت uk.parliament@scitechcom إلى  االلكتروني البريدب  الطلب من نسخة إرسال ينبغي

death"" 2012 فبراير 8 قبل.  
  

your‐have/involved‐get/uk.parliament.www://http‐ البرلماني الموقع على المعلومات من مزيد على االطالع يمكن

witness/inquiries‐committee‐in‐part‐take/say/  
  و
‐and‐science/select‐commons/z‐a‐committees/committees/business/uk.parliament.www://http

bridging‐‐‐inquiry‐new‐111215/news/committee‐technology/  
  
  ] تقييم ھذه المقالة| ال لصديق رس إ[

  
  جديدة علوم استراتيجية تطلق روثامستيد تجارب محطة

  
 وبحوث الغذاء أمن بين االستراتيجية تجمع". المعرفة تنمو أينما", جديدة علوم استراتيجية المتحدة بالمملكة روثامستيد تجارب محطة أطلقت
  .الطاقة وإنتاج للغذاء بيئيا مستدامة  حلول طويرلتً أيضاو المحصول، وكفاءة إنتاجية لزيادة البيئة

  
 والھندسة الحيوية التكنولوجيا  يشمل واسع  منظور إلى حاجة ھناك وليس المستدامة الزراعة  يحقق أن  واحد نھجل يمكن ال أنه  التقرير ويقول

  : التالية برامج األربعة االستراتيجية وتحدد  .البيئية الزراعيةو  الزراعية
  
 عاما 20 في ھكتار لكل  طن 20 نتاجإل القمح جيةإنتا زيادة 

 الدائمة الطاقة ومحاصيل المراعيب الكربون التقاط تحسين 

 والتغذية صحةلل محسنة صفات ذات بذور  تصميم 

 مستدامة ةنظمأ وتقييم بناءو تصميم 

  
  PRID?php.PressReleases/uk.ac.rothamsted.www://http=171 على الخبر ھذا حول المزيد

  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  

  العلمي البحث

  األرجنتين في Y البطاطس لفيروس المقاومةً وراثيا المعدلة البطاطس تقييم
  

 األرجنتين في البطاطس وتعد ً.سنويا طن مليون 300 من يقرب ما نتاجبإ العالم في غذائي محصول أھم رابع ھي البطاطس
 اإلصابة تكون أن يمكنو .البشري لالستھالك قوميال نتاجاإل  من% 60 نحو يمثل الذي سبانتا  صنفً وخصوصا وأساسي  مھا  محصول
 معھد من -برافو  فرناندو قام ،ثم منو .درنةال محصول من% 80 إلى يصل ما فقدان إلى تؤديو ةمدمر )Y )PVY سالبطاط بفيروس
 معدلة  بطاطس بتطوير العلماء من غيره مع جنب إلى جنبا األرجنتين،ب آيرس بوينس في )CONICET( الموناسيدب الجزيئية الوراثة بحوث
  .النبات من مستقل خط مئة اختارواو PVY فيروسل مقاومةب بإمدادھا )سبانتا صنف( وراثيا

  
 وقد SY233و SY230و PVY الـ من وراثيا مستقرين خطين على التعرف من العلماء تمكن مختارة،ال  للخطوط الحقلي االختبار بعد

 كانت بينماً وراثيا المعدلة خطوطال في PVY بالـ إصابة وجدت ال أنه  الحظوا التجارب، من نواتس ست بعدو  .لتقييمل ذلك بعد  تعرضوا
 الكيميائية  والتراكيب والنباتات التربة  خصائص أن ً أيضا الحظواو. )%80- 70(ً دوما اليةع مراقبةال نباتات في بةاإلصا معدالت
  ً.وراثيا المعدل غير سبانتا  صنف مع مماثلةً وراثيا المعدلة للخطوط الحيوية

  
  /h0hj9rt761022j9h/content/com.springerlink.www://http على البحث مقالة اقرأ

  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

mailto:scitechcom@parliament.uk
http://www.parliament.uk/get-involved/have-your-say/take-part-in-committee-inquiries/witness/
http://www.parliament.uk/get-involved/have-your-say/take-part-in-committee-inquiries/witness/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/news/111215-new-inquiry---bridging/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/news/111215-new-inquiry---bridging/
http://www.rothamsted.ac.uk/PressReleases.php?PRID=171
http://www.springerlink.com/content/h9j761022rt9hj0h/


  
  الصويا فول بذرة رولقش األيضية الھندسة

  
 لوزارةً وفقا متري، طن 255 بـ كاليفورنيال العالمي اإلنتاج تقدير  مع  والطعام للزيت أساسي محصول وھ )Glycine max(  الصويا فول

 قشرة فإن الحيوية، الكيميائية المواد  من اإلنتاج زيادة  على تساعد التي  البروتينات  إلنتاج النباتات تعديل يمكن أنه وحيث .األميركية الزراعة
  .ھامةال ركباتمال إلنتاج" النبات مصنع "تصبحل القدرة الديھ الصويا فول ةبذر
  
 قاموا .الجينات مدفع طريق عن وراثيا المعدلة الصويا فول بتطوير وزمالء الكندية الغذائي التفتيش وكالة من  شنيل  .إيه. جي عالمال قام

 بولي الحيوي كيميائيال المركب إنتاج بمقايسةً أيضا وقاموا. إيوتروفا رالستونيا البكتيريا من phbCو phbBو phbA الجينات بإدخال
  ً.وراثيا المعدل الصويا فول في) PHB( بيوتيريت ھيدروكسيد

  
 من أنه تعني القيم ھذهو%. 0.36 إلى صلت  فردية قيم مع الجافة ةلبذرا قشرة من% 0.12 بمتوسط PHB إنتاج تم أنه النتائج وأظھرت
  .الصويا فول ةبذر قشور على أيضية ھندسة إجراء الممكن

  
  /76k37603164576yv/content/com.springerlink.www://http على الملخص اقرأ

  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  كانديدا فولسوميا المفصلي التربة كائن على) ثيرونجينسيس الباسيالس أرز (ًوراثيا المعدل األرز آثار

  
 قام. التربة كائنات على  البيئية الملوثات آثار تقييم في قياسي اختبار كائنك يستخدم ماً كثيرا مفصلي تربة كائن ھو كانديدا فولسوميا
 )SOD( ديسموتاز أوكسايد السوبر إنزيم ونشاط وتكاثر وتطور نمو ببحث وزمالؤه لويزيانا والية جامعةب الزراعي المركز من  باي ياويو

 أرز(ً وراثيا المعدل  األرز من لخطين التربة  أوراق من خليط أو نبات ورقة أنسجة على  تربيتھا تم التي كانديدا الفولسوميا لتجمعات
  .)ثيرونجينسيس الباسيالس

  
 ًبناءو. ديسموتاز أوكسايد السوبر إنزيم  ونشاط المجموعات نمو معدلو النسل يةإنتاج مثل المتنوعة البيولوجية المعايير قياسب وقاموا
 وغير المعدل األزر ورقة نسيج  على تربيتھا تمت التي المجموعات بين كبيرة اختالفات ھناك تكن لم إليھا، توصلوا التي النتائج  على

 علىً اكبيرً اتأثير له ليسً وراثيا المعدل األرز في Cry1Ab بروتينال  أن إلى يشير ھذاو .قياسھا تم التي عاييرالم جميع فيً وراثيا المعدل
  .كانديدا فولسوميا

  
 على الكاملة المقالة عرض إنتومولوجي إيكونوميك مجلة لمشتركي يمكن

00017art/00000006/00000104/2011/jee/esa/content/com.ingentaconnect.www://http  
  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  

  تك بيو كروب وراء ما

  المتطابقة الكروموسومات ذات األزواج عن للبحث النداءات تستخدم الضفادع
  

 عدد نفس  أيضا لديھم الذين  الذكور أغاني تفھم الضفادع إناث من محددة سالالت أن )MU(  ميسوري جامعة  من علماء اكتشف
  .ھمب الخاصة الكروموسومات

  
 تسمى رمادية ضفادع لساللة  الصلة نوثيقي نوعين بدراسة تاكر ميتش الدكتوراه وطالب ميسوري لجامعة جيرھاردت كارل األستاذ وقام
 تماما بعضھا تشبھان الساللتين اتينھ). H. chrysoscelis (الرمادية الكوبي وساللة )Hyla versicolor( الشرقي الرمادي الضفدع ساللة
 قام ،الكروموسومات عددب مرتبط اإلناث نداء أن من للتحققو .وماتسالكرومو من مزدوج عدد له  الشرقي الرمادي عالضفد ولكن
. المبكرة التطور مراحل خالل الربيع فصل في  الحرارة درجاتل ضفادعال إناث تعريض طريق عن  كروموسومال  ازدواجية  محاكاةب تاكر
 عدد لھا التي لذكورا نداءات نحو اإلناث قامت. بالكمبيوتر مستحدثة ذكورية ءاتندا إلى الضفادع إناث تتعرض  النضج، عندو

  .مطابقة اتكروموسوم
  

http://www.springerlink.com/content/yv37603164576k76/
http://www.ingentaconnect.com/content/esa/jee/2011/00000104/00000006/art00017


 في أنه"  .جيرھارد  وقال ،"منفصلة األنواع بقاء  على يحافظ الذي السلوك على السيطرة ھايمكن وحدھا كروموسوماتال عدد  أن يبين وھذا"
  .واألولويات النداءات في للتغيرات المباشر السبب تكون قد والتي ،الخلية حجم زيدسي ھل كروموسوماتال عدد زيادة مع المقابل،

  
with‐mates‐find‐to‐calls‐use‐frogs‐1227/2011/releases‐news/edu.missouri.munews://phtt‐ على المزيد اقرأ

find‐researchers‐missouri‐of‐university‐chromosomes‐matching/  
  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  

  إعالنات

  الحيوية التكنولوجيا في بشريةال مواردال تنمية برنامج
 

 المركز خالل من الدراسية المنح توفير وسيتم. 2012 عامل لتقدمل اآلن مفتوح الحيوية التكنولوجيا في البشرية الموارد ميةتن برنامج
 على االطالع يمكن. 2012 مارس 15 يوم الطلبات لتقديم موعد آخر. تايالند في )BIOTEC (الحيوية والتكنولوجيا الوراثية للھندسة قوميال

  /th.or.biotec.www://http على الطلب ديموتق المنحة تفاصيل
  

  ،3324 تحويلة) 66-2 (564 6700: الھاتف على BIOTEC من فاتاناكون أودومرات السيدة مع التواصل لالستفسارات،
  th.or.biotec@vat.udomrat على أو) 66-2 (564 6705: فاكس

  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  الجفاف تحملل النباتات تربية في قصيرة تدريبية دورة

  
 قصيرة دراسية دورة كولورادو والية جامعة ستقدم لجفاف،ل المتحملة صنافاأل تطوير على مدربين أكثر اتنبات علماء إلى للحاجة ًستجابةا

   .2012 يونيو 12-11 في الجفاف لتحمل تاتالنبا تربية في
  

. لعامةل مفتوحة وھي ،2012 يونيو 22-21 في عقدستن والتي الجفاف، لتحمل النباتات تربية حول يومين لمدة ندوةب الدورة ستنتھي
. ديكمان جيل و كاتلر نوشو ھنري أميلياو جوينجر تومو بالموالد إدواردوو باشيورا جون وبوير جون الدكاترة ھم المقررين المتحدثين
 على تحويللل قابلة اعتمادات ثالثة قدمت وسوف. والخاص العام القطاعين في لعاملينا تستھدف كما النبات علوم خريجي الدورة وتستھدف
 وبرنامج افالجف ظروف في لتربيةل المناسبة الميداني البحث وأنشطة ةالعملي تدريباتالو المحاضرات من الدورة ستتكونو. التخرج مستوي
 لتحمل النبات تربية) 2 ،الجفاف لضغوط الكاملة النبات فسيولوجيا) 1 :وحدات ثالثة حول التدريبية دورةال أنشطة تصميم تم. يوراث

  .الجفاف ضغوط تحملل يةالجينوم األساليب) 3 ،والجفاف ضغوط
  

  /org.droughtadaptation.www://http على أونالين الطلب تقديم للمشاركين يمكن
  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

  
  للنبات الجزيئية البيولوجيا عن دولي مؤتمر

  
 .كورياب جيجو في الدولي مراتالمؤت مركز في 2012 أكتوبر 26-21 من النباتية الجزيئية للبيولوجيا العاشر دوليال مؤتمرال عقد سيتم

 الحياة طبيعة في جديدة اكتشافات نحو السعي في بعمق  يشاركون الذين النباتية الجزيئية  البيولوجيا علماء  جمع إلى المؤتمر ويھدف
 مواجھة مثل مةالھا األخرى القضايا من العديدً أيضا ونناقشيس الجديدة، االكتشافات إلى باإلضافةو .الجزيئي المستوى على النباتية
 موعد آخر .العالم أنحاء جميع في  التغذية وسوء  التغذية نقص من يعانون  الذين ألشخاصل  المتزايدة لألعداد الخطير التحدي
  .2012 يونيو 30 يوم ورقال  لتقديم

  
  /org.2012ipmb.www://http: المعلومات من لمزيد المؤتمر موقع بزيارة قم
  
  ] تقييم ھذه المقالة| رسال لصديق  إ[

http://munews.missouri.edu/news-releases/2011/1227-frogs-use-calls-to-find-mates-with-matching-chromosomes-university-of-missouri-researchers-find/
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http://www.droughtadaptation.org/
http://www.ipmb2012.org/


  

  تذكيرية رسائل

  ًوراثيا المعدلة المحاصيل وفوائد خطورة حول مناقشة
  
 إنشاء  أجل من ونداء - االجتماعي واالقتصاد موالعل ً:وراثيا المعدلة المحاصيل وفوائد خطورة حول مناقشة  من المصدر مفتوحةال نسخةال
ask.www://http‐ في اآلن متاحة آمان  كالوس  بواسطة حديثةال لزراعةل جديدة تنظيمية ئةھي

web/org.force  / pdf.opensource‐20120105‐Debate‐GMO‐Strategy‐Ammann/Sustainability  
  

 المحاصيل مخاطر مع التعامل وتطورات الخضراء الحيوية التكنولوجيا ةقشانبم  يتعلق فيما الوضع ،أخرى أمور بين من التقرير ويناقش
  .التنظيم في اإلفراط من الضائعة  الفوائدو والتكاليف ً وراثيا المعدلة

  
 .والتكنولوجيا العلوم  ستدامةا موسوعة في  النص يظھرس

http://www.ask-force.org/web%C2%A0/%C2%A0Sustainability/Ammann-Strategy-GMO-Debate-20120105-opensource.pdf
http://www.ask-force.org/web%C2%A0/%C2%A0Sustainability/Ammann-Strategy-GMO-Debate-20120105-opensource.pdf

