
  ٢٠١٢ يويول 13                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 موزالجينوم فريق دولي يقوم بقراءة تسلسل  •

 'غذيةلضايا الجوھرية قال ثحبالعالمي ي ا�من الغذائيمؤشر  •

 لتنفيذلاجتماع بروتوكول ناجويا يستعد  •

  أفريقيا

 ترفع ا-نتاج في ماليالمثمرة اللوبيا بذور  •

 يا الحيوية كمفتاح ل'من الغذائيأوغندا تنظر للتكنولوج •

 أوبسانجو يدعو إلى ا3ستثمار في البحوث الزراعية •

  

  ا�مريكتين

 إقامة حدث للمشاورات العامة بشأن فول الصويا والذرة في أوروجواي •

 لنباتاتلالنيماتودا  غزوية العلماء يكتشفون كيف •

 وكيزان الذرةوأوراق فطر العفن ا�بيض يدفع إنتاج ا-يثانول من سيقان  •

 يتحمل نفس ظروف بيئية شمال غرب المحيط الھادئصنف القمح الشتوي  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 ) في شھر أكتوبرCOP-11() و COP\MOP 6تستضيف مؤتمر (الھند  •

 بحوث وتطوير بذور الذرة في الصينشركة أوريجين أجريتك تقدم تحديثات جديدة لبرامج  •

 والتطوير لتعزيز ا-نتاج الزراعيالبحث حكومة ماليزيا تقود  •

 با�رز GIالجGيسيمي دال العلماء يكتشفون الجين المحدد لل •

 سترالياألKبGغ عن طفرات اIفات والطفرات المرضية في غرب خاصية جديدة على ا-نترنت  •

 ولكن بG زراعةعديدة موافقات معلومات الزراعية العالمية في اليابان: التقرير شبكة  •

 حول الزراعة بدون حراثة وآثارھا GRDCة مؤسسجديدة بدراسة  •

 مشروع على الحمص المقاوم للملوحة لرفع إنتاج المحاصيل •

 ٢٠١٢) MAHA( أصناف محاصيل جديدة في معرض ماھا •

  

  البحث العلمي

 مبيدات ا�عشاب في الجرذانوم لادراسة تغذية دون مزمنة لفول الصويا المق •

 ا�رابيدوبسيسبتوكوفيرول ميثايلترانسفيريز للذات التعبير المفرط  وراثياً في بذور ا�رز المعدل زيادة فيتامين توكوتراينول  •

 على مجتمعات الكائنات الدقيقة Btتأثير قطن الـ العلماء يبحثون  •

   

  ما وراء كروب بيو تك

 العلماء يسعون 3ستخدام تكنولوجيا النانو لخفض خسائر الفاكھة •

 لزيادة الكفاءة الصحية والغذائيةاستنساخ جين حمض التانيك في ذرة السورغم  •

 مرض الزھايمرطفرة جينية تقي الناس  •

  

  إع(نات

 دولةحقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية بال •

 معرض ومؤتمر دولي حول علوم الحياة في حيدر أباد بالھند •

 "٢٠١٣القطن عام مؤتمر حول "التحديات التي تواجه تجارة وصناعة  •

 دراسة عليا في ا�مان الحيوي للتكنولوجيا الحيوية النباتية •

 دعوة للمشاركة في مؤتمر ا�مان الحيوي بكينيا •

  

  رسائل تذكيرية

 الجين جھيز ومعالجةكتاب حول البروتوكو3ت المنھجية لت •

  التكنولوجيا الحيوية الزراعيةب تعليمي جديد حول يالتكنولوجيا الحيوية بباكستان يطلق كتمعلومات مركز  •

   



  عالمياً 

  فريق دولي يقوم بقراءة تسلسل جينوم الموز

  

من مجموعة  باستخدام Musa acuminataمن نوع  الموز جينوم قراءة تسلسلو تحليل ءبدب فرنسا في علماءال بقيادة دوليفريق قام 

 ٥٢٣تسلسل جينوم مكون من  ماستخدبا ا�خرى النباتاته بوعGقات لنباتا تطور تاريخ الفريق استكشفو. التسلسلقراءة  استراتيجيات

 .M. acuminataصنف الموز من مستحدثة  قاعدةمليون 

 

جين  ٣٦٥٤٢ من٪ ٩٢ و الجينوم من٪ ٩١ تسلسلقراءة  تم قدف العالمي، Musaجينوم  اتحاد من أعضاء ضمي يذال للفريق وفقاً و

 للتنمية، الفرنسية الزراعية البحوث مركزب الجينوم تركيب وتطور مجموعة ةرئيس ھونت،دي  نجيليكوقالت أ. الصبغيات علىالموجودين 

  ".الموزفي  للباحثين قوية دفعةبمثابة  كوني أن يجب عالية جودة وذمرجع  تسلسلال ھذا"

  

 البري النبات زراعة نم الناتجو بباھانج المعروف الفرديةالصبغيات مضاعف  الموزصنف تسجيل بيانات  على دراستھم في العلماء ركزو

M. acuminata لة  منGسMalaccensis . ثي موزصنف  في البري النبات جينوموُوجدGيسمى  واسع نطاق على مزروع الصبغيات ث

 الموز، مسحة فيروستسلسGت  استحداث ا-ضافة إلىوب. اليوم زروعالم الموز نصف من يقرب ما هات بسوماكلونال تمثل الذيكافينديش 

 .الموز ثمار نضجمعلومات ھامة عن  الفريقالخاصة ب تسلسلال بيانات أيضاً قدمت فقد 

  

. view_blog_post.php?postId=173/-http://www.promusa.org/tikiالبيان الصحفي حول ھذا التطور الجديد متاح على 

  .genome.cirad.fr/-http://bananaالدخول على بيانات التسلسل متاحة على 
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  القضايا الجوھرية ل7غذية بحثمؤشر ا�من الغذائي العالمي ي

  

بحث على  اIنيعمل  دوبونت، شركة رعاهتو )EIU( ا3قتصادية اتيرتحال وحدةالذي طورته ) GFSI( العالمي الغذائي ا�منمؤشر 
ويمثل . العالم أنحاء جميع فينامية و متقدمةدولة  ١٠٥في  جودتھاو الغذائية لمواداوتوافر الجوھرية للقدرة على تحمل تكاليف  القضايا
 .اقياسھ يمكن يتاليمكن على أساسه تحديد الدول  معيار تقديمل ونوعية كمية مؤشرات ستخدمي قياس نموذج المؤشر

 

ً غذائي ةمناI الدول أكثر مھ وھولندا وفرنسا والدنمارك المتحدة الو3يات أن مؤشرويوضح ال دول القرن  من العديدوھناك . العالم في ا
 .والنيجر ورواندا إثيوبياو موزمبيق وتشمل مؤشر،ال من السفلي الثلث في ا�فريقي

 

جميع أنواع  على الطلب ةاديزأدى إلى  الناشئة ا�سواق في السريع ا3رتفاع إن" EIU التوقعات العالمية بوحدة مدير ،ليو أبروتسيسوقال 
 ا�من شبكات في الثغرات سدويتطلب . جديدةال اتالطلب إنتاجيةلGستثمار و ينكن دائماً مواكبن لملكننا و ا3ستثمار ولكن الغذائية، المواد

 ."معالجتھا وكيفية الضعف نقاط�ماكن القومية تفھم وحرص أكثر  الغذائي

 

 ا�من شبكة برامجدعم ووجود ال علىالمزارعين  حصول، وتشمل  التغذيةية والمؤشرات المتعلقة بالسياس مؤشراتالالعديد من ترتبط و
 EIUمن موقع  ٢٠١٢يمكن تنزيل مؤشر ا�من الغذائي العالمي  .عام بشكل الغذائي ا�منب الغذائي، النظامو البروتينتنويع جودة و الغذائي

  .http://www.eiu.com/FoodSecurityIndexعلى الرابط التالي 

  
  ./http://foodsecurityindex.eiu.comبالتصميم التفاعلي لنتائج المؤشر، ادخل على لعرض موقع مؤشر ا�من الغذائي العالمي 
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  لتنفيذاجتماع بروتوكول ناجويا يستعد ل

  

 المؤتمر وحضر. الھندب نيودلھي في ٢٠١٢ يوليو ٦ – ٢الفترة  في) ICNP( وياجنا لبروتوكول الدولية الحكومية للجنة الثاني ا3جتماع قدعُ 

 للموارد الوصول حرية بشأن ناجويا بروتوكول لتنفيذ الرئيسية القضايا توصيات على وافقواممن ومفوض  مندوب ٥٠٠ما يقرب من 
 العاشر ا3جتماع خGل ٢٠١٠ عام ناجويا بروتوكول مناقشة جرت. استخدامھا عن الناشئة للمنافع والمنصفة العادلة والمشاركة الوراثية
ً  ٩٠ بعد التنفيذ حيز البروتوكول وسيدخل). CBD(الحيوي  التنوع 3تفاقية) COP( ا�طراف لمؤتمر عملية من  طرف ٥٠انتھاء  من يوما

انتھاء  توقعيُ و. البروتوكول علىوا وقعدولة ممن  ٩٣من أصل التصديق  عملية من بالفعل دول خمس انتھت ،الحالي الوقت فيو. تصديقال
  .العام ھذا نھاية بحلولالمزيد من الدول من التصديق 

  



 وتعبئة المالية Iليةا وتوجيه المعلومات وتبادل التوعيةزيادة و القدرات بناءو  ا3متثالحول  توصيات اللجنةقدمت  ا3جتماع، وخGل
. ٢٠١٤في اجراءه  وقعُيت الذي البروتوكول إدارة لمجلس ا�ول لGجتماع التحضيرتم كل ذلك خGل . العالمية المنافعمشاركة  وآلية الموارد

 ١٩ – ٨الفترة  في الھندب أباد حيدر فيا�طراف  لمؤتمر المقبلالحادي عشر  لGجتماع وياجنا بروتوكول بشأن توصيات اللجنةكما قدمت 
  .٢٠١٢ أكتوبر

  
icnp2-06-07-2012-h7p://www.cbd.int/doc/press/2012/pr-الخاص باتفاقية التنوع الحيوي على اقرأ البيان الصحفي 

en.pdfتوصيات على . يمكن تنزيل مستندات ا3جتماع والsession/-h7p://www.cbd.int/icnp2/in.  
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  فريقياأ

  بذور اللوبيا المثمرة ترفع ا>نتاج في مالي

  

ً برنامج مالي في) WASA( ا�فريقي الغرببذور اتحاد  مشروعيعد   التابعة للو3يات المتحدة الدولية لتنميةا وكالة قبل من اً معتمد ا

)USAID( ليصالمحالمعتمدة عالية الجودة ل البذور علىالمزارعين  وحصول المحلي ا-نتاج لزيادة ناجحة مبادرةبمثابة  كونويتوقع أن ي 

�  .البGد فية ساسيا

  

 دخلھم لتحسينلمحاصيل الحبوب  نمنتجي واصبحيلبتدريب النساء في مالي  WASAقام اتحاد  عندما سنوات ثGث منذ المشروع ھذا بدأ

ً  المنتجة ھمبذور شراء طريق عن المزارع في ا-نتاجية الفجوة سد في وللمساعدة  لبحوث الدولي المعھدكG من  اھمأعطوقد . محليا

بينما قام المكتب  الغلةعالية متنوعة لوبيا  بذور ماليب الوطنيالجھاز الزراعي و) ICRISAT( القاحلة شبه ا3ستوائية المناطق في المحاصيل

  .اIفاتمكافحة و والمياه لتربةل نيفال الدعم تقديمب WASAا-قليمي لـ 

  

وزن جوالين  منجداً  كبير بشكلاللوبيا حبوب قد زادوا إنتاجية  التدريب في شاركوا الذين متوسطتقرير يفيد بأن دم قُ  سنوات، ثGث بعدو
 أخرى أفريقية دول خمسفي  رسيتم دعم المشروع المذكوو. الواحد الحصاد في يلو جرامك ١٠٠وزن جوا3ت  ثمانية لىإ مراجو ليك ١٠٠

 .والسنغال ونيجيريا والنيجر وغانا فاسو بوركينا ھي

 

شاھد المقال ا�صلي على 
http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2647/Mali_Sowing_the_Seeds_of_Success.%20pdf?sequen

ce=1  
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  يا الحيوية كمفتاح ل7من الغذائيأوغندا تنظر للتكنولوج

  

 النقدية لمحاصيلة لواسعال زراعةال من الرغمأنه ب) NARO( اوغندبأ الوطنية الزراعيةالبحوث  ةھيئل العام المدير ،يميليد. إ ت3حظ

ت د. أدل. ا�خرى البيئية والظروفمGئمة ال غير الجوية ا�حوال بسببفي حالة مترددة  زالي 3 الغذائي ا�من نإ3 أ الغذائيةالمحاصيل و
 إظھارإلى  ،ينوا�وروبي ينا�وغندي الصحفيين تشمل التي الجولة، وتھدف. اأوغندب ةيالزراع جولةال في للصحفيين التصريح بھذاإيميلي 

 التحديات ھذه مثلل ا�فريقي التعاونمعالجة  كيفية معرفة من وتمكينھم ا-عGم وسائلل أفريقياالتي تواجه  فرصالو الغذائي ا�من تحديات

 .الحيوية التكنولوجيا ذلك في بما

 

 التكنولوجيا استخدامإلى  ماسة حاجة ھناكفإن  أوغندا، في السريع السكاني النمو معأنه  البحوث الزراعية لھيئة العام المدير ت3حظو

 والذرةكاسافا وال الموز على محدودة ميدانية تجاربويجري اIن إجراء . "المحاصيل أنواع وتحسين الغذائي ا�من لمعالجة بديلك" الحيوية

 .أوغندا في والقطن

 

 مفتاح يھ الحيوية التكنولوجياحيث أن " توقال. أوغندا في الحيوية التكنولوجيا لدفع الحكومة جھود ه ينبغي الثناء علىأنت إيميلي وأضاف

 ".النھائي لمستخدمإلى ا المختبرات منالتأكد من انتقالھا  على سنعمل الغذائي، ا�من تحقيق

 

key-as-biotechnology-sees-ww.ghananewsagency.org/details/Science/Ugandahttp://w-اقرأ البيان الصحفي على 

nutrition/?ci=8&ai=46064-security-food-to.  
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  أوبسانجو يدعو إلى اAستثمار في البحوث الزراعية

  

 تحدث. الدولية الزراعية البحوث في 3ستثمارإلى ا ا�فريقية وا�ممالنيجيرية  الحكومة وباسانجوأ ونجولوسيأ السابق النيجيري الرئيس دعا

يوليو  ٦الذكرى السنوية الخامسة وا�ربعين للمعھد في  خGل) IITA( ا3ستوائية للزراعة الدولي لمعھدلوالسفير ا�فريقي  السابق رئيسال

 .نيجيرياب بادانإيفي 

 

وباء حشرة الكاسافا بھا  نتشري كان التي اIخرين المزارعينحقول و مزرعتي انقاذ في IITAمعھد  ساعد ،١٩٧٩ عام في"وقال 

mealybug من انعدامبقاء  وباسانجوأ انتقد كما. "الكاسافا حشرةلمقاومة  أصنافبقام المعھد بإمدادنا  الوقت، ذلك فيو. كبير بشكل� ا

 من% ١٠ بتخصيص مابوتو إعGنمطلب  تلبيةمع عدم تمكن الكثير من  ا3فريقية الحكومات أعمال جدول رأس على والفقر الغذائي

ً  ٤٥منذ  المستخدمة ا�دواتالموضوع ھو أن "وأردف قائGً . للزراعة الميزانيات  ".الزمن عليھا عفاوقد  تكون أثرية أن المرجح من عاما

 

أفريقيا على  ISAAA، يرجى مراسلة جوناثان أودونج من مركز لمزيد من ا�خبار حول التكنولوجيا الحيوية في أفريقيا 

jodhong@cgiar.org.  
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  ا�مريكتين

  إقامة حدث للمشاورات العامة بشأن فول الصويا والذرة في أوروجواي

  

تلك ا�صناف . وراثياً  ةالمعدل الذرةأصناف و الصويا فولحول  العامة ا3ستشارات فترةعن  المخاطر -دارة وايجأورو لجنة علنتأ
 MON89788 x الصويا فولصنف و للتصدير؛ البذور -نتاج MON89788 x MON87708 الصويا فولصنف : المعدلة ھي

MON87701  الذرةوصنف  التجاري؛للتوزيع MON89034 x NK603 الذرةوصنف  ؛التجارب لبحوث MON89034 x TC1507 x 

NK603 صناف اختبار لتسجيل� Bt11 x MIR162 x الذرةصنف و ؛تجاريالللتوزيع  TC1507 x NK603 الذرةصنف و ؛التجارية ا

GA21  التجاريللتوزيع. 

 

) في BRA(الحيوي بواسطة تقييم مخاطر ا�من ستصنف و) IACلجنة النطق المؤسسية (ستشمل عملية التقييم مساھمات مختلف أعضاء 

الرابط  على ٢٠١٢يوليو  ٢٤إلى  ١٠في الفترة  التقييم. يمكن مشاھدة تقرير فني
h7p://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx  مان الحيوي�البريد ا-لكتروني عبر اIراء ). ويمكن تلقى DG -(اجتماع ا

bioseguridad@mgap.gub.uy  ل أوGمان الحيوي من خ�  .مباشرةمكتب ا

  

  .h7p://www.inase.org.uy/files/docsc0d214e94da28509.pdfشاھد الخبر باللغة ا-سبانية على 
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  لنباتاتلالنيماتودا  غزوالعلماء يكتشفون كيفية 

  

قد ُوجد و. سنوياً  دو3ر مليار منما يقرب  المتحدة لو3ياتفي ا فولن المنتجيعلى  الصويا فولفي  مقاومة نيماتودا الحويصGتستوفر 
ً سابق ندمج ت المجاورة الخGيا تجعل كيميائيةت شارابإ الخGيا وحقن الجذور اختراق طريق عن الصويا فول خGيا على تتغذىأن النيماتودا  ا

 .تركيبھاالقوقعة في شبه تحويصله  في بيضال ضعتبدأ في و ،تستقر النيماتوداحالما و. "مخلىال"يسمى  تغذية موقع صبحتل

 

 في مخلىعمل الل الصويا فولب الجينات نشاطالنيماتودا ل يريتغبدراسة آلية  يواآ و3ية جامعةھويزي ب وطارق بوم توماسقام العالمان 
ً  دوراً  لعبي microRNA396جزئ  أن اكتشفواو. نباتبال الجذرية الخGيا تثبط  جزيئات ھي MicroRNAsجزيئات . العملية ھذه في ھاما
 .والعكس خاستنا3 عوامل أو المستھدفة الجيناتفي التركيز العالي تثبط : ليةبھذه اI المستھدفة الجينات تعبير

 

 تنشيط يتم لم �نه النيماتودا اختراق خGل بسھولةالمخلى  تطور microRNA396 من منخفضال مستوىال ذات النباتات أن الفريق ووجد

جديدة لمقاومة  آليات تطوير في microRNA396 استخدام يمكن المGحظة، ھذه معو. لدفاعلھا دور في ا كوني قد التيا3نتساخ  عوامل
  .نيماتودا الحويصGت



 

  ./h7p://www.ag.iastate.edu/news/releases/1024شاھد المقال الكامل على 

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  فطر العفن ا�بيض يدفع إنتاج ا>يثانول من سيقان وأوراق وكيزان الذرة

  

 وأوراق وكيزان سيقان في ا�بيض العفن فطر وجودأن  تبين جديدة أدلة المتجددة للطاقة الوطني والمختبر أوھايو و3ية جامعةب علماءقدم ال

 .ا-يثانول إنتاج زيادة إلى يؤدي أن يمكن الذرة

 

إلى  الفريق وأشار. ء للبشرغذاكو للحيوانات كعلف الذرةاستخدام  بسبب أزمة تواجه الذرة من ا3يثانولطلبات  نأ وزمGؤه لىييبو  وضحو
وجد تبعد الحصاد  ةمخلف، وھي بقايا زراعية أوراق وسيقان الذرة مخلفات استخدام لىإ تتحول قد جديدة يثانولإ مصادر إلى الحاجة أن
ً  طن مليون ٢٥٦ – ١٧٠ بنحو تقدرو المتحدة الو3يات في وفرةب  كيزانال في السليلوز مادةتحليل ل وسيلة إيجاد في التحدي ويتمثل. سنويا

 .يثانول-في ا ةالسكريالمواد يمكن تخمر  حتى وراق،ا�و سيقانوال

 

 الموادنتائج مبشرة لتحليل أبدى  بيضا� العفن فطر أو Ceriporiopsis subvermispora ميكروبال أن سابقةال دراساتال وأظھرت

 من مختلفةال جزاءفي تحليل ا� الفطر نجاح مدى تقييمب وفريقه ليقام  ،النتائج ھذهدفع لو. ةالسكريلخروج المواد  ا3نزيم ةجالعم قبل النباتية

ھم قادرون على استخGص أن الفريقاكتشف  شھر، لمدة ا�بيض العفن فطرالمخلفات ب معالجة بعدو. السكرإنتاجية  وتحسين الذرةمخلفات 
 .والكيزان سيقانال منزيادة  %٥٠و وراقا� من السكر% زيادة في ٣٠ الى يصل ما

 

 .h7p://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie300487zيمكن قراءة نتائج الدراسة والملخص والبحث كامGً على 
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  بيئية شمال غرب المحيط الھادئصنف القمح الشتوي يتحمل نفس ظروف 

  

وتم  .سينجنتابشركة  ®AgriProھو صنف قمح شتوي أبيض جديد لعGمة لفصل الشتاء القادم، و SY Ovationصنف القمح تم طرح 
 .و إنتاجية عاليةذصنف  هكون ثبتأوتضاعف الصبغيات الفردية  تكنولوجيا خGل منتطوير ھذا الصنف 

 

 عرضةالم بيئةال تحمليل تطويره تم، كما نضجمبكر الالصنف  ھذا" يداھوأ و3ية في سينجنتا شركةب الحبوبمن قسم دريسكيل  إدقال و
". كما يحمل الصنف الجديد صفة مقاومة )PNW( الھادئ المحيط غرب شمال في ھنا لديناالموجود  مثل الشديد صدأشريط ال لضغط

 .ممتازقش قوي وو جيدةله سيقان ثانوية و الجافة ا�راضيوتعفن التربة فيروس تبرقش 
 

لمزيد من التفاصيل، شاھد البيان الصحفي على 
h7p://www.syngentacropprotecEon.com/news_releases/news.aspx?id=167643 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ) في شھر أكتوبرCOP-11() و COP\MOP 6الھند تستضيف مؤتمر (

  
 ا�طراف لمؤتمرالسادس  وا3جتماع )CBD(الحيوي  التنوع اتفاقيةب )COP-11(ا�طراف لمؤتمر ا3جتماع الحادي عشر الھند  تستضيف

 التنوع اتفاقيةسكرتارية المنظم بواسطة مان الحيوي ل' )قرطاجنةكارتاخينا ( بروتوكولب) COP / MOP 6(كأطراف ا3جتماع  ةالعامل

 CoP-11 ومؤتمر أكتوبر ٥إلى  ١ منفي الفترة  COP/MOP 6وسُيعقد اجتماع . وحكومة الھند )MoEF( والغابات البيئة وزارةالحيوي و

 .٢٠١٢ أكتوبر ١٩إلى  ١٧ منفي الفترة  المستوى الرفيع الجزء وسيعقد التوالي، علىأكتوبر  ١٩إلى  ٨من 

 

 ومجموعات العمل ومجموعات عامةال جلساتاختتام الو حاتتفا من بدءاً تنوع أشكالھا توس مختلفةإلى محاضرات  ا3جتماعاتُتقسم وس
الخبرات العملية والمناظرات و العامة والمحاضرات المتعددة الوسائط وعروض رئيسيةوالخطابات ال والمناقشات العمل وورش ا3تصال

 معلومات تبادلمركز  نشطةفعاليات وأ ؛ا3متثال لجنة تقرير: ما يلي CoP-MoP/6 لمؤتمر المؤقت ا�عمال جدولوتضمن . ذلك إلى ماو

� ا�مين تقرير )؛والمبادرات ا3تفاقيات( ا�خرى المنظمات مع التعاون المالية؛ والموارد المالية باIلية المتعلقة المسائل حيوي؛المان ا



 وتحديد وتغليف تعبئة: يلي ما COP-MOPالسابقة �طراف  قراراتالو العمل برنامج نم الناشئة الموضوعية القضاياوتتضمن . التنفيذي

وإجراءات  الحدود عبر ةمقصودال غير تحركاتتعويض؛ الوال المسؤولية ا-خطار؛شروط  ؛)LMOs( ةعدلالم الحية لكائناتبيانات ا
 .المراجعةو التقييم تبليغ؛وال الرصد ؛ا3قتصاديةو ا3جتماعية ا3عتبارات المخاطر؛ وإدارة المخاطر تقييم ؛الطوارئ

 

 ا�طراف متعددةال والوكا3ت الثنائيةوالوكا3ت  المتحدة ا�ممو وزراءتشمل العديد من ال ،دولة ١٠٠ من أكثر مشاركة المؤتمر ضمنوسيت
 .وغيرھا المدني المجتمع ومنظمات ا�كاديمية وا�وساط المالية والمؤسسات الخاص والقطاع

 

اصيل حول ولمعرفة التف http://www.cbd.int/doc/?meeting=MOP-06قم بزيارة  MOP 6\COPلمعرفة التفاصيل حول مؤتمر 
  http://www.cbd.int/doc/?meeting=cop-11ادخل على  CoP-11مؤتمر 
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  شركة أوريجين أجريتك تقدم تحديثات جديدة لبرامج بحوث وتطوير بذور الذرة في الصين

  

وقد ، الصينفي  وراثياً المحاصيل المعدلة الھجينة وبذور بذور لل موردة مرتكزة على التكنولوجياھي شركة شركة أوريجن أجريتيك ليميتد 
ً  المعدلةذرة الفيتاز  تجاوزت .الصين يفعلى بذور الذرة  والتطوير البحثآخر تطورات برامج قدمت مؤخراً نشرة عن   جميع وراثيا

أفضل صنفين  في فيتازال صفة جادرإ تمو. مان الحيويا� شھادةشعار إ توتلقالمنتجات المعدلة وراثياً  على الموافقة عمليةل الخمس المراحل
ھناك صنفين ذرة ھجينين إضافيين يحمGن  ،ھذه ا�ثناء في. الصينية الحكومة موافقة متسويقھينتظر ومن حيث المبيعات  ينتجاريھجينين 

 .ا�صناف إنتاجيخضعان 3ختبار  فيتازال صفة

 

خروج ب فيتازال نزيمإ سيسمح كما العضوية غير الفوسفات مكمGت إلى الحاجة ليتقلعلى  فيتازستعمل الذرة المعدلة وراثياً المنتجة لل
ً  المعدلة الذرة في الفيتيكالفوسفات من حمض   تكلفةال مما سيقلل من مباشرةھم أعGف من فوسفاتالمزيد من ال الحيواناتتمتص وس. وراثيا

 .فعG'العالية ل

 

� :٢٠١١ عام منذ وراثياً  المعدلة الذرة بذور على خرىالتطورات ا

  

 عاما-طGق في البيئة  اختبار – ٣ المرحلةتجاوز أحد ا�صناف المعدلة وراثياً المقاوم للجGي فوسيت  :تيفوس يGجالمقاومة  •

صنفين آخرين مقاومين للجGي  تقديم يجريو .ا3نتاج اختبار – ٤ المرحلة لبدء الزراعة وزارة موافقةحصل على و ٢٠١١
دراسة  – ١ لمرحلةصنف يخضعون ل ألف من أكثرھناك  لذلك، وبا-ضافة. ا-طGق في البيئة اختبار – ٣ للمرحلةفوسيت 

 مختبر؛ال

 مئتيوھناك أكثر من . سطالمتو ختبارا3 – ٢ لمرحلةيخضعون ل اتحشرصنفين مقاومين لل: )Bt(ثيرونجينسيس  سباسيGال •

 مختبر؛دراسة ال – ١ لمرحلةصنف يخضعون ل

أصناف  وستة دراسة المختبر – ١ لمرحلةا في ا3خيرة للنجاحات نتيجةك: )Bt(ثيرونجينسيس  باسيGسال+  تيفوس يGجال •

 ٤٥٠٠ من أكثروھناك . المتوسط ا3ختبار – ٢ المرحلة في متقدمة الحشراتحاملة لصفات الشركة المقاومة للجGي فوسيت و

 المرحلة في ھمفحص يجري) الحيوية التكنولوجياباستخدام وسائل  البذور في جين من أكثر خالإد( مكدسةالصفات ال منصنف 

 .دراسة المختبر – ١

 

news/Origin-LTD-AGRITECH-traders.com/ORIGIN-h7p://www.4/8671-لمعرفة المزيد حول ھذا المقال، شاھد 

14406792/-Programs-D-R-Seed-Corn-on-Update-Provides-echAgrit-Origin-Ltd-Agritech 
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  حكومة ماليزيا تقود البحث والتطوير لتعزيز ا>نتاج الزراعي

  

 تقنيات لتطوير المناسبة الحوافزو المبادرات من المزيدتقدم س الحكومة نأ ياسين الدين محي سري تان ماليزيال الوزراء رئيس نائبصرح 
 ھذه لدعم والتطوير البحثمنح و الخاصة ا3عتمادات توفير سيتم نهأ وقال. الزراعي القطاع في ا3نتاج لتعزيز خطوة في الحصاد بعد ما

أن تتقدم  والتطوير البحث ومنح المبادرات ھذه مع ملنأ" أيام ذات الخمسة الندوة الدولية السابعة لما بعد الحصادفي افتتاح  وقال. المبادرات
 ".والعالم ل'مة الغذاء توفير في يسھم مما يالزراعقطاع الإنتاج رفع ل الجديدةالتقنيات والمعرفة 

 

 لبحوثالمعھد الماليزي لالتعاون مع ب ظمتونُ  "والصحة للثروة الحصاد بعد ما" عنوانتحت  سنوات أربع كلجرى التي تُ  الندوةطلقت أُ 
 من ممثGً  ٥٣٠في الندوة  ويشارك). ISHS( البستنة لعلوم الدولية والجمعية) UPM( ماليزيا بوترا جامعهو) MARDI( الزراعيةوالتنمية 

قد  ماليزيافإن ، الحصاد بعد ما وتقنيات المحاصيلأساليب إدارة إنتاج و يةساسا� البنية تحسين خGل من نهأ الدين محي وقال. دولة ٢٣
ً  وضعت  .٢٠٢٠ عام بحلول% ٤٠ بنسبة الزراعية السلع إنتاج لزيادة ھدفا

 

output-agri-boost-to-d-r-driving-http://www.nst.com.my/latest/government-ادخل على لقراءة البيان الصحفي، 

.980421   
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  با�رز GI *الج(يسيميدال العلماء يكتشفون الجين المحدد لل

  

للدال الجين الرئيسي المحدد ) CSIRO( الصناعيةالعلمية و لبحوثل الكومنولثمنظمة و) IRRI( ا�رز لبحوث الدولي المعھدب باحثونال حدد

 مستوياتب ا�رز أصنافالعلمي القائمين على تحسين كتشاف ا3 ھذاسيساعد و. ا�رزب) GI() الدم في السكرالجGيسيمي (القدرة على رفع 

GI ھذا من شأنه و. وفقاً لحاجة المستھلكين مختلفة ً دال جGيسيمي بقائمة على ا�رز  غذائية منتجات تطوير نحو الطريق يمھد أن أيضا

 .منخفض

 

 مستويات زيادةا�غذية على  في لكربوھيدراتل النسبية القدرة مقياس، فإن الدال الجGيسيمي ھو IRRIبمعھد فيتزجيرالد د. ميليسا ل وفقاو

ذو المستويات المنخفضة من الدال الجGيسيمي  الغذائي النظام أنعلى  CSIROبمنظمة بيرد  توني. د وأكد. الطعام تناول بعد الدم في السكر

 .حالتھم تحسنعلى  السكري مرضى ساعدكما ي السكريمرض النمط الثاني من  تطور احتمال من قللي أن يمكن

 

 الدم، سكر انخفاض أو ارتفاع على الكربوھيدرات ثيرأت لبيان مقياس عن عبارة ھو GI بالرمز له ويرمز) GLYCEMIC INDEX: با-نجليزية( الجGيسيمي دالال

  

about-news-good-reveals-http://www.csiro.au/en/Portals/Media/Study-على  CSIROاقرأ البيان ا-عGمي لمنظمة 

rice.aspx-of-GI-the.  
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  سترالياأخاصية جديدة على ا>نترنت لPب(غ عن طفرات اNفات والطفرات المرضية في غرب 

  

 وزارة قبل من الغربية أسترالياة بالمزروع الحبوب حزام في وا�مراض اIفاتKبGغ عن ل ا3نترنت علىجديدة  خاصية تطوير تم

وتسمى ھذه ا�داة بيست فاكس ماب . تنمية الحبوبو بحوث مؤسسةمن بدعم و الغربية سترالياأ وجامعة) DAFWA(وا�غذية  الزراعة

"PestFax Map"، غ عن  الصناعة نوممثلي المزارعين ساعدومن شأنھا أن تGفات تفشي تفاصيلفي ا-بIمراض ا� .وا

 

الخرائط المرسومة أو خرائط سيتم عرضھا في صيغة و PestFax Map و PestFax نشرة فييتم إدراجھا س ،البGغات ديأكوقتما يتم تو

التي تصيب  ةالعديداIفات وا�مراض با-ضافة إلى  اتفھذا جميع الحا3ت المرضية أو حا3ت ا-صابة باI ضرسيع. ا�قمار الصناعية
 .ماليو أو عوسبا� أو الشھر أوة السنالنبات في فترات زمنية اختيارية في 

 

 تقديم" الناس على PestFax Map"، أن تساعد إمكانية ا-بGغ ا�ونGين بوزارة الزراعة وا�غذيةالكبير  الباحث. آرت ديجل، د يأملو

ً  وقعهوم الشخص ھويةبGغات تفشي ا�مراض عبر الھواتف الذكية مع تسجيل   .تلقائيا

 



يمكن عرض الخبر ا�صلي على 
h7p://www.grdc.com.au/director/events/mediareleases/?item_id=6FC7A1D4E8910BB9C6661EBC361CD

7DB. 
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  عديدة ولكن ب( زراعةمعلومات الزراعية العالمية في اليابان: موافقات التقرير شبكة 

  

حالياً  ليابانا اعتماد التقرير ويبرز. "التكنولوجيا الحيوية الزراعية"اليابان  تقرير ا�ميركية الزراعة وزارةب العالمية لمعلوماتا شبكة نشرت
 متري طن مليون ١٦ نحو الدولةتستورد و. الواحد للفرد العالم في مستورد أكبر تعتبرھي و وا�عGف ا�غذية واردات علىبصورة كبيرة 

 .الحيوية التكنولوجيامن  إنتاجهما يتم  أرباع ثGثةوھو تقريباً  الصويا فول من متري طن مGيين وأربعة الذرة من

 

. مقبولة زمنية فتراتفي الموافقات  اتعمليسريان و تھايوفعال تھايوشفاف العلم ىلع ھاداستنبا اليابان في الحيوية التكنولوجيا لوائح وتتسم

المطروحة  الحيوية التكنولوجياا�صناف المنتجة ب وأنواع عدد تزايد مع بطيئا يبدوس الحيوية لتكنولوجيال اليابانمراجعة  نظام فإن ذلك، ومع
 .المقبل العقد مدى على السوق في

 

وتمت الموافقة على ا-طGق . الماضي العام صنف ٤٤ مراجعة من توانتھ ائيالغذ ستخدامGل صنف ١٣٠ من أكثرعلى الحكومة صدقت و
 عام" Suntoryبواسطة شركة صن توري "المنتج الورد المعدل وراثياً ويعد . تھازراع ذلك ويشمل محاصيل ٧ في صنف ٩٥ البيئي لـ

ً تجاريالذي يتم زراعته  الوحيدالتكنولوجيا الحيوية  محصول ھو ٢٠٠٩  في وراثياً  المعدلة غذية'لو3 توجد أي زراعة تجارية في اليابان  ا

 .على محاصيل مختلفةتصديقات العديد من المع وجود  حتى اليابان

 

ل التقرير من ينزقم بت
h7p://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20PublicaEons/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Toky

2011.pdf-19-o_Japan_9 
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  حول الزراعة بدون حراثة وآثارھا GRDCة مؤسسدراسة جديدة ب

  

 وا3بتكار المعلومات وتكنولوجيا العلوم وزارة من جيان داش. د ةقيادببحثي مشروع ) GRDC( الحبوبوتنمية  بحوث مؤسسة تجري

الحشائش الضارة وا�مراض وتكون  طوضغمن المتعلقة بھا  والمسائل ةثاحر ونبد الزراعةنظم  صيلاتفيبحث المشروع و، والفنون
 التي والربحية حياءوا� ء والفيزياءوالكيميا الزراعة تشمل التي الجوانب متعددةالمقاييس ال بحثالتناول يوس. ةيائغذواد الالمطبقات 

  .ا-نتاجيةآثار و الحيوية الفيزيائية اIثاربا-ضافة إلى  ا3قتصادية العوائد حيث من الحراثةاستراتيجية  على المترتبة اIثار تضمنست

  

لدراسة المسائل  كوينز3ندبايلويG بو رويكووو مونيو كوندامينمناطق و ويلز ساوث نيوفي مدينة وولجيت بكون مواقع التجارب وست
  .المناخية الزراعية والمناطق مختلفةالتربة ال أنواعة وثابدون حر الزراعة نظمالخاصة المتعلقة ب

  

للمزيد حول ھذا الخبر، ادخل على 
h7p://www.grdc.com.au/director/events/mediareleases?item_id=599011C3A7871AA0CA193521CE3F42

39&pageNumber=1.  

  
  ] ة| تقييم ھذه المقالرسال لصديق إ [

   



  مشروع على الحمص المقاوم للملوحة لرفع إنتاج المحاصيل

  

 سترالياأ جامعةب صديقكادامبوت بروفيسور و كولمر تيموثي البروفيسورمساعدين الباحثين  شارك الحمص، في ملوحةتحمل ال لتحسين

 برنامج في ويبجيل أك المحددة الخطوط ستخدمتاُ  وقد. لملوحةل تحملبھا  التيا3نماط  واوحدد لحمصالنمط الجيني لفي فحص  الغربية

 .خضوعھا للتقييمو التربية خطوطاستخراج  وتم. والھند أستراليا غرب في التربية

 

. ةحوالملمقاومة  من معتدلة مستويات مع Ascochytaطفيل الالمسبب بواسطة  اللفحة مرضل مقاومة خطوط تطويرأيضاً ل لفريقويخطط ا

 تقدم معو. بعد ذلك الحمص أصناف تطوير في مفيدة وستكون العملية خGل حةوالمللمقاومة  الجزيئيةواسمات ال تحديد تم لذلك، وبا-ضافة

 يمحصول تناوبدورة  خGل من المالحة المياهب المتضررة المناطق استخدام كفاءةتحقيق  في جديدة استراتيجية الى فريقيتطلع ال المشروع،
 .والحمص المقاومين للملوحة القمح

 

 القاحلة شبه المدارية لمناطقفي ا المحاصيل بحوثوالمعھد الدولي ل المتحدة المملكةب ساسكس جامعة من نيباحث المشروعيشارك في و

 .بجامعة أستراليا الغربية المتوسطة الزراعة بقوليات ومركز الھندب

 

project-chickpea-tolerant-h7p://www.news.uwa.edu.au/201207094808/research/salt-شاھد البيان على 

production-crop-boost  
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  ٢٠١٢) MAHAأصناف محاصيل جديدة في معرض ماھا (

  

 خGل محاصيل لعدة جيدة ونوعية عاليةإنتاجية  تذا جديدة أصناف إدخالعلى ) MARDI(ا اليزيبم ةيالزراعتنمية البحوث واليعمل معھد 

. دالمدير العام بالمعھد  وقال. ٢٠١٢نوفمبر  في ورجسيGنب سيردانج في "٢٠١٢"ماھا بماليزيا  الزراعية والسياحة الدولية البستنةمعرض 
 -جراء آخر مصدر من ينإضافي مليون ١٠و الحكومة منرينجيت ماليزي  مليون ١٠ المعھدتلقى  العام، ھذا" الرحمن عبد شكور عبد

 ."الجديدة النقدية والمحاصيلعلى أصناف ا�رز  والتطوير البحوث

 

 وذات اIفات مقاومة على قدرة أكثرالتي تعد  الجديدةنقدم ھذه ا�صناف س"بعد تدشين برنامج تيلونج ماردي ستيشن ذكر للصحفيين و
 ".Iخر وقت منا-نتاج  وعالية جيدة نوعية

 

4cae-19ea-h7p://www.mardi.my/documents/10138/bbb238c3-8517-متاح على  MARDIالخبر بمعھد 

9822b2K8ade  
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  العلمي البحث

  المقاوم لمبيدات ا�عشاب في الجرذان دراسة تغذية دون مزمنة لفول الصويا

  

 ً . ا�مراض من أخرى وأنواع والسرطان والشرايين القلب أمراضب )المشبعة غيرالتقابلية ( الدھنية ا�حماض استھGك يرتبط ما غالبا
 .الُمصّنع زيتال في المشبعة غير الدھنية ا�حماض كمية ليلتقل مختلفة وسائل العلماء استخدم وبالتالي،

 

أو  DP-305423( ا�وليك حمضبمستويات عالية من  صويا فولبتھجين  الصينفي  الزراعية جامعةوزمGؤه بال Xiaozhe Qiقام العالم 
TREUS

TM
 GM( 3Ø5423 × 40-3-2 الناتج خطوتم اختبار ال). ®Roundup Ready( الحشائش مبيداتالمقاوم ل الصويا فول مع) 

HOA-HT (لة ل غذاءكGفئران التجارب من سSprague-Dawley المعدلة المحاصيل تأثيربحث ل  ً في  والنمو التغذيةفعالية  على وراثيا
 .الحية الفئران

 

 المعدل غير أو HOA-HTفول الصويا المعدل وراثياً  من٪) ٣٠و  ٪١٥و  ٪٧٫٥( مختلفة غذائية تركيزاتب الفئران من مجموعة تغذية تم

)JACK .(عضاءو الدمتحليل وا-كلينيكي  ئيالكيميا تحليلال تبعھاو والنموء الغذا متغيرات أداء تقييمتم  ،يوماً  ٩٠ بعدو�اكتشاف  تمو. ا
 وتبين الطبيعي نطاقفي ال تقعكانت  القيمجميع  ولكن المعدل غير فولالو المعدل الصويا فول على تغذت التي الفئران بين كبيرة اختGفات

 .العGجب ترتبط 3 أنھا

 



 .المعدل غير نظيرهمثل  آمنالمعدل وراثياً  HOA-HTصنف  أن تدل على الدراسة نتائج نإلى أ الباحثونخلص و

 

 .h7p://www.sciencedirect.com/science/arEcle/pii/S0278691512004668البحث متاح على 
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ً زيادة فيتامين توكوتراينول في بذور ا�رز المعدل    ا�رابيدوبسيسب توكوفيرول ميثايلترانسفيريزللذات التعبير المفرط  وراثيا

  

ا-صابة بالعديد من  خطر من ويقلل يالمناع جھازال وظيفة في يساھمفھو . لKنسان الغذائي نظامالفي  أساسي عنصرھو  E فيتامين

 أعلىبكوتراينول التوو توكوفيرولويتميز مركبان ال للذوبان، قابلةمركبات دھنية ثمانية  منفيتامين اليتكون . المسببة لGنحGل ا�مراض

افة ض(إ مثيلةعملية و E فيتامين إنتاج في ا�خيرة الخطوة) γ-TMT( ترانسفيريز ميثايل توكوفيرول -γ نزيمإويحفز  .ل'كسدة مضاد طانش

 .βو  α يزوميراتا� إلى δ و γا�يزوميرات مجموعة الميثيل) 

 

لبذور صنف ا�رز  الغذائية ا�نسجة في ا�رابيدوبسيسفي  )γ-TMT )AtTMT تعبير إفراطب تشوجيان جامعةوزمGءه ب ليو تشان تشاوقام 

Wuyujing ل منGجروباكتيريام بوساطةا3ستحالة  خ�ا�داء  عاليسائل تحليل كروماتوغرافي  الفريق واستخدم. )جرعيةا� ابكتيري(ال ا

أيزوميرات  معظم تحويل تمو). ١٩٫٠(~  لتوكوفيرولمن ا بكثير أقل أي فقط، ٠٫٧ تكان البري النوعب توكوتراينول α/γ نسبة أن وجدو

γ أيزوميرات  إلىα رز في�ً  ا ً  المعدل وراثيا  البذور فيتوكوتراينول  α مستويات زيادة إلى ھذا أدى. وتوكوتراينول δ و γ وخصوصا

 .توكوتراينول αمستويات  زيادةإلى  البذور في AtTMTللـ  المفرط التعبيرأدى كما . وراثياً  المعدلة

 

ً  وتبين ً  المعدلة البذور في تدازتوكوتراينول  α/γ نسبة أن أيضا  يعني وقد. توكوفيرول-α محتوى على تأثير أي ھناك يكن لم ولكن وراثيا

 المحتوى على AtTMT-فراط تعبير  تأثيرولم يكن ھناك . البرية ا�رزأنواع  بذور في ضئيلة بكميات إ3 تتوفر 3 توكوفيرول-γ أنھذا 

 .تينو3التوكوتراو تيرو3فتوكومن ال لكGً  المطلقالكلي 

 

التوكوتراينول  نتاجإ على يؤثر) γ-TMT( ترانسفيريز ميثايل توكوفيرول -γالتعبير المفرط للـ  بأنتقرير يفيد  أول الدراسة ھذه نتائجوتعد 

 .ا�رز في

 

 ./h7p://www.springerlink.com/content/y0308448nx258854اقرأ الملخص على 
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  على مجتمعات الكائنات الدقيقة Btالعلماء يبحثون تأثير قطن الـ 

  

ً  المعدلة النباتات تأثيريعد   المعدلة المحاصيل تسويقفي  للجمھور الرئيسية ا3ھتماماتأحد  البيئيةل'غذية ومان الحيوي ا�على  وراثيا

 ً ات المجتمع تراكيب تغيرات بدراسة علماءغيره من ال معتعاون بال للعلوم الصينية ا3كاديمية منقام العالم تشانجانج بان  وبالتالي،. وراثيا
 جمعوقاموا ب. الجزيئية ةالبصم خGل من) SGK321(صنف  Btـ ال قطنفي  ا�رض سطح فوقالموجود الجزء  في والفطرية البكتيرية

 .اتحافظال وفتحوالتبرعم والتزھير  البذر: وھي القطن لنبات رئيسية نمو مراحل ةأربع من بياناتال

 

في  لزياداتالحد ا�دنى ل وكان. التبرعم مرحلة خGل فقطقد انخفض  البكتيريا تنوعأن شانون  مؤشر حساب بناًء على النتائج وأظھرت
 الفطرية اتالمجتمع بين محتمل ارتباطعن وجود  الفريقكما كشف . البذرمرحلة  عدا ما المراحل جميع في اً واضح الفطر وفرةو تنوع

 .تبرعمالو البذرمرحلتي  في) ELISA( با-نزيم المرتبط المناعي الفحص تقنيةمن خGل  عنهتم الكشف  Bt (Cry1Ac)الـ  بروتين وتعبير

 فوقفي الجزء الموجود  الدقيقة الحية الكائنات مجتمعات فيالحادثة  التغيرات في تأثيرا ا�كثر العامل ليس Cry1Ac تعبير فإن ذلك، ومع

 الموسمية المعلمات ھي والفطرية البكتيرية المجتمعات فيا�كثر أھمية التي تؤثر  العوامل أناستنتجوا و .Btالـ  قطنفي  ا�رض سطح

 .والزمانية

 

 .h7p://www.academicjournals.org/ajmr/PDF/Pdf2012/5July/Pan%20et%20al.pdfاقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  العلماء يسعون Aستخدام تكنولوجيا النانو لخفض خسائر الفاكھة

  

، )CIDA( الدولية للتنمية الكندية والوكالة )IDRC(بكندا التنمية ث ومن قبل المركز الدولي لبح دو3ر مليون ٢٫٣بتكلفة  مشروعتم تمويل 

وسائل تعبئة  تطويرمن خGل  ويتم ھذا. وسريGنكا الھند مزارعي صغار ثلث من يقرب ة ماعيشم سبل تحسين إلىالمشروع  يھدفو
 الفاكھة محصولالتي تعد  المانجو في الحصاد بعد ما خسائر من للحد النانو تكنولوجيا إليه وصلت ما أحدث استخدامب مبتكرةوتغليف 

 .آسيا جنوب في الحيوي

 

 المختارين الباحثين بعض بالتعاون مع جيلف جامعةقسم الزراعة ب من سوبرامانيانسيتولى قيادة المشروع المذكور البروفيسور جاياسانكر 

حاصلة  مختلفة تقنيات الباحثون خدميستوس. سريGنكاب الصناعية التكنولوجيا معھد و الھند في الزراعية نادو تاميلجامعة و الجامعةمن نفس 
. الموزنباتات و الھند جوز قشور مننانو  جزيئاتحيث ستكون مبطنة  الفاكھة صناديقبوا�غلفة الفواصل  تطويرعلى براءات اختراع في 

 .النساءتحديداً و ا�عمال رجال لصغار الدخل توفير على تساعدأن  الزراعيةخلفات الم ھذهمن شأن و

 

 البستانية المحاصيل في تطويرھا يجري التي التقنيات تطبيق سيتمفإنه  ،الدولي لبحوث التنمية بكنداالمركز  رئيس مالون، لديفيد وفقاً و

 .العالم أنحاء جميع في والخضروات والزھور الفواكهوتشمل  ا3قتصادية، ا�ھمية ذات ا�خرى

 

 .h7p://www.uoguelph.ca/news/2012/06/23million_proje.htmlعلى جيلف اعرض البيان الصحفي لجامعة 
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  استنساخ جين حمض التانيك في ذرة السورغم لزيادة الكفاءة الصحية والغذائية

  

كما يتميز . والفطرية البكتيريةا-صابات و المفترسة الطيور ضد طبيعي كيميائي دفاعسورغم يمد النبات بال ذرة فيحمض التانيك  وجود
على تحسين الوظائف ، وتعمل ھذه البنفسجية فوق شعة�ضد ا واقيةو لGلتھابات ومضادة ل'كسدة مضادةبوظائف قوية حمض التانيك 
 البروتينيقلل ھضم و مر مذاقالتانيك من ناحية أخرى لدى و. ھضمال تقلل �نھا السمنة مكافحة3ستفادة منھا في ا ويمكن صحة ا-نسان

 .والماشية لبشرلالغذائية  كفاءةالو

 

 ذرة في كالتاني جين استنساخعن ) PNAS( كاديمي أوف ساينس"أ ناشيونال ف"بروسيدنج أومجلة  في شرتنُ التي  دراسةال كشفت

ً قد يرتبط التانيك و. سورغمال  .سورغمال ذرة لتحسين رئيسية زراعيةصفة وھي  البرودةبمقاومة  أيضا

 

 فيعالي محتوى تانيك ذات  خطوط توليدفي التانيك ل الحيويمسارات التخليق دراسة نتائج  استخدام يمكن أنهالقائمين على الدراسة  ويعتقد

بالبحوث  الدراسةن اقتريمكن أن يؤدي او. فريدةال الغذائيةم خصائصھ خGل من الصحةحسين لت ا�خرى الحبوبمحاصيل وسورغم الذرة 
 .ا-نسان صحةحسين لت الفينولية المركبات من ومجموعات مختلفة مستويات إنتاج إمكانية إلىالطبية والغذائية 

 

 .h7p://www.ksre.ksu.edu/news/story/tannins_sorghum071112.aspxشاھد المقال الصحفي على 
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  طفرة جينية تقي الناس مرض الزھايمر

  

وتشمل ھذه الطفرة جين . زھايمرلا مرض من الناسوُوجد أنھا تحمي  الجينية الشفرة في حرفال غيرتُ  نادرة طفرة جديدة دراسةاكتشفت 
يكن أيا منھم  لم ولكن الجين ھذا فية طفر ٣٠ من أكثر العلماء حدد سابقة، دراسات فيو. قطع إلىالذي يتحلل  لبروتينليشفر  APP يسمى

 .مفيداً 

 

 ١٧٩٥ في APPالمتغيرات في جين  تقييمقاموا بو أيسلندا، فيبشركة ديكود جينيتكس  هوفريق ستيفانسونكارل  أجراھا جديدة دراسة فيو

الحاملين للطفرة أقل  وكان. حدد على الجينم موقع في النوكليوتيداتأحد  تبديلوھو  تميز عن الباقينحدد م واحد متغير فريقال وجدو. فرد
 .3 يحملونھا الذين نمرات ونصف ع ٧عرضة لKصابة بالزھايمر 



 

against-protects-mutation-h7p://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/07/gene-اقرأ المقال ا�صلي على 

a.html .نيتشر مجلة موقع  على تقرير البحث متاح

h7p://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11283.html. 
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  إع(نات

  التكنولوجيا الحيوية بالدولة حقائق واتجاھات

  

أعلى خمس دول نامية  في الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق ISAAA الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقات لحيازة الدولية الھيئةت نشر

 الضوء تسلط صفحتين -إلى  -صفحة  من ملخصات في وايجوبارا والصين والھند رجنتينوا� البرازيلوھم لتكنولوجيا الحيوية لمستخدمة 

 المساحة( الحيوية التكنولوجيا محاصيل تسويقعن الفھم  وسھلةموجزة  بياناتويتضمن الملخص . وراثياً  المعدلة المحاصيل تسويق على

 :ISAAA ٤٣موجز  على المحتويات جميع وتستند. وا3ستفادة منھم مستقبGً في كل دولةالتصديق على زراعتھم و )ا3عتمادو المنزرعة

 .جيمسكGيف  تأليف ،٢٠١١ عامالمنتجة بالتكنولوجيا الحيوية / المعدلة ورثياً  لمحاصيلل العالمي الوضع

  

على  حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية بالدولةل ملخص ينزقم بت
http://isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/default.asp. 
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  علوم الحياة في حيدر أباد بالھندمعرض ومؤتمر دولي حول 

  

 مركز أفضل في ديسمبر ١٣ – ١٢ الفترة من في) BIOFEST 2012( ٢٠١٢ الحياة علوم حول الدولي المؤتمرو المعرض سيعقد

 الحالية البحوث استغGلوتحت عنوان . الھندب أباد حيدرفي  وا3تفاقيات للمعارض الدولي Awardee-Leonia مركز آسيا فيمؤتمرات 

  :التالية المواضيع على الضوءالمؤتمر  طسيسل ،الحياة علوم تمجا3غGل 3ست

  

 الحيوانية الحيوية التكنولوجيا •

 كلينيكيةا- لبحوثا •

 الغذائية اتالصناع •

 البيئية العلوم •

 التحليلية والتحليلية الحيويةالتقنيات  •

 المائيةالزراعة و البحرية ا�حياء علم •

 الصحية الرعاية مجال في الحيوية التكنولوجيا •

 الحيوية المعلوماتية •

 الشرعي الطب موعل •

 الزراعيةالنباتية و الحيوية التكنولوجيا •

 النانو وطب النانو تكنولوجيا •

 الحيوية والكيمياءالميكروبيولوجي  •

 

  ./http://www.brightice.orgلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  "٢٠١٣مؤتمر حول "التحديات التي تواجه تجارة وصناعة القطن عام 

  

 تواجه التي التحدياتبشأن ل داوتلل كويمباتور في ٢٠١٢ سبتمبر ٠٢-٠١في الفترة  يومينمن  مؤتمر) ICF( الھندي اتحاد القطن ينظم

 صناعة منھا تعاني التي المشاكلدراسة  إلى'' ٢٠١٣ عام القطن وصناعة تجارة تواجه التي التحديات'' مؤتمرويھدف . القطن صناعة

 القطن وبائعي ومشترين والوسطاء والتجارة الصناعة قادةبالمؤتمر  المشاركينيتضمن و. العمل بيئة فيالتناغم  حققي أن ويتوقع القطن

 .الزراعيين والعلماء والباحثين ينالعالمي

 

  sicacoimbatore@eth.netعلى مراسلة الللتسجيل ولمزيد من التفاصيل حول المؤتمر، قم ب

 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  دراسة عليا في ا�مان الحيوي للتكنولوجيا الحيوية النباتية

  

في  ا�مان الحيوي"الدراسات العليا التدريبية  دورةل ينتج جامعةب الجامعيالتدريب  مع بعد عن التعلم من فريد مزيج عقد المقرر من
 إلى الدوليةالتدريبية  الدورةوتھدف . UNIDO الصناعية للتنمية المتحدة ا�مم منظمة مع بالتعاونالمنظم  "التكنولوجيا الحيوية النباتية

 واحدةال سنةذو ال البرنامجويتكون . والصناعي الحكومي المستوى على تقييمالوفي خبرة ا�مان الحيوي  القانون ومتخصصي العلماء تدريب
 .وحدات ثماني من

 

  http://www.ugent.be/we/genetics/ipbo/enعلى ومعلومات إضافية نماذج التقديم يمكنك العثور على 
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  دعوة للمشاركة في مؤتمر ا�مان الحيوي بكينيا

  

 أغسطس ٩ – ٦الفترة من  في كينيا فيل'مان الحيوي"  الوطنية الھيئةالمنظم من قبل "السنوي ا�ول ل'مان الحيوي  مؤتمرال قدُيعس

 موعدك يوليو ٢٠يوم  المنظمة اللجنة وحددت". ا�مان الحيوي إدارة في الوطنية القدرات تعزيز" ھو العام ھذاعنوان و. نيروبي في ٢٠١٢

  .الطلباتووراق ا� لتقديم نھائي

  

  .info@biosafetykenya.go.keلمزيد من التفاصيل حول المؤتمر، أرسل بريد إلكتروني إلى 
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  رسائل تذكيرية

  كتاب حول البروتوكوAت المنھجية لتجھيز ومعالجة الجين

  

ً كتاب) VBI( فرجينياب الحيوية المعلوماتية معھدصدر أ خليق ت جوانب جميع تغطي التي والبروتوكو3ت بخطوة خطوة شاملة مناھجيقدم  ا

مجموعة  قسم ورئيسالمساعد  ستاذا� بيكو، جان .دبواسطة  نوعه من ا�ول نشرالھذا  تحرير تمو. من جديد النووي الحمض جزيئات
ً أساسي دليGً  الكتابيعد  ،والبروتوكو3تالمناھج : جينجھيز ومعاملة الت عنوانوتحت . VBIبيولوجيا التخليق بمعھد بحوث  الحياة  لعلماء ا

  .أبحاثھمفي  recombinant DNA شبالمؤ النووي الحمضتقنيات  استخدامالمھتمين ب

  

شاھد البيان الصحفي ا�صلي على 
rough_booh7ps://www.vbi.vt.edu/markeEng_and_communicaEons/press_releases_view/a_%20breakth

k_provides_step_by_step_protocols_for_gene_synthesis.  

 

   



  ب تعليمي جديد حول التكنولوجيا الحيوية الزراعيةيالتكنولوجيا الحيوية بباكستان يطلق كتمعلومات مركز 

  

. باكستان وأطفالالزراعية  الحيوية التكنولوجيا يسمى جديد تعليمي كتيب) PABIC( باكستانب الحيوية التكنولوجيامركز معلومات  أصدر

 ةيالزراع التكنولوجيا الحيوية"موضوع  عن PABICمركز نافسات المنظمة بواسطة موبوسترات ال لمقا3ت تجميع عن عبارة الكتاب
 التنمية في وتطبيقاتھا الحيوية التكنولوجيا فھم لتعزيز المنافساتتم عمل ھذه . "باكستان في ا3قتصادية ا3جتماعية التنمية في اوإسھامھ

  .باكستانفي  الشباببين  ا3قتصادية

  

لمزيد من التفاصيل حول الكتيب، يرجى مراسلة د. سامر يوسف من مركز التكنولوجيا الحيوية بباكستان على 
dr.sammer.yousuf@gmail.com  

 


