
  ٢٠١٢ يويول 20                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

  ٢٠١٢توقع تحسن ا	من الغذائي في تقرير مكتب البحوث ا�قتصادية بوزارة الزراعة ا	مريكية: يُ  •

 ينشران آخر ما وصلوا إليه من توقعات وآفاق للزراعة والتنمية ا�قتصادي التعاونالفاو ومنظمة  •

  أفريقيا

 لو�ية جيكاوة النيجيرية محسنةيقدم نباتات كاسافا وبذور ذرة  ITTAمعھد  •

 مبادرة لتمكين المرأة ا	فريقية في المجال الزراعي •

 قانون ا�مان الحيويالموافقة على ورشة عمل حول ا	مان الحيوي في مصر لتعجيل  •

  

  ا�مريكتين

 في تبني محاصيل التكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء الو�يات المتحدة مستمرونالمزارعون وزارة الزراعة ا	مريكية:  •

 في الجيل التالي من أعشاب الطاقة الحيويةساھم بمنحة بحثية لدراسة الجفاف وزارة الطاقة ا	مريكية ت •

 محاصيل مقاومة للجفافالعلماء بجامعة بوردو يعملون على  •

 الجنوبية لدعم التكنولوجيا الحيويةاتحاد الو�يات المتحدة مع مزارعي أمريكا  •

 ون التكنولوجيا الحيوية في المدنعلميُ و ونتعلمي H-4منظمة الشباب أعضاء  •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 العفن التاجي على للقضاء في بحوث القمح استخدام الواسمات الجينية  •

 يسفر عن خيوط جديدة لمقاومة الملوحة جينوم نبات الرشاد الملحي •

 في بوجور ٢٠١٢خبراء التكنولوجيا الحيوية حوار  •

 مناقشة تقييم المخاطر البيئية في بنجAديش •

 المجفف الھند جوزمشروع بحثي لزيادة القيمة الغذائية بالحكومة الفلبينية تمول  •

 تسعى لمضاعفة إنتاجية محاصيل ا	رزماليزيا  •

  

  أوروبا

 تتقدم بالرغم من العقبات التنظيمية التكنولوجيا الحيوية الزراعية في فرنسا •

 التسميد الذاتي الحبوب فيمحاصيل لحث البكتيريا على مساعدة ھام  ياستثمارمشروع  •

 على اEنبات في درجات حرارة مختلفة المبادئ الوراثية �ختAف قدرة النباتات •

  

  البحث العلمي

 "Lumbricus terrestrisدودة ا	رض "ليس له آثار ضارة على  وراثياً القمح المھندس  •

 ا�نتخاب بمساعدة الواسمات الجينيةبواسطة مقاومة مرض اللفحة في ا	رز تحسين  •

 وراق السوداءا	مسحة ضد مرض يظھر مقاومة  وراثياً  عدل الموز الم •

   

  ما وراء كروب بيو تك

 جينومية لمسببات ا	مراض الغذائيةالخبراء يتعاونون لبناء قاعدة بيانات  •

  

  إع(نات

 IRRIأول مؤتمر للعلماء الشباب بمعھد  •

 تنظيمھاتطبيقات التكنولوجيا الحيوية و: بعنوان ITECوھيئة  TERIدورة تدريبة بمعھد  •

 عقد مؤتمر بيو إنديا الدولي في مومباي •

  

  رسائل تذكيرية

 منھجيات جديدة لتحسين جودة القمح •

 نشر التقرير السنوي لبرنامج ھارفست بAس •

 بالزراعة المداريةالقضايا المتعلقة لسلسلة  يصدر أول كتاب CIATمركز  •

    أسئلة وأجوبة التعديل الوراثيعنوانه إصدار كتيب كارتون  •



  عالمياً 

  ٢٠١٢توقع تحسن ا�من الغذائي في تقرير مكتب البحوث ا4قتصادية بوزارة الزراعة ا�مريكية: يُ 

  

ً جاء ھذا  ،"٢٠١٢ عام قليAً  الغذائي ا	منتحسن  المتوقع من"  نوانبع ا	ميركية الزراعة وزارةمكتب البحوث ا�قتصادية ب لتقرير وفقا

 ھدفال منيستھلكون أقل الذين ھؤ�ء ا	شخاص غير اOمنين غذائياً بأنھم  التقرير رفعِ ويُ . ٢٠٢٢-٢٠١٢  الدولي الغذائي ا	منتقييم 

فرد من  مليون ١٢ تناقصإلى  الغذائي ا	من زيادة افتراض ويستند. الواحدللفرد  اليوم في حراريسعر  ٢٠٠٠الذي يبلغ حوالي  الغذائي
 .٢٠١٢إلى  ٢٠١١دولة في الفترة من  ٧٦ فيا	فراد غير اOمنين غذائياً  عدد

 

 ومع. ٢٠٢٢ عام في% ٢١ إلى ٢٠١٢ عام في %٢٤ من الغذائي ا	من انعدام من يعانونالذين  السكان نسبةانخفاض  التقرير يقدركما 

 فيالشديد  الغذائي ا	من انعدامبقاء  المتوقع منف قليمي،وعلى الصعيد اE. نسمة مليون ٣٧ بنسبةغير اOمنين غذائياً  عدديزداد  قد ذلك

  .الصحراء جنوب أفريقيا

 

situation-assessment-security-food-http://www.ers.usda.gov/publications/gfa-ل نسخة من التقرير على ينزقم بت

outlook/gfa23.aspx-and.  
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  ينشران آخر ما وصلوا إليه من توقعات وآفاق للزراعة والتنمية ا4قتصادي التعاونالفاو ومنظمة 

  

 ا	سواق آفاقتوقعات ول المشترك ھمتقييم) OECD( والتنمية ا�قتصادي التعاون ومنظمة) الفاو( والزراعة ا	غذيةأصدرت منظمة 

 الزراعي اEنتاج نموانخفاض  التقرير توقع ،٢٠٢١-٢٠١٢ OECD-FAO توقعاتوتحت عنوان . ٢٠٢١ – ٢٠١٢للفترة  الزراعية

 الموارد على المفروضة القيود وزيادة المدخAت تكاليف ارتفاعيتوقع أن يعمل و .المقبلة عشرال السنوات مدى على سنوياً % ١٫٧ بمتوسط
 .العرض استجابةتثبيط على  المناخ تغيرتأثيرات و البيئية الضغوطتزايد و

 

 في أھمية أكثر دورباEضافة إلى حيازة  الزراعية، السلع معظم إنتاج علىا تھھيمنزداد ست التي الناميةالدول  من النموأن يأتي  توقعكما 
التھديدات  ھذه وتشمل. ا	رضكوكب  علىالزراعية  ا�ستدامة تعوق قد التيالعديدة  التھديدات أيضاً يدون التقرير و. ا	ساسية السلع تجارة
عديدة في مناطق  المناخية ا	نماطوتغير القاسية  الجوية الظواھروتكرر  المياه الوضع الحرج لنقصولتربة الزراعية الشديد لنحAل ا�
  .العالمب

  
 التقنيةالبيئة والصحيحة  التجارية لبيئةا وتھيئة الزراعية الممارسات تحسينعلى  الحكومات تشجيع التقريرب توردتي ال التوصيات بين منو

لصغار  المحددة ا�حتياجاتا�ھتمام ب مع) الھيكل ا	ساسيو واEرشاد والتعليم البحث مثل( الزراعي ا�بتكار نظم وتعزيز والتنظيمية
تنمية وال لبحثل الزراعة لقطاع اEنمائية المساعدة وزيادة الوطني ا�ستثمار خطط وضع ضرورةأيضاً إلى  التقرير أشارو. المزارعين

 .الھيكل ا	ساسي وتطوير اتا�بتكارتبني و

 

، ادخل على التقرير عرض. ل/h)p://www.fao.org/news/story/en/item/151304/icodeشاھد البيان الصحفي على 
outlook.org/pages/0,2987,en_36774715_36775671_1_1_1_1_1,00.html-http://www.agri.  
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  فريقياأ

  يقدم نباتات كاسافا وبذور ذرة محسنة لو4ية جيكاوة النيجيرية ITTAمعھد 

  

 جھود من كجزء وذلكنيجيريا  غرب شمالو�ية جيكاوة  فيأصناف لوبيا وذرة محسنة ) IITA(المدارية  للزراعة الدولي المعھدقدم 

 ا	من انعدام لتحدي التصديعلى  الدولة لمساعدة محاولة في ٢٠١٢ يوليو ١٦ في صنافبا	المعھد  تبرع. الزراعة تحسين في لمساعدةا

  .الدولة في مةاالھ المحاصيل من والذرة اللوبياوتعد الكاسافا و. المعيشة سبل وتحسين الغذائي

  

 محسنة سافااك أصناف قدمسي المعھد أنرسمياً ، IITAبمعھد  القدرات وبناء الشراكات لشؤون العام المدير نائب ،داشيل كينتون وعدو

أصناف  ميتقد وأيضا ؛ا	سواقب وربطه ؛الذي تم إنشاءه حديثاً  للدولة المملوكمصنع نشا الكاسافا  لمساندةالمعھد  خططوي. لمضاعفة اEنتاج
 حاكمما قدم بعد محسنةبأصناف الكاسافا ال التبرعويأتي . بصورة منتظمةالمصنع بجذور كاسافا  إمدادا لضمان للمزارعينمحسنة  سافااك



الخامسة وا	ربعين  السنوية الذكرى في الزراعة حولبا�لتفاف  حكومته لمساعدة ITTAمعھد ل مفتوحة دعوة �ميدو، سوليد.  ،ةاوكجي

  .أويو بو�ية بادانإي فييوليو  ٦في  للمعھد

  

 ٢٧الـ  المحليةالمحافظات  عبر الذرة منو كيل ٥٠٠ و اللوبيا منكيلو  ٥٠٠ تضم المحسنة البذور منتقريباً جرام  كيلو ١٠٠٠ ةعازر تمتس

 في القادم الزراعة موسم قبل للمزارعين المحصودة البذور عطىوستُ . ةاوكجيبو�ية الزراعية  التنميةبرنامج و المزارعين بدعمبالو�ية 

 .الو�ية في للمزارعين المحسنةقنيات الت فوائدلمضاعفة  ٢٠١٣

 

  .g.atser@cgiar.org ) علىغرب ووسط  أفريقيا( IITAموظف ا�تصا�ت بمعھد  لمزيد من المعلومات، تواصل مع جودوين آستر،
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  مبادرة لتمكين المرأة ا�فريقية في المجال الزراعي

  

سيرليف  ليبيريا رئيس تانتقد. إثيوبياب أباباأديس  في ٢٠١٢يوليو الخامس عشر  في الزراعة في ا	فريقية المرأة لتمكين مبادرةتم إطAق 
 في% ٨٠ نحوھم يشكلون و ،يينزراع عمالك الصحراء جنوب أفريقيا نساء من% ٧٠وجود إطAق المبادرة  عملية في ةالمشارك جونسون

 .الزراعي ا�ئتمان من فقط %١وتستفيد بنسبة  ا	راض من% ١نسبة  من أقل تملك المرأة فإن ذلك ومع الغذائي،التصنيع  سلسلة

 

 ،بذلك للقيامو. الزراعية اEنتاجيةرفع  إلىفإنھا ستحتاج  القارة هسجلتالذي  ا�قتصادي النمو على لحفاظا أفريقياه إذا أرادت أن توأشار
 و مليارھا البالغين سكان نصف يشكلون الذين النساء إشراك إلى القارةستحتاج  الزراعي، اEنتاج طليعة فيحتى يتنسى للقارة أن تكون و

 .وحدھا الصحراء جنوب أفريقيا فينسمة مليون  ٨٥٣

 

. الزراعية والتكنولوجيا المدخAتو والتمويل ا	راض إلى الوصول في ا	فريقية للمرأةوالتكافؤ  المساواة أھمية على جونسون توشدد

 المتواصل دعمھاعلى  الحدث في للمشاركين أكدتكما . %٢٠ إلى تصل بنسبةمجموع اEنتاج الزراعي  زيادةفإنه يمكن  ،ما قالتهل وفقاً و

 .أفريقيا في الجنسين بين والمساواة الغذائي ا	من تحقيق في سھمالمبادرة ت رؤية فيا رغبتھ عن توأعرب للمبادرة

 

  http://www.emansion.gov.lr/press.php?news_id=2258لقراءة المزيد حول المبادرة، ادخل على 
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  ورشة عمل حول ا�مان الحيوي في مصر لتعجيل الموافقة على قانون ا4مان الحيوي

  

جامعة  رئيس نائب ،عز الدين أبو ستيتد.  رعايةب ٢٠١٢ يوليو ١١في  مصر في الحيويا	مان  قانون أھمية حول عملورشة  قدتعُ 
 تمو. المصريبالبرلمان  ةيالزراع لجنةال أعضاءتساؤ�ت  على للرد المجا�ت مختلف في متخصص ٥٠ من أكثرحضر الورشة و. القاھرة

  .البيئة ووزارة) EBIC( مصر - الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزبواسطة  العمل ورشة تنظيم

  

 المعدلة المحاصيلاعتماد  أنصرحوا بو. وراثياً  المعدلة المنتجات وتداول استخداملتنظيم  قانوني نظام اعتماد أھمية على المشاركون وشدد

 ً  القانوني المستشار ،جافي جريج وأكد. المناخ تغيرالناتجة عن  السلبية اOثار السكانية الزيادةآثار  تخفيف في يسھم أن شأنه من وراثيا

 كيف وّضحو مصر تواجه التي التحديات أشار إلىو. مصر فيالتعديل الوراثي  تكنولوجيا اعتماد أھمية على ،ا	مان الحيوي نظام لبرنامج

 .وا	سمدة المبيدات استخدام من الحد في لتكنولوجياا تسھم أن يمكن

 

 حل في يةالبحث مراكزالو المصرية الجامعات دور ،مصر - الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز مدير c، عبد نجAء. دأوضحت و

  .للتسويق" اEشارة الخضراء"انتظار باOن اEنتاج  وطخط في المحاصيل من الكثيرھناك  أنقالت و. الزراعية المشاكل

  

  :عملال ورشةالتي جاءت في  التوصيات بين ومن

 .الحيويا	مان  قانون على الموافقة عملية تسريع •

 .وراثيالتعديل ال تكنولوجيا واعتماد لتعزيز حملة إطAق •

 .الحيوية التكنولوجيا وتطبيقات فوائدحول  المعنية للجھات إقليميةندوات  تنظيم •

 .العلمية لdفكار سوق بمثابة تكون مؤسسة تطوير •



ً  المعدلة المواد تستھلك أو تنتج التي الوزارات جميع مثلي الوزراء رئيس بتوجيه مجلس إنشاء •   .وراثيا

 

 

مصر على  -معلومات التكنولوجيا الحيوية في مصر، يرجى مراسلة د. نجAء عبد c من مركز  لمزيد من المعلومات حول كروب بيو تك 
naglaa_a@hotmail.com.  
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  ا�مريكتين

  وزارة الزراعة ا�مريكية: المزارعون مستمرون في تبني محاصيل التكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء الو4يات المتحدة

  

. والحشرات ا	عشاب لمبيدات المقاومة المحاصيل اعتماد بشأن السنوي تقريره ا	ميركية الزراعة وزارةب ا�قتصاديةأصدر مكتب البحوث 

 فولالمزروعة في الو�يات المتحدة (وراثياً  ةالمعدلالنباتات  كمية في كبير نمو ھناك كان ا	ميركية، الزراعة وزارةدراسة ووفقاً لبيانات 

 إلى% ١٧ من ١٩٩٧ عام المتحدة الو�يات في الحشائش مبيداتوم لاالمق الصويا فولالمزروعة ل مساحةوزادت ال. )القطنو والذرة الصويا

% ٨٠ إلى% ١٠من  ١٩٩٧ عام المتحدة الو�ياتفي  الحشائش مبيداتالمقاومة ل لذرةل المزروعة المساحاتوزادت . ٢٠١٢% عام ٩٣

 عام% ٦٧ إلى ١٩٩٧ عام% ٨من  للحشرات ةالمقاوم Btالـ لذرة  المزروعة زادت المساحات خرى،ا	 ناحيةوعلى ال. ٢٠١٢ عام

ً  المعدل القطن مساحات زادتبينما  ٢٠١٢  .٢٠١٢ عام %٧٧ إلى ١٩٩٧ عام% ١٥ من أكبر بسرعة المزروعة وراثيا

 

crops-engineered-genetically-of-products/adoption-ahttp://www.ers.usda.gov/dat-لمزيد من التفاصيل، شاھد 

us.aspx-the-in.  
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  وزارة الطاقة ا�مريكية تساھم بمنحة بحثية لدراسة الجفاف في الجيل التالي من أعشاب الطاقة الحيوية

  

 لغذاءل المحاصيل على إنتاج ؤثرمما ي التربة رطوبةإلى  الشتاء فصل اعتدالمع  ا	مطارنقص و الشديدة الحرارة أدت المتحدة، الو�يات في
 الجفافتلك الظروف المماثلة لظروف  ھذه فيفقط التي يمكنھا ا�زدھار  النباتية ا	نواع من قليلھناك ال. المتضررة المناطق في والوقود

 الحيوية الطاقة أعشابفإن  ذلك، ومع. المتجدد لوقودل ةمستدامال درامصمن ال ثاني جيل تعتبر والتي الحيوية الطاقة أعشابوتتضمن نباتات 
 .ا	راضي الفقيرة في إنتاجية أكثر لجعلھا للجفاف مقاومةللتحسين لتصبح  حاجةب

 

 ً  شامبين أوربانا في إلينوي وجامعة للعلوم كارنيجي معھد مع بالتعاونالنباتية  لعلومل دانفورث دونالدسيعمل مركز  الغاية، لھذه وتحقيقا
 Setaria ،جديد نظام نباتي نموذج تطويرعلى ) DOE( ا	مريكية الطاقة وزارة منحة إطار في واشنطنوالية  وجامعة مينيسوتا جامعةو

viridis،  دو�ر مليون ١٢٫١وبتكلفة  سنوات خمسذات الالمنحة ستعمل . المتجددة لطاقةل مستدام كمصدر الحيوية الطاقة أعشابلتجسيم 

تكون  أن يمكن التيو ،Setaria viridis في كثافةالو الجفافاستجابة  لدراسة والھندسيةوالكمبيوترية  الجينوميةا	دوات  بحوث ةتغطيعلى 
ً  مةاالھا	خرى  والمحاصيل ا	خرى الحيوية الطاقة أعشاب علىقابلة للتطبيق   .أيضا



 

  h)p://www.danforthcenter.org/wordpress/?p=10281شاھد الخبر على 
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  العلماء بجامعة بوردو يعملون على محاصيل مقاومة للجفاف

  

 المحاصيل لتطويراكتشاف طرق  بوردوب علماءمن ال خمسةيحاول  العام، ھذا المتحدة الو�ياتب الجفاف من تعاني التي مساحاتاتساع ال مع

 .والجافة الحارة الظروف لمكافحة المياه استخدام كفاءة وتحقيق الجفاف تتحمل التي

 

  :يلي ما الغاية ھذهلتحقيق  الجارية يةالبحث مشاريعتتضمن ال

 لاعتدا�و التكيف على الذرة قدرةتحسين من شأنھا  التي الجينات تحديد •

 ممكن قدر بأكبربكفاءة  المياهالنبات �ستخدام  محطة قدرة على تؤثر التي الجينات في ختAفاتتحديد ا� •

 التقليديةا	صناف الھجينة  مع الخاص القطاعالخاصة ب الجفاف تتحمل التيالھجينة  الذرةأصناف  أداءتقييم  •

 الجفاف حالةتحمل  ھايمكن التيالطفيلي الستريجا لنبات  مقاومةالسورغم ال ذرة تحسين •

 

. http://www.purdue.edu/droughtموقع توسعات جامعة بوردو المزيد من المعلومات حول المشروع البحثي على عرض يمكن 

لخبر على ولمزيد من التفاصيل حول المشروع، شاھد ا
h)p://www.purdue.edu/newsroom/research/2012/120718TuinstraResearch.html 
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  أمريكا الجنوبية لدعم التكنولوجيا الحيويةاتحاد الو4يات المتحدة مع مزارعي 

  

 الو�ياتالمعدل وراثياً في  الصويا فول مزارعين من تألفيو ٢٠٠٧م عاالذي تم تأسيسه  الصويا، فول لمزارعي الدولي التحالف التقى
 أھمية لمناقشة ا�جتماع تنظيم تم. ئيةالغذاسلسلة حكومة ا�تحاد ا	وروبي للممثلي  مع ،وأوروجواي وباراجواي ا	رجنتينوالمتحدة 

 أسس على قيودال وفرض موافقةفي عمليات ال الحكومةبطئ  أن يتسببيمكن  وكيفالمتنامية  يةالسكانالزيادة  لتغذية الحيوية التكنولوجيا
 .التجارة تعطلفي  ةعلمي غير

 

 لقد" الصويا فولاتحاد الفرص العالمية لمجلس  برنامج رئيسنائب وويست براون فالي  منأحد مزارعي فول الصويا صرح بوب ميتز، و
ً  نقف ونحن جداً  قوية رسالة ناسلم  التكنولوجياأصناف  مع dمامل تتحرك السوق نأ ينقائل الجنوبية أمريكا في أصدقائنا مع جنب إلى جنبا

مع قائAً " وأضاف" .وايجوأورو وايجوبارا والبرازيل ا	رجنتين في الجامعات منأيضاً  ولكن المتحدة الو�يات من فقط ليس الحيوية،
 ".مناسب يتيوقنمط ت في الصفات ھذه لقبول وسيلة ايجاد لىبحاجة جادة إ ا	وروبي ا�تحاد فإن ،قدوم ھذه ا	صناف

 

farmers-american-south-and-s-center/releases/u-http://www.unitedsoybean.org/media-شاھد المقال على 

biotech/-support-to-unite 
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  علمون التكنولوجيا الحيوية في المدنيتعلمون ويُ  H-4أعضاء منظمة الشباب 

  

يعلمون  H-4 أعضاء "المسمى  مشروعال من الثانية التدريبية الدورة H-4 نادي شبابالخاص ب الصويا مجلس اتحاد فولمشروع  أجرى

 إلينويب ديAوير و�ية من H-4اجتمع ستة عشر من شباب منظمة  عندما العام بداية فيتم إطAق البرنامج . التكنولوجيا الحيوية"الشباب 

 .الحيوية التكنولوجيا على أيام ٤ لمدة للتدريب  نديانابوليسإ في وأوھايو وميسوري

 

 دروس وتنفيذ تخطيط كيفية فرد ٨٠عددھم  يبلغ ذيال المتدربين تعليماOن  يتمو. ا	ولىالدفعة قادة شباب  من الثانية المتدربين دفعة وتتألف
 .الخمس الدول أنحاء جميع في شاب ٤٠٠ لىإ الوصول علىون قادر اOنوھم . واEعدادية ا�بتدائية المدارس لطAب الحيوية التكنولوجيا

 التكنولوجيا حول التواصل على قدرتھم في الثقةالشباب  باكسإو الحيوية التكنولوجياحول  المعرفة زيادة إلى اً تحديد البرنامج يھدفو
 .الحيوية التكنولوجيا مجالالعمل التي تنتشر بشكل سريع في  فرصدراية ب أكثر واصبحيو الحيوية

 



about-learn-cities-in-hers-4-of-http://www.unitedsoybean.org/topics/biotech/hundreds-اقرأ الخبر على 

biotech/ 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  استخدام الواسمات الجينية في بحوث القمح للقضاء على العفن التاجي

  
 ٣٨٠قدرھا  منحة هوفريق يانن االبروفيسور جويش تلقى. القمح في يالتاج عفنال على القضاء على سترالياأ غرب جامعةب باحثونيعمل ال

 .يتاجال العفن لمقاومة الوراثية ا	سباب فھمنحو  ياً سع سنوات خمسعمل دراسة مدتھا ل ا�سترالية الحكومة منألف دو�ر 

 

 ھذا لتربية جھودنا زيادة من نتمكن حتى ةمبكرتربية  مرحلة في المقاومالنمط الجيني  وتحديد المواد من كبير عدد فحصيمكننا " وقال يان
 لدينا وسيكون إنتاجية وأكثر لمرضعرضة ل وأقل أفضل محاصيلعلى  نوالمزارعسيحصل  .كفاءة أكثر بطريقة لمرضالمقوم ل النوع
 ."للغاية مھممحصول  القمح 	ن وذلك العالم، أنحاء جميع في للناس الغذاء من المزيد

 

million-45-wins-h)p://www.news.uwa.edu.au/201207024799/research/uwa-اقرأ المقال ا	صلي على 

boost-funding-research  و-being-is-wheat-in-rot-03/crown-07-h)p://www.abc.net.au/news/2012

researched/4106644. 
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  الملحي يسفر عن خيوط جديدة لمقاومة الملوحةجينوم نبات الرشاد 

  

 تسلسلقراءة وتحليل  من ا�نتھاء في جينومعلوم الل بكين ومعھد الصينية لعلوما أكاديميةمع  التطورية والبيولوجيا الوراثة معھدتعاون 

 نشرت التي البحثنتائج  وكشفت. وم للملوحة بدرجة عاليةاھو نبات مقو ،)Thellungiella salsuginea( يالملح الرشادنبات  جينوم

 غطيي ھوو ابايتجمي ١٣٣٫٧ جمعللتسلسل الم النھائي طولال بلغو. التفاف ١٣٤بحوالي  يالملح الرشادنبات  تسلسلعن  ا�نترنت على

 .الملحي الرشاد جينومتسلسل في  لبروتينمنطقة تشفير ل ٢٨٤٥٧ التنبؤ من الباحثون وتمكن. ابايتجمي 260~ـ ب قدرالم حجمال من %٩٠

 

 وفرصة ممتاز نموذجالملحي  الرشاديقدم نبات " BGIمعھد  من والتكنولوجيا العلوموبحوث تعاون المركز  مدير ،جوان يى جونوقال 

 اتاEجھادتحمل الكامل على تقدم بحوث  الجينوم تسلسلوسيعمل . ات البيئيةاEجھاد تحمل منالنبات في  آليات �ستكشاف للباحثين

بشكل  الري طقةامن في التربة ملوحة تحديات لمواجھة العالم أنحاء جميع في للباحثين تقني ودعم قيم نظري إرشاد تقديمباEضافة إلى 
 ."الغذائي وا	منوتعزيز  والشواطئ الضحلة الساحلية المياه واستغAل وتنمية أفضل

 

 .h)p://www.genomics.cn/en/news/show_news?nid=99138للمزيد حول ھذا الخبر، شاھد المقال ا	صلي على 
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  في بوجور ٢٠١٢حوار خبراء التكنولوجيا الحيوية 

  

ً  المھندسة المحاصيل" شعار تحت ٢٠١٢ الحيوية التكنولوجيا اءخبر حوارانعقد   في ٢٠١٢يوليو العاشر من  في" ئيالغذا ا	منضد  وراثيا

ً ھندسة مال لمحاصيلاالحالة الفنية �ستخدام : جلستان عقدتم . البAد في الحيوية لتكنولوجياا وتقدير المعرفة لتعزيز إندونيسياب ورجبو  وراثيا

 .ندونيسياإ في وراثياً المھندسة  المحاصيل على الحالية وا	بحاث

 

المھندسة وراثياً  المحاصيلانتشار  توقعات" حول رئيسيةعلوم النبات، الخطبة ال ثوبحل دانفورث دونالدمركز  مدير بيتشي، روجر. د وقدم
مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية  مدير ،بوروانتارا بامبانج. د قدمو". العالم في الغذائي ا	من فيالھامة ھم اتوإسھام العالم أنحاء جميع في

ً  المعدلة المحاصيلالخاصة ببحوث التنظيمات و القواعدبشأن  معلومات، بإندونيسيا  الحالية التحديثات مناقشة وجرت. ندونيسياإ في وراثيا

 .جيمبر جامعة منسوجيارتو  بامبانجبواسطة بروفيسور  بالتفصيل وراثياً المھندس  السكر قصب وحالة

 



ً امش ١٧٩شارك في الحوار  . الخاص والقطاع الزراعة في والعاملين والطAب التدريس ھيئة أعضاءمن الباحثين و وتألف المشاركون ركا

 .�يف كروب ندونيسياإ مع شراكةبال الزراعية بوجوربواسطة جامعة  الحدث تنظيم تم

 

. ولعرفة المزيد حول التكنولوجيا الحيوية في /http://pakarbiotek.wordpress.comيمكن الحصول على مزيد من المعلومات من 

 .catleyavanda@gmail.comعلى من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بإندونيسيا تواصل مع ديوي سورياني إندونيسيا، 
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  مناقشة تقييم المخاطر البيئية في بنج(ديش

  

بتنظيم ) DOE( البيئة ووزارة) BARC( الزراعية للبحوث Aديشجبن مجلس مع بالتعاون) SABP( آسيا جنوبا	مان الحيوي ب برنامجقام 

في الثالث عشر  Aديشجبنب ازيبورج في" Aديشجبن فيالمعدلة وراثياً  للنباتات البيئية المخاطر لتقييم كلاالمش صياغة" حول عمل ورشة
 .٢٠١٢و يوليوالرابع عشر من 

 

ً المعدلة  للنباتات البيئية المخاطر تقييم بشأن المختلفة الجوانب شرح تم يومين،التي امتدت  العمل ورشة خAلو  دراسات خAل من وراثيا

ً  المعدلالباذنجان  عنبعيداً و. السياسة ومخططو والعلماء ا	كاديميين كبار منشخص  ٣٠التي أجريت من قبل  الحالة  الذھبي ا	رزو وراثيا

 القطن Eدخاللوزارة الزراعة يسعى  التابع القطن تنمية مجلسوما زال . تسويقاOن لل طريقه في وراثياً  المعدل القطنفإن  ،RBالـ  طاطابو

 .ه الدولةھذ فيه قبول سھلال من سيكون غذائي، غير عنصروباعتباره . التجارية لزراعةفي ا وراثياً  المعدل

 

 ،رأس الجلسة بروفيسور إم إمدادول بينما القضاياا	مان الحيوي،  خبير ليتون، ريمون. ود ،SABPبرنامج  مدير روبرت، أندرو. د ناقش

 .SABPببرنامج  القطري المنسق

 

خندوكر ناسيرودين من مركز معلومات التكنولوجيا لمزيد من ا	خبار حول محاصيل التكنولوجيا الحيوية في بنجAديش، قم بمراسلة د. 
 .nasirbiotech@yahoo.comالحيوية ببنجAديش على 
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  المجفف الھند الحكومة الفلبينية تمول مشروع بحثي لزيادة القيمة الغذائية بجوز

  

 الھند بجوز البروتين نسبة تحسين إلى يھدف بحثي مشروع لتمويل دو�ر مليون ٨) DOST( والتكنولوجيا للعلوم الفلبين وزارة خصصت

 إيجادإلى  )PCAARRD( الطبيعيةو والمائية ةيزراعموارد اللا وتنمية لبحوث الفلبيني المجلس يموله الذي البحثي المشروعيھدف . المجفف

بنفس القدر الموجود في فول  أو% ٤٢بنسبة تصل إلى  تصلبه  البروتين محتوى وتحسين المجفف الھند جوز ألياف محتوى لخفضطرق 
 .تقريباً الصويا 

 

مجمع العلوم الحيوانية وعلوم و الفلبينب بانوسالوطني للتكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في لوس  ومعھد جامعة في البحوث جرىستُ 
ات وجب من دو�ر مليار نصفما يقدر ب من يقرب ما تستورد البAد نأ PCAARRDمجلس  وذكر). ADSC( سوجامعة لوس بانبا	لبان 

 إلى الجزئي المستوى على حتى ترجمي سوفوھو ما  لتغذيةل الصويا فولل محتمل بديل ضعفھي ت وبالتالي عام كل لتغذيةل الصويا فول

 .ا	جنبي النقد فيتوفير 

 

لمزيد من المعلومات قم بزيارة 
-copra-enriched-on-h)p://ovcre.uplb.edu.ph/index.php?op;on=com_k2&view=item&id=123:research

ongoing-meal. 
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  ماليزيا تسعى لمضاعفة إنتاجية محاصيل ا�رز

  



صرح داتوك سيري نوح . المحتملة العالمية الغذاء 	زمة استعداداً  ٢٠٢٠ عام بحلول ا	رزالدولة من  إنتاجية ضاعفماليزيا ست حكومة
 من الواحد للھكتار متري طن ثمانية إلى ا	رز ليصحامل المحلية، أنه �بد من زيادة اEنتاج الزراعي والصناعات الزراعةعمر، وزير 

 .الذاتي ا�كتفاء تحقيققادرة على  لبAدحتى تكون ا الھكتار في الحالي متري طن ٤النسبة الحالية 

 

ما  حالياً  ننتج نحن" )Agro-Bio Business( الحيوية الزراعية dعماللالثامن  الدولي الماليزيالمؤتمر للصحفيين بعد افتتاح  حنووقال 

 للحفاظ يكفي ما نتجن أن ٢٠٢٠ عام بحلولونحن نأمل . %٣٠ استيراد يتمبينما  البAد استھAك من %٧٠ على للحفاظ رزيكفي من ا	

مؤتمر ماليزيا الدولي الثالث  معنفس الوقت  في الحدث ھذاأُجري " .للبAد الغذائي ا	من لضمان ھذا. فقط %٢٠استيراد  مع% ٨٠ على
 .مركز التجارة العالمي بوترا في ٢٠١٢) MIFB( والمشروبات 	غذيةتجارة امعرض عشر ل

   

قائAً وأضاف . الغذائي ا	من قضايا لمعالجةتم بدئھا يناير  في الوزراء رئيسوضعھا ة التي وطنيأن سياسية الزراعة وا	غذية ال نوحذكر و
 محددة استراتيجيات يتوزاروقد وضعت . لAستھAك آمنة أيضا ھيو الغذائية، المواد مخزون من يكفي ما وجود السياسة ھذهستضمن "

 الثروةو ا	سماك وصيد ا	رزالمتعلقة ب المجا�ت على تركز والتي الزراعية ا	غذية صناعة تطوير ذلك في بما السياسة أھداف لتحقيق

 ".والبساتين الحيوانية

 

 .h)p://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/7/13/na;on/11657243&sec=na;onالمقال متاح على 
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  أوروبا

  الزراعية في فرنسا تتقدم بالرغم من العقبات التنظيميةالتكنولوجيا الحيوية 

  

 التكنولوجياحول  إليھا توصلت التي النتائج عنر ا	خي تقريرھا في كيةيا	مر الزراعة وزارةب العالمية الزراعية لمعلوماتا شبكة كشفت

ً  المعدلة المحاصيلالدولة مؤخراً  اعتمدتفرنسا.  في الزراعية الحيوية تمت زراعة قطن . المزارعين على تجلبھا التي للمزايا نظراً  وراثيا
 ا	مريكتين من) DDG( مجففةالتقطير ال وحبوب الصويا فول من كبيرة كميات دارياستثم تم  واسع نطاق علىالمعدل وراثياً  Bt الـ

مئة  فرنساتحول  عن مسؤولةھي ال قتصاديةا� سبابا	 توليس التنظيمية القضايافإن  ذلك، ومع. ٢٠١١ عام حتى المتحدة والو�يات
ً  المعدلة المحاصيل ضدوثمانون درجة  أصناف معدلة وراثياً في  وجوداحتمال ب المتعلقة القضايالم تتم الموافقة على  وبالتالي،. وراثيا

 .العام لھذا DDGلمحاصيل الحبوب  ا�وروبي ا�تحاداستيراد 

 

). INRA( ةيالزراع للبحوث القومي المعھدبحث  وخاصة النباتية الحيوية التكنولوجيا في فرنسا بحوث تقدم إلى التقرير أشار ذلك، ومع

 .جانب عمليات التحويل الوراثيب النباتات لتربية جديدة تقنيات باستخدام الحيوية التكنولوجيا بحوث في معھدال ستثمري

 

صفحة من  ٢٤لمعرفة التفاصيل، قم بتنزيل التقرير 
h)p://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica;ons/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Paris

012.pdf2-14-_France_6 
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  التسميد الذاتيفي  الحبوبمشروع استثماري ھام لحث البكتيريا على مساعدة محاصيل 

  

 يأتيمع ذلك و. بصورة كبيرة ا	ساسية الغذائية الحبوب محاصيل إنتاجيةرفعت  ا	سمدة أن تكنولوجيا الخضراء الثورة خAلمن المعروف 

 كفاءة أكثروتكنولوجيا  بيئة إلى توصللول. الزراعة في ا	سمدة استخدام منتأتي  الكربون انبعاثات نصف	ن  بيئية تكلفةب المفرط تطبيقال

لبحث إمكانية تعديل  )JIC( ينيسإ جونمركز ل يتسج وميليندا بيل مؤسسةمن قبل  مولم مشروع في البدء تم النيتروجين،في استخدام 

  .البذور خAل منوالذي يحتمل توصيله  النيتروجين تثبيت بكتيريا مع بطترتلالمحاصيل الحبوب وراثياً 

  

 زيادةقد تكون ال. النيتروجين لتثبيت ھاتعايشتجاه  لنيتروجينالمثبتة ل التربة بكترياحساسة لو ةقبلمت الجعلھ الذرةتعديل  علىسيركز البحث و

 منأولدرويد  يلزاجبروفيسور ويأمل . ا	سمدة على الحصول إمكانية لديھم ليس الذين للمزارعين بالنسبة ھامة خطوة اOلية ھذه في طفيفةال

في  أساسية سمة لتصبح الزمن عبر تطورت التي والنباتات البكتيريا مع التكافلية العAقة عن السابقة المعلوماتتكون  أنمركز جون إينيس 



 البحثيتبع  أن نتوقع ،الطويل المدىأنه على "تحدث بروفيسور أولدرويد قائAً و. المھندسة الذرة في ھي نفس العAقة التي تحدث البقوليات

 "فوائد النبات. وتحسين عقدم مستوى بناءل تطوريال مسارال

 

 fertilise/-self-h)p://news.jic.ac.uk/2012/07/cerealsشاھد البيان الصحفي على 
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  المبادئ الوراثية 4خت(ف قدرة النباتات على اGنبات في درجات حرارة مختلفة

  

(وھي الظاھرة التي نمو للالمزروعة في ظروف مناخية مختلفة  ات�ستجابة النباتا	سس الوراثية  ينيسإ جون مركزب الباحثون اكتشف
 بعضالتي تحتاجھا  الطويلة البرد فترات تعود ھذه إلى. )في فصول السنة المختلفةنبات على اEالنباتات قدرة  – Vernalizationتعرف بـ 

التوريث (المتوالية  الوراثةتقوم عوامل  البرد، فترةمرور  بعدو. الشتاءرحيل برد  بعدفقط  الزھور إنتاج يضمن وھذا. التزھير قبل النباتات
 كيفيةقام الفريق باستنباط  ،هوفريق دين كارولين البروفيسور أجراھا جديدة دراسة فيو). FLC( المثبط للتزھير جين) بإسكات الالAجيني

أظھرت  التيا	رابيدوبسيس  من مختلفة أنواع ةسادروقاموا ب. جينيالعنده عوامل اEسكات  زحفk يُ  الذي المستوىفي تحديد  نباتاتاختAف ال
 .عامل اEسكات لتشغيل مختلفةتوقيتات 

 

 الوراثية ا�ختAفاتوتؤثر . FLC جين وحولداخل  الجينوم تسلسل في وراثيةمتغيرات  أربعة من مجموعة فيا�ختAف  فريقواستنتج ال

 يةوكيف الجينات تعبير على التغييرات ھذه تؤثرو. DNA النووي الحمض ھاحول فتيل يتالية ھيستونال لبروتيناتل كيميائيال تعديلال على

 .الجين لغلقعامل اEسكات تحديدھا لوقت تشغيل 

 

 ./h)p://news.jic.ac.uk/2012/07/carolinedeanلمزيد من التفاصيل حول الدراسة، اقرأ المقال على 
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  العلمي البحث

ً القمح المھندس    "Lumbricus terrestrisليس له آثار ضارة على دودة ا�رض " وراثيا

  

 على يھاتغذ عند "Lumbricus terrestris" ا	رض ودةد أداء سويسرا في برن جامعةنيتويج ب جانجولفو ولينفيلد  ندرياسأ نالماالع اختبر

ً المھندس  القمح بعد تغذيھا  ھاوفيات ومعدل ھاوزن وتغيرا	رض دودة  فضAت تكوين مقارنةوقام لينفيلد ونيتويج ب. للفطرياتالمقاوم  وراثيا
ً المھندس  القمح على من خAل تعبير  محددة بصفة غير لفطرياتل مقاومالمھندس ال القمح أوالفطري  الدقيقي البياضلمرض  مقاومال وراثيا
 .العادية ا	خرى الحبوب أوغير المھندس  القمحالجلوكانيز في و زيكيتينال

 

 ضارة آثار أي يسبب لمالمھندس وراثياً  القمح أن الفريق وجد مختلفة، معالجات على تحتوي التي لتربةل التعرض من أسابيعثمانية  بعدو
. المھندسة وراثياً بصورة أكبر القمح أنواعمقاومة  إلى تميل ا	رض ديدان أن �حظواكما . ا	رض ديدان على مباشرة غير أو مباشرة

 .L، دودة ا	رض البيئي لنظامالكائن الھام ل على ضرراً  تسبب �المحورة وراثياً  المنتجات أنإلى  الفريقخلص  النتائج، إلى استناداً و

terrestris، يكولوجي النظام خدمات تتأثر لم وھكذاEالمغذيات ةردووة عضويالمواد ال تقلّبو التحلل مثل ا. 

 

اقرأ المقال البحثي بمجلة أوبن إيكولوجي على 
h)p://benthamscience.com/open/toecolj/ar;cles/V005/45TOECOLJ.pdf. 
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  الواسمات الجينيةتحسين مقاومة مرض اللفحة في ا�رز بواسطة ا4نتخاب بمساعدة 

  

 الصين في ا	رز عنقلفحة وحاد  بذرحا�ت  عن اEبAغ تموقد . ا	رز إنتاج ليتقلتعمل على  التي ا	مراض أھمأحد  يھ ا	رزلفحة 

ً و. ٢٠٠٦ في الھجين ا�رز حقول من %٢٠ من يقرب ما علىأثرت  على الرغم من  الفطريات مبيدات باستخدام اللفحةما تُعالج  غالبا
ً  و Eنتاجا مدخAت تكاليفل الممارسة ھذهزيادة  أن يكون  يمكنمن ثم و. المزارعين صحة وعلى البيئة في اً خطر ھانشراحتمال  أيضا
 .المرض ھذا من ا	رز لحماية مAءمة أكثر حAً  مقاومةال صنافا	 استخدام

 



نباتي  خط وھو ،Jin 23B صنف إلى D12و  Pi2و  Pi1 الجينات لنقل تضميني تھجينب الزراعية جھواتشون جامعةب وزمAؤه جينجيوقام 

. )MAS( الجينية الواسمات بمساعدة ا�نتخاببواسطة  Junyou 207 و Jinyou 402 الھجينةا	صناف و ،للمرض بصورة كبيرة رضةعُ 

ن ُمحضِ  في الطبيعي التلقيح تقنيات باستخدامالحاملة لجين وجينين وثAثة جينات  ةحسنالخطوط المفي  ا	رز مقاومة لفحة تقييمتم و
 .أكثر مقاومة جيناتلالحاملة  خطوطكانت في ال ا	رزللفحة  مقاومة أفضل أن الدراسة نتائج وأظھرت. المرض

 

 مقاومة ةنيھجلتربية أصناف  ةفعالفھي  وبالتالي ،يةالحقل ظروفال في الھجين ا	رزلفحة  مقاومةفي قوي  تأثير ثAثةال جيناتال وأظھرت

لم وللنموذج التجريبي أو مشابھة  طولأ كانت المحسنة الخطوط نأوُوجد  محسنةال خطوطلل الزراعية الصفات الفريق رصد كما. للفحة
 .المرضوجود ضغط  على تدل مؤشراتتوجد أي 

 

 ./h)p://www.springerlink.com/content/q6872j37005246m6اقرأ الملخص على 
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ً  عدلالموز الم   يظھر مقاومة ضد مرض مسحة ا�وراق السوداء وراثيا

  

 ابرييAج بواسطة رزز با	يجينات الكيتين من ثنينبجين أو ا) 'Musa acuminata ‘Gros Michel(معدل وراثياً موز  صنف تطوير تم

 لمرضوراثياً المعدل  الموز مقاومةالفريق  اختبر ،يةالورق القطاعاتتحليل  خAل منو. بلجيكاب ن الكاثوليكيةيجامعة لوفب ھاوفريق كوفاكس

 تم ياختيارواسم  جين وھو hpt وجود PCRالـ  فحص وأكد. Mycosphaerella fijiensisالتي يسببھا الفطر  السوداءمسحة ا	وراق 

 .ا	رزبالكيتينيز بجينات  بطتترالموز قد ا خطوط من٪ ٧٥ من أكثركان  حين في الخطوط، من% ٩٠ في عنه الكشف

 

ً  معدل خط ١٧ أصل من الخلية خارجالكيتينيز بجينات  ةتھدفمس خطوط ٩ في المرض تطور فيملحوظ  تأخير ھناك كان  تم وراثيا

ً  ُوجدو. ماختبارھ التالي  التحليلثبت وأالنموذج التجريبي.  خطب مقارنة% ٩٤ – ٧٣ انخفضت بمقدار ورقةبال المتضررة المناطقأن  أيضا
 .ا	رزبالكيتينيز وتعبير جين  عراضتطور ا	 بين عAقةوجود 

 

 ./h)p://www.springerlink.com/content/l733677436l7g066اقرأ المقال البحثي بمجلة ترانسجينيك ريسيرش على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  يتعاونون لبناء قاعدة بيانات جينومية لمسببات ا�مراض الغذائيةالخبراء 

  

مراقبة ا	مراض ومراكز   Agilent Technologiesوشركة  ديفيس – كاليفورنياجامعة مع ) FDAتتعاون إدارة ا	غذية والعقاقير (

 البكتيريا تحديد إلى تھدفالتسمم الغذائي  أمراض اتمسببجينوم ل ١٠٠٫٠٠٠تحتوى على  عامة بيانات قاعدةلعمل ) CDC(منھا والوقاية 

 .بسھولةأمراض التسمم الغذائي  تفشي عن مسؤولةال

 

 البكتيريا نوعمن شأنھا تحديد  التي ا�ختبارات تطويرب للباحثين" 100kالجينوم  مشروعالتي أطلق عليھا اسم " البيانات قاعدةوستسمح 

 التحليل إلى التشخيصمن كامل متد 	سبوع يالذي  المعتاد ختبارا� من بد�ً  ساعات أو أيامعدة  غضون فيمحددة  عينة في الموجودة

 حيث يعمل المشروع على قراءة سنوات خمسخAل فترة مدتھا  تطويرھا ويتوقعومجانية  عامة البيانات قاعدةتكون  وسوف. الجيني

وبكتيريا  ليستيرياو السالمونيAبكتيريا الھامة ومنھا التسمم الغذائي  أمراض مسبباتمن  ١٠٠٫٠٠٠ما يقرب من ل الوراثية الشفرةتسلسل 
Eالقولونية ( شريكيةاE. Cloi(. 

 

 .h)p://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm311661.htmشاھد المقال على 
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  إع(نات



  IRRIأول مؤتمر للعلماء الشباب بمعھد 

  

 فيالتفوق المستدام " شعارتحت و. ٢٠١٢نوفمبر  ٩-٨الفترة من  في الشباب للعلماء مؤتمر أول) IRRI( ا	رز لبحوث الدولي المعھد سيعقد

 جوانبكل  المؤتمرسيتناول . خاص بشكل ا	رزفي و عام بشكل الزراعة في للبحوث الراھنالوضع  المؤتمرسيعكس  ،"ا	رزبحوث 

ً أن يتقدموا ومن الفلبين المعھد  خارجين بالمؤتمر من لمھتمل يمكنكما  .IRRIھيئة العاملين بمعھد  لجميع مفتوح ووھ ا	رزبحوث   .أيضا

 

scientists-young-irri-h)p://2012iysc.blogspot.com/2012/07/2012-لمزيد من المعلومات، ادخل على 

conference.html. 
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  تنظيمھابعنوان: تطبيقات التكنولوجيا الحيوية و ITECوھيئة  TERIدورة تدريبة بمعھد 

  

 التقنيالھندي التعاون و )TERI(معھد الطاقة والموارد بواسطة  "تنظيمھاو الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتتقديم الدورة التدريبية الثانية " يجري

 جورجاون في ٢٠١٢ أغسطس ٣١إلى  ١٣ من) SCAAP( تقديم المساعدة 	فريقياب الكومنولث الخاص برنامج)/ ITEC( وا�قتصادي

 تطبيقاتو ؛المستدامة التنميةنحو  متكامل نھج تشملھي و. البرنامج إطار في ٢٠١٣- ٢٠١٢ للعام دورات ثمانيتقديم  ويجري ،الھندب

 المناخ وتغير ؛الريفية لمجتمعاتسبل العيش ل على القائمة الشمسية الطاقة مشاريع وتنفيذ وتصميم ؛وتنظيمھا الحيوية التكنولوجيا

 ؛والفرص والتحديات ؛وميةالحك قضاياالو الموارد وأمن ؛المستدامة والتنمية والتجارة ؛Aمركزيةوتخطيط وتنفيذ حلول الطاقة ال ؛وا�ستدامة
 .الطاقة وكفاءة ؛المتجددة والطاقة

 

 لتلبية الدورات ھذهتم تصميم . خرىا	 ناميةالدول ال من مشاركونال حضرهي أسابيع ثAثة لمدة طويل سكنيتتكون دورة كل فرد من برامج 

 .ITEC/SCAAPدول  من المستوى ومتوسطي الكبار الحكوميين وغير الحكوميين المسؤولين احتياجات

 

أو  h)p://www.teriin.org/index.php?op;on=com_events&task=details&sid=505لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

السيد أنانديجت جوسوامي على  ITEC/ منسق ھيئة  ad@teri.res.invibhداوان على  تواصل مع منسق الدورة د. فيبا

anandjit@teri.res.in.  
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  عقد مؤتمر بيو إنديا الدولي في مومباي

  

 ذلكو ٢٠١٢سبتمبر  ١٣-١٢المؤتمر السنوي الثالث بيو إنديا في الفترة على تنظيم ) BIO( الحيوية التكنولوجيا صناعة منظمةعمل ت

الھيكل  وزراء رئيس مستشار ،بيترودا سام السيدلقي وسي. الھندمومباي ب في) ABLE(بيوتكنولوجي ليد إنتربرايس  مؤسسة مع بالتعاون

  .المؤتمر، الخطاب الرئيسي بوا�بتكار العامة للمعلوماتا	ساسي 

  

 وعروض التواصل وفرص الھندالمرتكزة بالتعليمية  اتالھيئباEضافة إلى  عالذو شأن  رئيسيين متحدثينإنديا  ومؤتمر بيسيتضمن 

في ازدھار الصناعة  مساعدةال إلى يومينلمدة  يستمرس الذي المؤتمرويھدف . BIO One-on-One الشراكة ونظامالتقديمية  اتشركال

 .الحيوية التكنولوجيامستقبل  من ا�ستفادة على المواطنين ومساعدة الھند حدود داخل

 

india-bio-annual-http://www.bio.org/events/conferences/third-لمزيد من التفاصيل حول الحدث، أدخل على 

conference-international 
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  رسائل تذكيرية

  منھجيات جديدة لتحسين جودة القمح

  



 القمحلبحوث  جديدة جوانب عدة على الضوء تسلط القمح بحوث علىمراجعة نشر ب أستراليا في محدودةال FBFDشركة  من F. Békésقام 

جودة الموجھة نحو  التخصصاتالبحوث متعددة  اتجاھات التقرير من ا	ول الجزء ناقشي. الماضيين العقدين في وإنجازاتھا جودةبالالمتعلقة 
 لجودةبحوث ال الجديدة ا�تجاھات على الثاني الجزء ويركز. صناعةالوبحوث الجودة الموجھة نحو الزراعة  بين المتزايدة الفجوة مع القمح

 الجزيئيةمنھجيات البيولوجيا  ذلك في بما القمح صناعة فيأيضاً ومرحلة ما قبل الزراعة ومرجلة الزراعة  في والتطبيقية ا	ساسية

 .وا	دوات وتصميم النماذجالحيوية  والكيميائية

  

  ./h)p://www.akademiai.com/content/g56184743n664584احصل على نسخة من المراجعة على 

 

 

  نشر التقرير السنوي لبرنامج ھارفست ب(س

  

 الدولية الزراعية للبحوث ا�ستشاري الفريقالخاص ب "برنامج تحدي ھارفست بلس"المغذيات الصغرى الذي يسمى مشروع نشر 

)CGIAR (ساس عنوانوتحت . ٢٠١١ لعام السنوي التقرير	ساسية المحاصيل تطوير فيالمحرز  المشروع تقدم التقرير يلخص ،حجر ا	ا 

 الذين الزراعية المصالح صحابالوقائع المختارة 	 التقرير يتضمنكما . آسيا وجنوب الصحراء جنوب أفريقيا لمنطقةبالمغذيات  الغنية

 .والقائمين على تربية وتحسين النبات المزارعين مثلغذائياً  المدعمة المحاصيل ھذه في يشاركون

  

لتقرير على . لقراءة اground-breaks-http://www.harvestplus.org/content/harvestplusشاھد الخبر ا	صلي على 

لتنزيل نسخة من التقرير  .h)p://issuu.com/harvestplus/docs/2011_harvestplus_annual_reportاEنترنت، ادخل على 

، اذھب إلى pdfبصيغة 

h)p://www.harvestplus.org/sites/default/files/2011_HarvestPlus_Annual_Report_web.pdf.  

  

  

  ة المداريةالقضايا المتعلقة بالزراعيصدر أول كتاب لسلسلة  CIATمركز 

  

 بالزراعة المتعلقة القضايا الجديدة المنشوراتسلسلة ل) CIAT( المركز الدولي للزراعة المداريةالخاصة بتم إطAق المجلدات ا�فتتاحية 

 مفھوم على والعمل الحوار لتعزيز واقعال إلى الرؤيةالكفاءة البيئية: من تم إصدار الكتاب الذي يحمل عنوان و. يوليوالثالث من  في المدارية

وقد أصبح  .١٩٩٢ عام ا	رض قمةمؤتمر  منذ للبحوث توجيھي كمبدأ الزراعة خبراء قبل من تناوله تمالذي  مفھومال وھو البيئية، الكفاءة
  .العالم في الغذائي ا	مني وزيادة ضعف بيئال الضغطمع زيادة ھيمنة  الحاضر الوقت فيھذا المفھوم شائعاً 

  

 بحوث في الحديثة التطوراتويوثق المنشور  ،شريكةثمانية عشر منظمة و CIATبمركز  العلماء من مجموعةبواسطة  المنشورتم تأليف 

 فياEنجازات  من المزيد تحقيق في تساعد أن يمكن التي الزراعية لبحوثلتحديد ا جديدة سبAً  ويستكشف الرئيسية اEنتاجومحاصيل  نظم

 .البيئية الكفاءة

  

eco-book-the-of-.ciatnews.cgiar.org/en/2012/07/17/launchhttp://www-لمزيد من المعلومات، ادخل على 

-to-vision-from-efficiency

reality/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CiatBlog_en+%28CIAT+

Blog%29،اذھب إلى  . للدخول على الكتاب

h)p://www.ciat.cgiar.org/publica;ons/Pages/eco_efficiency_from_vision_to_reality.as%20px.  

  

  

  ة وأجوبةالتعديل الوراثي أسئلإصدار كتيب كارتون عنوانه 

  

 معلومات مركز) وCSBT( الحيوية للتكنولوجيا الصينية الجمعيةبواسطة  وأجوبة أسئلة الوراثي التعديلبعنوان  رتوناكتم إصدار كتيب 

. ا�نترنت على اOنللتحميل متاح  ھوبالصين و الحيوية لتكنولوجيال كروبAيفلجنة و )ISAAA ChinaBIC( الصينب الحيوية التكنولوجيا

 الجامعاتو المتوسطةمراحل التعليم و ا�بتدائية المدارسب والمعلمين الطAب طرحھاي التي ا	سئلةمعظم على oجابة ل كتيبھذا ال ممصُ 

 .غير مألوفة لھم الحيوية التكنولوجياتي ُتعد ال ا	خرى المجا�تب والباحثين والجمھور

 



 خAل من وراثياً  المعدلةالمحاصيل /الحيوية التكنولوجيا وفوائدا	مان  وتقييم والتطبيقات المبادئ مثل مختلفة مواضيععدة  الكتيبويناقش 

مبسطة  طريقة في) وراثياً  معدل قطن( "دودو"و) ذرة معدلة وراثياً ( ي"ليلو" )وراثياً  معدلأرز ("ميمي"  للنظر Aفتةالالشخصيات 
و  CSBTبواسطة الماضي  منذ العاممين مّ صَ مُ وھم ھم عبارة عن شخصيات محاصيل معدلة وراثياً  ودودو يليلو ميمي. ومفھومة

ChinaBIC . رزتم تطوير	المعدل القطن على الموافقة تمتو. العامالصيني  القطاعبواسطة  وراثياً  ينالمعدل والقطن والذرة ا  ً  وراثيا

 الذي لتسويقا انتظارھم في مرحلة و وراثياً  ينالمعدل والقطن الذرةتم التصديق على سAمة و. ضخمة فوائد ظھريُ ھو و الصين في للزراعة

  .الجمھور قبول على كبيربشكل  يعتمد

 

  

حول التكنولوجيا  المعلوماتالمزيد من اكتشاف يمكن . وh)p://www.chinabic.org/cn/0001.pdfمن الكتيب من  قم بتنزيل نسخة

  .www.chinabic.orgالحيوية بالصين على 

  


