
  ٢٠١٢ يويول 27                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمياً 

 البيولوجي التنوع اتفاقية أھداف تحقيق في الحيوي التنوع على الحفاظ دور •

 الزراعية لبحوثا لتعزيز يتعاونان CGIAR جموعةوم الفاو •

  أفريقيا

 سنوات خمس خ)ل أوغندا في A بفيتامين الغني وراثياً  المعدل الموز •

 الكاميرون في خيلالن لزيت المستدامة التنمية إلى يدعو CIFOR مركز •

 وراثياً  المعدلة المنتجات لوسم الجديدة قوانينال تجاه الھدوء على حثي الكيني الحيوي ا0مان قسم •

 المجاعة أزمة من الخروج في الصومال تساعد للجفاف المقاومة المحاصيل •

  

  ا�مريكتين

 النباتية الفيروسات لتجنب RNA النووي الحمض إسكات شفرة لتحديد CIP مركز محاو7ت •

 جديد شوفان صنف طورت كليمسون جامعة •

 الطاقةو الحيوي الوقود إنتاج لتحسين يةبحث منح •

 للغمر المقاوم الصويا لفول مشرق مستقبل •

 نيماتوداال مقاومة لتطوير الجزيئية الواسمات استخدام •

 الطفيلية النباتات على التغلب في النباتات مساعدة •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 والجوع الفقر على القضاءب يتعھد الھندي الرئيس •

 بنج)ديش يف الحديثة ةيالزراع تكنولوجياال في مشتركة كيةيأمر مبادرات •

 UG99 الساق صدأ فطريات لس)لة مقاوم قمح صنف من ل)ستفادة تسعى بنج)ديش •

 ةجديد ةھجين ذرة عن تكشف ندونيسياإ بيونير •

  

  أوروبا

 بالفعل النباتي الجينوم له يشفر ما حقيقة نع الكشف في تساعد تسلسلال تقنية •

 التقليدية مثي)تھا من أخطر ليست وراثياً  المعدلة الكائنات :ا0وروبية المفوضيةب ةالعلمي يةستشارا7 اللجنة رئيس •

 ا0خضر غذاءلا مشروع نتائج عرضت DEFRA والغذاء البيئة شئون إدارة •

 وراثياً  المعدلة المحاصيل بحوث على الدعم تزايد توضح استط)ع دراسة •

  
  العلمي البحث

 يةالحشر مبيداتوال للحشرات المقاوم التبغ في المندمج لجينا تحول •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 المبرمج ايالخ) موت عملية تفسر المائية النباتات •

  

  إع(نات

 ةيئاوبال يةالنبات اتفيروسال على عشر الثانية الدولية الندوة •

 "البذور جودة ضمان" حول تدريبية دورة في لترشحل دعوي IARI معھد •

 بالدولة الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق •

 والتنظيم العلوم أفريقيا: في الحيوية التكنولوجيا حول الثاني الدولي المؤتمر •

  

  تذكيرية رسائل

 البرتقالية البطاطا على بناءً  :لHغذية البيولوجية التقوية خ)ل من واسع نطاق على المغذيات توصيل – IFPRI معھدل عشر الحادي لخصالم •

 للجفاف المقاوم لقمححالة ا :وراثياً  معدلة جديدة عشوائية صفات يمتقي •

 ةالحيوي التكنولوجيا من الناتجة ا0غذية على IFIC مؤسسة ھاتفيديو •

  ا0فريقية الزراعة استراتيجيات حول كتاب إط)ق •

   



  عالمياً 

  البيولوجي التنوع اتفاقية أھداف تحقيق في الحيوي التنوع على الحفاظ دور

 

 أدينل 0ديمو7 وفقاً جاء ھذا  ،"الناميةدول ال فيًة صاوخة عيشمال سبل لتحسين ةحيويال رومأحد ا0ھو ته وإدارالحيوي  التنوععلى  ظافالح "

 مجلةب الدراسة المنشورة في المسألة ھذه حولبآرائه أدينل ساھم و .اليابان في المتقدمة الدراسات معھد -  المتحدة ا0مم جامعة من

 .بيودايفرستي كونفيرسيشن

 

 لخفض) MDGs(اMنمائية  0لفيةا وأھداف )CBD(البيولوجي التنوع اتفاقية في المحددة العالمية ا0ھداف بلوغ في فشلال منذأنه أدينل  وأكد

 الحفاظ رتبطيو .تهوإدار الحيوي التنوععلى  ظاحفلل أفضلتقنيات  إلىبحاجة فإن الدول النامية  ،٢٠١٠ عام بحلولالحيوي  التنوع خسارة

 الدولية المؤتمراتوتعد  .وراثياً  المعدلة الكائناتوتحديداً  الحيوية التكنولوجيابتطورات بشكل معقد  الناميةدول ال لصالحالحيوي  التنوع على

 ا0ولوية وإعطاء الحالية ا0طر لتعزيز جيدة منصاتعشر حدى اH Mطرافل البيولوجي التنوع اتفاقيةمؤتمر و ٢٠و +ري اجتماع مثل

  .تهتنميالحيوي و التنوععلى  ظاحفال لتحسين الصلة ذات التكنولوجية ل)بتكارات

  

  .pdf.com/content/2241711u70646362/fulltext.springerlink.http://www على الكامل المنشور اقرأ
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  الزراعية لبحوثا لتعزيز يتعاونان CGIAR ومجموعة الفاو

  

 مجال في الرائدة العالمية المؤسسات من )CGIAR( الدولية الزراعية للبحوث ا7ستشارية والمجموعة (الفاو) والزراعة ا0غذية منظمةتعد 

مسعى تعاوني قوي " نشاءالثاني عشر من يوليو M في نوايا إع)نوقد قامت المؤسستان بتوقيع  الغذائي، وا0من الزراعية ا7ستدامة ضمان
جرازيانو  خوسيه للمنظمة العام المدير قبل من ع)ناM توقيع تم ".للمنظمتين مختلفةال مؤسسيةال القوة نقاط علىيرتكز  لبناء ا0مد طويلو
 .كاستيلو ديل بيريز كارلوس CGIARرئيس مجلس اتحاد و سيلفا دا

 

ً  CGIAR واتحادستعمل منظمة الفاو  ً  برامجالو مشاريعال في معا إتاحة نتائج  التعاون تمجا7وسيتضمن أحد  .يةمستقبلية اتفاق طارM وفقا
 .غيرھممن بين  المزارعين لصغار CGIARوالتقنيات الخاصة بـ  بحوثال

   
  .story/en/item/151733/icode/org/news/.fao.http://www على ا0صلي المقال شاھد
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  فريقياأ

ً  المعدل الموز   سنوات خمس خ(ل أوغندا في A بفيتامين الغني وراثيا

  

يأمل أندرو كيجوندو نائب و بعيداً.الطبيب إبقاء في  تفاحالإلى  Aفيتامين لالطبيعي  أضعاف المستوى ٦الذي يحتوي على الموز نضم سيقريباً 
 .سنوات خمسخ?ل  وراثياً  المعدل الموزيتوفر  أن )NARO(أوغندا ب الزراعية للبحوث الوطنيةمدير المنظمة 

 

وتم  .إعاقة النمو إلى يؤدي أنلھذا  ويمكن A فيتامين نقص من يعانون أوغندا في سنوات خمستحت ال اEطفال من% ٥٢ أنأندرو  قال
 واسع نقاش ھناك سيكون" .الحوامل النساء وفيات من% ٣٠ و العمرية الفئة ھذهمن  الحديد% من حاSت الوفاة Eنيميا نقص ٤٠احتساب 

 علىشاركنا  لقد .نھايةال في )المنتجات المعدلة وراثياً  (تسويق قانونسنعبر  أن جداً  متفائلون ناولكن التكنولوجيارفض وتأييد ك?ً من  على

  ."في نھاية المطاف المزارعين مع كونستوعلى اEرجح  المشاريع وندعمسي نھمتفيد بأ تلقيناھا التي والرسالة مستوىأعلى 

 

 الدولية للتنمية كيةياEمر والوكالة يتسج وميليسا بيل مؤسسةو NAROو  اEوغندية الحكومة قبل منُمدعم  البحثي المشروع ھذا

)USAID.(  

 

ugandas-solve-could-banana-gm-com/2012/07/24/new.freshfruitportal.http://www- على اEصلي المقال ھداش

challenges/-nutrition.  
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  الكاميرون في النخيل لزيت المستدامة التنمية إلى يدعو CIFOR مركز

  

لحث على ل إع)مي ) بإعداد منشورWWF( للطبيعة العالمي الصندوق مع با7شتراك )CIFOR( الغاباتزراعة  لبحوث الدولي المركزقام 

، الغابات مناطق في وخصوصاً  الكاميرون في ا0راضي من كبيرة مساحات على النخيل زيت صناعة علىالمتزايد  الطلب بشأن النقاش
 .الدولة اقتصاد نمو استراتيجية دعمل النخيل زيت توسيعتحقيق استدامة  كيفية حول بناءة أفكاربالحكومة  دعملو

 

 الذين المستثمرين من عدد في حاد ارتفاعتسببت في  التي وھي الصناعة الكاميرون 7قتصاد النخيل زيت صناعةإنكار فائدة 7 يمكن 

ً  عنصراً  النخيل زيتة وإنتاج صناعوبجانب كون  .الب)د في النخيل زيت مزارع في للبدء يسعون  حكومة الكاميرون استراتيجيةفي  أساسيا

 .النخيل زيت Mنتاج الغابات مناطق في ا0راضي من واسعةمساحات  تطلبالتي  لشركاتل تناز7ت لتقديم استعداد علىھي ف الفقر، من لحدل

 

زيت  تطوير بعنوان جديدةال دراسةلل WWFمن  ھويل ديفيد مع المشارك والمؤلف CIFORومركز  IDR معھدب عالمال ،ليفانج باتريس لكنو
 الجھات جميع مع الحكومة لو عملت إ7 البلد في النخيل زيت صناعة إمكانات من 7 يمكن ا7ستفادة هأنأوضح  ،الكاميرون فيالنخيل 

 .القطاع ھذا في السريع لتوسع هيتوجمن شأنھا  النخيل لزيت وطنية استراتيجية لوضع المعنية

 

 .الب)د في النخيل زيت صناعةتحقيق استدامة  استراتيجيات WWFو  CIFOR مركزل العملوبالتالي يشمل منشور 

  

library/browse/view-org/online.cifor.http://www- بزيارة قم المعلومات، من لمزيد

html.publication/publication/3793 و -an-cameroon-in-development-oil-org/10285/palm.cifor.http://blog

UBFQX2Fvnzs.strategy/#-national-a-for-need-urgent.  
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ً  المعدلة المنتجات لوسم الجديدة القوانين تجاه الھدوء على يحث الكيني الحيوي ا�مان قسم   وراثيا

  

 الحيوية الجھات العاملة بالتكنولوجيا بين الھدوءا7لتزام بعلى تونوي  ويليد.  ،كينيالHمان الحيوي بالوطنية  لھيئةل التنفيذي الرئيسحث 

 جلسة خ)لد. تونوي  تحدثو .التي صدرت بواسطة الھيئة وراثياً  المعدلةلوسم المنتجات  الجديدة اللوائحتجاه  ھاتحفظات عنت بعرأالتي 

 بأية نرحب نحنو الحيوية، التكنولوجيا عرقلة المقصود "ليس قائ)ً  تصالحية لھجةفي  يوليو ٢٦ في نيروبي في عقد الذي OFABمنتدى 

 .الرسمية الجريدة في اً مؤخرالمنشورة  اللوائحبمتعلقة  تعليقات

 

 من ھامخاوف عن ةالكيني المطاحنأعربت جمعية  شھر بعدما بعد لوائحال حول الحوار من مزيدا0مان الحيوي لھيئة  استقبال ةحركوجاءت 

 .الطحن صناعة تجارةقد تخالف  جديدةال لوائحأن ال

 

 واحد، يوم مسألة ليست انھا حين في أنه إلى جديدةال لوائحال في النظر إعادة عمليةمن السھل  كان إذا عمافي السؤال د. تونوي وأشاء 

 وتقديمم نفسكأ تنظيمل حاجةب معنية جھاتوأنتم ك اللوائح، في النظر إعادة جداً  الصعببا0مر  ليس" وقال .ذلك يتم أن بالتأكيد يمكنف

  ".اللوائح في النظر Mعادة كأساس ذلك بعدالھيئة  ھاتستخدمس التي الم)حظات

 

  



  

  .org.jodhong@isaaa على ا0فريقي ISAAA بمركز أودانج جوناثان مع تواصل الحدث، ھذا حول المزيد لمعرفة
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  المجاعة أزمة من الخروج في الصومال تساعد للجفاف المقاومة المحاصيل

  

 زال ما الوضع لكنو ?نتعاش،ھا اiن لطريقفي  الماضي العام مجاعةال من عانت التي الصومال أن )الفاو( والزراعة اEغذية منظمة أعلنت

 ً  .الغذائي اEمن على الحفاظ أجل من حيوي أمر المستمرة المساعداتتعتبر و حرجا

 

مع تكيف على المدى الطويل على القدرة  بناءل والرعاة المزارعين مساعدة على قادرة الصومال جنوب فية للمساعدو االف استراتيجية وكانت
 المدخ?ت توفير يھ المنظمةات استراتيجي حدوكانت أ .المتكرر الجفاف من تعاني التي المنطقة في ةالطارئاEحوال  من وغيرهالجفاف 

 من مإنتاجھ لمضاعفة وشابيلي باي منطقتي في المزارعينمن جعل  مساعدةال تمكنوت .المحسنة والبذور اEسمدة مثل للمزارعين الزراعية

 .الماضي العامالسورغم و الذرة

 

ً  الغذاء لتأمين الضعيفة المجتمعات ةساعدكان ھذا من شأنه م .تدخل قائم على المال شكلعلى  مساعدات أيضاً كما أوصلت الفاو   إلى جنبا

 في المال وضع عن النظر وبصرف .اEصليةمواطنھم  في بالبقاء لناسمما سمح ل الحيوانية الصحة وخدمات الزراعية المدخ?ت مع جنب

تم  المثال، سبيل على .اEساسية البنية تحسين معأيضاً  الطويل المدى على المجتمعاتالقائمة على المال أفادت  مخططاتفإن ال الناس، جيوب
 علىولم يعودوا معتمدين  الري من اSستفادةمزارع استطاعوا اiن  ٨٢٢٣١كيلو متر لخدمة  ١٦٢٦بطول  القنواتجميع إعادة تأھيل 

 .المطرية الزراعة

  

  .org/news/story/en/item/152914/icode/.fao.http://www على للفاو الصحفي البيان شاھد
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  ا�مريكتين

  النباتية الفيروسات لتجنب RNA النووي الحمض إسكات شفرة لتحديد CIP مركز محاوAت

  

 فيروسال على لقضاءال)زم ل وقتال تقليل إلى ھدفيالذي  RNA النووي الحمض إسكات مشروع (CIP) للبطاطس الدولي المركز بدء

 RNA إضافة من تمكنھمس التي RNA حمض النوويال إسكاتكسر شفرة  طريق عن ھذاويتم  .بكثير ذلك من أقلفترة  إلىسنة  من النباتي

 .واحدة خطوةب بسيطةوستمكنھم من تخليص النبات من اMصابة الفيروسية في عملية  – اختبار نبوبفي أ عدلم

 

ً  المصابةالنباتات  من الفيروس إزالةالحالي تستغرق عملية  الوقت في  العملية تكلفبينما ت عامال من يقرب ما تستغرقف . كثيراً وما7ً  وقتا

 .والوقت التكلفة حيث منموفر وفعال  حل عن بحثأصبح من الضروري ال وبالتالي دو7ر ٥٠٠ من أكثر

 

(الحمض النووي الريبي  siRNA تسمى RNAصغيرة من الـ  فئة استخداممن خ)ل  الفيروسات ضد نفسھا عن عادفال لنباتاتل يمكن

 وتسمى، صغيرة قطع إلىتقطيع ا0حماض النووية الخاصة بھم  خ)ل من ويدمرھا الفيروساتعلى  siRNA. يتعرف الـ الصغير المتداخل)

 العلماء ضيفسيف ة،قويال الفيروسات بعضأمام  تكفي 7النباتات  دفاع آليةحيث أن  ذلك، ومع .RNA النووي الحمضإسكات  العملية ھذه

 .النباتاتفي الدفاعية  ترسانةال إلى )siRNA(طلقات 

 

 سيتم البداية، في .المختلفة المحاصيل لفيروسات مناسب خليط على تحتوي "مجموعات" وفريقه. كروز دسينتج  ،نجاح المشروع ةحال فيو

ً  يمكنف ذلك، ومع .البطاطسعلى  المشروع ھذا اختبار  .والمحاصيل الفيروسات من واسعة مجموعة على التقنية ھذهتطبيق  أيضا

  

to-hope-scientists-releases/cip-room/press-org/press.http://cipotato- على CIP بمركز الخاص الصحفي بيانال شاھد

viruses-plant-out-pstam-to-code-silencing-rna-the-crack.  
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  جديد شوفان صنف تطور كليمسون جامعة

  

 وينضجالرقاد  يقاومو متوسط ارتفاعب ينموو إنتاجية عالية وذ جديدعن صنف شوفان  كليمسون جامعةب يالنباتأعلن القائمين على التحسين 
تم تسمية الصنف ووفقاً لكريس راي، مدير رابطة تحسين المحاصيل بكارولينا الجنوبية  .ةشابھمال صنافا0 من أكثربذوراً  نتجيو مبكراً 

 .الخريفخ)ل موسم  تهلزراع للمزارعين محدودة بكمياتاً متوفر كونالجديد "جراھام" وسوف ي

 

 أكبر نازبأو نتجأُ  وقدرطل لصنف رودجرز."   ٣١٫٩ مقابل رطل ٣٢٫٢ نتجيو ممتازةإنتاج  امكانيات" لديهجراھام صنف  أن راي وقال
المزروعة شيوعاً  ا0كثروھذه إنتاجية أعلى من أصناف الشوفان المستخدمة مكيال في الفدان  ٢٠ ستمرمعدل موب )رطل لكل مكيال( قلي)ً 

 .في كارولينا

  
 .٢٠٠٣ - ١٩٦٦كليمسون  جامعةبة الصغيرمحاصيل الحبوب  مربي، راھامدبليو دويس جعلى اسم  جديدال الشوفانمي صنف سُ 

  
 على جراھام الشوفان صنف حول المعلومات من المزيد قراءة يمكن

htm?utm_source=feedburner&utm_med.149com/releases/2012/07/120723151.sciencedaily.http://www

ium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29.  
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  والطاقة الحيوي الوقود إنتاج لتحسين بحثية منح

  

 لتحسين الحيوية الكتلةعلى  الجينومعلوم  تطبيق إلى تھدف بحثية مشاريعثمانية  (USDA) ا0مريكية الزراعة وزارةو الطاقة وزارةستمول 

 تسعى وسوف .الحيوي الوقود إنتاج ستدامةا حسن منتُ ل الجينية الخرائط المشاريع ھذهستستخدم  .الطاقةو الحيوي الوقودمستقبل إنتاج 

 في ا0ولية المواداستخدام إمكانية و البيئية، الضغوط وتحمل الخام الموادتحمل  مثلأقصى قدر ب الوراثية الصفاتحسين ت سبل عن بحثتو

 .الطاقة إنتاج

 

 الحيوي الوقود إنتاج لتحسين دو7ر مليون ٤١ بقيمة مشروعاً سيدعمون ث)ثة عشر  الطاقةوزارة و الزراعة وزارة فإن ذلك،ل وباMضافة

وھو ا0مر الذي سيساعد على  بترول والجازولينلل رخيصة بدائل تطويرأردنا  ذاقائ)ً "إ وزير الزراعة توم فيلساكصرح و .الخام والمواد
 خ)ل منف .الحيوية الطاقة مجال في ا7بتكار لتشجيع المشاريعو ستثمارات7مثل ھذه ال بحاجة نحنإذاً  ا0جنبي، النفط على اعتمادنا تقليل

 ييومرب المزارعين ومساعدة الريفية ا7قتصادات وتعزيز الريفية المناطق في عمل فرصتوفير  يمكنناس واستدامة، كفاءة أكثر طاقة إنتاج
 على النجاح."في الو7يات المتحدة  الغاباتمزارعي و الماشية

  

 على الخبر ھذا حول المزيد

xml&navid=NEWS_RELEASE.gov/wps/portal/usda/usdahome?contenAd=2012/07/0251.usda.http://www

&navtype=RT&parentnav=LATEST_RELEASES&edeployment_action=retrievecontent 
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  للغمر المقاوم الصويا لفول مشرق مستقبل

  

يملك  وقد .ا0رز مع تناوببال الصويا فول محاصيلل زراعتھم عند% ٢٥ الى يصل ماخسارة  المسيسيبي دلتا منطقة في للمزارعين يمكن
 كمالMمحلية  غير صويا فولأصناف  من جينات دمجيقوم العلماء ب .المشكلة ھذه حلبالو7يات المتحدة  الزراعية لبحوثبھيئة ا العلماء

ظھور  إمكانية حييت ھذاو .بھا المرتبطة وا0مراض الرطبة لتربةتحمله ل وتحسين المتحدة الو7ياتب الصويا فوللضيقة ال وراثيةال قاعدةال
 .مقاوم للغمر صويا فول

 

؛ و الصين وھو صنف محلي في VND2و  ؛وھو صنف محلي في كمبوديا Nam Vang :خطوط مقاومة للغمر ث)ثةأعلى  العلماء حدد
ATF15-1 وعند  .إنتاجية أعلىذات و البذورقدر من  كبر منتجة 0طو7التي نمت أكثر  النباتاتوكانت  .سترالياوھو صنف محلي في أ

 .مماثلة نتائجالزراعة في حقول تجريبية مغمورة بالماء، حصل العلماء على 

  
  .gov.usda.NewsService@ars على اMخبارية ARS خدمة تقرير راجع
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  النيماتودا مقاومة لتطوير الجزيئية الواسمات استخدام

  

والنيماتودا نيماتودا العقد الجذرية  – القطن في الھامة اdفات من اثنين مقاومة تطورالتعجيل بمن  ا0ميركية الزراعة وزارةب علماءسيتمكن ال
 بسببالتحسين  بحوثتباطأت ومئة عام  من 0كثر فساداً  ا0رض في عيثت فاتاd ھذهأخذت  .الجزيئيةالواسمات استخدام من خ)ل الكلوية 

 .الوقت المستغرق في العمليةو كلفةالت كونھا عن فض)ً  مقاومةتحكم عدة جينات في ال

 

بتطوير واسمات  والزم)ء ميسيسيبي و7يةب ةيقالدقالبحوث الزراعية و الوراثةوحدة  فيبالتعاون مع زم)ئھم جنكينز جوني النبات لم اقام ع
أن  الباحثون. كما اكتشف ١٤و  ١١ الكروموسومات فيھا تحديداموا بوق .القطن في الجذور نيماتودا مقاومة عن المسؤولة لجيناتجزيئية ل
كانت الواسمات و .جين من أكثريتم التحكم فيھا عن طريق  Gossypium barbadenseالبري القطن النيماتودا الكلوية في  مقاومة

  .١٨ و ٢١ الكروموسومات في الجيناتالمرتبطة بھذه 
  

  htm?docid=1261.gov/News/docs.usda.ars.http://www على ا0صلي المقال اقرأ
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  الطفيلية النباتات على التغلب في النباتات مساعدة

  

 التي الطفيليةالنباتات  لمكافحةتحوير وراثي  نھج ريطوبقيادة نيليما سينا بت ،ديفيس كاليفورنيا جامعةب النباتية البيولوجيا علماء من فريق قاد
 والسكر الماء لتوفير الطفيليات من Mشارات تستجيب التي RNA النووي الحمض جزيئات الفريقحدد  .الغذائية المحاصيل على تؤثر

في نقطة ا7تصال التي يدخل  للمضيفا7نقسام النشطة  خ)يا في الجزيئات عن المسؤولةوتم اكتشاف الجينات . العناصر الغذائية ا0خرىو
  .لمضيفل الطفيل منھا
 

وقام  الطفيل، لھذاالتي تعتبر مميزة  المناطقتمكن الفريق من تحديد  ،)RNA interferenceي (الريب النووي الحمضتداخل  باستخدامو
 التي RNA جزيئاتلعمل قطع قصيرة من  قصيرةال DNAالـ  قطعة 7حتواء التبغ نباتاتتم تعديل  .قصير DNAقطعة  باستخدامھا لعمل

 .المضيف ليس ولكن طفيلال جينات تطابق

 

ً  المعدل " بالنمو على التبغDodder vinesتم السماح لنباتات الدودر الطفيلية "  من يعال مستوىوأظھرت  جيد بشكل تنمو ولكنھا لم وراثيا

نبات الستريجا  من العدوى من للوقاية أفريقيا في المعرفة ھذه تطبيق نطاق توسيع الفريق ويأمل .مبكر وقت فيأزھرت  كمااMجھاد 
  .الحبوب محاصيل تصيب التي الطفيلية وا0عشابالطفيلي 

  
  .lasso?id=10292.edu/search/news_detail.ucdavis.http://news على الخبر شاھد
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  الھادئ والمحيط آسيا

  والجوع الفقر على بالقضاء يتعھد الھندي الرئيس

  
". والقانونر الدستو عن والدفاع وحمايةيانة صل" الدستورية يمينحلف و لھندالثالث عشر ل رئيسال موخيرجي براناب السيد باانتختم 

 .والجوع الفقر لعنة على للقضاء تكون أن ينبغي وطنيةال مھمةال نالموجز أ خطابه فيوأشار 

 

 علينا يجب. ةيالشرع لفقراءتعالج مطامح ا تتصدى 7المنسابة  النظريات نإ .الجوع منإساءة  أكثر إذ7ل ھناك "ليس موخيرجي السيد وقال
 لھندل حققي أن يمكن يذالالحل السحري  باعتباره التعليم إلى وأشار ."الحديثة الھند قاموس من الفقر مسح يتم حتى سفلا0 فيمن  رفع

 .دولتنا أركان من ركن كل فينشرھا  خ)ل من ديمقراطية قوة إلى المعرفة تحويل ھونواجھه  الذي "التحدي وقال القادم، الذھبي عصرھا
 ".للجميع والمعرفة لمعرفة،ل الكل :الوضوح ھو شعارنا

  
 .in/.nic.http://presidentofindia من الھندي الرئيس موافقة خطاب من نسخة تنزيل يمكن
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  بنج(ديش يف الحديثة الزراعية التكنولوجيا في مشتركة كيةيأمر مبادرات

  

 لتسريع الزراعية بنج)ديشجامعة  مع مشتركة بمبادرات القيامعن اھتمامه في  بنج)ديشدى ل المتحدة الو7يات سفيردان موزينا  أعرب

ضرورة  على أكد ،٢٠١٢ يوليو ١٧ في المسؤولين كبار مع واجتماعه زيارته خ)لو .الحديثة التقنيات تبادل خ)ل من الزراعية التنمية
 .الحيوية التكنولوجيا مثل الناشئةالجديدة استغ)ل المجا7ت  خ)ل من مستدامة محاصيل إنتاج

 

ا0سماك  لمحاصيلل بالتبريد الحفظنظام و المنوي لسائلل بنكو جينات بنك نشاءM التعاون في حكومته رغبة عنموزينا  أعربكما 
ً مُ  كان التطبيقية البلقاء جامعةب الزراعي والمتحف المركزي المختبرالجيرمب)زم الحالي و مركز نأ لىإ شارأو .والحيوانات ووفقاً  .رضيا
 الو7يات وأن، الفقرالحد من و الغذائي ا7كتفاء وتحقيق الزراعية التنمية فيبشكل كبير  ساھمتقد  التطبيقية البلقاء جامعةللسفير فإن 

 .أنشطتھا تعزيز زيادة على ستساعد المتحدة

 

 الجامعة جعل في المتمثل الھدف لتحقيقالتزامھم  الدولةالمحليين ب واMداريين ،التطبيقية البلقاء جامعةنائب مدير  ،Md Rafiqulد.  صرحو

 .للتميز مركزاً 

  
 على بنج)ديش الحيوي التكنولوجيا معلومات بمركز ناسيرودين خندور .د مراسلة يرجى الحيوية، التكنولوجيا حول ا0خبار من لمزيد

com.nasirbiotech@yahoo. 
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  UG99 الساق صدأ فطريات لس(لة مقاوم قمح صنف من ل(ستفادة تسعى بنج(ديش

  

 لس)لة مقاوم صنفوھو  )دشجبنفرانكولين في يسمى  قمحصنف  )CIMMYT( المركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمحقدم 

وكالة  من جزءمركز البحوث الزراعية ببنج)ديش وتم دعمه ببواسطة  CIMMYTمركز تمت مساعدة  .UG99 الساق صدأ فطريات
 من% ٥ حوالي لتغطية Hashiسيتم ضم الصنف الجديد لصنف حبوب آخر يسمى . المتحدة الو7ياتإكثار الحبوب بالتنمية الدولية لبرنامج 

 .٢٠١٣ عام بحلول الب)دالحصاد الكلية ب مساحة

  
  .org/tracAon/permalink/newsroom678.http://globalrust على متاح المقال
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  جديدة ھجينة ذرة عن تكشف إندونيسيا بيونير

  

بجودة سنابل ممتازة  P27بـ الذي تم وسمه الصنف الھجين ينتج و .ندونيسياإ فيبيونير  دوبونت بواسطةجديد ھجين تم إط)ق صنف ذرة 

ً  أكثرجذري  ماونظ قوية سيقان تطوير على القدرة معحبوب عالية   والبيئات السيئة الجوية الظروف فيسلوك النبات  لتحسين الجذر ثباتا

 .ةالمنخفضاMنتاجية  ذات

 

فقد كشفت  ،P27 ة الصنفعازر في تطبيقھا يتمالتي  المناسبة الزراعية والتقنيات الفوائد إلى استمعوا مزارع ٣٠٠٠ جمعاMضافة إلى وب

 .عليه ا7عتماد ويمكن قوي جديد:ال ھجينالصنف ال خصائصيمثل  متر ٢٤٠٠تكوين محصولي على شكل فيل بمساحة  عنبيونير أيضاً 

  

media/feature-CONTENT/news.com/home/site/about/template.pioneer.http://www- على اMع)مي البيان اقرأ

C5A83A76611D-0CAA-0B11-F859-88B1B26D.stories/guid. 
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  أوروبا

  بالفعل النباتي الجينوم له يشفر ما حقيقة عن الكشف في تساعد التسلسل تقنية

  

 تسلسلقراءة ل جديدة تقنية واتطبقالذين  العالم في ائلا0و الباحثون ھم )JHI( ھاتون جيمس ومعھد دندي جامعةب العلماء من فريقيعد 

 أولاستطاع العلماء أن يكونوا  البيولوجية، والعلوم الحيوية التكنولوجيا بحوثھيئة  مويلفمن خ)ل ت .ا0رابيدوبسيس نباتات في الجينات

 .DNAالـ  من بد7 مباشرة RNA النووي الحمض تسلسلمن خ)ل قراءة  النباتية الجينات تنظيم كيفية فھم حاول

 

مختصين بعلوم الحاسب  وعلماء JHIومعھد  الجامعة من سمبسون جوردوند.  بقيادة البيولوجيا علماء من فريق بين تعاون البحث شمل

 سيمبسونقال د. و .المتحدة الو7ياتب ة من ھيليكوس بيوساينستكنولوجي ومجموعة دنديمن جامعة  بارتون فوجي بروفيسور بقيادة

وه إلى فيضعوه ثم يقطّ فھم يُ  .DNA  إلىأو7ً  هتحويل خ)ل من RNA النووي الحمض تسلسلبقراءة  الناسقام  ،وقتنا الحالي حتىموضحاً "

 ھيھنا  المشكلة .منه عدم وجود ما يكفيلقبل خطوة التسلسل ا0خيرة  وتكراراً  مراراً " Bit" بتال نسخيقوموا ب ذلك بعدثم  خاصة جزيئات

 النووي الحمض تسلسلقمنا بقراءة و الخطوات ھذه كل تجنبت نناأ ھوما تميز به عملنا  ولكنتقدم أخطاًء وانحرافات.  الخطوات ھذه كل أن

RNA مباشرة". 

 

في  الفردية الجينات على العثورفي  يساعدھام حيث  أمر وھذا .الجيناتنھاية  معرفةب للعلماء فريقوتسمح التقنية الجديدة التي طورھا ال
ً قوم ويالجينوم   ومدىبالفعل  الجينوم له يشفر ما حقيقة فھم من العلماء نيتمكاMضافة إلى وب .الخ)يا سلوك عنبعض ا0شياء كشف ب أيضا

القليلة  خ)يابعض ال سوىفيھا  يوجد 7التي  حا7تفي ال خاص بشكل مفيدة RNAـ لل مباشرةفإن تقنية قراءة التسلسل ال الجينات،فعالية 

 .متاحةال

  

 .htm.uk/pressreleases/2012/july12/plantgenomes.ac.dundee.http://www على متاح دندي لجامعة الصحفي البيان

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

ً  المعدلة الكائنات ا�وروبية: بالمفوضية العلمية اAستشارية اللجنة رئيس   التقليدية مثي(تھا من أخطر ليست وراثيا

  

ً  المعدلة الكائنات"  لوفرج آنالمفوضية ا0وروبية ب ينالعلمي ينالمستشار ةرئيسجاء ھذا على لسان " التقليدية)تھا يمث من أخطر ليست وراثيا

 صحة على سلبي تأثير أي عن ؤكدةم حالة ھناك ليست" ةجلوفر قائل توأوضح .EurActivا0وروبية  ع)ماMمع شبكة  حصريلقاء  في

ً  المعدلةة مطعا0 تناولمن  خطرأي  ھناكليس  هأن ثقةب أنا أقولو ،جداً  قوي دليل ھذاو البيئية، أو الحيوان وأ اMنسان أكثر من تناول  وراثيا
  ".التقليدية0طعمة ا

 

تمكننا بالفعل من  اننا عتقد"أ .السياسات وضع في أقوى دور لعبنل ةعلمية دلأ إلى حاجةنا بأنالمستشارين العلميين  ةرئيس توأضاف
ً  توقال ".اھرفضا7ستفسار عن سبب  الناس على وجب ،جزئياً  اھاستخدام تم عندماو أوروباب مكان في ةدلأالحصول على   كانت إنھا أيضا



 ا7تحاد في السياسات صنع في العلمية ا0دلة لتعزيز ا0عضاء الدول في ينالعلمي المستشارينرئيسي  منفردية  شبكة إنشاء إمكانية تبحث

 .ا0وروبي

 

supremo-science-rise/commissionenterp-com/innovation.euractiv.http://www- على الحصرية الخاصة ةقالالم

-514072?utm_source=EurAcAv%20NewsleIer&utm_campaign=0fa3855ac8-news-endor

newsletter_daily_update&utm_medium=email. 
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  ا�خضر اءالغذ مشروع نتائج تعرض DEFRA والغذاء البيئة شئون إدارة

  

ً الغذاء ا0خضر  مشروعنتائج ) DEFRA( البريطانيةالمملكة المتحدة ب الريفيةالمناطق و والغذاء البيئةإدارة شئون  أصدرت  جنب إلى جنبا

العاملين بالمجال البيئي  والشركاء والصناعة البيئة بين الجمعيھدف المشروع إلى و .ا7نترنت وملخص منتدى الفرعي الفريق تقارير مع
 .الغذائي اMنتاج وزيادة البيئة تحسين كيفية علىللموافقة 

 

  :التقرير في التالية التوصياتالنتائج و المشروع توجيه فريق قدم

  

يجب أن  المناطق ھذه في العملأن و والبيئةغذاء وال الزراعةب المتعلقة القطاعات في وا7ھتمام الوعي زيادةمن  المشروعرفع  •
 ؛ه الرايةھذ تحتيستمر 

ً نھج أخرج المشروع في متبعالمبتكرة ال المفتوحة العامة السياسةنھج صناعة  • مع  ستمري أن ينبغيوالذي  ،إيجابياً تعاونياً  ا
 ؛الخطوات التي ستجرى مستقب)ً 

إيجاد  يمكنو7  معقدة المسائل فيھا تكون التي جا7تالم في والموضوعية ا7ستراتيجية المناقشات من المزيد إلى حاجة ھناك •
 ؛المشتملة النظر وجھات اخت)فوتحديداً بسبب  بسھولة، الحلول

 اليھا ينظر والتي القائمة الجيدة والممارسات الصلة ذاتالجارية  المبادراتو المقابلة واMجراءات ا7ستنتاجات في قدماً  المضي •

 .تستمر أن يجبعلى أنھا  الصناعة عبر

  

 .project/-food-green-uk/publicaAons/2012/07/10/pb13794.gov.defra.http://www على التقرير اقرأ
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ً  المعدلة المحاصيل بحوث على الدعم تزايد توضح استط(ع دراسة   وراثيا

  

ً  المعدلة لمحاصيلل العام القبولفي زيادة  تظھر لجريدة زا إنديبندنت  ComResشركة  أجرته يتالوفقاً لدراسة استط)ع الرأي  وراثيا
 .المتحدة المملكةب

 

 .للمزارعين الحشرية المبيدات استخدام من للحد وراثياً  المعدلة المحاصيل بحوثب تسمح أن للحكومة ينبغي كان إذاعما  المستطلعينُسئل 
ً  النتائج وأظھرت .%٩% ولم يقرر ٢٧%) واعترض ٦٤وافق ا0غلبية ( ال)تي لديھا  اMناث مع الجنسين" بينھامة " فجوة ھناك أن أيضا

 ينبغي أنه )%٧٠( الذكور مننسبة أكبر  تقال ذلك، ومع .الذكور منأكثر  وراثياً  المعدلة المحاصيلحول إجراء تجارب  المعرفة من مزيد
 .الفكربنفس  اMناث من فقط% ٥٨ساھم  بينما التجارب، ھذه مثل تشجيع

 

 الذين للباحثين مشجعة تبدوالكلية  النتائجوكانت  .موقعالو ا7جتماعية والطبقة المشاركينسن و رأي حيث من ا7خت)فات بعضكان ھناك 
ً  المعدلة المحاصيل تطويرسھل لنھج وجود  ونأملي ً  يفوزل المتحدة المملكة في وراثيا تتم  7 ،ليالحا الوقت في .العامة كوشك على تدريجيا

 الصويا فول مثل وراثياً  معدلة محاصيل على تحتوي المستوردة السلع ولكن المتحدة المملكة في وراثياً  معدلةتجارية  محاصيلزراعة أي 
 .الحيوانات لتغذية وتستخدم

  
twothirds-as-change-uk/news/uk/politics/dramatic.co.independent.http://www- على متاحة ا0صلية المقالة

html.7973432-testing-crop-gm-support-now. 
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  العلمي البحث

  الحشرية والمبيدات للحشرات المقاوم التبغ في المندمج الجين تحول

  

ً  المعدلة المحاصيلب مختصةال السابقة الدراسات في متعددةال جيناتلل الوراثي تحولال في ةرابطال الببتيدات استخدام فعالية ظھرت  .وراثيا
 لتعبير بروتينال متعددة ناق)ت لعمل رابطة ببتيداتك LP4/2A و 2A الزراعية للعلوم الصينية ا7كاديمية من وزم)ؤه صن ھيي استخدم

  .)mG2-EPSPS( تيفوس ي)جال مقاومة وبروتين )BT Cry1Ah( ةيحشرال المقاومة بروتين

 

 ا7ستحالة خ)ل من التبغ فيوراثياً  ھاتلاحباست قامو )pHAG, pHLAG, pGAH and pGLAH( اندماج ناق)ت أربعة فريقال صمم

 من ووجدوا .تحويلھا تم نسخة ٥٢٩ مجموع على الحصول وتم .)ا0جرعية البكتيريا بوساطة الوراثي (التحول ا0جروباكتيريام بوساطة
 أيضاً  ُوجدو .ا0عشاب ومبيدات الحشرات ضد جيدة مقاومة أبدى وراثياً  المعدل التبغ أن البيولوجية المقايسة فحصو الجزيئي الفحص خ)ل
 من أعلى LP4/2A بواسطة ةمرتبطال الجينات تعبير مستوى كانو .واحد وقت في تعبيرھم تم ا7ندماج ناقل في الموجودين الجينين أن

 .الفردي الناقل عن كثيرا يختلف 7 وكان ٢A بواسطة المرتبطة الجينات

  
 .com/content/a2k20v61l7301142/.springerlink.http://www على متاح البحثي المقال
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  تك بيو كروب وراء ما

  المبرمج ياالخ( موت عملية تفسر المائية النباتات

  

 )Aponogeton madagascariensis( المائي الدانتيل نبات في الفسيولوجية Hحداثل وثائق أول كندا في دالھوزي جامعةب علماءال قدم

 كجزء والنباتات الحيوانات جميع في تحدث للغاية منظمة عملية يھ المبرمج الخ)يا موت .)PCD( المبرمج الخ)يا موت على تنطوي التي

 .للبيئة واستجابةً  الطبيعي، التطور من

 

 العملية ة)حظلم مفصلوالتلوين ال فوتوغرافي تصوير المايكروالوالخلية الحية طويل ا0مد  تصوير ھاوفريق وناوارديناجأرونيكا  تستخدما

ً  يبدأموت الخ)يا المبرمج  أن وجدواو .بالكامل  أو ةأربعوفي النھاية تتبقى  لخروج،على اثم تعمل  عروقالالمحاطة ب المناطق في دائما

 اللون، يختفيحدث موت خ)يا مبرمج  مالك ولكنلونھا وردي ) non-PCDالمبرمجة ( غير الخ)يا وكانت .قعروال عن بعيداً  خ)يا ةخمس

 .خضراءالو ورديالصبغة ال من ك)ً يختفي  ،الموت المبرمج للخ)يا من ا0خيرة المرحلة فيو .الكلوروفيل يبقى ولكن

 

 الب)زمي الغشاء نھاريوالغشاء العصاري (التونوب)ست) في نھاية المطاف  تمزقي ،في كل خلية قمنا بم)حظتھا" وناوارديناج قالتو

 من ساعة ٢٤ وبعد ،يالب)زم غشاءال تقلصي حتى لكلوروفيلأول اختفاء ملحوظ ل منبدءاً فقط  ساعة ٤٨ا0مر  يستغرقو .الخ)ياالمحيط ب

  ".الخلية جداريختفي  الحدث ھذا

 

 .abstract-com/1471.biomedcentral.http://www/2229/12/115 على البحثي المقال اقرأ
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  إع(نات

  الوبائية النباتية الفيروسات على عشر الثانية الدولية الندوة

  

التطور وتحت عنوان  .الوبائية النباتية الفيروسات على عشر الثانية الدولية الندوة )IITA( ا7ستوائية للزراعة الدولي المعھدسيستضيف 

 وھذا. مضادة جديدة ومتأصلة وعن وبائيتھا ومكافحتھا فيروسية أمراضظھور  على الندوةستركز  النباتية، الفيروسات ةكافحمو والبيئة

ً  تؤثر ھاولكنفحسب  المحاصيل إنتاجتخرب  7 التيو العالم وحول أفريقيا في الفيروسية Hمراضل السائدة الحالة في لتفكيرل  على أيضا

 .الدوليالتجاري  التبادل

 

 وعالمية افريقية استراتيجية لوضع الطريق وتمھيد الفيروسية ا0مراضمكافحة ل والتقنيات المعارف أحدث لتبادل منتدى الندوةكما ستقدم 

  .والتي تعاود الظھور الناشئة النباتية الفيروسية ا0مراض لمكافحة

 



 .org/web/ipve/home.iita.http://www على ادخل المعلومات، من لمزيد
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  "البذور جودة "ضمان حول تدريبية دورة في للترشح دعوي IARI معھد

  

 ضمان"حول  )MTCنموذجية ( تدريبية دورة إلى الدولةاMدارات الزراعية ب منالمرشحين ) IARI( الزراعية لبحوثل الھنديالمعھد يدعو 

للعاملين على  فرصة توفيرعلى  ةالتدريبالدورة ستساعد  .نيودلھيب المعھد في ٢٠١٢ أغسطس ٢٤-١٧الفترة من  في نظمستُ  "البذور جودة
 .الفنية مھاراتھم وصقل البذور جودة تقييم إجراءات فھمل تطويروالقائمين على عمليات ال المحللينو البذور اختبار

  

 pdf.18072012-in/files/Nominations.res.iari.http://www بزيارة قم الحدث، حول التفاصيل من لمزيد
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  بالدولة الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق

 نامية دول خمس أعلى في الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق ISAAA الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقات لحيازة الدولية الھيئة نشرت

 الضوء تسلط صفحتين - إلى - صفحة من ملخصات في وباراجواي والصين والھند وا0رجنتين البرازيل وھم الحيوية للتكنولوجيا مستخدمة

 المساحة( الحيوية التكنولوجيا محاصيل تسويق عن الفھم وسھلة موجزة بيانات الملخص ويتضمن .وراثياً  المعدلة المحاصيل تسويق على

 :ISAAA ٤٣ موجز على المحتويات جميع وتستند .دولة كل في مستقب)ً  منھم وا7ستفادة زراعتھم على والتصديق )وا7عتماد المنزرعة

ً  المعدلة / الحيوية بالتكنولوجيا المنتجة للمحاصيل العالمي الوضع  .جيمس ك)يف تأليف ،٢٠١١ عام ورثيا

  

 على بالدولة الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق ملخص بتنزيل قم

asp.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/default.http://isaaa. 
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  والتنظيم العلوم أفريقيا: في الحيوية التكنولوجيا حول الثاني الدولي المؤتمر

  

 نقل تشجيعإلى المؤتمر  يھدف .إثيوبياب أبابا أديس في ٢٠١٣ مايو في أفريقيا في الحيوية التكنولوجيا حول الثاني الدولي المؤتمر عقديُ س

Mنشاء و ؛العالم وبقية يينقفريا0 العلماء بينالمدى  قصيرةالمنح والتبادل العلمي وبرامج التدريب  تبادل وتيسير وبدء أفريقيا في التكنولوجيا
 المشورة تقديملو ؛المتحدة الو7ياتجامعات ومعاھد و الكبرى الصحراء جنوبجامعات ومعاھد دول  بين والشراكة الزراعي للحوارمنصة 

من المنظمين للمؤتمر  شركاءال شمليو .وا7قليمي الوطني ىالمستو على المؤسسية واMص)حات السياسات دعم إلى تھدف التي السياسية
رابطة تعزيز و RUFORUMمنتدى الجامعات اMقليمية و FARA الزراعية البحوث ومنتدى ا0فريقي ا7تحادالحضور: بين المتحدثين 

 .جوما وكاليستوس ساكس جيفريو ASARECA البحوث الزراعية في شرق ووسط أفريقيا

  

international-T/Events/2nd-S-and-int/en/Dossiers/CTA.cta.http://knowledge- على ا0صلي اMع)ن شاھد

regulation-and-Science-Africa-in-nologyBiotech-on-conference 
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  تذكيرية رسائل

 البطاطا على بناءً  لOغذية: البيولوجية التقوية خ(ل من واسع نطاق على المغذيات توصيل – IFPRI معھدل عشر الحادي لخصالم

  البرتقالية

  

جاء  .والتغذية والريفية ةيالزراع تنميةال توسيع نطاق سلسلةل ) الملخص الحادي عشرIFPRI( ا0غذيةلبحوث سياسات  الدولي نشر المعھد

 الضوء يسلطوھو  ،البرتقالية البطاطا على بناءً : لHغذية البيولوجية التقوية خ)ل من واسع نطاق على المغذيات توصيل عنوانالملخص ب



دول العامرة بالسكان ذوي ال في واسع نطاق المنتشرة على والمعادن لفيتاميناتل التغذية نقص من للحد البيولوجية التقوية استراتيجية على
  .البطاطا مثلتمثل المحصول ا0ساسي للفقراء  المغذية بالعناصر غنيةغذائية تطوير أصناف  طريق عن نخفضالدخل الم

  

through-widely-nutrients-org/publication/delivering.ifpri.http://www- على ادخل المعلومات، من لمزيد

biofortification. إلى اذھب المنشور، لتنزيل 

pdf.org/sites/default/files/publicaAons/focus19_11.ifpri.http://www. 

    



  للجفاف المقاوم لقمححالة ا :وراثياً  معدلة جديدة عشوائية صفات تقييم

  

ً  المعدلة الذرة قيمة تحللمراجعة  داكوتا نورث جامعة في العلماء نشر  شاكياسومادور استخدم المؤلفين  .مختلفةتنمية  مراحل في وراثيا

 كل خ)لالنقود  فيتكمن  للجفافالمقاوم  القمح قيمة أنووجدوا  الحقيقية لخياراتل حدين وذعشوائي  نموذجدال  بروسو ويلسون وليامو

 .التنمية مراحل من مرحلة

  

  pdf.edu/bitstream/128033/2/AAE691.umn.http://ageconsearch في ورقة وتحميل التفاصيل، من لمزيد

  

  

  ةالحيوي التكنولوجيا من الناتجة ا�غذية على IFIC مؤسسة ھاتفيديو

  

 التكنولوجيا حول المتداولة ا0سئلة على ا0طباءإجابات تضمن ت فيديو طائشر ٥(المنظمة الدولية لمعلومات ا0غذية)  IFICمؤسسة  أنتجت

عملية ؛ الفوائد ا0طفال؛ الحساسية؛ الس)مة؛ الغذائية: الحيوية التكنولوجياالمتعلقة ب التالية المواضيعتغطي الفيديوھات و .الغذائية الحيوية
  .الع)مات وضعالتوسيم أو 

  

 التالية الروابط على FoodInsight.org موقع على منشورة الخمسة الفيديوھات جميع

aspx.org/biotechvideos.foodinsight.www  

aspx?topic=New_Foodinsight_org_New_Foodinsight.org/Newsletter/Detail.foodinsight.http://www  

 

 

  ا�فريقية الزراعة استراتيجيات حول كتاب إط(ق

  

 الكتابصدر  .أفريقيا في الزراعة لتحسينالمختلفة  ا7ستراتيجيات يتناول منشور )IFPRI( غذيةالمعھد الدولي لبحوث سياسات ا0 أطلق

 لتحقيق كنظام الزراعة وھو يصف ،القطرية الدراسات من ا7قتصاد قطاع نظر وجھات ا0فريقية، الزراعة وأولويات استراتيجيات عنوانب

 أمراً  الحيواني واMنتاجا0ساسية  الغذائية المحاصيلإنتاج  صبحسي ،كنقطة ارتكاز الزراعةفمع اعتماد  .أفريقيا في الفقراء لصالح النمو

  .الخاصة بھم ا0سرالفقراء ب ا0فراد ربطعلى  القطاعات ھذهالفريدة ل لقدرةل نظرا المرجوة النتائج لتحقيق أساسياً 

  

  .agriculture-african-org/blog/strategies.ifpri.http://www على IFPRI لـ الصحفي البيان شاھد

 


