
  ٢٠١٢اغسطس   10                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 من ا�رز العالميا�نتاج : زيادة والزراعة ل�غذية المتحدة ا�مم منظمة •

 الفاو والمنظمة الدولية للتنوع الحيوي يناديان بتعزيز استدامة وتنوع ا�غذية •

 ا-نتاج في جنوب آسيا وأفريقياالمحسنة ترفع أصناف العدس  •

 في آسيا وأفريقيا الغذائي العالميتقود برنامج لتحسين ان جو�ية ميشيجامعة  •

  

  أفريقيا

 ةنتائج جيدتظھر لفيروسات التجارب الحقلية لنباتات الكاسافا المقاومة ل •

 الساحرة في تنزانياللحشيشة مقاومة البذور إط6ق ال •

 في أفريقيا SIMLESAلتطوير الحبوب يضيف توسعات لبرنامج  CIMMYTمركز  •

 في أوغندا Aبرنامج التقوية البيولوجية يقلل من نقص فيتامين  •

 مخاطر صحية وبيئيةھا ل تالتكنولوجيا الحيوية ليس يصرحون: الخبراء •

 لموزل نتاج ا�فريقيا-زيادة الجينوم من شأنھا تسلسل قراءة  •

  

  ا�مريكتين

 لمكافحة الجفافستخدام التقنيات الزراعية �تدعو  للغذاء العالمية الجائزةتيني الحائزة على ركاثرين بي •

 إنتاج الوقود الحيويفي النبات بغرض لجنين يستحدثون إنزيم يقلل محتوى الالعلماء  •

 الوقودفي الكربون من أمريكا يصدرون مقياس قومي لنسبة انخفاض  اءعلم •

 بفترة حفظ أكبر مع شركة ھندية لتطوير طماطمشركة أركاديا بيوساينس تتعاقد  •

 في مقاومة ا�مراض حيويالوراثة ال6جيني له دور علم  •

  

 آسيا والمحيط الھادئ

 وقتأقرب في  وراثياً  المحورةالمحاصيل دعم : AGRIون بمعھد الفيتناميالخبراء  •

 في الھندالسورغم ذرة إنتاجية يزيد  ICRISAT مشروع •

 في الصين يعلمتواصل الال-ع6م وحول تفاعل اورشة عمل  •

 للقمح والبذور الزيتيةكروب ساينس تسعى -قامة مركز تحسين باير  •

 وراثياً المعدل ومزايا المحاصيل  Btالـ  لباذنجانالفوائد المحتملة يطلعون على مزارعي الفلبينيين  •

  

  أوروبا

 وراثياً بشأن المحاصيل المعدلة لبرتغال اتقرير نشر  •

  شجر الصفصاف ونبات الحشيشة الفضية من ٢٠١٣إنتاج الطاقة الحيوية لعام يرلندا تعلن خطة أ •

  

  البحث العلمي

 وتأثيره على سلوك تغذية النحل الطنان وراثياً  ةحورماللطماطم لالجيني تدفق البتقييم  ونقومالعلماء ي •

 ةكاثر الحشرات المفترسعلى تطور وت Btـ ذرة التأثير  •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 ا�عشاب الصينيةستخدام الطبية �مطالب الدعم تالتكنولوجيا الحيوية  •

  

  إع+نات

 ٢٠١٢بيو كوريا  مؤتمر •

 الواحد وا�ربعونة" حديثال أساليب البحوث الزراعيةو ا�وروبيلمجتمع ا"مؤتمر  •

  

  رسائل تذكيرية

 التكنولوجيا الحيوية بالدولة اتجاھاتوحقائق  •

   



  عالمياً 

  من ا�رز العالميا7نتاج والزراعة: زيادة  ل3غذية المتحدة ا�مم منظمة

 
ً جاء  "٢٠١١التي تحققت عام الفائقة �رز النتائج لا-نتاج العالمي تجاوز يمن المرجح أن " �غذية ا�مم المتحدة لمنظمة تقرير ل ھذا وفقا

�رز لا-نتاج العالمي الكلي انخفاض شأن بتوقعاته من المنشور  ٢٠١٢مع ذلك راجع عدد يوليو . ومتابعة سوق ا�رز )الفاووالزراعة (
  ھذا العام.

  
 ٧٫٨نتاج ا�رز إلى نحو الفاو -توقعات من التي خفضت وفي الھند، الطبيعية ا�مطار الموسمية ھو السبب الرئيسي فإن للتقرير،  وفقاً و

جميعھم شھد يقد ونيبال، وجمھورية الديمقراطية الشعبية جمھورية كوريا كمبوديا وتايوان وأيضاً لمليون طن. كما تدنت توقعات ا-نتاج 
  .٢٠١٢ا-نتاج عام في  انخفاض

  
 اXسيوية ا�خرىالدول نب العديد من اجب وإندونيسيا وتاي6ند* الرئيسيالصيني البر  سجليمن المتوقع أن  فإنهمن حيث مكاسب ا-نتاج، و

  %.٣٢زيادة بنسبة استراليا بينما سجل إنتاج ن العام السابق ع %٣بنسبة ج أفريقيا انتيزيد إا�نتاج. وسوف في زيادة 
  

  الشعبية. الصين جمھورية تديرھا التي المناطق *البر الصيني الرئيسي أو القارة الصينية: ھي

 

 متابعة. للدخول على تقرير /http://www.fao.org/news/story/en/item/154122/icodeشاھد البيان الصحفي للفاو على 

market-publications/rice-ions/ricehttp://www.fao.org/economic/est/publicat-، ادخل على سوق ا�رز

rmm/en/-monitor.  
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 الفاو والمنظمة الدولية للتنوع الحيوي يناديان بتعزيز استدامة وتنوع ا�غذية
 

 ةنظم�اتعزيز استدامة إجراءات فورية لاتخاذ إلى الحيوي في الدعوة الدولية للتنوع مع المنظمة ) (الفاو والزراعة منظمة ا�غذيةتعاونت 
 .الكوكبالصحة العامة على البشر وتحسين صحة وذلك ل غذيةوتنوع ا�الغذائية 

 
الزيادة  إلى أن مشكلة اطعام هفيتمت ا-شارة و، استدامة ا�نظمة الغذائية والتنوع الحيويبعنوان  كتاب في تأليفت المؤسستان اشتركو
م اتدھور النظوالحيوي التنوع سرعة نقص  لكن. والغذاء كافية منالكميات ال من حيث توفير حد كبيرمتواجدة بأصبحت  يةالعالم يةسكانال

ئية. والغذا ةينظم الزراعجودة ال معالجةالضروري تجعل من ، ةالغذائي ةنظمالمتعلقة با� الناشئة القضايا الصحيةبا-ضافة إلى البيئي 
وا�وعية  القلبأمراض مثل السكري و ا�مراض غير المعدية ملحوظة فيالزيادة بال في جميع أنحاء العالم الفقيرة الغذائيةا�نظمة  وترتبط
 .الدموية

 
 للزراعة في العديدة ةجحاالنا�عمال  أنه بغض النظر عن، بالفاو المستھلك لتغذيةلقسم حماية ا ةرئيسيال ةموظفال، رلنجاميب راابارب وذكرت

مليون  ٩٠٠أكثر من ھناك  أنه في حين أن وأضافت. ليست مستدامةوا�غذية  الغذائية ةنظما� من الواضح أن، ا�خيرةالعقود الث6ثة 
مليار باثنين يقدر ما و، أو السمنة يعانون من زيادة الوزن –شخص  مليار ١٫٥نحو  –أكثر منھم يوجد ، من الجوع في العالم يعانون شخص

  .اليود وأالحديد أنقص و A فيتاميننقص  بما في ذلك الصغرىسوء التغذية بالمغذيات  منشخص يعانون 
  

 ا�نظمة استدامة. لتنزيل كتيب /http://www.fao.org/news/story/en/item/153694/icodeشاھد المقالة ا�صلية على 
  .http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf اذھب إلى، الحيوي والتنوع الغذائية
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  آسيا وأفريقياا?نتاج في جنوب المحسنة ترفع أصناف العدس 
  
ً  )ICARDAالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (قام  بإنتاج في جنوب آسيا وأفريقيا  ينالمحليمعاونيه إلى جنب مع  جنبا

قيا مثل شمال أفري حاسمالتغذية العنصر الزراعي ل وفيھا المحصيمثل في المناطق التي ا-نتاجية أصناف عدس جديدة ساعدت على زيادة 
  نتمي إلى عائلة البقوليات.تي تل اليصاالمحأحد وجنوب آسيا. العدس ھو 

  
قصيرة عدس إلى تطوير أصناف  ىدمما أ) 6BARIديش للبحوث الزراعية (جمع معھد بن ICARDAمركز  في جنوب آسيا، تعاونو

ھا ونصفأحادي كمحصول  ھانصفُيزرع في موسم ما بعد ا�مطار؛ عادة ھذه ا�صناف تزرع وعالية الغلة ومقاومة ل�مراض. وا�جل 
جزء من  خصيصتبلعديد من مزارعي بنج6دش لالعدس كما تتيح زيادة إنتاج ا�خرى. بيني (تداخلي) مع المحاصيل ل ومحصك اXخر

 مليون شخص ٥٫٥التقديرات إلى أن نحو تشير و. تھم للعثور على مناطق زراعة أخرىحاجمما يقضي على  لمحاصيل ا�خرىلأرضھم 
تحسين العدس الخاصة بتعاون معھد مباشرة من تكنولوجيات  ونيستفيدصغار المزارعين مليون شخص من  ١٫١ما يقرب من بما في ذلك 



BARI  مع مركزICARDA.  
  
زيادة البقوليات برنامجھم الخاص ب وحققا-ثيوبي للبحوث الزراعية المعھد في شراكة مع معھد  ICARDAتعاقد مركز في أفريقيا، و

لبقول في سلسلة القيمية ل IFPRI الغذائية السياسات لبحوث الدولي لمعھدادراسة وأوضحت التقليدي.  هنظيرعن ست مرات العدس إنتاجية 
طن في  ٢٣٧٧٧ تقدر بـإلى زيادة في إنتاج العدس  تلصدأ والذبول في إثيوبيا أدأصناف العدس عالية الغلة والمقاومة ل، أن ٢٠١٠ إثيوبيا

مع البقوليات  إثيوبيامدفوعات في العدس توازن  كبيربشكل تسھم محاصيل العدس . وتظھر الدراسة أيضا أن ٢٠٠٩/٢٠١٠موسم زراعة 
 جانب القھوة والسمسم.ب، اXنالمحاصيل التصديرية التي تتصدر أعلى 

  
  .lentil/-humble-the-of-magic-news/the-http://www.cgiar.org/consortiumلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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 في آسيا وأفريقيا العالميالغذائي تقود برنامج لتحسين ان ججامعة و7ية ميشي

 

. يحمل المشروع الجديد وآسيا في أفريقيا علماء زراعيينلتكوين  الزم6ء إنشاء شبكة من زمام المبادرة فيان ججامعة و�ية ميشيستأخذ 
 نوبل للس6م،على اسم نورمان بورلوج الحائز على جائزة سمى وھو م التعليم العاليلبحوث والتنمية الزراعية ببرنامج بورلوج لاسم 

الباحثين الزراعيين تدريب  وسيدعم البرنامج. ل�من الغذائيتنمية الدولية لمكتب االوكالة ا�ميركية ل ويحصل البرنامج على الدعم من خ6ل
 .على المدى الطويلالدكتوراه و الماجستير درجات في

 

 الحواجز قليلوت زيادة ا-نتاجية الزراعيةوھي:  مماثلة أولويات6ديش، جبنو ومالي وموزامبيق انا وأوغنداغ – ا�ولي الدول الخمسلدى 

 .التغذيةوتحسين  الريفية والتنمية نموالتسريع و للمنتجات الزراعية قائمة على السوقدقيقة مبادئ وتطوير  والنقل التجارية

 

ما يزيد عن الخمسين عاماً من جامعة و�ية ميشيجان الموارد، قائ6ً "لدى  اتاقتصادي وا�غذية و، أستاذ الزراعة صرح إيريك كراوفورد
وتصميم  أھدافوتتشابه دكتوراه التدريبية لدرجتي الماجستير والبرامج من ال يدعدالتنظيم على ونحن نعمل حالياً  ،في أفريقياالمشاركات 

برامج بناء القدرات و يةالتدريبالبرامج  وإدارة تصميمالتخطيط وبال جيدملمة بشكل . جامعة ميشيجان المبادرةمع أھداف  البرامجھذه 
  .مستقبلالتغذية المجا�ت الرئيسية ل، وھي وا�من الغذائي علوم ا�غذيةو النباتاتوتحسين تربية وخاصة في ، البشرية

  
food-global-new-lead-to-http://news.msu.edu/story/msu-اعرض البيان الصحفي لجامعة و�ية ميشيجان على 

effort/-security  
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  فريقياأ

  ةنتائج جيدتظھر لفيروسات لالتجارب الحقلية لنباتات الكاسافا المقاومة 

  

أفريقيا جنوب دول خاصة في  ةماھالل يصامحأحد ال، وھو سافااالكإنتاج التي تواجه المشاكل الرئيسية أحد أكبر  ةمسحة البنيالفيروس يعد 
الجيني سكات تقنية ا-أوغندا باستخدام الحقلية المحدودة في تجربة الالنبات التقدم المحرز في لعلوم دونالد دانفورث ذكر مركز . الصحراء

د في احصتم الو ٢٠١٠زراعة في نوفمبر ال. بدأت اتلفيروسلمقاومة  كاسافاأصناف ) لتطوير RNAiتدخل (مأو الحمض النووي الريبي ال
من تعاون المركز مع وتعد التجربة جزء . RNAi تقنية لفيروس باستخداملفعالة المكافحة العلى  دلي6ً التجربة نتائج وقدمت . ٢٠١١نوفمبر 

  ).KARI(كينيا بأوغندا ومعھد البحوث الزراعية ب) NaCRRI(المحاصيل بحوث موارد الوطني لمعھد ال
  
، ولذا سيكون في اليوم الواحدة سافا مرتين أو ث6ثافي أوغندا، نحن نأكل الك" NaCRRIأليكاي، قائد المشروع بمعھد تيتوس د. قال و

 ".حاسمة �ستمرار التقدم ا�قتصادي للبلد والمنطقةأمر سافا اسين إنتاجية الكوتحإنعاش 
 

 .http://www.danforthcenter.org/wordpress/?page_id=395&pid=10522اقرأ المزيد على 
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  الساحرة في تنزانياللحشيشة مقاومة البذور إط+ق ال

  
من قبل تنزانيا في العشبية الساحرة نباتات الحشيشة في تدمير من شأنھا المساعدة مجموعة جديدة من أصناف بذور الذرة التي تقديم تم 

  طن من الذرة في تنزانيا كل عام. ١٫٧إنتاج أكثر من على تؤثر الساحرة والحشيشة البذور تانسيد. إنتاج شركة 



  
. اتتناسب مع بيئة تنزانيسلتوصل إلى البذور التي لأن الشركة تعمل جاھدة في إجراء البحوث تانسيد قائ6ً بمدير ماشوري إيساكا صرح 

استخدم إنتاج الذرة ولكن إذا صاً مناطق خصومنطقة في الب6د و ١١أثرت بالفعل أكثر من الحشيشة الساحرة الضارة قد قال أن مشكلة و
البذور )، ستكون Komesha kiduha )TAN 222-Imazapyr resistant شركة مثلالمطورة بواسطة الن بذور الذرة والمزارع

  قادرة على تدمير ا�عشاب الضارة.
  

المتعددة مختلفة والظروف الجوية التربة الأنواع مع تناسب  ،الشمس والفول والسمسم وا�رز، وتباع الذرةوتنتج تانسيد بذور مختلفة من 
 من الزمن. فترة قصيرة جداً خ6ل نمو ال ھاويمكن

  
  .http://allafrica.com/stories/201208070279.htmlلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  في أفريقيا SIMLESAلتطوير الحبوب يضيف توسعات لبرنامج  CIMMYTمركز 

  
 زراعة لنظم المستدامة التقويةالخاص بلتوسيع برنامجه  )أفريقيا CIMMYT( والقمح الذرة لتحسينا�فريقي  الدولي المركزيخطط 
)، بعد أن شملت بوتسوانا ورواندا وأوغندا SIMLESA( أفريقيا وجنوب شرق في الغذائي ا�من لتحقيق والبقوليات الذرة محاصيل

  .بقيه الدولتمتد لكما وجنوب السودان 
  
بزيارة جابورون وبوتسوانا لتقديم مشروع  SIMLESAمنسق مشروع قام أشعياء نياجومبو يوليو،  ٢٥إلى  ٢٣الفترة من في 

SIMLESA  ويسعى حديثاً ا�متداد الممول وضع خطة عمل لمشروع لوبوتسوانا في طنية ة الويالزراعنظم البحوث مسؤولين إلى .
إثيوبيا وكينيا وم6وي وموزامبيق وتنزانيا، وتقاسمھا مع ، SIMLESAدول ا�ساسية بمشروع خمسة الستخ6ص الدروس من �المشروع 
 .متداددول ا�

  

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
http://blog.cimmyt.org/?p=8863&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fe

+BLOG+English+%29-+%28CIMMYT+ed%3A+CimmytBlog.  
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  في أوغندا Aبرنامج التقوية البيولوجية يقلل من نقص فيتامين 

  

على  CGIARلفريق ا�ستشاري لالزراعية بحوث القامت مؤسسة ھارفست بلس مع أحد عناصر برنامج ، ٢٠٠٩- ٢٠٠٧خ6ل العامين 
ً  )A4NHالتغذية والصحة (  ٢٤ من�كثر   Aفيتامين الحد من نقص البطاطا البرتقالية لمعرفة ما إذا كان بنشر  إلى جنب مع شركائھا جنبا

  في موزمبيق وأوغندا.مزارعة أسرة ألف 
  
كميات وفرت دليل قاطع على أن البطاطا البرتقالية لتقدم  جورنال أوف نوتريشنمجلة دراسة ھذا الشھر في تمت نشر بعد ث6ث سنوات، و

في الجسم في  Aفي مستويات فيتامين معتدلة  تاتحسنتم قياس و الذين يعانون سوء التغذيةا�وغنديين والنساء ل�طفال  Aكبيرة من فيتامين 
  بعض الحا�ت.

  
فيتامين يعانون من نقص من النساء  %٢٣من ا�طفال و  %٢٨تقدير نسبة مع  خطر كبيرتقع في ا�فريقية الدول أوغندا من بين وُذكر أن 

A .لنقص فيتامين يمكن وA  تؤدي إلى العمى والموتقد العين إصابات بسبب يومناعة ضعف الأن يؤدي إلى  ً  .أيضا
  

makes-potato-sweet-http://www.harvestplus.org/content/orange-شاھد البيان الصحفي لھارفست بلس على 
works-biofortification-case لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع ياسر إس6م على .y.islam@cgiar.org.  
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  مخاطر صحية وبيئيةھا ل تالتكنولوجيا الحيوية ليس يصرحون: الخبراء

  
) � تشكل أي مخاطر GM(بادي تيتيه أن ا�غذية المحورة وراثياً جوناثان الخبير البروفيسور صرح غانا، ب قد مؤخرا في أكرافي مؤتمر عُ 

مفتوح حول اللمنتدى لتحدث في ا�جتماع الشھري وعندما . خروجھا للسوقعليھا قبل أن التي ُتجرى مكثفة الختبارات نسبة ل6صحية 
إلى أن ا�غذية ) "تأثير التكنولوجيا الحيوية على إنتاج الغذاء"، وأشار بروفيسور تيتيه OFABالتكنولوجيا الحيوية الزراعية في أفريقيا (

عاما  ١٦التي تم استھ6كھا في العديد بما في ذلك الو�يات المتحدة ا�مريكية وكندا والبرازيل والھند والصين �كثر من المعدلة وراثياً 
ت كذلك على ليسھا ولكن سامة للحشرات فقط ثورينجينسيسبكتيريا الباسي6س لى أن أشار إكما دون أي تقارير عن آثار ضارة. كانت 



  -نسان والحيوانات ا�خرى.ا
  

  التكنولوجيا الحيوية لتجنب سوء الفھم.موثوقة عن بمعلومات العام الجمھور إمداد تيتيه الخبراء ووسائل ا-ع6م إلى كما دعا البروفيسور 
  

، ادخل على هفيسور تيتيلقراءة المزيد عن خطاب برو
-and-health-no-has-http://www.ghananewsagency.org/details/Health/Biotechnology

Expert/?ci=1&ai=47307-hazards-nmentalenviro.  
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  لموزلنتاج ا�فريقي ا?زيادة الجينوم من شأنھا تسلسل قراءة 
  

في  Genoscope الجينات لتسلسل الوطني الفرنسي المركز) وCIRADمركز البحوث الزراعية الفرنسي للتنمية الدولية (بعلماء نجح ال
المناطق الموز في أفريقيا وتحسين بحوث وبرامج آفاق جديدة في  وافتحت، وبذلك يكونوا قد نبات الموزالكامل لجينوم قراءة تسلسل ال

ً . وخرىا� تكون ذات يوليو س ١١الدراسة، فإن نتائج البحوث التي نشرت في مجلة نيتشر في التي تقود  ةھونت، الباحثنجليك دي � وفقا
  الموز.الصفات المختلفة بقيمة خاصة للعمل على تحسين 

  
ومقاومة  مثل الجفاف والمرضعادية الظروف المتحمل والسباطة ات القدرة ا-نتاجية وحجم صفھذه الشمل توأوضحت أنجليك قائلة "

إعادة تحليل الدراسات من ن يخراXن ثيباحالن يت الموز وتمكمن جينا جين ٣٦٠٠٠كثر من �الوصول إمكانية اXن قدم وھذا ي. اXفات
 الموز ا�خرى.أصناف على القائمة ث والمساعدة على تسريع البحبا-ضافة إلى الجارية من وجھات نظر جديدة، 

 

environment/agri-and-http://www.scidev.net/en/agriculture-على  SciDev.Netالقصة المقتبسة من 

1.html-production-banana-african-oostb-could-sequencing-biotech/news/genome رابط الدراسة الكاملة .
  http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7410/pdf/nature11241.pdfفي مجلة نيتشر: 
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 ا�مريكتين

 لمكافحة الجفافستخدام التقنيات الزراعية 7تدعو  للغذاء العالمية تيني الحائزة على الجائزةركاثرين بي

 

. الزراعيةلeنتاجية والتقلبات  ا�سعار العالمية على الجفاف قد أثرففول الصويا، و لذرةل ا�مريكية الزراعة على الجفاف تأثير عنبعيداً 

 جليكمانا�مريكية دان  وزارة الزراعةمع ا�مين السابق ب ٢٠٠٣عام  للغذاء العالمية الجائزة على الحائزة تينيربي قامت كاثرين ،وبالتالي

في  الشديدالجفاف  لمواجھة وا�دوات ال6زمة بالمعرفة المزارعينفي تجھيز  تساعدسالتي التقنيات الزراعية ودعم البحوث بالمناداة ب
 .الحقول

 

. للجفاف والغمرجديرة مقاومة  جديدةمحاصيل  أصناف الذين يطورون ينالزراعي للباحثين زيادة الدعم "علينات بيرتيني وجليكمان وقال

ا�حوال تقلبات  مواجھة في الطلب على الغذاء تلبية ا�ستمرار فيينوي  القطاع الزراعي إذا كان ضرورية ھذا البحث نتائجوستكون 
  الجوية."

 

ً ستدامة بيئيوالزراعة الم الزراعية لسوقادعم لموجھة الا�ستثمارات  على مواصلة ةمؤسسات الخاصالو اتالقرار يعنصا كما شجعوا  ا
 .ا�من الغذائيتحقيق الفقر و الحد من يؤدي إلىوھو ا�مر الذي س الناميةالدول ا�قتصادي في  النمومن شأنھا رفع التي و

  

  .http://www.politico.com/news/stories/0812/79420.htmlاقرأ المقال ا�صلي على 
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 إنتاج الوقود الحيويفي النبات بغرض لجنين يستحدثون إنزيم يقلل محتوى الالعلماء 

 

" المؤشرات التخليقية للجنين تقنيعيعمل على "جديدة  نزيمإا�مريكية لطاقة ) بوزارة اBNL(الوطني بمختبر بروكھافن العلماء استحدث 
محتوى  ھذا ا�نزيميخفض . للغاية لكسراصعبة بالنبات الحيوية تكون المادة التي  النباتية جدار الخلية اتمكونأحد ھو اللجنين ، وبفعالية
ما يسھل تحويل المادة الحيوية مما يجعل م جدار الخليةب الحيويةالمادة  ھضمقابلية  زيادةيعمل على و في جدار الخليةبشكل كبير  اللجنين



 .إلى وقود حيويالنباتية 

 

 ويسكونسن جامعةب نووي رنين مغناطيسيفريق بالتعاون مع بروكھافن من مختبر  فريق من العلماءبقيادة  جون ليو-جتشانقام عالم ا�حياء 

. نجحا�رابيدوبسيس لم ي فيإدخاله عند  لم ولكن ٢٠٠٩عام خاص بھم  نزيمإ ھندسةعلى سابقاً  فريقالعمل قد و. البحث في أعمال

 %.٢٤إلى  بنسبة تصلا�رابيدوبسيس  في اللجنين محتوىيقلل  جديد نزيمإالفريق  اكتشفو

 

 تركيب � يغير هولكن فعاليةب في النباتيقلل المحتوى الكلي للجنين بالتالي وھو  دون تمييز اللجنينمؤشرات  ليعدإنزيمنا بت"يقوم  وقال ليو

 .اللجنين

  

المزيد من التفاصيل حول ھذا البحث متاحة على 
http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=1439&template=Today.  
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 الوقودفي الكربون من أمريكا يصدرون مقياس قومي لنسبة انخفاض  اءعلم

 

 الدولي المعھدو ميلون جامعة كارنيجيو ماينوجامعة  إلينويوجامعة  كاليفورنياوجامعة  مختبر أوك ريدج الوطنيبباحثون ال أصدر

 .الوقود في الكربون انخفاض لنسبة قوميالتي تخطط لوضع مقياس الدراسات  سلسلة من) IFPRI( الغذائية السياسات لبحوث

 

 يثانولمثل ا- الموارد المحلية حل محلسي الوقود في الكربون مقياس انخفاض أن مختبر أوك ريدج الوطنيمن  ير الطاقةخبليبي بول  وقال

 الواحد. برميلدو�ر لل ٢٢لـ قيمتھا التي تصل  ن الطاقةاأممصاريف إجراءات وفر مما سيالنفط المستورد، والكھرباء والغاز الطبيعي و

 

التي  المحاصيل المزارعين على زراعة عيشجسيعمل على ت الوقود في الكربون انخفاض لنسبة قوميالمقياس ال أنأيضاً  ويتوقع الباحثون
على  يخفف الضغط من شأنه أنوھذا . الوقود الحيوي في أسواق محاصيل الغذائيةال من بيع بد�ً  وقود إلى للتحويل خاصبشكل  اسبتتن

  المنحلة.راضي الزراعية ل�مربحة  خيارات المزارعين مع منح أسعار المواد الغذائية

  

  .http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10289شاھد البيان الصحفي لجامعة كاليفورنيا ديفيس على 
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  بفترة حفظ أكبر مع شركة ھندية لتطوير طماطمشركة أركاديا بيوساينس تتعاقد 

  

من  هلتطويربيوساينس وشركة بيوسيد الھند أركاديا تأمل شركة التقنيات الزراعية ) ھي ما LSL(طويلة الطماطم ذات فترات الحفظ ال
في طريقھا تتلوث معظم المنتجات الزراعية اليوم إما "الرئيس التنفيذي لشركة أركاديا المدير العام وريك راي، إقال مسعى تعاوني. خ6ل 

لفترات أركاديا تقنية . للمستھلكين تھاوقيمھا مما يقلل من مذاقھا نضجبدء قبل ُتقطف  أومما يقلل من قيمتھا للمزارع والبائع،  لمستھلكينل
  ."في نفس الوقت لمنتج النھائيلية ائالغذالقيمة نكھة والتحسين ى مع الفاقد للحد ا�دنتقليل الحفظ الطويلة من شأنھا 

  
تقليل "على ا�صناف الجديدة تعمل من المتوقع أن ف، (الحراثة) TILLINGتسمى متقدمة تقنية تحسين استخدام تقنية فحص وومن خ6ل 

 لمستھلكين."ل ھالوصو عندوطازجة � تزال ناضجة بالكامل ولف في دورة ا-نتاج مع ضمان منتجات اتالوالفاقد 
 

bioseed-and-biosciences-release/arcadia-http://www.arcadiabio.com/news/press-اطلّع على 
tomato-life-shelf-long-develop-india-research .لمزيد من التفاصيل  
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 في مقاومة ا�مراض حيويالوراثة ال+جيني له دور علم 
 

 Epigenetic( المتغير الجينشفرة في  ةيدعدغيرات تعنه  نجمي ةضرمملبكتيريا أن التعرض  لكوس معھدبمن العلماء  اكتشف فريق
code (ھذه التغيرات كانتو. الجين تعبير ساعد في السيطرة علىتالحمض النووي  في البيوكيميائيةالتوجيھات من طبقة  ووھ، للنبات 
ھام ) Epigenome( بالتالي فھذا يوحي بأن الجينوم المتغيرو، اتجھادضغوط وا-لل النبات استجابة الجينات المسؤولة عن نشاط بسبب

 .الحيوية وغير الحيويةضد الضغوط  مقاومة في تطوير



 
ثابتة  مجرد مجموعة كونيقد � الجينوم المتغير ھذا يعني أن قائ6ً " لك لتحليل الجينوموجوزيف إيكر، قائد فريق البحث في مختبر ستحدث 
أن  حالةببناء  خريناXباحثين ال نتائجمع  نانتائج. وتقوم التوجيھات بناًء على التجربةھذه عادة كتابة وسيلة - أيضاً إنما ، والتوجيھاتمن 

  حمضنا النووي." على بصمة تركت تجارب الحياة
  

  .http://www.salk.edu/news/pressrelease_details.php?press_id=575اقرأ البيان ا-ع6مي على 
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  آسيا والمحيط الھادئ

 وقتأقرب في  وراثياً  حورةالمالمحاصيل دعم : AGRIون بمعھد الفيتناميالخبراء 

 

في  ةمختلف مناطق إيكولوجيةعدة في ) GA21و  BT11و  NK603و  MON89034المحورة ( الذرة أصناف زراعة بعد عامين من
 مع مقارنة المزيد من المزاياكان ھناك بل ، على البيئةالمحورة وراثياً  الذرة من أي ضرر نتجأنه لم ي الزراعية الوراثةمعھد ذكر ، فيتنام

ھذه  الب6د فوائدحتى تجني المحورة على نطاق واسع محاصيل لا زراعةين على الفيتنامي العلماءبالتالي يشجع والمحورة.  غير المحاصيل
 .في أقرب وقت التكنولوجيا

 

ً محاصيال تسويق تأخيرفيتنام على  � ينبغيه أن، معھدالرئيس ، ھام ھوي لو. د وقال  إدارة المخاطرتم وضع قوانين وقد  .ل المحورة وراثيا

محاصيل ال -ثبات أنكافي  وقت، وھذا ١٩٩٦عام منذ  على نطاق واسعالمحورة محاصيل ة العازرتم و ١٩٨٠عام منذ وا�مان الحيوي 
 الحيوي.والتنوع  -نسانعلى ا آمنةالمحورة وراثياً 

 

المحورة محاصيل زراعة ال أنه تم قالالمحورة وراثياً ومحاصيل تأييده لل عن، آخرزراعي خبير ، شوانتونج  فوبروفيسور الأعرب كما 
مثل  الناميةالدول وكذلك  الھندوالصين و مثل الو�يات المتحدة ةكبيرال ا�قتصاداتدول  بما في ذلك سنواتالدول لعدة في كثير من وراثياً 
  ر.وميانما الفلبين

  

goes-technology/25376/vietnam-http://english.vietnamnet.vn/en/science-المقال ا�صلي متاح على 

plan.html-development-gmo-with-ahead.  
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  في الھندالسورغم ذرة إنتاجية يزيد  ICRISAT مشروع

  
باسم استغ6ل الفرص  المعروف ،)ICRISAT( القاحلة شبه ا�ستوائية المناطق في المحاصيل لبحوث الدولي المعھد مشروعتمكن 

ذرة نتاج أصناف من إ ،)HOPEالكبرى وجنوب آسيا (أفريقيا جنوب الصحراء دول الدخن في السورغم ونبات إنتاجية ذرة حسين لت
 الحبوب محاصيل إنتاجيةمما أدى إلى ارتفاع متوسط  ،سوقالوتحسين روابط ؛ المحاصيلممارسات إدارة تطوير الغلة؛ وعالية سورغم 
  .٢٠١٠ عام منذ% ٢٠ بنسبة ا�ع6فإنتاجية و% ٤٠ بنسبة

  
فيول  المھاتماوجامعة  الزراعية ماراثواداجامعة ( الوطنية والمؤسسات ھنديةات الو�يال من العديد مع وثيقة شراكةب المشروعكما يرتبط 

ما يقرب من ستھدفة في الھند، ممناطق المشروع على ستى يركز و). السورغم] والمديرية الوطنية لبحوث ذرة MPKV[كريشي الزراعية 
 .قبل أن يبدأ المشروع %١٠ نسبة ا�صناف المحسنة مقابل% المناطق التي تزرع ٣٣نسبة 

  
increased-to-leads-news/hope-http://www.cgiar.org/consortium-على  CGIARشاھد البيان الصحفي لـ 

yields/-sorghum.  
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  في الصين يعلمتواصل الال?ع+م وحول تفاعل اورشة عمل 

  

تجاه الكائنات التواصل العام السلبي بيئة واجھة لم ٢٠١٢يوليو  ٢٤ا-ع6م" في بكين تفاعل و يعلمالتواصل ال"ورشة عمل حول تم عقد 
، وكان العلماء على عزيز فعالية التواصل مع الجمھورتللكبار علماء التكنولوجيا الحيوية النباتية  ھاعقدوقد تم في الصين.  وراثياً المعدلة 
  مع وسائل ا-ع6م.التحاور مھارات التواصل با-ضافة إلى مبادئ والصينية  ات ا-ع6ميةممارسدراية بال

  



التطورية الوراثية وا�حياء معھد و الصينية للعلوم الزراعيةا�كاديمية و معھد التكنولوجيا الحيويةورشة العمل علماء كبار من حضر 
اللقاءات المفاجئة "ومعھد الحجر الحيواني والنباتي، وشاركوا في  الصينبالزراعية ات مركز السياسو )CASوا�كاديمية الصينية للعلوم (

  واللقاءات الحصرية.
  

لعلماء كيفية أن يفھم ا من المھم جداً للغاية، فومفيدة ھذه الورشة ھامة " من معھد التكنولوجيا الحيويةدافانج  جبروفيسور ھوانوصرح 
ورشة العمل: انتھاء البيولوجيا الجينية والتنمية بعد التطورية الوراثية وا�حياء من معھد  جالتعامل مع الصحفيين." وقال بروفيسور جيان

 الصلة." وثيقوللغاية نه مفيد إ ،ھذا النوع من التدريب قبلعلى مثل  لصح"أنا لم أ
 

 .http://www.chinabic.orgلمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في الصين، قم بزيارة 

  

  ] رسال لصديق | تقييم ھذه المقالةإ [

 

 الزيتيةللقمح والبذور كروب ساينس تسعى ?قامة مركز تحسين باير 

 

. وتأمل ستراليابأالغربية  في فيكتوريا والبذور الزيتية لقمحتحسين ل مركز نشاء-مليون يورو  ٢١ساينس  بوتستثمر شركة باير كرس
 .ظروف ا�ستراليةلللتعايش مع اومحسنة نتاجية أعلى إذات  جديدة أصنافالشركة تطوير 

 

، ونحن والبذور الزيتية القمح علىالعالمي الطلب يد ازت مع"قائ6ً  بايركروب ماتياس كريمر، رئيس وحدة ا�عمال في شركة صرح د. 
 الضغوط البيئية في ظل ا�زدھارقادرة على وا�مراض و اXفات أكثر قدرة على تحملو الغلة جديدة عاليةأصناف  نحو إنتاج جھودنا نوجه

ر صدi مُ أكبر وثاني  للقمح رصدi مُ ثالث  أكبرصنف باعتبارھا تُ الزراعية و الدول المصدرة للمنتجات أكبرأحد أستراليا ھي " .الجفاف مثل
  .للبذور الزيتية

  

البيان الصحفي لباير كروب ساينس متاح على 
http://www.bayercropscience.com/bcsweb/cropprotection.nsf/id/EN20120808?open&l=EN&ccm=

500020  

  

  ] رسال لصديق | تقييم ھذه المقالةإ [

  

ً المعدل ومزايا المحاصيل  Btالـ  لباذنجانيطلعون على الفوائد المحتملة مزارعي الفلبينيين   وراثيا

  
جامعة لوس بانوس الفلبين ب لمقاوم لحشرة حفار الساق والثمارباذنجان الـمعدل وراثياً ا ةوس6م وتطورمعلومات عن فوائد م يقدتم ت

)UPLB (� يالمزارعأعمال مجلس محافظة أول مؤتمر لفي جميع أنحاء الب6د خ6ل مزارع كثر من مائة) نPFAC ( في السادس من
  بينجويت.في  جامعة و�ية بينجويت، � ترينيدادب ٢٠١٢الماضي أغسطس 

  
لية اXوالتكنولوجيا و ، أھمية الباذنجان في الب6دبجامعة لوس بانوس وراثياً دراسة مشروع الباذنجان المعدل دي تايلو، قائد لورد . دناقش 

ا�قتصادية والبيئية  هوفوائد متعددةالحقلية القع التجارب اموفي  تهوأھمي ضعهوو في الفلبينتطويره  يةوكيف الباذنجان المعدلالتي ُيزرع بھا 
فستكون ، قانونل خاضعمعدل وراثياً محصول ك هأند. تايلو يمكن زراعته، أوضح متى  عندما سأل أحد المزارعينو. المحتملة والصحية

ً المعدل زراعة الباذنجان    .ويل�مان الحيالتنظيمية الوطنية وكا�ت التتم الموافقة عليھا من قبل وقتما متاحة للمزارعين  وراثيا
  

مبيدات اXفات)، لأقل استخدام أكبر و أعلى ودخلإنتاجية (المحورة وراثياً زراعة الذرة من المكتسبة ا�قتصادية والبيئية كما عرض الفوائد 
بشكل عام منذ زراعة إنتاج الذرة في الب6د زاد فإن مكتب ا-حصاءات الزراعية، بواسطة على البيانات المسجلة  بناءً ذكر د. تايلو أنه و

ً كما ھو مجال ا-نتاج بينما ظل  ٢٠٠٣الذرة عام    .تقريبا
  

 ونشاركيلمزارعين "إلى جعل اا�رز والذرة والمزارعين من برامج الزراعة "أكثر استجابة" �حتياجات إلى جعل  PFACتھدف اتفاقية 
 بقوة" في ھذه البرامج.

  

أو قم بالمراسلة  http://www.bic.searca.orgأو التكنولوجيا الحيوية في الفلبين، قم بزيارة  Btلمزيد من المعلومات حول باذنجان الـ 
  .bic@agri.searca.orgعلى 
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  أوروبا

ً بشأن المحاصيل المعدلة لبرتغال اتقرير نشر   وراثيا

  

لبرتغال. يحتوي التقرير ل) GAIN(العالمية لمعلومات الزراعية اشبكة تقرير وزارة الزراعة ا�ميركية ھيئة الزراعة الخارجية بأصدرت 
ً للمحاصيل المعدلة  ةمنتجدولة ثاني أكبر تعد التي  في البرتغالوراثياً عدلة النباتية والحيوانية المالسلع تجارة على تقييمات لقضايا  في  وراثيا
ً وا�تحاد ا�وروبي.  المرسلة لزامية ا-ا-خطارات بناًء على ، %٦٠بنحو المعدلة وراثياً المساحة المزروعة بالذرة  تدازفقد للتقرير،  وفقا

 المزارعين.بواسطة 
  

لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل نسخة من التقرير على 
ortugal%20Biotech%20Standing%20http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/P

2012.pdf-19-Report_Madrid_Portugal_6. 
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 من شجر الصفصاف ونبات الحشيشة الفضية ٢٠١٣إنتاج الطاقة الحيوية لعام يرلندا تعلن خطة أ

 

 الصفصاف محاصيل زراعة مساعداتمنح ل ٢٠١٣ الحيويةالطاقة خطة إنتاج  عن إط6قجمھورية أيرلندا ب الزراعة أعلنت وزارة

إنتاج الطاقة في  محاصيلھكتار من  ٣٢٥٠ زراعةخطة ا-نتاج  دعمت. ووقود الحيويللة محتملر دامص لذان يعدانال الفضية الحشيشة
 .٢٠٠٧منذ عام  الب6د

 

ً وو  مساعدةمن شأنه ال ٢٠١٣لعام  الطاقة الحيويةإنتاج  خطةلالمبكر ط6ق فإن ا�، كوفيني سيمونلوزير الزراعة وا�غذية ا�يرلندي  فقا

على اتخاذ  المحتملين نمزارعيللفرصة  وفر. كما سيفي أيرلندا الطاقةمحاصيل  في تطوير قطاع ٢٠٠٧منذ  لتقدم المحرزا-ضافة لعلى 
  .٢٠١٣في  محاصيل الطاقة زراعةبشأن مبكر  قرار

  

على  بإيرلنداشاھد المقال الصحفي لوزارة الزراعة وا�غذية 
http://www.agriculture.gov.ie/press/pressreleases/2012/august/title,66041,en.html.  
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  البحث العلمي

ً  ةحورملطماطم الالجيني لتدفق القومون بتقييم العلماء ي   وتأثيره على سلوك تغذية النحل الطنان وراثيا

  

ً محاصيل الحدة مخاوف زراعة أ وغالباً � تتم ل الجينات المحورة في البيئة والتي قد تؤثر على وظيفة الملقحات. اقتناھو  المعدلة وراثيا
ً  على نطاق واسع في الطماطمي تدفق الجيندراسة ال الوطنية ا-يطالية من الوكالة وزم6ؤه إس. أرابيا عالم قام ال. المحورة وراثيا

ً تجارب لتقييم إمكانية تدفق الجينات من نباتات الطماطم بإجراء ) ENEAالجديدة (كنولوجيات للت ، متوافقة جنسياً الللنباتات  المحورة وراثيا
  طنانة.النحلة ال سلوكعلى  المحورة وراثياً تقييم أثر الطماطم لو

  
لدراسة  يكنظام نموذجمن الباثي6س ثيرونجينيسيس  Cry3Bb1ية المحورة بالبروتين لحشرللمبيدات امقاومة الاستخدم الفريق الطماطم 

ً محورة الطماطم الصنف بين  جين ا�صطناعي الحادثھالت والتھجين ؛ وراثياً  حورةغير المالطماطم و البريمن النوع  ھاأقاربو وراثيا
ً المحورة غير النحلة الطناطة بين الطماطم المحورة وبواسطة  حورة الطماطم المالتھجين بين خ6ل ھجينة أي أصناف تم إنتاج يلم . وراثيا
معدل ، تم قياس وراثياً حورة من النباتات المالمحورة أكثر غير المستقبلة النباتات من ر يكثالفي ا-عداد حيث كان ھناك والبرية.  ھامع أقارب

الفريق اخت6فات كبيرة في ولم يجد . %٥٫٤٧±  ٤٫٣عند المحورة غير المحورة والنباتات بين طنانة سطة النحلة الاالتلقيح الخلطي بو
  .المحورة وغير المحورةتغذى على النباتات المسلوك تغذية النحل 

  
الطناط أن يعمل لنحل لذكر، ويمكن تكاد تإلى النباتات البرية �  وراثياً حورة تدفق الجينات من الطماطم الم يةالفريق أن احتمالاستنتج و

على سلوك تغذية النحل غير المحورة، والطماطم غير المحورة � تؤثر والطماطم وراثياً حورة الطماطم المبين كوسيط تلقيح خلطي 
 الطنان.

  

  .x/abstract-http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744.7348.2012.00559أ ملخص الدراسة على اقر
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  ةكاثر الحشرات المفترسعلى تطور وت Btـ ذرة التأثير 

  

 Orius(لحشرة المفترسة اتطور وتكاثر على تأثير التغذي بالنباتات المحورة وراثياً من جامعة �ردة لم بيلين وزم6ؤه ادرس الع
majusculusالباحثون بقياس آثار ا�ولى، قام تجربتھم . في وراثياً محورة ا�عشاب العلى المتغذية  سائفرالأيضاً عند تغذيھا على ) و

 محورةأو غير  وراثياً محورة غذائية تحتوي على حبوب لقاح بأنظمة ھم تعلى خصوبة الحوريات عن طريق تغذي وراثياً حورة الذرة الم
طور على تدون فريسة ب وراثياً  حورة وغير المحورةياسه تأثير حبوب اللقاح الماموا بق-عداد الثاني، قوفي افريسة. البا-ضافة إلى 
على فريسة المسببة بواسطة ال Btبروتين الـ آثار ا�خيرة حددت التجربة و. الحشرة البالغة حجموووزن التناسل ونسبة  ھمبقاءو الحوريات

سوس العناكب المتغذي على مواد نباتية محورة وغير باستخدام  الحشرة البالغة حجموووزن التناسل ونسبة  ھمبقاءو الحورياتتطور وقت 
  .وراثياً  محورة

  
 يسالشبكة الغذائية ل أومن حبوب اللقاح وأ من خ6ل أوراق النباتات Oriusبواسطة حشرة  Btالـ وأظھرت النتائج أن التغذية على بروتين 

تم و. تطور الحشرةفي المقابل، لوحظت آثار إيجابية على خصوبة ووقت و. تھاوخصوبوتطورھا  المفترسةالحشرات أي تأثير على بقاء  اھل
 Btمواد نباتية على  تتغذحينما تطور الحوريات ، وانخفض وراثياً حورة على المواد النباتية الم تعندما تغذ الحشراتتحسين خصوبة 

 .Btوسوس العناكب المتغذي على مواد نباتية محورة ببروتين الـ 
  

  .http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964412001600اقرأ المقالة البحثية على 
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  ما وراء كروب بيو تك

 ا�عشاب الصينيةستخدام الطبية 7مطالب الدعم تالتكنولوجيا الحيوية 

 

ً أيطلق عليه ما  وأ باعشا�طب مثل ي  ٢١ سنوية تبلغ حوالي مبيعاتدر مما ي، ا�دوية الصيني سوقمن % ٤٠نحو  الطب التقليدي يضا

، للرعاية الصحية السكان من% ٨٠ إلىيستخدمخ ما يصل  حيث خرىا�سيوية بعض الدول اXفي يوجد بنسبة كبيرة . كما أنه مليار دو�ر
ً جاء  وھذا ما  ، وذلك جزئياً ىخراXكن اما�في  أقل طب ا�عشاب بصورة قبول يتمفقد  ومع ذلك .)WHOة (لمنظمة الصحة العالمي وفقا

 .الجودةالقلق بشأن بسبب أيضاً وعليه قاعدة دليلة أو دليل أساسي  عدم وجود بسبب

 

جودة الو معاييرال لتحسين التكنولوجيا الحيويةيستغلون  الباحثين الصينيين تفيد بأن العالميةمنظمة الصحة نشرة  في ةمقالجاءت  ولكن
الصيني  الطبالقائم على . وسيعمل البحث والتطوير ةمتينله قاعدة دليلة  التقليدي الطب الصيني الدولي بأنالبحوث  قناع مجتمع-ئية الدوا

فعالة ضد ة بيولوجيالوصول �كتشافات زيادة فرص على ، المتحدة ا�مريكيةالو�يات بصحة المعھد الوطني لل ل منوموالم ،التقليدي
  .وتطور ا�دويةكتشاف ھائلة � ميزةأمراض محددة، وھو ما يمثل 

  

  .en/-http://www.who.int/bulletin/volumes/90/8/12/020812لمزيد من المعلومات قم بزيارة 
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 إع+نات
  ٢٠١٢بيو كوريا  مؤتمر

  
 سانإيل مدينة  في 4F~3، رقم إثنين، مركز المعارض كينتكسفي  ٢٠١٢سبتمبر  ١٤-١٢في الفترة  ٢٠١٢مؤتمر بيو كوريا عقد يُ "س
  ومنتدى ا�عمال (الشراكة وا�عمال/عرض التكنولوجيا).و معرضو شمل ا�نشطة مؤتمرتوسكوريا الجنوبية. ب

  
كما سيقدم من وكوريا الجنوبية والخارج. متحدث ورؤساء وھيئات  ٢٠٠أكثر من  مع محاضرة ٤٢و  مسار ١٧برنامج المؤتمر يتضمن 

والطاقة  والطب التجديدي كلينيكيا-فرص لمناقشة واكتساب أحدث المعلومات عن مختلف المواضيع بما في ذلك اللقاحات والتجارب ال
  الصناعية.والنظم والسياسات والكائنات المعدلة وراثياً الحيوية 

  
-Nextن برنامج ع) NCGC( وراثياً عدلة المركز الوطني للمحاصيل المعن الكائنات المعدلة وراثياً بواسطة  سيتم تنظيم مؤتمر

Generation BioGreen 21  كوريا الجنوبية تحت عنوان "المحاصيل المعدلة في ً �زمة الغذاء العالمية". الرئيسي الحل تمثل  وراثيا
ً الكائنات المعدلة قانون و؛ وراثياً المحاصيل المعدلة وتسويق الوضع الراھن لتنمية محاضرات عن ث6ث المؤتمر ويشمل  اXفاق و؛ وراثيا

 .وراثياً المعدلة الجيل القادم لمحاصيل  يةالمستقبلوستراتيجية ا�
 



ى لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، قم بزيارة الموقع الرسمي للمؤتمر عل
okorea2012.org/2012/intro/intro.htmhttp://www.bi  من كيم من مركز معلومات -تواصل مع آنسة سويرجى الأو

  szk0027@gmail.comالتكنولوجيا الحيوية الكوري على 
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 الواحد وا�ربعون" لحديثةا الزراعيةأساليب البحوث و ا�وروبي"المجتمع مؤتمر 

 

 ستارا في ٢٠١٢ سبتمبر ٢٨إلى  ٢٤من  الفترة في وا�ربعون الواحد حديثةال الزراعية البحوث وأساليب ا�وروبي المجتمع مؤتمرسيقام 

 لحاأصحاب المص للجمع بين فرصة يكونوف سو في مجال البحوث الزراعية منھجية البحث. سيتناول المؤتمر سلوفاكياب لسنا

بحوث إنتاج  نياتقات وتمنھجي معزراعة النباتات  تكنولوجياتتطوير و النباتيةوالبيئة  المحاصيلبيولوجيا م وفي عل والمتخصصين
المراحل التي  التطورات الحديثة في الضوء علىيسلط جدول المؤتمر س. كما بيئة متغيرةوسط الطاقة الحيوية وا�ع6ف و ا�غذيةمحاصيل 
 .البيئيةالفيزيولوجيا والوراثة و لبيولوجيا الجزيئيةعلوم االحالي لالوقت  إنجازاتات باستخدام نباتتحسين التسبق 

  

  /http://www.esna.uniag.skلمزيد من المعلومات، ادخل على 
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  رسائل تذكيرية

  التكنولوجيا الحيوية بالدولة اتجاھاتوحقائق 

  

 خمس أعلى في الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائقلالثالث  صدارا- ISAAA الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الھيئة نشرت

 تسلط صفحتين - إلى - صفحةبعدد  ملخصتتكون سلسلة الوقائع من  وشيلي.ميانمار وبوركينا فاسو والمكسيك وكولومبيا  وھم نامية دول

ً  المعدلة المحاصيل تسويق على الضوء  الحيوية التكنولوجيا محاصيل تسويق عن الفھم وسھلة موجزة بيانات الملخص ويتضمن .وراثيا

 ٤٣ موجز على المحتويات جميع وتستند .دولة كل في مستقب6ً  منھم وا�ستفادة زراعتھم على والتصديق )وا�عتماد المنزرعة المساحة(

ISAAA: جيمس ك6يف تأليف ،٢٠١١ عام ورثياً  المعدلة / الحيوية بالتكنولوجيا المنتجة للمحاصيل العالمي الوضع. 

  

 على بالدولة الحيوية التكنولوجيا واتجاھات حقائق ملخص بتنزيل قم

asp.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/default.http://isaaa. 

 


