
  ٢٠١٢اغسطس   24                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 %٦بنسبة  يرتفع شھر يوليولا�غذية مؤشر أسعار  •

 العالمي الوضع الغذائي انناقشالفاو ومجموعة العشرين ي •

 ممتدة خطة عمللتطوير  آرائھما+ستشاري يناشد أصحاب المصالح بتقديم  CGIARفريق  •

  أفريقيا

 كينيا في وراثياً قانون توسيم المنتجات المعدلة  •

 لمستوى التاليل تنمية أفريقياب ينھضس التكنولوجيا الحيوية اعتماد: اموج •

 في أفريقيا النمو ا+قتصادي مفتاح وة ھيالزراعبحوث التنمية  ا+ستثمار في: الزراعية للتنمية الدولي الصندوق •

 في أوغندا التكنولوجيا الحيويةحول  ورشة عمليجري  PBSبرنامج  •

 وراثياً المعدلة  ا�غذية س=مةحول ورشة عمل في مصر  •

  

  ا�مريكتين

 كندا في Agrisure Vipteraالموافقة على زراعة الصفة المكدسة*  •

 إنتاج الطاقة المتجددة مشروع لزيادة ١٠٦ دعما�مريكية ت وزارة الزراعة •

 وراثياً  ةفي كندا معدل الكانو+ اتنباتمن  95% •

 المبيداتالحد من استخدام واFنتاجية  زيادةل في المكسيكأداة ھامة  لتكنولوجيا الحيويةا •

 B فيتامينال Fنتاجنباتية  نماذج ونطوري فلوريدا جامعةبالباحثون  •

  

 آسيا والمحيط الھادئ

 تركياھو السائد  لتكنولوجيا الحيوية الزراعيةل الخاطئالفھم  •

 في تاي=ند الزراعية سياسات التكنولوجيا الحيويةوتنفيذ صياغة سير بطء  •

 القطن لحصاد تتجاوز أعلى رقم قياسيباكستان  •

 وراثياً المعدلة  الكانو+ ا�غذية المشتقة منب لسماحلتقديم اIراء لدعو ت FSANZھيئة  •

 

  أوروبا

 الفطري البطاطسمرض سرطان  قيودتلغي  الشمالية ايرلندأ •

 التكنولوجيا الحيوية الزراعيةتطوير  فيترغب روسيا  •

  
  البحث العلمي

 سافااالكالمسحة البنية في نباتات  مرضضد  RNAiمقاومة الناشئة من ال وضحت دراسة •

 الفوسفورأكثر كفاءة في امتصاص يطورون أرز  IRRIء بمعھد العلما •

 فريستهو العنكبوت في Bt الـ بروتين تراكميستنتجون  الباحثون •

   

  تكما وراء كروب بيو 

 ا�مريكية الكستناءشجرة في إنقاذ ا�مل  عطيت التكنولوجيا الحيوية •

  
  إع+نات

 جبورلود. نورمان  2012لغذاء العالمية لجائزة الحوار مع الفائز ب •

 ؟الحديثة للتكنولوجيا الحيوية ھي بحاجة ھل  – المستدامة الزراعة ندوة حول •

 القمح وراثة لمعرفة المزيد عن تدريبيةدورة  •

  

  رسائل تذكيرية

 ةغذائيبالعناصر الالمحسنة  وراثياً حول محاصيل ا�ع=ف المعدلة  ٤١رقم  K لجيبكتيب ا •

 ISAAAعلى موقع  متاحة اIن التكنولوجيا الحيويةحول  K الجيبالنسخ المحدثة لكتيبات  •

 في الو+يات المتحدة الجفافحا+ت  رصدموقع إلكتروني ل •

    



 عالمياً 

 %٦شھر يوليو يرتفع بنسبة ل غذيةا�مؤشر أسعار 

 

وقد ارتفع ، الغذائية العالميةسلع الدولية لل سعارا�في لتغير الشھري لھو مقياس ) (الفاو والزراعة �غذيةمنظمة اب ا�غذيةمؤشر أسعار 
 نقطة ١٢ أعلىما يعد  يوليو، وھوشھر  نقطة في ٢١٣على متوسط  ؤشرالم حصل. ومن ا+نخفاض بعد ث=ثة أشھر% ٦ بنسبة تصل إلى

  .السابق مقارنة بالشھر

 

% تقريباً ٢٣عقب ضرر الجفاف رفع أسعار الذرة بنسبة المتحدة  في الو+يات محصول الذرة التدھور الحاد فيفإن توقعات ، للفاو وفقاً و
شھر من  نقطة ٣٤% أو ١٢، فقد ارتفع سعره بنسبة الشھرفي نفس  السكر راسعالفاو �في مؤشر  حادةالزيادة كما تم اعتبار الو. يوليشھر 

 .%١٩بنسبة زاد  الذي القمحفي يوليو ھو  ھاسعرارتفع التي ا�خرى  المحاصيل. وأحد نقطة ٣٢٤ يقدر بـ مستوى جديد يونيو إلى

 

  نقطة. ٢١٨٫٤وھو  ٢٠٠٨مر به في مارس وقت من أعلى  نقاط  5بـ أقل يوليو + يزال لشھرا�غذية  مؤشر أسعار ومع ذلك، فإن

  

إلى  وصول. لل/h�p://www.fao.org/news/story/en/item/154266/icodeعلى  منظمة ا�غذيةشاھد البيان الصحفي ل

  .home/foodpricesindex/en/-http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfsالتقرير، ادخل على 

 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 
 الفاو ومجموعة العشرين يناقشان الوضع الغذائي العالمي

 
باFضافة إلى دولة  ١٩( رئيسية في العالم اقتصاداتأعلى  من الدول ذاتدولة  ٢٠من مكونة مجموعة ھي  )G-20مجموعة العشرين (

انتشار  في ظل زمة الغذاءالمحتمل � سيناريوالمناقشة على  (الفاو) والزراعة مع منظمة ا�غذيةجنبا إلى جنب ستعمل ، )ا�وروبي ا+تحاد
عام التي حدثت  أسعار الغذاءزيادة تجنب تكرار `غذية لاFمداد العالمي لتأثيره على في الو+يات المتحدة و نطاق واسعلى ع الجفاف
٢٠٠٨. 

 
في  في سبتمبر ا+ستجابة السريعة الدعوة لعقد اجتماع يمكنف الوضعتطلب إذا أنه ، الفرنسية الزراعة في وزارة ينمسؤولحد ال� وفقاً و

 .قرنالنصف  على مدىا�سوأ الحالة  – الو+يات المتحدةب الجفافحالة  ضوء
 

 بدوره وھذا. لجفافإذا استمر ا تفاقمي أنا من شأنه ھذوالو+يات المتحدة بوفول الصويا الذرة  سعارالمفاجئ � تصاعدرصد البالفعل وقد تم 
ً ؤثر سي ، بلغت ٢٠١١من عام  اعتباراً ، فوفول الصوياذرة ومصدر لل منتجكبر أالمتحدة  الو+ياتوتعد . محاصيلال أسعار تصديرعلى  أيضا

ھذه لصادرات الو+يات المتحدة كانت و، إجمالي اFنتاج العالمي من% ٣٠أكثر من  وفول الصويا من الذرة إنتاج الو+يات المتحدةنسبة 
 .إجمالي الصادرات العالمية من% ٤٠ تمثل أكثر من المحاصيل

 
سيتأثرون على وجه الخصوص  الناميةالدول في غير القادرين الفقراء وفإن ، واشنطنب الغذائية السياسات لبحوث الدولي لمعھدلاً وفق
  .اليومية لسعرات الحراريةأولي ل مصدرك ھذه المحاصيل علىم اعتمادھبسبب  الزراعية للسلع المرتفعة والمتقلبة ا�سعارب

  
  .h�p://www.bignewsnetwork.com/index.php?sid/208258477شاھد المقال ا�صلي على 
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  لتطوير خطة عمل ممتدة آرائھما<ستشاري يناشد أصحاب المصالح بتقديم  CGIARفريق 

  
بتقديم آرائھم ، والجھات المعنية لحاأصحاب المصوتحديداً  لجمھورا) CGIAR( الدولية الزراعية للبحوث ا+ستشاري الفريقاتحاد ناشد ي

  ) للتنمية الزراعية المستدامة.SRFالنتائج (ات وا+ستراتيجيإطار مسودة في +عتبارھا 
  

برامج الوربط أداء  ا�ولوياتو العواقبمع التركيز على تحديد  SRFمد مشروع على وضع خطة عمل لحالياً  CGIARاتحاد ويعمل 
الحالية والمستقبلية داخل البحث  اتمن اتجاھفي كل تلك خطة العمل ؤثر ستمستوى النظام. بالنتائج على  CGIARالخاصة بـ بحثية ال

CGIAR . الرئيسية لـ وثيقة الأنھا ستكون وبماCGIAR ھمعلى تقديم م=حظات ينقادر واكونأن يلح اأصحاب المصمن ريد فإن المنظمة ت 
  على الوثيقة أثناء عملية الصياغة.

  
المسودة في التشاور حول وثيقة سيجري خ=ل ا�سبوع ا�ول من شھر سبتمبر. وسودة مللالوصول ستتاح لھم إمكانية  ليسجقاموا بالتالذين 
  سبتمبر. ٣٠- ٢٤في الفترة  من التشاورئيسية الناشئة وسيكون ھناك مناقشة حول القضايا الر ٢٠١٢ سبتمبر ٩-٣الفترة 



  
للتسجيل، يرجى زيارة الرابط 

=dDJ4VVl0bWhIdFkxNVZVaWFTVU1QZ1E6MQ#https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey

gid=0 لمزيد من المعلومات، ادخل على .-say-your-have-you-needs-news/cgiar-http://www.cgiar.org/consortium

research/-our-of-direction-future-the-about.  
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  فريقياأ

ً قانون توسيم المنتجات المعدلة    في كينيا وراثيا
  
. وزارة الزراعة ا�ميركيةب العالمية الزراعة معلومات شبكةفي تقرير صادر عن كينيا دولة لالزراعية الحيوية حالة التكنولوجيا عرض تم 
سياسة الاستخدام ا�نشطة البحثية وستيراد والنقل وشمل وا+الحقلية لتجارب التي تمت الموافقة عليھا لا�حداث بالتقرير قوائم عرض و

ً توسيم  قضيةالتقرير بشكل خاص على وركز ة. يالحكوم من عندما قامت حكومة كينيا  ٢٠١٠عام  مسألةت ال. بدأالمنتجات المعدلة وراثيا
ً ا�توسيم +ئحة تتطلب  نشرب) KEBSالمكتب الكيني للمعايير (خ=ل    .غذية أو ا�ع=ف أو المكونات المعدلة وراثيا

  
لوجود العرضي لھناك تقليص ، فأكثر صرامةتوسيم قانون ت فرض ٢٠٠٩عام ل الوطني ل`مان الحيويقانون الاللوائح الحالية التي عدلت 

من وجود نسبة بدائية أقل  عندالتوسيم الخالي من التعديل الوراثي فقط استخدام يمكن و %؛١-٥بنسبة عليھا  ةموافقالتي لم يتم الل`حداث 
الدستور عيار إلى ممسند يجب أن يكون و ؛�خرىحجم خط المكونات االمعدلة وراثياً بنفس إلى المحتويات التوسيم شير أن يينبغي و%؛ ١

  .CAC/GL 76 2011الغذائي 
  

 $) و/أو السجن لمدة + تزيد على عشر سنوات ٢٣٥،٣٠٠عشرين مليون شلن كيني (تتعدى الغرامات + قانون الصارم ھذا الكما يفرض 
 .وخفض إمداد صناعة ا�ع=ف والثروة الحيوانيةالذرة رفع أسعار يحظر والمعدلة وراثياً لذرة لالتجارة مع الدول المنتجة ويحظر 

  

يمكن مشاھدة تفاصيل ھذا الخبر على 
/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annhttp://gain.fas.usda.gov

2012.pdf-16-ual_Nairobi_Kenya_7.  
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  لمستوى التاليلتنمية أفريقيا ب ينھضاعتماد التكنولوجيا الحيوية سا: موج

  
التالي مستوى ال=نتقال إلى لم والتكنولوجيا والعلتبني ، القادة ا�فارقة لين بأفريقياالرائد ا�كاديميينأحد دعا البروفيسور كاليستوس جوما، 

إمكانية تطور الى كيفية  مشيراً  ٢٠١٢أغسطس الرابع عشر من كينيا في ب قدم ھذه الدعوة خ=ل محاضرة عامة في نيروبيوقد . التنميةمن 
  العلمية مثل التكنولوجيا الحيوية. من خ=ل تبني ا+بتكاراتا�فريقية ا+قتصادات 

  
استفادت بعد اعتماد محاصيل التكنولوجيا الحيوية. قد لدول ل ةمختلفالقتصادات ا+إلى أن مشيراً الحالية ا�دلة العلمية  اموجبروفيسور قدم 
آثار حدوث إمكانية ة دراسبھا ل ي كلفتالمختلفة الدراسات الالتكنولوجيا الحيوية بعد تجاه الصارم  موقفهبدأ تخفيف حتى ا+تحاد ا�وروبي و

"محاصيل وقال جوما . لمحاصيلل أي آثار سلبيةه + يوجد أنمستنتجاً سلبية لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية على صحة اFنسان والبيئة 
ً التكنولوجيا الحيوية أو المحاصيل المعدلة  وفي . التقليديةالمزروعة بالوسائل صيل المحاالخاص بالخطر لھا نفس وضع في ا�ساس  وراثيا

  ".غير مقصودة على البيئةإيجابية نتائج لھا بالفعل أن محاصيل التكنولوجيا الحيوية تظھر ا�دلة فإن الواقع، 
  
ولم تم دفعھا سياسياً في جميع أنحاء التي تم فرضھا الحالية القوانين  أنا إلى مو، أشار جوراثياً �غذية المعدلة افيما يتعلق بمتطلبات تنظيم و
الذي يجب أن تتوقف فيه أفريقيا عن "لقد حان الوقت  لعرض الذي قدمهل هصيلخفي توقال البروفيسور مدى م=ءمتھا. في  النظر بعنايةيتم 

�ن العلم التحرك علينا ينبغي و .التكنولوجيا الحيوية محاصيلفوائد اعتماد بالفعل التي تظھر الموثوقة البحث في ا�دلة العلمية تبدأ والك=م 
ً قد أثبت بالفعل أن المحاصيل المعدلة   ".البشر أو البيئةعلى ليست ضارة  وراثيا

 

. لمزيد من المعلومات، يرجى http://www.youtube.com/user/AfriCenter/videosاستمع لمحاضرة البروفيسور جوما على 
  .jodhong@isaaa.orgالتواصل مع 
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 مفتاح النمو ا<قتصادي في أفريقيا وة ھيالزراعبحوث التنمية ا<ستثمار في الزراعية:  للتنمية الدولي الصندوق

 

) R4D( الزراعية التنميةفي بحوث  زيادة ا+ستثماراتأن كانايو نوانزي . ، د(IFAD)رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية صرح 

  .بين الشباب البطالةو الفقر موجة معالجة فيأن تساعد و الذي طال انتظارهالزراعي  التحولفريقيا � حققتأن  من شأنھا

 

 المزيد من المواردوضع من أفريقيا  خجلت يجب أن + نوانزي قال، إيبادان في) IITA( للزراعة ا+ستوائية المعھد الدوليوفي خطابه ب

ً أرادت إذا  الزراعيةوالتنمية للبحوث  ة... التنمي فيا�ساس حجر  يھ الزراعيةالبحوث . وقال "الخضراء ا�فريقيةالثورة  تشھد أن حقا
 ا.فيھ ستثمرن يجب أنالتي و التنمية نقلت التي وھي الوسيلة

 

 إيجابي تأثير لھاسيكون مثل ھذه ا+ستثمارات . IITAمعھد  مثل المؤسسات البحثية لتجديد +ستثماراتا بتأييد دعوات نوانزي كما قام د.

ً تقوم و للزراعة جذبھمت يمكن أن تكنولوجيات محسنةاستحداث  عن طريق على الشباببسيط  التحديات الراھنة  حلم لقدراتھبناء ب أيضا
 استثماراتعوائد يأتي ب، في البحوث الزراعية دو+ر يستثمر أن كل نوانزيد. قال ، الدراسات البحثية عن نق=ً و. ل`من الغذائي والمستقبلية

 .أفريقيا جنوب الصحراءدول  في دو+رات ٩ حواليتقدر ب

 

) غرب ووسط أفريقيا( المؤسسةب سئول التواصلم g.atser@cgiar.orgآستر على  ودوينجالتواصل مع  برجاء، لمزيد من المعلومات

  اً).دولي( المؤسسةب سئول التواصلم o.jeffrey@cgiar.orgعلى أوليفر تي  جيفريمع  أو
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  التكنولوجيا الحيوية في أوغنداحول ورشة عمل يجري  PBSبرنامج 

  
الوعي حول رفع مستوى والصحفيين لالتواصل يوم واحد للعلماء والمزارعين ومختصين لمدة لقاء نظم ا�مان الحيوي بتنظيم برنامج قام 

لقوانين ابمناقشة التكنولوجيا الحيوية الجھات المعنية بقامت . ل`مان الحيويومناقشة أھمية وجود قانون  فوائد التكنولوجيا الحيوية
اموا بتحديد الكفاءة الحالية ل`مان قكما  .لفجوات الموجودة في ھذه السياساتوالسياسات الرئيسية المتعلقة بالس=مة ا�حيائية وتحديد ا

  لتدخل في تعزيز القدرات.لالمناطق المحددة التي تحتاج الحيوي في الدولة و
  

وقتاً طوي= بالرغم من تقدم خذ أفي أوغندا تمان الحيوي قوانين وا�طر المؤسسية ل`الوخ=ل ا+جتماع، +حظ المشاركون أن عملية وضع 
ً ومنتجات التكنولوجيا الحيوية. في تحسين ن يالباحث  محاصيل ٥" دراسة على NARO" حوث الزراعيةالوطنية للبالمنظمة تجري  حاليا
  تجارب ميدانية. ١٣سافا والبطاطا والقطن تغطي االموز والذرة والكتشمل 

  
الوطني للعلوم والتكنولوجيا، التحديات التي تواجه تطوير أوغندا ، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس إيتشورويوليوس . داستعرض 

حول لجمھور ل محدودوالوعي الفھم العن  ا+عتماد الكبير على البحوث العامة وتطوير المنتجات فض=ً والتي تتضمن التكنولوجيا الحيوية 
لتوجيه استخدام مان الحيوي الحاجة إلى قانون ل`على ، PBSبرنامج  ة، منسقسينجوبا تيريزا. د توأكد. التكنولوجيا الحيويةفوائد 
كما في مجال التكنولوجيا الحيوية. التواصل استراتيجية خطط تعزز من المشاركين للتفكير في ت ، وتحدتكنولوجيا بطريقة آمنة ومستدامةال

المخاطر المحتملة مع توضيح  وفي الوقت المناسب ةدقب للجمھورضمان نشر المعلومات ب التكنولوجيا الحيويةبناشدت الجھات المعنية 
 المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية.

  

  .t.sengoba@cgiar.orgلمزيد من المعلومات، تواصل مع تيريسا سينجوبا، منسقة برنامج نظام ا�مان الحيوي في شرق أفريقيا على 
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ً المعدلة س+مة ا�غذية حول  في مصر ورشة عمل  وراثيا

 

 التكنولوجيا الحيويةمعلومات  مركزبواسطة " وراثياً  المعدلة ا�غذيةس=مة  ضمان آلياتحول " يوم واحدلمدة  عملتم تنظيم ورشة 

القطاع ة وأفراد من ا+جتماعيالعلوم و علوم الحياةفي ن وباحثورشة العمل  حضر. ٢٠١٢ أغسطس ١٥في ) EBICبمصر ( المعلومات
 اآثارھوالتعديل الوراثي  تكنولوجيا اتجاھات تهاقشوتضمن الموضوع الذي تم منالجامعيين والخريجين. ط=ب الو ووسائل اFع=م الخاص

  .المصرية الزراعةالمتوقعة على 

 

الو+يات ب وا�دوية ا�غذية دارةF ةالبرامج الدوليمكتب  – الشرق ا�وسط وجنوب أفريقيامكتب د. ليلى عيسى، المدير اFقليمي لقامت 
ً ھندسة بيولوجيمال ل`غذية FDAإدارة الخاصة ب إجراءات التشاور إطاربتفسير ، )FDA( المتحدة Fدارة  يالسياس بيانال نأقالت و. ا

ً تقليديالمزروعة  يةغذا�ل مثمثلھا  آمنة تكون يجب أن ا�صناف الجديدة أنينص على  ١٩٩٢ا�غذية وا�دوية لعام   يتم تقييم ،ومن ثم. ا



 .التقليديةمن ا�صناف نظيراتھا  نسبة إلى الجديدةا�صناف 

 

ستشارة + بحاجةالجديدة المھندسة وراثياً  النباتيةا�صناف اً المشتقة من ھندسة بيولوجيمالا�غذية  مطوريعلى أن  المدير اFقليمي توأكد
 وأوضحت أن. التسويقمرحلة  قبلبشكل مناسب  التنظيميةا�مور مشكلة تتعلق بالس=مة أو  أي للتأكد من حل التسويققبل  FDAإدارة 

ووفقاً لد. ليلى فإن إدارة ا�غذية  .الجديدة المنتجاتس=مة  للمساعدة في ضمان ةطوعيتتشاور إجراءات  وضعتقد  FDAالـ إدارة 
ً المحاصيل المعدلة  حول ا+ستفساراتفي  لمساعدة مصر ُمسخرةتكون وا�دوية س   .وراثيا

 

 
 

nabdallah@e-أو التواصل مع د. نج=ء عبد g على  bic.net/-http://www.eلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع 

bic.net. 
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   ا�مريكتين

  في كندا Agrisure Vipteraالموافقة على زراعة الصفة المكدسة* 
  

 ™Agrisure Viptera™ 3220 E-Z Refugeالصفة المكدسة لشركة سينجينتا زراعة الكندية على فحص ا�غذية وافقت وكالة 
من % ٩٥لمنتج على من اكل كيس يحتوي . كنداوحفار الذرة في حرشفية ا�جنحة لمكافحة اIفات عمل مزدوجة آليات التي تحتوي على 

  % الباقية على الصفة.٥+ تحتوي نسبة الـ والصفة المعدلة وراثياً التي تحتوي على  ةالذرة الھجين
  

بشكل السيطرة  ھايمكنالمكدسة والتي أثبتت أن الصفات  ٢٠١١و  ٢٠١٠جريت في التي أُ الحقلية نتيجة التجارب إلى  اً استندالموافقة جاءت 
 .٢٠١٣الزراعة بكميات محدودة لموسم اً متاحالھجين الصنف كون يوف الذرة. وسعلى دودة فعال 

  

  .وراثياً  المعدل الكائن في واحد جين من أكثر نقل تتضمن وراثي تعديل صفة: مكدسة صفة*

 

على شاھد الخبر لمزيد من التفاصيل 
http://www.syngenta.com/country/ca/en/Media/Pages/SyngentaReceivesRegulatoryApprovalofAgrisure

Viptera3220.aspx.  
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  مشروع لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة ١٠٦دعم ا�مريكية توزارة الزراعة 
  

ريكو Fنتاج الطاقة المتجددة وتحسين  وام وبورتوج، و+ية ٢٩ع في ومشر ١٠٦دعم ست ا) أنھUSDA(ا�مريكية لزراعة اأعلنت وزارة 
  كفاءة الطاقة في الب=د.

  
دعم تشمل  يتالالمذكورة با�على وأن الدعم ھو جزء من استراتيجية الحكومة ا�مريكية للطاقة ا�مين بوزارة الزراعة، توم فيلساك قال 

الصغيرة في جميع  ةالريفيالبديلة، وتھدف إلى مساعدة المنتجين الزراعيين وأصحاب ا�عمال الطاقة التقليدية وكذلك مصادر الطاقة توسيع 
  .التي يستخدمونھاالطاقة  استھ=كوخفض تكاليف لد =أنحاء الب

  
المنح  REAPيقدم برنامج . ا�مريكيةوزارة الزراعة ) من REAP(في أمريكا برنامج تنمية الطاقة الريفية من خ=ل سيتم الدعم 

م الطاقة المتجددة في عملياتھتقنيات واستخدام  تكاليفالاستھ=ك الطاقة وخفض الصغيرة لالريفية القروض للمنتجين الزراعيين والشركات و
 .وإجراء دراسات جدوى لمشاريع الطاقة المتجددة

  
شاھد البيان الصحفي لوزارة الزراعة على 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?.contentid=2012/08/0273.xml&navid=NEWS_R

ELEASE&navtype=RT&parentnav=LATEST_RELEASES&edeployment_action 

=retrievecontent.  
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ً في كندا معدلة الكانو< % من نباتات 95   وراثيا
  

 الزراعة معلومات شبكةھذا ما ذكرته ، "الو+يات المتحدةبالمجاورة دول التكنولوجيا الحيوية الزراعية في كندا إلى حد كبير مع التتساوى "
ً و. مؤخراً بوزارة الزراعة ا�مريكية  العالمية في المرتبة الخامسة تأتي كندا فإن ، الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية لھيئةل وفقا

  .٢٠١١و  ٢٠١٠عام المعدلة وراثياً ا�راضي المزروعة بالمحاصيل  اتھكتارحيث عدد في العالم من 
  

مليون  ١٠٫٥معدلة وراثياً بما يقدر بـ من إجمالي الكانو+ في كندا % ٩٥ – ٨٠أن نسبة جديدة النھج الالتقديرات الحالية باستخدام وتبين 
البلد كما تزرع . في مناطق صغيرة نسبياً وُتزرع مع بنجر السكر  وفول الصويا الذرةھي في كندا المعدلة وراثياً محاصيل ا�خرى الھكتار. 
 ر الذرة.وة ودودة جذمبيدات الحشائش ومقاومة حفار الذرتحمل مكدسة في الذرة: ة صفات ث=ثمعدلة وراثياً بمحاصيل  أيضاً 

  

شاھد التقرير الكامل على 
h�p://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica=ons/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_O�a

2012.pdf-20-wa_Canada_07.  
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 والحد من استخدام المبيداتاLنتاجية زيادة ل في المكسيكأداة ھامة لتكنولوجيا الحيوية ا

 
المبيدات في الحد من استخدام واFنتاجية  زيادةل أداة ھامة ھي أن التكنولوجيا الحيوية) CMCA( المكسيكيرابطة القطن  اتحاديعتقد 
استخدام الرابطة قد دعمت بالوثائق خفض أن  العالمية بوزارة الزراعة ا�مريكية الزراعة معلوماتشبكة  تقرير في. وجاء المكسيك
بواسطة المصادر  قدرويُ . بصورة كبيرةالمحاصيل كما زادت غلة  وراثياً البذور المعدلة  بسبب استخدام% ٥٠أكثر من  بنسبة المبيدات
ً البذور المعدلة استخدام المزروعة ب مساحةالمن إجمالي % ٨٥أن ، ٢٠١١/١٢ ة السنة التسويقيةيالصناع  بالة ٨٫٥٥إنتاجية متوسط ب وراثيا

 .التقليدية الھجينةا�صناف  ھكتار منلل بالة ٧٫٢٤بـ مقارنة  للھكتار الواحد
 
 الجيني ومراكز التنوع ةمراكز نشأتشمل تصف  اتفاقمسودة  والموارد الطبيعيةبيئة ا�مانة العامة لل قدمت ،٢٠١١نوفمبر  فيمع ذلك و
ً المعدلة  إنتاج الذرةھذا  يھددفمن الممكن أن  ھذا ا+تفاق الموافقة علىوإذا تمت . في المكسيك لذرةل وافقت فقد ، ومع ذلك. في الب=د وراثيا

ً  المعدل فول الصويا ھكتار منألف  ٢٥٣على الزراعة التجارية لـ  المكسيك حكومة   .٢٠١٢يونيو  في وراثيا
  

لمعرفة المزيد حول ھذا الخبر، شاھد التقرير الكامل على 
h�p://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica=ons/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Mex

2012.pdf-19-ty_Mexico_7ico%20Ci.  
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 B فيتامينالLنتاج نباتية نماذج  ونطوريجامعة فلوريدا بالباحثون 

 

أن  يمكن. وفي النباتات B فيتامينات تخليق ية ومكانكيف Fظھارحاسوبية  ونماذج قواعد بيانات على تطوير فلوريدا جامعةبباحثون يعمل ال
الدراسة  تفاصيل نشرتم . النباتاتفي  الفيتامين محتوى زيادةعلى  تحسينالالتربية ومشروعات  لتوجيها+فتراضية  استخدام النباتاتيساعد 

 .مجلة إيكسبيريمنتال بوتانيفي 

 

النظام  في B فيتامين وسائل زيادة +ختبار النماذج استخدامالباحثون من مكن سيت ،إكمال الدراسة أنه عندإلى  ھانسون أندرو الباحثويشير 
 ريةبوليمي أو مكوناتف= يمكنك إنتاج وقود حيوي ، في كل شيء B فيتامينالوأوضح ھانسون "تدخل مسارات . النباتات على ةالتجرب قبل

 ."B فيتامينات التي تأتي من العوامل المساعدةتدخل دون 

 

ن فيتامي تخليقلالمسارات المؤدية  فھم" ، قائ=ً انججامعة و+ية ميشيب الجزيئيةالبيولوجيا والكيمياء الحيوية أستاذ  دي= بينا، عميدال وأضاف
B فيتامين محتوى ةوازنمكيفية  معرفة الباحثينالنباتات سيمنح ي ف B ھام على وجه التحديد للدول وھذا أمر . لمحاصيل الرئيسيةفي ا

  ".سعراتھم الحرارية لغالبية محصول واحد على الناسيعتمد حيث  النامية

  
  .b/-http://news.ufl.edu/2012/08/22/vitaminشاھد مقال جامعة فلوريدا على 
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  الھادئ والمحيط آسيا

 تركياھو السائد لتكنولوجيا الحيوية الزراعية ل الخاطئالفھم 
 

 شبكةمن  تقرير صادر فيجاء . المعارضة الكثير منقى لتو تمھيديةال تھامرحل في الزراعيةالتكنولوجيا الحيوية + تزال ، في تركيا
 عدد من تم نشرحيث  الحيوية التكنولوجياسوء فھم نتيجة  أن يكونھذا يمكن أن  العالمية بوزارة الزراعة ا�مريكية الزراعة معلومات
 .٢٠١١عام  والمنظمات غير الحكومية وسائل اFع=ممن خ=ل  ةم الزائفوالعل وثائق

 
إنشاء ب والثروة الحيوانية زارة ا�غذية والزراعةو، وقامت 2011 سبتمبر ٢٦في  حيز التنفيذا�مان الحيوي  قانونفقد دخل  ومع ذلك،
المواد على  موافقةللطلبات  لمنتجات الزراعيةا مستوردي  قدمو. كأعضاءا�وساط ا�كاديمية الحكومة و معل`مان الحيوي  مستقل مجلس
 ينمعدلوصنف بطاطا  بنجر سكروصنف  كانو+و ث=ثة أصناف  فول الصويا ث=ثة أصناف ذرة وصنف  ٢٢لعدد  وا�ع=فالغذائية 
 ً   .ا�ع=فكستخدام ل=فقط ذرة صنف  ١٦ و فول صوياعلى ث=ثة أصناف  تمت الموافقة ولكن وراثيا

 
يمكن مشاھدة تفاصيل الخبر على 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Ann
2012.pdf-13-ual_Ankara_Turkey_7.  
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 سياسات التكنولوجيا الحيوية الزراعية في تاي+ندوتنفيذ صياغة سير بطء 

 

 الزراعية في في التكنولوجيا الحيوية يةحقلوالتجارب ال البحوث المختلفةالعديد من  أجرت التي آسيا جنوب شرقھي أحد دول  تاي=ند"

ومع ذلك . العالمية بوزارة الزراعة ا�مريكية الزراعة ة معلوماتشبك تقريرالواحد والعشرين" ھذا ما جاء في القرن  السنوات ا�ولى من
وتجارب بحوث  حظر تام على صدارF لحكومةعلى حث االمعارضة لجمھور وتصورات امناھضة ال فرقلل ةقويالت اصوعملت ا�
ً المعدلة  المحاصيل  جميع قوانين المحاصيل المعدلة وراثياً. استعراض ٢٠٠٧في  رفع الحظر استلزمو. وراثيا

 

للموافقة  لمجلس الوزراء لتقديمالقانوني ومعد لالحكومة  مكتببواسطة  أخيراً مسودة قانون ا�مان الحيوي  استعراضفقد تم  للتقرير، وفقاً و
الحقلية للمنتجات المعدلة  التجارب على جميع موافقة مجلس الوزراء مثلالشاقة  متطلباتال يتم حذفأن  قانونالاجتياز مع نأمل و. عليه
 صناعة إنتاج تأثير سلبي على قد تجلب ماعبشكل للجمھور لسلبية االنظرة و البطيئةالسياسية  الخطوة التقرير أن ھذهذكر و. وتسويقھاوراثياً 

 .في تاي=ند البذور

 



لمعرفة التفاصيل، شاھد التقرير الكامل على 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Ann

2012.pdf-16-ual_Bangkok_Thailand_7. 
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  القطن لحصاد تتجاوز أعلى رقم قياسيباكستان 

  
بالة مليون  ١٥صل يمكن أن يحيث  ٢٠٠٤عام  بالةمليون  ١٤٫٣لغ بوالذي إنتاج القطن أعلى رقم قياسي ينتمي لھا في باكستان حطمت 

  بالة.مليون  ١٤٫٦وصول أكثر من سجلت المحالج بالدولة ھذا الموسم، في حتى اIن و .٢٠١٢في 
  

الجيدة  زراعةوالنتاج اFذلك إلى عزا رئيس أمان g قريشي وبال) PCGAباكستان (لرابطة محالج القطن ب شھريالتقرير نصف ويشيد ال
المسجلة خ=ل با�رقام في باكستان مقارنة  %٢٦٫٣٩بنسبة أرقام زيادة وتوضح . )Bt(قطن الـ  المسجلةالمعدلة وراثياً  لقطن�صناف ا

 الفترة المماثلة من العام الماضي.
  

لقراءة المقالة الكاملة 
http://www.pabic.com.pk/Pakistan%20to%20beat%20its%20own%20highest%20Cotton%20prod

uction%20Record.html.  
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ً المعدلة  ا�غذية المشتقة من الكانو<بلسماح لتقديم اNراء لدعو ت FSANZھيئة    وراثيا

  

مونسانتو تطبيق اIراء حول تقديم لعو يد ستيف ماك كوتشون، )FSANZأستراليا ونيوزيلندا (بالمعايير الغذائية ھيئة لالرئيس التنفيذي 
ا�مان أنه + يوجد خطر وكالة تقييم ووجدت ت. يفوس ي=جمقاومة للال وراثياً �غذية المشتقة من زيت الكانو+ المعدلة بااستراليا للسماح 

ا�غذية المشتقة من مثل الكانو+ آمنة ل=ستھ=ك البشري وط ن خطغذية المشتقة موأن ا�بشأم ا�مان أو مخاوف اFنسان صحة على 
 .٢٠١٢سبتمبر  ٢٧تقديم التعليقات حتى الھيئة بوترحب الكانو+ التقليدية. 

 

، ادخل على والملفات المرفقةلعرض البيان الصحفي 
oodstandards.gov.au/scienceandeducation/mediacentre/mediareleases/mediareleasehttp://www.f

s2012/17august2012callfors5615.cfm.  
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 أوروبا

  الفطريالبطاطس مرض سرطان قيود تلغي الشمالية ا يرلندأ

  
في  الفطري البطاطس سرطان مرضعن رفع القيود  أونيل) ميشيل DARD(الشمالية  يرلنداأبوالتنمية الريفية الزراعة  وزير أعلن

وھو ، Synchytrium endobioticumبواسطة الفطر  الفطري البطاطس سرطان مرض نجما�راضي الزراعية المختلفة في الب=د. ي
ً  كائنكالمفوضية ا�وروبية تشريعات النبات الصحية بمدرج في  حا+ت بقاء بسبب موجود بشكل بارز الممرض يعد . يلزم حجره صحيا
ً  ٣٠ يقل عن ما +حية في التربة لالجراثيم ال   .عاما

  
ً  رفع القيوديعد و  سنوات �خذ العينات وا+ختبار المنتظم لجميع ا�راضي التي تم تحديدھا ١٠ھو تتويج لخطة مدتھا وزارة الزراعة ل وفقا

الخطة بوزارة الزراعة على تنفيذ ن والمفتشعمل ، ٢٠١١إلى  ٢٠٠٠عام  ذ. منبھاالفطري  البطاطس سرطان لمرضفشي تالدولة لفي 
ا�غذية الزراعية معھد النباتية من أخصائيين علوم ا�مراض عينات التربة وزراعة الدرنات تحت إشراف تتضمن تجميع شامل لالتي 

أرض  ٦٠٠أكثر من في  حقل محلي ٧٥٠حقل من للحياة في أي  قابلأي فطر سرطاني تم العثور على ي ولم). AFBIوالعلوم البيولوجية (
 من المرض.اIن خالية ا�راضي المصابة سابقا كما أصبحت  ،تحت ا+ختبارمحلية بأيرلندا 

  
 centre/news-http://www.northernireland.gov.uk/index/media-على شاھد البيان الصحفي لوزارة الزراعة 

lifting.htm-announces-oneill-140812-dard-dard/news-departments/news.  
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 تطوير التكنولوجيا الحيوية الزراعية فيروسيا ترغب 

 

الدولة أن  روسياب الزراعية التكنولوجيا الحيويةحول  العالمية بوزارة الزراعة ا�مريكية الزراعة معلومات شبكةلا�خير  تقريرالفي جاء 
 ثيقةتحدد الوو. ٢٠٢٠حتى عام  في ا+تحاد الروسيتطوير التكنولوجيا الحيوية برنامج شامل لاد تمعاب ٢٠١٢أبريل  ٢٤قامت بتاريخ 

تطوير  والنامية في المتقدمةالدول مع تكون على قدم المساواة ل ٢٠٢٠بحلول عام  التكنولوجيا الحيويةموجه نحو اقتصاد إنشاء أھداف 
  .التكنولوجيا الحيوية واستخدام

  

التكنولوجيا  محاصيلزراعة لا�مان الحيوي  موافقةستقوم بتنسيق  حكوميةالوكالة الإذا كانت  ما حتى اIن واضحمن الومع ذلك، فليس 
ً الكائنات المعدلة المناھضة ضد  العامةت حم=ال راختت ،التكنولوجيا الحيوية ل=ستفادة من قويةالحكومة الدفعة  معو. الحيوية  في وراثيا

تجاه يجابية اFروسيا إلى حركة العديد من المبادرات  توأشار. سھولةأكثر وأصبح توسيم المنتجات المعدلة وراثياً  ٢٠١٢عام  بداية
يوليو وفي  ؛٢٠١٢في مايو  APEC's High Level Policy Dialogue on Biotechnology استضافة: التكنولوجيا الحيوية

 التكنولوجيا الحيويةويتضمن البرنامج المذكور مؤخراً . ٢٠٢٠حتى عام  الزراعة لتنمية الدولة برنامج الحكومة الروسية اعتمدت ،٢٠١٢

 .الزراعة التابع لوزارة ا+بتكارسياسة و التكنولوجية أولويات السياسةأحد باعتبارھا 

  

يمكن عرض التقرير الكامل على 

ow_Rushttp://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Mosc

2012.pdf-19-sian%20Federation_7.  
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 العلمي البحث
 سافااالكالمسحة البنية في نباتات مرض ضد  RNAiالمقاومة الناشئة من  وضحدراسة ت

 

، وبالتالي. ا+ستوائية أفريقيامنطقية الغذائي في  ل`من التھديدات الرئيسيةأحد ) الذي يصيب الكاسافا CBSDة (البنيمرض المسحة يمثل 
ً معدلة  سافااكنباتات بتطوير المحاصيل موارد  بحوثالوطني لمعھد أوجوك وزم=ءه بال يمانويلإقام   من siRNAجزيئات  لتشكيل وراثيا

الحقلية التجارب في  siRNAللـ المنتجة الخطوط  تم فحصو ،سافا ا�وغنديةاالك) بUCBSVة (البني مسحةال فيروس بروتينطبقة تسلسل 
  .أوغندافي نامولونج ب

  

ً المحورة النباتات  النتائج أن أظھرت ظھر غليعا التي النموذجية غير المحورة  النباتاتبمقارنة  تطور المرض فيث=ثة أشھر  تتأخر وراثيا
 وجود) RT-PCRالتشخيصي باستخدام (. وأكد الفحص ستة أشھرزراعتھا ببعد الھوائية  نسجةا�على مرض المسحة البنية  أعراض

أوراقھا.  الفيروس فيتحوي  وراثياً حورة الم خطوط% فقط من ال٥كانت نسبة  بينما ،النباتات النموذجية أوراق% من ٥٧ الفيروس في
لمرض ظھور احورة النباتات الم جذورت بينما قمع لفيروسل الظاھرنخر ال منالنموذجية بشدة  النباتات جذور، تأثرت من ناحية أخرىو

 .النخر خالية من خطوط% من ال٩٥وأظھرت 

  

  .x/abstract-h�p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1364.3703.2012.00812. اقرأ ملخص الدراسة على
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 الفوسفوريطورون أرز أكثر كفاءة في امتصاص  IRRIء بمعھد العلما

 

 للمساعدة في وأفضلجذور ا�رز بحجم أكبر عمل على نمو يي ذال PSTOL1 جين لبحوث ا�رز المعھد الدوليب العلماء اكتشف

الضروري أن يتم  من ،، وبالتاليالمحاصيل الغذائية في إنتاج الھامةة المغذيالعناصر أحد  الفوسفورعد . يُ الفوسفور المزيد منامتصاص 
 .استخدام ا�سمدة والحد من لتحقيق ا�من الغذائي الفوسفورفي امتصاص  كفاءةمحاصيل أكثر  تطوير

 

 في Pup1 الفوسفوربتحمل نقص  المرتبطةالرئيسية  الكميةالصفة بتحديد علوم الزراعية الدولي لل ياليابان البحوثمركز  منقام د. ماثياس 

 Pup1اكتشف العلماء جين ، ھوير ريدجسيبقيادة د.  بالمعھدالعلماء  مع فريق منلتعاون باو. "Kasalathاً "تقليديالمزروع  ا�رزصنف 

  ."١ لفوسفورلجين المتحمل لمجاعة الـ "اوھي اختصار  PSTOL1ـ ه بووصفوقد  ز،يكينال روتينالمحدد لب



 

فقير تربة عند تعرضه ل الحبوبمن إنتاجية  يمكن أن يزيد الحديثة أصناف ا�رز في PSTOL1التعبير المفرط لجين أن  وجد الفريقكما 
 لنباتاتل مما يسمح مبكرةالتطور ال في مراحل نمو الجذورمن يحسن  الجينأن  واووجد تحاليلالمزيد من ال اءجرقام العلماء بإو. فسفورلاب

 .الھامة ا�خرى غذيةمالعناصر وال الفسفور مزيد منالالحصول على ب

 

وشاھد البيان  http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7412/full/nature11346.htmlاقرأ الملخص على 
to-solution-http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12275:underground-الصحفي على 

plants&lang=en-rice-starving.  
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  فريستهفي العنكبوت و Bt الـ تراكم بروتينيستنتجون الباحثون 

  
مسار دراسة لتحديد إجراء ميسيل وجورج روميس بمنظمة أجروسكوب السويسرية لبحوث الزراعة والغذاء والبيئة بمايكل  نلمااعقام ال

 يمكن أن يتعرضو. الحشراتفترس التي ت مفصليات ا�رجلأحد ، وھو Phylloneta impressa العنكبوتفي  Btالـ بروتين 
  .Btما يتغذى على فريسته التي تتغذى على المحاصيل المحتوية على بروتين عند Btالـ لبروتين العنكبوت 

  
ثم قام العلماء . Btالـ ذرة عناصر على  تغذتالتي أو خنفساء ا�وراق الخضراء الذرة الغربية بخنفساء  P. impressaعناكب تم تغذية 

في  %٣٧و الذرة كان في خنافس % من التركيز ٥٥سجلوا أن ) في العناكب بعد يوم من التغذية وCry3Bb-1قياس تركيز بروتين (ب
 الھضم وأفراز مما يدل على اF %٩٠بنسبة انخفضت بشكل ملحوظ  Btالـ بعد خمسة أيام، وجدوا أن تركيز بروتين و. الخنافس الخضراء

 ٦٤- ٢٨( المدىة طويلتغذية البيانات وقاموا بنشر أيام من التغذية  ٨تركيزات التي حصلوا عليھا بعد كما قارن العلماء الھما. أو ك= السريع
 تراكم في المفصلياتي مل Btالـ مما يعني أن بروتين  منھا، أقل أوة المدى قصيرللتغذية طويلة المدى مماثلة تركيزات التغذية كانت ويوم). 

 التي ُتجرى عليھا الدراسة.
  

اقرأ المقال البحثي على 
/esa/envent/2012/00000041/00000004/art00035http://www.ingentaconnect.com/content.  
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  ما وراء كروب بيو تك

 شجرة الكستناء ا�مريكيةفي إنقاذ عطي ا�مل تالتكنولوجيا الحيوية 

 

 الباحثونقام ھكذا، وات. فطريالعدوى  ا�مريكية من الكستناء شجرة إنقاذكيفية يدرسون  فترة طويلةل عاھد العلميةمختلف المبباحثون ظل ال

عن طريق  التربية التقليدية من خ=لفحة لمرض المقاومة ل كستناء أشجاربتطوير  نيويورك جامعة و+يةفي  كلية علوم البيئة والغاباتب
 .الصينيةأحد ا�صناف مع  ا�مريكية الشجرةتھجين 

 

 اتجينأحد الالجامعة بنفس  يفريق البحثال وجدفقد ھذه الدراسة.  على جديد ضوءقام بتسليط  الوراثيةالھندسة تضمن ي مشروع آخركما أن 

ً كما يقومون بواسطة اللفحة.  نتجي تُ تال كسا+توا� إزالة سمومبإمكانه ا�عشاب أخرى من أنواع في القمح و في ةموجودال باختبار  حاليا
 .في المحاصيل ةمرضضد الكائنات الم نفس الجينة مقاوم

  

  .خرىا� ضارةال مراضا�من أيضاً  المھددة با+نقراضا�خرى  ا�شجار يتم حفظقد ف المشروع،ھذا نجح إذا 

  

  .http://www.esf.edu/chestnut/genes.htmو  h�p://www.whybiotech.com/?p=3456اقرأ المزيد على 
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 إع+نات

  جبورلود. نورمان  2012لغذاء العالمية لجائزة الحوار مع الفائز ب
  
: تحويل الشراكات وا�ولوياتوتحت عنوان . ٢٠١٢أكتوبر  ١٩-١٧في الفترة بو+ية أيوا  في مدينة دي موين ٢٠١٢ج عقد حوار بورلوسيُ 

قيادة أحدث من خ=ل الحوار الضوء على دور الشراكات وأھميتھا في مواجھة تحديات الجوع سيسلط ، جدول أعمال ا�من الغذائي العالمي
  والمؤسسات.في ملتقى العلوم والتدريس  اتتطبيقالوا�بحاث 

  
ذلك، وباFضافة لأكتوبر.  ١٨يوم يوا أو+ية مبنى الكابيتول بفي  هعرضيتم سوالجائزة العالمية للغذاء، تقديم مع حفل تزامن بالالحوار أتي ي

 .مؤسسة روكفلرممنوحة بواسطة  جنورمان بورلو. دل ميدانيةوتطبيقات جائزة بحوث مرة ول �لغذاء العالمية لجائزة ستقدم ال
  

. h�p://www.worldfoodprize.org/index.cfm?nodeID=40881&audienceID=1لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

، ادخل على ٢٠١٢لتنزيل نشرة الحوار الكامل لبورلوج 
h�p://www.worldfoodprize.org/documents/filelibrary/documents/borlaugdialogue2010_/2012docs/201

nnouncement_trifold_for_websit_A59D0F13C66AF.pdf2a.  
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  للتكنولوجيا الحيوية الحديثة؟ ھي بحاجةھل   – ندوة حول الزراعة المستدامة
  

 بذور السويديةرابطة ال) وIVA( وا+كاديمية الملكية السويدية للعلوم الھندسية )KSLAا�كاديمية الملكية السويدية للزراعة والغابات (
ندوة العقد تُ للتكنولوجيا الحيوية الحديثة؟" سھل ھي بحاجة ندوة مفتوحة حول "الزراعة المستدامة، لحضور جميع المھتمين الدعوة ل يوجھون
تشمل السويد. سب ستوكھولمفي  ٩٥Bدروتنينجاتان في  في ا�كاديمية الملكية السويدية للزراعة والغابات ٢٠١٢أغسطس  ٣٠الخميس يوم 

  .الغدجدول وبامي= سي رونالد مؤلفي كتاب  كراؤول دبليو آدامشاالندوة الزوج والزوجة 
  

  .biotech/-modern-need-it-does-agriculture-http://www.ksla.se/aktivitet/sustainableللتفاصيل، ادخل على 
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  تدريبية لمعرفة المزيد عن وراثة القمحدورة 
  

يقدم دورة ) WISPالقمح (الممول للبرنامج ا+ستراتيجي لتحسين ) BBSRC( البيولوجية والعلوم الحيوية التكنولوجيا بحوث مجمع
وطلبة  الدكتوراه ةوطلب ينالحبوب في المملكة المتحدة والط=ب الجامعيين الدوليللقائمين على بحوث محاصيل في وراثة القمح تدريبية 

وتتضمن  ينيس.إمركز جون ب WISPبرنامج التحليل الجيني والمنھجيات المستخدمة في تركز الدورة التدريبة على . سالبحوث المتقدمة
 مناسبة لبرنامج وراثة القمح.ممارسات معملية وطرق مظھرية ينيس محاضرات وإلمدة أربعة أيام في مركز جون التي ستستمر الدورة 

  

wheat-about-learn-to-opportunity-http://news.jic.ac.uk/2012/08/training-يمكن ل`فراد المھتمين التواصل على 

genetics/.  
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  رسائل تذكيرية

  المحسنة بالعناصر الغذائية وراثياً حول محاصيل ا�ع+ف المعدلة  ٤١رقم  K لجيبكتيب ا
  

. الكتيب عبارة عن الغذائية بالعناصر المحسنة وراثياً  المعدلة ا�ع=ف محاصيل حول ٤١رقم  Kالجيب كتيب  ISAAAنشرت ھيئة 
يبحث و. مثل فول الصويا والذرة والبقوليات والشعير وغيرھا يةائالغذجودتھا لتحسين المعدلة ا�ع=ف محاصيل مبسطين ويشمل  صفحتين

تحسين و بيولوجياً النشطة المواد و ا�حماض الدھنيةوتحسين البروتينات وا�حماض ا�مينية زيادة الصفات مثل الكتيب تفاصيل بعض 
منتجات العن متاحة معلومات ھو عبارة عن  ةمعرفكتيب الأو  Kكتيب الجيب غذية. غير المالسموم والعوامل تقليل و ةيائالغذالعناصر 

متاح  K 41كتيب  .والتوزيعالمشاركة وبصيغة سھلة ھي مكتوبة بأسلوب سھل الفھم و ،في متناول يدكالمتعلقة بھا والقضايا المعدلة وراثياً 
  .http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/41/default.aspللتنزيل على 

 

  



  ISAAAعلى موقع  التكنولوجيا الحيوية متاحة اNنحول  Kالجيب النسخ المحدثة لكتيبات 
  
Fالجيب لكتيبات محدثة الصدارات اK :ن للتنزيلIمتاحة ا  
  
ً المحاصيل المعدلة أجوبة حول و ألةسأ   وراثيا

  لتكنولوجيا الحيويةلالمنتجات النباتية 
ً المحاصيل المعدلة    والبيئة وراثيا

  لحشراتلمقاومة ال Btـ لاتكنولوجيا 
  والجلوفوسينيتت يفوس ي=جمبيدات ا�عشاب التكنولوجيا مقاومة 

ً الھندسة الوراثية والمحاصيل المعدلة    وراثيا
  الحيوية لمحاصيلاتكنولوجيا في مجال التواصل 

  
عن معلومات ھي كتيبات معرفة تحوي ) ISAAA(تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية لالدولية الھيئة الخاصة ب Kالجيب كتيبات 

الحيوية. تمت كتابة  المحاصيللمعرفة في مجال تكنولوجيا لالعالمي مركز ُتصدر بواسطة ال المتعلقة بھاوالقضايا المعدلة وراثياً منتجات ال
  والتوزيع.المشاركة ل يسھلت pdfبصيغة  زيلوھي متاحة للتنفھم بأسلوب سھل الھذه المنشورات 

  
 ./http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketkالمواضيع ا�خرى أيضاً متاحة على 

  

 

  في الو<يات المتحدة الجفافحا<ت رصد موقع إلكتروني ل

  

أُطلق الموقع باسم . المتحدة الو+يات في الجفاف تحا+ لرصد خصصم ا+نترنت شبكة علىإلكتروني  موقع لنكولن نبراسكا جامعة أطلقت
Drought Monitor، متعددة وآثار مؤشرات تجميع على ينوا�كاديمي يينتحادا+ لعلماءإجماع ا الموقع على المقدمة المعلوماتتمثل و 

  .الب=د في الجفاف حوادث وقياس لكشف

  ./http://www.droughtmonitor.unl.edu، قم بزيارة الرابط التالي  MonitorDroughtللدخول على موقع 

  


