
  ٢٠١٢ نوفمبر ١٤                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 المستدامة المحاصيل إنتاج يتناول ٢٠١٢كروب وورلد  مؤتمر •

 

  أفريقيا

 الكاسافا أمراض لمقاومةجديدة  برامج تتعاون مع مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس �ط�ق ث�ثة تنزانيا •

 تنزانيا في الشاي إنتاج لزيادة برنامجبدء  •

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا حول حوارأكاديمية تنزانيا للعلوم تعقد  •

  

  ا�مريكتين

 الفئران في الترسبات تراكم تقللالمحورة وراثًيا  الطماطم •

 النباتاتتتحكم في تزھير  جديدةيكتشفون آلية  العلماء •

 بجامعة ويسكونسن الحيوي لوقودجديدة ل تحويلعملية  •

 ةضجاالن الطماطم نكھة سنح: يُ  CXE1إنزيم  •

 وراثًيا المھندسة ا@غذيةم يوستل �يصوتون ب كاليفورنياب الناخبون •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 إندونيسيا فيالمشاكل  إدارةو الحيويحول ا@مان  عمل ورشةعقد  •

 الحيوية التكنولوجياب باكستان مزارعيتوعية  •

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا ومقاBت ريراتقإعداد  على الصينيين الصحفيين تدريب •

  

  أوروبا

 الحيوية التكنولوجياالمتعلقة ب اBختراع براءات قانونلبحث  الخبراءمن  فريقحدد ي ا@وروبي اBتحاد •

 وراثًيا المعدلةغير ية غذا@ منتجاتالتوسيم ا�جباري على  تلغي أوكرانيا •

 الحكومية غير المنظمات مع وراثًيا المعدلة لمحاصيلالراھنة لالقضايا  ناقشت EFSAھيئة  •

  

  البحث العلمي

 PVYضد فيروس  مقاومة ھايمنح البطاطس في Eva1 التعبير المفرض لجين •

 الصين في Bt@صناف أرز الـ  جديدة كشف طريقة •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 في المضادات الحيوية أو المضادات السرطانية محتملدراسة جينية جديدة قد تؤدي إلى تطبيق بيوتكنولوجي  •

 سوسال ضد الدفاع في النحل ساعدت التي الجيناتيتعقبون  العلماء •

  

  إع*نات

 )BFF2013( ٢٠١٣ا@خرى  موادالو والوقود لغذاءالحيوي ل تكريرال معاملندوة حول  •

 الثوم بحوثل الوطني المؤتمر •

  

  رسائل تذكيرية

    والسياسات وراثًيا المعدلة للمحاصيل لجيبا دليل •



  عالمياً 

  المستدامة المحاصيل إنتاج يتناول ٢٠١٢كروب وورلد  مؤتمر

 

 لندن في QEII مؤتمرات مركزب ٢٠١٢ نوفمبر ٧-٦الدول في الفترة  مختلف من المحاصيل إنتاجالمعنية بة الرئيسيتجمعت الجھات 

 الزراعية الكيماويات ومصنعي البذور موردي الحضوركان من ضمن . ٢٠١٢جلوبال  وورلد كروبومعرض  مؤتمرلحضور 

 .التجزئة وتجارا@غذية  ومنتجي الصناعية والجمعيات والحكوماتية البحث منظماتالو والمزارعين والموزعين

 

 الشديد الجفاف حاBت مثل القائمة المشاكلتتناول  التي والمستدامة المبتكرة الزراعي ا�نتاج ممارسات علىبشكل عام  الجلساتركزت 

 على تؤثر التي والتجارية والتقنية السياسية التحديات لمناقشةجلسات  ث�ثة المشاركون حضر كما. الغذاء ونقص الحبوب أسعار وارتفاع

 التي الزراعية اBبتكارات أحدث عن معلوماتقدم  الذي المعرض في والشركات المنظمات من العديد تشارك. العالمي المحاصيل إنتاج

  .المحاصيل إنتاج في والمتوقعة القائمة للتحديات التصدي على تركز

  

و  global.com/Content/Conference-http://www.cropworldاقرأ المزيد حول المؤتمر على 

yet-year-best-2012-global-http://www.europabio.org/agricultural/news/cropworld.  
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  فريقياأ

  الكاسافا أمراض جديدة لمقاومة برامج تنزانيا تتعاون مع مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس 4ط*ق ث*ثة

  

يين الحكومء شركاالو )BMGF( يتسج ميلينداآند  بيلمؤسسة بالتعاون مع ) MAFC(بتنزانيا  الغذائي وا@من زراعةال وزارةأطلقت 

ومرض  تبرقشال مرضل مقاومة سافااك أصناف لتطوير جديدة مشاريع ث�ثة الخاص والقطاعا�نمائية  منظماتالو المانحة الجھاتو
  .ا@صناف لھذه أفضل بشكلتسھل على صغار المزارعين الوصول  استدامة أكثر نظم نشاء�والمسحة البنية 

  

 خمسة تبادلالتبرقش والمسحة البنية" وسيعمل على تسھيل  لمكافحة نظيفة بذورجديدة و سافااك أصناف اسم "المشروع تحت تم إط�ق 

 مقاومة أصنافالدول لتطوير  جميع فيالمحلي  ل�ختبار وأوغندا وموزامبيق وم�وي وكينيا تنزانيا منالكاسافا  أصناف أفضل منأصناف 

سيعمل على تطوير واختبار  "سافااالكتحت اسم "نظام ضمان الجودة واBستدامة التجارية لبذور  آخر مشروعوھناك . المرضين لھذين
"ا�جراءات المجتمعية لمكافحة مرض  مشروعزعلى الناحية ا@خرى، سيعمل . ةحديثال سافااالك أصناف لتوزيعالطلب  سلسلة نماذج

  .مجتمعي نھج" على مقاومة وإدارة المرض المذكور من خ�ل النظيفةالمسحة البنية من خ�ل البذور 

  

فقط خالية من ا@مراض الزراعية ال موادال نشرلضمان ) TOSCI( لبذوراBعتماد الرسمي  تنزانيامعھد  معبالتعاون  المشاريع جميعسُتَنفذ 

  .الزراعية الموادBعتماد  اماليً ولتطوير نھج حيوي ومستدام 

  

releases/-press-http://www.iita.org/2012-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

-tackle-to-initiatives-new-3-launch-partners-and-foundation-gates-/asset_publisher/CxA7/content/tanzania

releases-press-se?redirect=%2F2012disea-cassava-deadly.  
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  تنزانيا في الشاي إنتاج لزيادة بدء برنامج

  

 الزراعي ا�نتاج وزيادة الب�د في نالبُ  مزارعيصغار ل التنافسية القدرة لزيادةجديد  برنامج) TaCRI(الُبن  معھد تنزانيا لبحوث أطلق

 .الريفي الفقر من للحد ستراتيجيةإكخطة  التجارةو تنميةالو

 

 ا�نتاجية لتحسين مواتية بيئة لتھيئة ھدفالذي ي) ASDP( تنزانيافي برنامج تنمية القطاع الزراعي الوطني ب TaCRIكما سيشترك معھد 

 المجموعة في إيجابية فروقب تمتعھا تولكن العالمية البن صادرات% من ١تقريًبا بنسبة  تنزانيا ساھمت. الربحيةوتحسين اBستفادة  الزراعية

 حداأ باعتباره العالمية السوق فيمميزة  أسعارب اأيضً  تنزانياالمزروع في  روبوستاويتمتع بن . الذي تنتجه العربي البنبفضل  ةالكولومبي

  .أنواع البن أفضل



  

  .h1p://allafrica.com/stories/201211090256.htmlشاھد المقال ا@صلي على 
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  الزراعية الحيوية التكنولوجيا حول أكاديمية تنزانيا للعلوم تعقد حوار

  

 أكاديمية. قام بتنظيم الحوار الماضي ا@سبوع الزراعية الحيوية التكنولوجيا حول عام حوار في السياساتوواضعي  العلماءكل من  شارك

 نوالمشاركا فيھا دعوالتي  المناخ تغيرا@كاديمية حول  أجرتھا التي تشاوريةال عملال ورشة توصيات من جزءك )TAAS( لعلومل تنزانيا

Bالدولة  مسؤوليةفقرة " يھالحيوية  لتكنولوجيال الرئيسية القضاياأحد أھم . الحيوية التكنولوجياالمؤجلة المختصة ب القراراتب ھتمامبا
 إذا القانونية للعقوباتالمنتجات الموجودة بخط ا�مداد  جميعتنص بإخضاع  التيو ٢٠٠٩تنظيمات ا@مان الحيوي عام  ةالوارد الموضوعية

 .وراثًيا المحورة المنتجات تطوير في خطأ حدث

 

 س�مةوإنما في مدى المحورة وراثًيا  منتجاتال تسويق متابعة في ليستوھي أن القضية  واحدة نقطة علىالحوار  في المشاركون اتفقو

 في التأخيرتجاه  قلقهعن  ،)COSTECH( والتكنولوجيا للعلوم تنزانياھيئة  رئيس ،مشيندا حسن الدكتور وأعرب. نفسھا المحورة المنتجات

  ".لن نقدر على المواكبة...نسارع باتخاذ خطوة لم اذا" ضافأو ،الحيوية التكنولوجيا بشأن قرارال اتخاذ

  

اقرأ المزيد على 
-ww.ippmedia.com/frontend/index.php?l=47875h1p://today.agrilife.org/2012/10/31/texashttp://w

up-tune-genetic-a-getting-cotton/  و-genetic-a-getting-cotton-h1p://today.agrilife.org/2012/10/31/texas

up/-tune.  
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  ا�مريكتين

  الفئران في الترسبات تراكم المحورة وراثًيا تقلل الطماطم

  

 أنشطة نسخقوم بي ببتيد �نتاج وراثًيا ةھندسالم الطماطمأُجريت على  دراسة عن ٢٠١٢في محاضراتھا لعام  ا@مريكية القلب جمعية أفادت

 البروتينالموجود في  ApoA-1عمل البروتين ا@ساسي المسمى  يحاكيوھو  ،٦F الببتيدھذا  يسمى. هكستھ�ا عندمالصحي  ستروليالكول

 الكولسترول من التخلص التي B تستطيع الفئرانعلى  الطماطماختبار  تم. الصحي الكولسترول باسم المعروفةالعالية  الكثافةذو  الدھني

عليھا الفئران بمستوى  تتغذ عندما الشرايين في الترسبات تراكم أو الشرايين وتصلب التھاببعلى الفور أُصابوا  وبالتالي الدم، فيالضار 
الصحي  الكولسترول مستويات وزيادة ل\كسدة المضاد ةنشطوزيادة ا@ اBلتھابات من أقل مستويات الفئرانأظھرت  ،بعد اBختبار. عالي

 .الشرايين وتصلبالمحفزات الجينية  ورم مستويات وانخفاض

  

  .aspx-tomatoes-engineered-http://newsroom.heart.org/pr/aha/genetically.239560اقرأ المقال ا@صلي على 
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  تتحكم في تزھير النباتات يكتشفون آلية جديدة العلماء

  

. النباتاتتزھير في  تتحكم معروفة تكن لم آلية يبمانزاك ل بقيادة نيويورك في) CSHL( ھاربور سبرنج كولد مختبرب يبحث فريقاكتشف 

التزھير في  توقيت أناكتشف  ليبمانإB أن فريق  ،ھي العوامل التي تتحكم في التزھير الحرارة ودرجة الضوءبرغم اBعتقاد السائد بأن 
ومن خ�ل استخدام النشاط الجيني في  متفرعة أم B.) التزھير خ�لالجزء التناسلي المتكون (ما إذا كانت النورة  أيضا يحددالنبات 

 نوراتلتنتج ) الزھور أو ا@وراقالتي يتم فيھا تكون ( ا�نشائيةا@نسجة  نسيققوم بتت" جزيئية ساعة"وجود  البحث فريق اكتشفالطماطم، 
 .متفرعة غير أو متفرعة

 

لقد اكتشفنا جين "وقل ليبمان . التي تقوم بالفحص الداخلي للتزھير توقيتال آلية) المسؤول عن TMFجين التزھير (تحديد الفريق ستطاع او
 الدراسة نتائج نشرتم و ".واحدة زھرةالنورات إلى طماطم فردية النورات ب متعددة نموذجيةال اطمالطم يحولوراثًيا  تحورمعين عندما ي

 .بمجلة نيتشر جينيتكس



  
team-led-Lippman/cshl-http://www.cshl.edu/Article-على الرابط التالي  CSHLالبيان الصحفي متاح على موقع 

production-flower-control-plants-which-in-way-new-discovers.  
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  الحيوي بجامعة ويسكونسن جديدة للوقود عملية تحويل

  

لوسائل  بالطاقة غنيوقود سائل  أومواد كيميائية  إلى اللجنوسليلوزية الحيوية لكتلةا تحويل عمليةتبسيط  ويسكونسن جامعةب علماءالاستطاع 
 ينالرئيسي ، المكونينسليلوزوالھيمي  سليلوزال فصلل المكلفة المعالجةما قبل  خطوات إلى الحاجة الجديدة الطريقةوقد ألغت . المواص�ت

الكلية  تكلفةال من% ٣٠ لىيمكن أن تصل تكاليف عملية اBستخ�ص أو الفصل إو. مختلفة بمعدBت تتفاعل التيالنباتية  الحيوية لكتلةل
 .الحيوي الوقود�نتاج 

 

في وقت  لوزسلي ھيميالو السليلوز معالجة استطاع الباحثون من خ�لھا التي الرئيسية المادة ھو عضويال) GVL(جاما فاليروBكتون  مركب

Bيعمل مركب . والكيميائية الفيزيائية ھمخصائصفي  كبيرال خت�فواحد برغم اGVL السليلوز لمعالجة ثلىالمُ  الظروف عيوسعلى ت 

 ظل في – عاليةبإنتاجية  –ك� المركبين  معالجة من العلماء نيمكلت الظروف تلك تتداخل لذلك، ونتيجة. والھيمي سليلوز بشكل منفصل

 .واحد مفاعل في الليفولينيك حامض إلى والسليلوز فورفورالإلى  لوزيلس ھيميال لتحوي ذلك بعد. الظروف نفس

 

لمزيد من المعلومات، اعرض البيان الصحفي لجامعة ويسكونسن ماديسون على الرابط التالي 
h1p://www.news.wisc.edu/21256. 
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سن CXE1إنزيم  Aالناضجة الطماطم نكھة ُيح  

  

معھد علوم ا@غذية بوتوصل العلماء . B (CXE1حتوائھا على إنزيم خ�ت(استرات اكتشف العلماء أن الطماطم الحلوة تحتوي على 
عن نفسه دفاع النبات مرتبطة برة يطامتمركبات وھي ، ا@سيتاتسترات أوجود أن إلى بقيادة ھاري كلي فلوريدا جامعة ب الزراعةو
 .نكھة الطماطم الحلوةمع بعضھا، تؤثر على تحسين صل النباتات واتو
 

وأربعة إنزيمات أخرى  CXE1إنزيم عن وجود أوف ساينس ناتشيونال أكاديمي بروسيدنجز أوف  مجلة شر فيالبحث الذي نُ وكشف 
عملية تحوير الجين ثمرة الطماطم من خ�ل ا@سيتات في ا في تحديد محتوى تھم على جينات الطماطم التي تلعب دورً امماثلة في دراس

 CXE1سترات ا@سيتات باستخدام إنزيم أمن  تطوير الطماطم الحلوة من خ�ل التخلصا`ن يمكن و. )transgenesis( المنقول
  المرتبطة به.ا@خرى وا�نزيمات 

  
  enzyme/-h1p://news.ufl.edu/2012/11/01/tomatoيمكن قراءة التقرير على 
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  وراثًيا المھندسة لتوسيم ا�غذية يصوتون ب* بكاليفورنيا الناخبون

  

 خ�ل كاليفورنياب الناخبين قبل من وراثًياالمھندسة والمنتجات  الغذائية لموادالتوسيم ا�جباري ل إلى دعوي يذال ،٣٧رقم  اBقتراح رفضتم 
Bنوفمبر ٦التي جرت يوم  نتخاباتا . aقتراح على الموافقة عدم الناخبون لفضBبنسبة  نعمالذين صوتوا ب لناخبينبا مقارنة %٥٣٫١بنسبة  ا

 تكاليف ارتفاعا ورفضوبوضوح  ٣٧حقيقة المقترح رقم  كاليفورنياأدرك الناخبون في لقد " ھوفر معھدب باحثالوقال ھنري ميلر . %٤٦٫٩
  ".البيروقراطيةزيادة و القضائية الدعاوىزيادة و يةغذا@
  

engineered-genetically-mo-fi-http://www.latimes.com/business/money/la-من المعلومات، شاھد المقالة على  لمزيد

21107,0,2597051.story201-labeling-food للمراجع والمعلومات ا@ساسية، ادخل على الرابط ،
alifornia_ProposiAon_37,_Mandatory_Labeling_of_GeneAcally_Ehttp://ballotpedia.org/wiki/index.php/C

ngineered_Food_(2012).  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  إندونيسيا المشاكل في حول ا�مان الحيوي وإدارة عمل عقد ورشة

  
ا@مان لمبادئ الرئيسية لتقييم لإندونيسيا لتعزيز فھم المشاركين ب في بوجور "ا@مان الحيوي وإدارة المشاكل"حول ورشة عمل  تم عقد

اBعتماد مونسانتو معلومات عن العالمة د. راشيمي إس ماير بشركة ، ةالرئيسي ةالمتحدث توقدم. المحورة وراثًيا لكائناتاومخاطر الحيوي 
ا@غذية س�مة  �ثباتإجراء البحوث على أكدت كما . تكنولوجياالدول المعتمدة من ھذه ال ةداستفا يةوكيفالمعدلة وراثًيا للمحاصيل العالمي 

 المحاصيل التقليدية. اشبه في طبيعتھتي تالالمعدلة وراثًيا محاصيل الوالبيئة من 
 

دورة حياة الخاصة بالتطوير وا�دارة خ�ل مواضيع الورشة العمل وتناولت الخاص من العلماء والقطاع ا مشاركً  ٢٠ ورشة العمل حضر
تم تنظيم ورشة العملية التنظيمية. توظيف ميزات و ؛محاصيل التكنولوجيا الحيويةل يةس�مة البيئالا@غذية وا@ع�ف ووس�مة  ؛المنتج

 .SEAMEO BIOTROPوشركة  PBPIوشركة  إندونيسياشركة كروب Bيف  بالتعاون معشركة إندو بيك العمل بواسطة 

 

على البريد التالي  IndoBICلمزيد من المعلومات حول ورشة العمل، تواصل مع ديوي سورياني من مركز 
catleyavanda@gmail.com.  
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  الحيوية بالتكنولوجيا توعية مزارعي باكستان

  

 باكستان - الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز نظمھاالتي  ندوةال في الحيوية التكنولوجيا جوانب مختلفب باكستاني مزارع ٢٠تمت توعية 

 والمناطق باھاوالبورو بورشوجاباد ولودھاران وتشيستيان ويازمان ھاسيال  مولتانمنا طق  من نوالمزارع جاء. باكستانب باھاوالبورفي 

 فض� الحيوية التكنولوجيا محاصيل تطوير كيفيةحول  مفصلةنظرة خان  g سيف. دقدم . باھاوالبور أنحاء جميع فيالمجاورة  ا@خرى

القيمة  تعزيزالتحسين النباتي لتحمل الضغوط البيئية وفي الصيدلة الزراعية الجزيئية و في الحيويةالمتنوعة للتكنولوجيا  تطبيقاتال عن
نتاج �، التكنولوجيا المنتھجة في الب�د باھاوالبورفي  الزراعية البحوث محطةب الزراعي رئيسال عتيق، محمد. د قدمو. بالمحاصيل الغذائية

 .والمستھلكين للمزارعين وفوائدھاالقطن المحور وراثًيا 

 

 إدارةو الحيوانية والثروة وا@ع�ف القطن في الحيوية التكنولوجيا وتطبيق البيئةس�مة ا@غذية و على المزارعين بين المناقشات وركزت

 .اعتماد التكنولوجيا لتعزيز ا�ع�م وسائلل المعلومات نشر في لمساعدةتعھدوا باو للتكنولوجيام دعمھ المزارعين كررو. المنتجات

 

لمزيد من التفاصيل، شاھد 
h1p://www.pabic.com.pk/PABIC%20Organized%20A%20Biotechnology%20Awareness%20Seminar%20wi

mers.htmlth%20Progressive%20Far.  
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  الزراعية الحيوية التكنولوجيا ومقاFت إعداد تقارير على الصينيين الصحفيين تدريب

  

 Bيف كروبولجنة  ISAAAالتابع لھيئة  يالصينالحيوية  التكنولوجيا معلومات مركزو الحيوية للتكنولوجيا الصينية الجمعيةكل من  تشارك

 ٧بتاريخ  الزراعية الحيوية لتكنولوجياا ريراتقإع�مية حول إعداد  ندوةفي تنظيم  دايلي ساينسومجلة شاينا  الصينب الحيوية لتكنولوجيال
. الجانبين ك� من للغاية إيجابية فعل ردودحصلت على و وا�ع�ميين العلماء بين للتفاعل مفتوحة منصة الندوة قدمت. ٢٠١٢ نوفمبر
 .مصدر إع�مي ٢٦من  يصحف ٣٠وكبار المحررين و علماءمن ال الندوة كل حضر

 

 والتكنولوجيالعلم ا@حياء  ا@ساسية المفاھيم للعلوم الصينية ا@كاديميةب التطورية والبيولوجيا الوراثة معھد من تاو ججيان البروفيسورقدم 
اBستخدام الخاطئ  الزراعية الجامعةمن  جينجان فان السيد وانتقد." الصحفيينلدى  العلميةالمعرفة  تعزيزك�مه قائً� "يجب  وختم ،الحيوية

 فجوةال إلى أشاركما . الحيوية التكنولوجياإعداد التقارير الصحفية المرتبطة ب عند" والطبيعة ا�نسان بين التناغم"والمناھض لمفھوم 
 على الحيوية التكنولوجياوا آرائھم ومقالتھم المتعلقة بيقدم أنب الصحفيين نصحو ،وا�ع�مية العلمية ا@وساط بينالموجودة في التواصل 

 .صحيح علمي أساس

 

 لصحفيينعلى ا اقترحواو. الحيوية التكنولوجياإعداد تقارير ومقاBت  تجاربھمزونشانج  جفانيوي والسيد  يوان وشارك كل من الصحفي
تداول  المناقشة، جلسةوخ�ل . أكثر مصداقية وھو المج�ت الموثقة علمًياغير المدربين علمًيا على أن يستمدون معلوماتھم من مصدر 



 عصر فيوالروح المھنية  لجودةأجمعوا على وجود حاجة ماسة لوالقضايا المتعلقة بإعداد تقارير المحاصيل المعدلة وراثًيا  الصحفيين
 .للعلوم السريع التطور

 

  http://www.chinabic.orgلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
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  أوروبا

  الحيوية المتعلقة بالتكنولوجيا اFختراع براءات لبحث قانون من الخبراء يحدد فريق ا�وروبي اFتحاد

  

 قانونبحث ل خبراءجديد من ال فريقلتكوين  الحيوية والتكنولوجيا اBختراع براءات قانون مجال في الخبراء ا@وروبية المفوضيةتدعو 

اBختراع  براءات قانون على المترتبة ا`ثار الخبراء فريقسيبحث  ،EC/٩٨/٤٤ ا@وروبي �تحادل يتوجيھ\مر الل اوفقً . اBختراع براءات

. تقديم التقارير لتزاماتالمفوضية في ا تساعدل القانونيةمن التقنية  يعال مستوىليقدم خبرة ذات  الوراثية والھندسة الحيوية التكنولوجيا في

 .٢٠١٢ ديسمبر ١٢ينتھي التقديم يوم . واحدة مرة للتجديدين قابل سنتين لمدةخبير  ١٥الفريق المكون من  تعيين سيتم

 

للمزيد حول ھذا الخبر، شاھد 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/invent/dec_121107_biotechinventexpertgroup_en.pdf  
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  وراثًيا ا�غذية غير المعدلة التوسيم ا4جباري على منتجات تلغي أوكرانيا

  

غير  المنتجاتالتوسيم ا�جباري على  ألغت أوكرانياحكومة  نوزير أوكرانيا للسياسات الزراعية وا@غذية مايكوB بريسيازيوك أ أعلن
بعدم كتابة خلو منتجاتھم من المواد المعدلة  لمنتجينعدم إلزام ا شأنهمن  قانون مشروع على وافقت الحكومة أن وأضاف. وراثًيا المعدلة
 .العبوة على المعدلةم منتجاتھ

 

 المنتجات في وراثًيا المعدلةيات محتوينص على ذكر ال ا@وكرانية، القوانين بعض فيت تعدي�للالذي يخضع  ١١٢٩٩ رقم القانون مشروع

 المعدلة الغذائية لمنتجاتالتدوير التجاري ل وثيقةكما تحظر ال. ٢٠١٢ أكتوبر ٥بتاريخ  ا@وكراني البرلمان في هليسجتم تو لجمھورل الغذائية

 .الدولة تسجيل قبل أوكرانيا فيا@غذية المنتجة باستخدام التعديل الوراثي  أو وراثًيا

 

not-Does-abolishes%20-http://www.bsbanet.org/en/news/files/Ukraine-لمزيد من المعلومات، ادخل على 

45-id-entry-en.php#unique-labeling-GMO-contain  و-h1p://blog.chamber.ua/2012/10/ukrainian

labeling/-gmo-without-cancel-parliament-proposes-government  
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  الحكومية غير المنظمات مع وراثًيا المعدلة القضايا الراھنة للمحاصيل تناقش EFSAھيئة 

  

 المحورة الكائناتحول  الحكومية غير البيئية المنظمات مع السادس السنوي اجتماعھا) EFSA( ا@غذية س�مةل ا@وروبية ھيئةستعقد ال

 نع أكبر قدر وتوفير المعنيةجھات اللدى  وراثًيا المعدلة الكائناتالمتعلقة ب EFSAھذا اBجتماع في إطار تحديث أنشطة ھيئة  جاء. وراثًيا

 لتبادلمنصة  مثابةب اBجتماعسيكون . ا@عشاب مبيداتالمحورة المقاومة ل النباتات مخاطر تقييمل EFSA ابھ تقوم يتال لاعما@ تفاصيل

 .EFSAبھيئة  والموظفين خبراءالو الحكومية غير المنظماتبين ممثلي  يةالتفاعل النظر وجھات

 

 المخاطر تقييمل التوجيھية"الوثيقة تحت اسم  EFSA سودة ھيئةمحول  عامةال للمشاورات استجابت التي لمنظماتل اأيضً  مفتوح اBجتماع

 وراثًيا المحورة الكائنات مجال في بفعالية ةشاركالم الحكومية غير البيئية المنظماتبا�ضافة إلى  ،"وراثًيا المحورة لحيواناتل البيئية

 .ا@عمال جدولب محددة مواضيع في لمساھمةوا

  

  a.europa.eu/en/events/event/121127.htmhttp://www.efsعلى الرابط التالي  EFSAشاھد البيان الصحفي لھيئة 
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  العلمي البحث

  PVYضد فيروس  مقاومة يمنحھا البطاطس في Eva1 التعبير المفرض لجين

  

انخفاض و الدرنات جودة انخفاضوالذي يتسبب في  البطاطسأشھر الكائنات الممرضة التي تصيب  و أحدھ )PVY( سالبطاط فيروس
 مقاومةذات ال صنافذلك فإن ا@ ومع ،PVYذاتية ضد فيروس  مقاومةللبطاطس  البريةلدى بعض ا@صناف . يمستوى العالمالعلى  ھاإنتاج

 .بعد اتجاريً  لم يتم إتاحتھا البرية ا@نواع من المنقولة

 

في أصناف  PVYفيروس  مقاومةب ةرتبطالم جيناتتسلسل البقراءة  المتحدة الوBيات فيجي آر سيمبلوت  شركةب وزم�ؤه دوانقام إتش 
 .Sو   S. demissumو  Solanum chacoenseفي نباتات  Eva1جين جديد متغاير يرمز له بالرمز  العثور تم. البرية سالبطاط

etuberosum، المزروع س البطاطبصنف  مقارنة مختلفة مواقع عشرة في ا@مينية ا@حماضيقوم بإح�ل  البروتين أنوا ووجد
)Solanum tuberosum .( تعبير مفرط للـ عمل بوقام الباحثونcDNA فيروس ضد  مقاومةال منحالمرتبط بPVY س البطاطنباتات  في

مھجنة س بطاط�نتاج أصناف  الجزيئية ستراتيجياتاBتوظيف  يمكنف البطاطس،نوع  مع متوافق Eva1وحيث أن جين . وراثًياالمحورة 
 .ًياداخل

  
يمكن تنزيل الدراسة كاملة من مجلة ترانسجينيك ريسيرش من الرابط التالي: 

-9576-011-ad.springer.com/staAc/pdf/859/art%253A10.1007%252Fs11248http://downlo

9.pdf?auth66=1352875769_7ade04ae131a7045c2110f97bc626c1e&ext=.pdf 
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  الصين في �Btصناف أرز الـ  جديدة كشف طريقة

  

 تفاعل( PCRتقنية الـ ُتعد . الصين فيالشائعة المحورة ا@صناف أكثر  ھي KF6 و TT51-1و  KMD1المعدلة وراثًيا  ا@رزأصناف 

أشخاص و الثمن باھظة معداتھذه التقنية  تطلبت ذلك ومع ،عن التحوير الوراثيلكشف ل ودقةحساسية طرق الأكثر ) المتسلسل البوليميريز
بتطوير تقنية تضخيم  العلماء من غيرهبالتعاون مع  الزراعية لعلوما أكاديميةب Xiaoyun Chenقام  وبالتالي،. على استخدامھا مدربين

ت تم ،الُمطورة ةالجديدالتقنية  خ�ل منو. المحور ا@رز منأصناف ث�ثة تسلس�ت محددة في  لمضاعفة) LAMP(حرارية مرئية 

كما قام . درجة مئوية ٦٣ُتقدر بـ  ثابتة حرارة درجة في واحدة دقيقة خ�ل بواسطة مؤشرين هريوتصو ھدفمستال النووي الحمض مضاعفة
 ،السلبيةنتيجة  المستھدفة غير العينات نتيجة جاءتو. النباتات من مختلفة أنواعاختبار التقنية في  خ�ل منمدى دقة الكشف  باختبارالفريق 

 من أكبر LAMPتقنية  حساسيةأن  اأيضً استنتجوا و. الدقة من أمثل مستوي هلالمحورة  لث�ثةا ا@رز صناف@البادئ  البرايمر أن يعني مام

 المحاصيل حالة لتحديد بسيطحقلي  اختباركأداة  ةالجديد الكشف طريقة ماستخدا يمكن النتائج، ھذه على بناءً و. التقليدية PCRالـ  طرق

 .وراثًيا المعدلة

 

  h1p://goo.gl/pxO0qالمنشور بمجلة إنترناشونال جورنال إوف موليكيولر ساينسيس: اقرأ المقال 
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  ما وراء كروب بيو تك

  دراسة جينية جديدة قد تؤدي إلى تطبيق بيوتكنولوجي محتمل في المضادات الحيوية أو المضادات السرطانية

  

قد يؤدي إلى  الجيناتفي تحديد تقدم علمي مفاجئ عن  أستراليا في) CSIRO( والصناعية العلمية لبحوثلمنظمة الكومنولث ب علماءأعلن ال

 .الحيوية التكنولوجياالمرتبطة ب ا@خرى الصناعية التطبيقات أوية السرطانالمضادات  وأ الحيوية المضاداتمحتملة في  تطبيقات

 

 إنتاجمسؤولة عن  جينات ث�ثةنسخ و عزل السويد في كارولينسكا معھدب علماءال معبالتعاون  CSIROاستطاع فريق العلماء بمنظمة 

 الحيوانات من انفسھ لحماية اھفرزت يتال يةالجندالخنافس  في إB وجدي B يذالو )dihydromatricaria )DHMA دھنيحمض الال

 تم الدراسة، خ�ل منو .لسرطاناوميكروبات لمضادة ل خصائص له أن DHMAعن حمض  المعروف من. ا�صابة با@مراضو المفترسة

 .دفاعيال مركبال �نتاج ةجنديال الخنافس تطور وكيفية الجيناتالموجودة في  خت�فاتاB اكتشاف

 

into-defence-beetle-soldier-turns-find-http://www.csiro.au/Portals/Media/Gene-لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

opportunity.aspx-biotech  

  

  ] ةھذه المقالرسال لصديق | تقييم إ [

  

  السوس ضد الدفاع في تساعد النحل التي يتعقبون الجينات العلماء

  

يتطفل سوس . الفاروا سوستحكم في تطفل ال إلى ؤديقد ي نوعه من فريد سلوكذو  نحلبجامعة بوردو  الدكتوراهالعالم جريج ھانت  اكتشف
 .النحل بالكامل مستعمرة قتلمميتة قد تتسبب في م فيروساتصيبھم بيو العسل نحلعلى  الفاروا

 

 ضنةاالحالنحل  خ�ياخل اد الفارواسوس  رائحةشم  بإمكانھا التيو لفارواالصحية ل الحساسية تسمى النحلوجود صفة ظاھرة في  لوحظ

 عمليةمما يعوق المصابة  خادرةال إزالةيقوم أحياًنا بو الخ�يا غطاءالنحل  نزعي. التي يتحول فيھا النحل إلى طور اليرقة و طور الخادرة

 .سوسال قتل ربما أو زالةبمسح الخلية مرة أخرى � يقوم حيثتنظيمي  سلوك خرا` النحلظھر ويُ . السوس استنساخ

 

ھو  كونيل جين، ٢٧ على يحتوي كروموسوم على Neurexin 1 لجينتشفر  منطقة الباحثون وجد ،بالمؤشرات الجينيةشاملة  دراسة بعد

السلوك  في Neurexin 1جين  شاركي أن يمكنغير المرتبطة بالفئران أنه  اBختبارات وأظھرت. السلوك ھذا يحكم الذيالمحتمل الجين 

 .المفرطالتنظيمي 

 

genes-down-tracking-h1p://www.purdue.edu/newsroom/releases/2012/Q4/scienAsts-اقرأ المقالة كاملة على 

ites.htmlm-against-defend-bees-help-that  
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  إع*نات

  )BFF2013( ٢٠١٣ا�خرى  والمواد والوقود الحيوي للغذاء التكرير ندوة حول معامل

  

 ٢٠١٣ ا@خرى والمواد والوقود للغذاء الحيوي التكرير معامل حول ندوة: الحدث

 

 ٢٠١٣ أبريل ١٠ -  ٧في الفترة من : التاريخ

 

 ھولندا ن،جنينخافا: المكان

 

 /h1p://www.bff2013.org/UKلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 
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  الثوم الوطني لبحوث المؤتمر

  

 الثوم لبحوث الوطني المؤتمر: الحدث

 

 ٢٠١٢ ديسمبر ١٣ - ١١الفترة من : التاريخ

 

 مكسيكو نيو كروسيس، Bس ديإنكانتو  فندق: المكان

 

  /h1p://aces.nmsu.edu/narc2012لمزيد من المعلومات: 
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  رسائل تذكيرية

  والسياسات وراثًيا المعدلة للمحاصيل الجيب دليل

  

 المعدلة المحاصيلة إلى حقائق عن ستندم معلوماتقديم ت إلى الحيوية للصناعات ا@وروبية الرابطةبواسطة  المنشورالدليل  ھذايھدف 

التي يمارسھا  اBختيار حرية ا@وروبيين المزارعين منحلتوضيح سبب وجوب و ؛العام والجمھور والصحفيين السياسات لواضعي وراثًيا
 .والرومانية وا@لمانية والفرنسية اBنجليزيةھم  لغات أربعمتاح بالدليل . خرىالدول ا@ فيأقرانھم 

 

لدليل على ليمكن الوصول للنسخة ا�نجليزية 
http://www.europabio.org/sites/default/files/pocket_guide_gmcrops_policy.pdf والنسخة الفرنسية على ،

fr.pdf-booklet-http://www.europabio.org/sites/default/files/europabio  والنسخة ا@لمانية على

pdfhttp://www.europabio.org/sites/default/files/europabio_booklet_gr. والنسخة الرومانية على ،

ro.pdf-http://www.europabio.org/sites/default/files/romania_pocket_guide  

 


