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  عالمًيا

  والجوع الفقر على للقضاء زمني يطالب بوضع إطار للفاو العام المدير

 

يحثه فيه على وضع  الدولي لمجتمعنداء ل ،)FAO( والزراعة لFغذية المتحدة ا3مم منظمة العام المدير سيلفا، دا رازيانوج جوزيهوجه 

 .المدقع والفقر الجوع على للقضاء محدد زمني إطار

 

 نيويورك، في العامة للجمعية والمالية ا5قتصادية واللجنة وا5جتماعي ا5قتصادي للمجلس المشترك الخاص ا5جتماعأكد دا سيلفا خ1ل 

 الدولي المجتمع شجع كما. الفقرو الجوع على القضاء تضمنت يتوال )MDG( لFلفية ا.نمائية ا3ھداف لتحقيق النھائي الموعدعلى اقتراب 

  .أھمية المشكلة مدى عكسيل حددذو وقت م ھدف لوضع

  

  ./h�p://www.fao.org/news/story/en/item/170015/icodeشاھد البيان الصحفي للفاو على 
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  في اتفاقية التنوع الحيوي ١٦٥الطرف رقم  على وشك أن تصبح لبنان

  

تصبح لبنان سوحينھا  ،٢٠١٣ فبراير ٦ فيالحيوي  التنوع اتفاقيةكارتاخينا لFمان الحيوي ب بروتوكول إلى انضمامھاوثيقة  لبنان تقدم
 .٢٠١٣مايو  ٧ في البروتوكول في ١٦٥الطرف رقم 

 

 التنوع حماية إلى ويھدف. الحدود عبروراثًيا  المحورة الحية لكائناتحركة ا ينظم اقانونً  ملزم اتفاق ھوكارتاخينا لFمان الحيوي  بروتوكول
وتسليمھم واستخدامھم بصورة  نقلھم لضمان دولي تنظيمي إطار توفير خ1ل من المحورة الحية للكائنات المحتملة المخاطر منالحيوي 

  .٢٠٠٣ سبتمبر ١١ في البروتوكول تنفيذ تم. آمنة
  

  .en.pdf-lebanon-13-02-2013-h�p://www.cbd.int/doc/press/2013/prاقرأ البيان ا.ع1مي على 
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  أفريقيا

  إثيوبيا فيالحيوية  علميةا�ول ل)بتكارات ال اAقليميالمؤتمر 

 

 المتحدة ا3مم مؤتمرات مركزب ٢٠١٣ فبراير ٢٧-٢٥ الفترة في أبابا أديس في الحيوية العلمية ل1بتكارات ا3ول ا.قليمي المؤتمر عقد سيتم

 وأصحاب المانحة والجھات الخاص والقطاع السياساتواضعي و اءعلممشارك من ال ١٢٠ من أكثرحضور  المقرر من. إثيوبيا في

وتركز تلك . الشرقية المنطقة فيالمبتكرة  الحيوية ا3نشطة تنفيذ في والتحديات النجاحات تبادل إلى المؤتمر يھدف. اPخرينالح المص
 القيمةوصو5ً إلى  ا3ولي ا.نتاج منبدًءا  والبيئة، الزراعةفي قطاع  والتحول النمواستدامة  لدعم ةالحيوي ا5بتكارات تطبيق على ا3نشطة

 .الحيوية العلوم ابتكارات لدعم ا.قليمية السياسات تعزيزفي المؤتمر  المشاركون سيناقش. ضافةالمُ 

 

 لمواجھة السوقب والتكنولوجيا العلم تربط التيالحيوية  العلومفي مجا5ت  ا5بتكاراتواسعة لتقديم  إقليمية منصة الحيوي ا5بتكاريوفر 

 المناخ تغير مع والتكيف المحاصيل إنتاجية زيادةل البحوث ونتائج موالعلتوجيه على كما تعمل . ا3ولوية ذات ا.قليمية ا.نمائية التحديات

 .المضافة القيمة خ1ل من التقليدية المحاصيل وتعزيز البيئية ا5ستدامة لتحقيق الصناعةالمستخدمة في  الزراعية النفايات وإدارة

 

ھم  الشرقية أفريقيافي  دولستة  منمشتركة  ةمؤسس ٥٧اتحادية تجمع بين  مشاريعوحيوية  يةعلم اتابتكارحالًيا تسعة  البرنامج ھذايدعم 
  .المنطقة خارجمن و وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا وإثيوبيا بوروندي

  

. موقع s.leta@cgiar.orgمدير البرنامج على  ا5بتكار الحيوي، يرجى التواصل مع د سيوم ليتالمزيد من المعلومات حول مشروع 

  .africa.org/-http://bioinnovateالبرنامج: 
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  ا�مريكتين

  عالي اAنتاجية ومقاوم للصدأ الشريطي تطور قمح أوريجون وCية جامعة

  

يتسبب  قد خطيرفطري  مرض وھوي الشريط للصدأ ومقاومجديد عالي ا.نتاجية  أبيض شتوي قمح ونجأوري و5ية جامعةب الباحثون طور
 ونجأوري و5ية ذلك في بما مختلفة مناطق فياستطاع القمح الجديد النمو  ،الحقلية التجاربخ1ل . النصف إلى المحصول صيتقلفي 

الواحد بعد زراعته في ظروف  فدانفي ال بوشل ١٣٦ناتج القمح  متوسط بلغ. المركزية واشنطن وجنوب الجنوبية ايداھوو والغربية الشرقية
في  ٩١القليلة بلغ ناتج الصنف  ا3مطاروفي ظروف . بوشل ١٤وُتعد ھذه ا.نتاجية أكثر الطبيعي بمقدار  ،الغزير ريال أوغزيرة ا3مطار 

 .من الطبيعي أكثر بوشل ٦ أي بمقدارالفدان، 

 

وقد تم تطوير الصنف الجديد استجابة  .ونجأوري و5يةنسبة لعائلة مزارعي القمح العرقية بعلى صنف القمح الجديد اسم "كيسبيرج"  قأُطل
مركب  يحتوي 3نه .من الصنف التقليدي عند استخدامه في الخب أفضل يتميز صنف كيسبيرج بأنه. والمخابز المطاحن أصحاب لمناشدة

  .الطحنأنعم وأفخر عند  دقيقينتج ومن المعتاد  أضعفالجلوتين به 

  

ltivarcu-wheat-http://westernfarmpress.com/management/new-لمزيد من المعلومات، اقرأ البيان الصحفي على 

well-bakes-rust-stripe-resists.  
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  جديد ُمحور وراثًيا صويا تعتمد صنف فول باراجواي

  

 Intacta RR2 Pro )MON87701 xتسويق صنف فول الصويا الُمحور المسمى على  توافقبباراجواي أن الدولة أعلن وزير الزراعة 

MON89788( . كما أنه من شأنه حماية المحصول من  ت،ييفوس1جال ا3عشاب لمبيداتالمحول بمقاومته  الصويا فوليتميز صنف
 .الصويا لفول المصدرة الدول كبرحد أأ وايجباراجدير بالذكر أن . اليرقات

  
  .htm---http://news.agropages.com/News/NewsDetail.9009اقرأ المزيد على 
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  الباردللفلفل  الجيني الكشف عن التنوع

  

ألف  ٣٠العلماء حدد . الشائعة الفلفل أصناف من مجموعة في الموجودة الجينات تنوعتشخيص  ريفرسايد كاليفورنيا جامعةاستطاع العلماء ب
 ھذهُتعد . مختلفةال الفلفل أنواع بين والع1قة لمحصوللالوراثي  التنوع معلوماتوقدمت دراستھم  Capsicum annum الفلفلنوع  منجين 

 .العالم أنحاء جميعوأكثر إنتاجية في  ص1بة أكثرلتطوير نبتات للغية للقائمين على التحسين النباتي  مةاھ الوراثية المعلومات

 

 مجموعة ا3نواع ھذهوتشمل . العالم في اشيوعً الفلفل  أنواعأكثر  - Capsicum annum ذلك في بماالبارد  الفلفل من نوع ٣٨ ھناك

تشير . زينة نباتاتولFغراض الطبية وك وتوابل طازجة خضرواتالتي ُتستخدم ك العالم أنحاء جميع فيالمزروع  الفلفل من متنوعة
 .اPن بوليفيامرتكزة في  منطقة في ا5ستوائية الجنوبية أمريكا في نمت البرية الفلفل أس1فجميع  أن إلى سابقةال دراساتال

 

  .h�p://www.plosone.org/ar2cle/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056200المقال الصحفي متاح على 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  IRRIلمعھد  ولةخ)ل زيارة رئيس الد الفلبين في ا�رز تسليط الضوء على بحوث

  

ولمعرفة آخر  الب1دالعام الوطني لFرز في ب ل1حتفال) IRRI(ا3رز  لبحوث الدولي لمعھدل زيارة امؤخرً  الفلبين جمھورية رئيسأجرى 

ببرنامج ا5كتفاء الغذائي  وا.رشاد البحوث خدمات تقديم دعم إلى ھدفت والتي الزراعة، وزارةو IRRIمعھد  يةاتفاق في المحرز التقدمأخبار 



)FSSP .( منھم عشرة آ5ف  ا3رز، من مختلف نوعألف  ١١٧من  أكثر علىتوي حي يذال الدولي ا3رزجينات  بنك الجمھورية رئيسزار

 .الفلبين مننوع تقريًبا 

 

 ا3رز أصناف استخدام من الواحد للھكتار إضافي دو5ر ٥٢حصلوا على ما قيمته  الفلبينيين مزارعي أن ا3خيرة ا3ثر تقييم دراسة أظھرت

 وبيئاتللبيئات المطيرة مناسب  الفلبين في IRRIصنف محسن بواسطة معھد  ١٠١ إط1ق تم ،المجمل في. IRRIالمحسنة بواسطة معھد 

 .ةيالملحالبيئات و الحرارة ةنخفضالبيئات مو المرتفعةا3راضي 

 

&id=12480:riceh�p://irri.org/index.php?op2on=com_k2&view=item-على  IRRIشاھد البيان الصحفي لمعھد 

irri&lang=en-visits-president-philippine-as-spotlight-in-research.  
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  التجارب الحقلية للمحاصيل الُمعدلة وراثًيا يؤيد الھندي الزراعة وزير

  

ينبغي رفض حق  5 نهبأصرح حيث  الزراعي ا5نتاج لزيادةاستخدام تكنولوجيا التعديل الوراثي  باوار شاراد الھند زراعةُيفضل وزير 
 الزراعية للبحوث الھندي لمجلسلالرابع والثمانون  السنوي ا5جتماعوخ1ل . المحورة وراثًيا للمحاصيلالحقلية  التجارب إجراء في العلماء

)ICAR(، بالفعل  ذلك تم وقد ،التجارب الحقلية إجراء في ھمحق من وحرمانھمالعلمي  التقليل من قوة مجتمعنا نستطيع 5نحن "باوار  قال
 ."رمةالصا3مان الحيوي ا لضوابط ھاتعرض من الرغم على وراثًيا المعدلة المحاصيل لبعض

 

 اPفات ومكافحة الوراثي التآكلو المياه وانخفاض التربة وخصوبة ةيلزراعا ا3راضي توافر انخفاضعن قلقه تجاه الوزير عرب أ
يعد لدينا  مل الطبيعية، الموارد محدوديةب ينمقيدبعدما أصبحنا : "تحدث باوار عن البحث العلمي قائ1ً و المناخ، وتغير الغازية وا3مراض

ن أ ينبغي 5" وأضاف ".بلدنا إلى با.ضافة نسمة مليار ١٫٢لـ  الغذائي ا3من لضمان ا.نتاجية فيكبيرة  اتتقدم تحقيق محاولة سوى خيار
 ".العلمي المجتمع معنويات حطمسي ھذا 3ن البحث عمليةتتوقف 

 

التقنيات  من ا5ستفادة من وتمكينھم الفقراء لمزارعينا موارد نحو لتكنولوجياتا أولويةعليه توجيه  ICAR أن مجلس الزراعة وزير وقال
 .الجديدة

  
  .h�p://www.icar.org.in/en/node/5786لمزيد من التفاصيل، ادخل على 
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  الحيوية مؤسسة كروب Cيف باكستان ُتشكل لجنة للتكنولوجيا

  

. باكستان في النباتية الحيوية لتكنولوجيال المسؤول وا5ستخدام المنافع لتعزيز الحيوية لتكنولوجيال لجنة باكستان 5يف كروبمؤسسة  شكلت

 التنظيمية الوكا5ت مع الحيوية التكنولوجيا لجنةتتعامل س. مونسانتوو وسينجنتا بيونير دوبونتو بايرأعضاء اللجنة ا3ولين ھم شركة 

على أساس التنظيمية  العمليات تنفيذ يتم حتى ،٢٠٠٥لعام ا3مان الحيوي  وقواعد التوجيھية المبادئ لتنفيذ الحيوية التكنولوجياالمعنية ب
 .شفاف يعلم

 

 الب1د في الحيوية للتكنولوجيا التنظيمية ا5حتياجات وتحديد فھم الحيوية التكنولوجيا لجنةستعمل عليھا  التي الرئيسية ا3نشطةتشمل 

 نظرال اتوجھ وإبراز مشاركةب اللجنة ستقومكما . التنظيمي ا.طاردخول احتياجات الدولة في  لضمان الحكومةالمشاركة والعمل مع و

 غير والمنظمات المدني والمجتمع ا.ع1م وسائل الجھات المعنية من من العديد مع الحديثة النباتية الحيوية لتكنولوجيال محليةالو عالميةال

 .المزارعين اتحاداتو ا3كاديمية وا3وساط الحكومية

 

شاھد المقال الصحفي على 
h�p://www.pabic.com.pk/CropLife%20Pakistan%20forms%20Biotech%20Commi�ee.html.  
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  أوروبا

  عن المنتجات الُمحورة الحظر البريطانيون ينادون برفع البيض منتجي

  

 استخدام شرطللتخلي عن الرئيسيين  التجزئة تجار عن التخلي إلى نتيج روجر بقيادة )BFREPA( البريطانيةمنتجي البيض  جمعيةدعت 

 البريطاني البيض صناعة ومجلس )NFU( للمزارعين الوطني ا5تحاد مؤخًراوقد وجه . غير المحورة فقط لمنتجي البيض ا3ع1ف

)BEIC (البريطانيمجلس الدواجن و )BPC ( البريطاني التجزئةتجار  اتحادإلى خطاًبا )BRC (تواجه  التي المحتملة المشاكل من ھملتحذير

 التنفيذي الرئيس؛ ومارك ويليامز NFUاتحاد  رئيسكيندال  بيتر قبل من موقعوأشاروا في خطابھم ال. ع1ف غير المحورةا3 استخدامقدم 

 .٢٠١٢/٢٠١٣ يعامفي  الصويا فول مناطق من% ٨٩ تثلالنباتات المحورة وراثًيا م أن ،BPCجون ريد رئيس مجلس و؛ BEICمجلس ل

 

 ١٥٥( إضافي استرليني جنيه ١٠٠إلى إنفاق  المتحدة المملكة في البيضيضطر منتجي  ،استخدام ا3ع1ف غير المحورةالتخلي عن عند 

في ظل ھذا . حادة مالية أزمةار حرا3 البيض منتجيفيه الذي يواجه  وقتال في ضرورية غير تكاليفمما يحملھم  الواحد، للطن) دو5ر
  .الب1د في البيض صناعة لحمايةضروري  فعلاتخاذ  اPن وفريقه جنتيناشد  ،الوضع

  

abandon-to-retailers-major-on-call-producers-http://www.farminguk.com/News/Egg-شاھد المقال ا3صلي على 

rule_24907.html-GM-Non. 
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  يطورون شعير أكثر صحية العلماء

  

 ة.صحيال النشويات على فقط حتويي الشعير من فريد نوع .نتاج استخدامھا يمكنوسيلة جديدة  الدنمارك في آرھوس جامعةب علماءال طور

سريًعا إلى  تكسروي ا3ميلوبكتين على النشوياتمن  الھضم سھل نوعيحتوي ال. ةيصح للنشوياتا3شكال المختلفة  جميع تليس ذلك، ومع
ويمر . ميلوزمن ا3 أقلكمية  علىتحتوي ف الھضمفي  ةلوسھا3قل  أما النشويات .سكرك الدم مجرى فيحدث له تمثيل غذائي وي ا3معاء في

 .الصحة على إيجابية آثار لھا التي البكتيرياتكسر بواسطة تو الغليظة وا3معاء الدقيقة ا3معاء عبرھذا النوع 

 

 نباتك الشعيرالعلماء  ستخدما. إنتاجية النبات ذلك يؤثر أن دون ميلوز،ا3 من اأساسً تتكون التي  نشايحتوي على ال نبات علماءال طوروھكذا 

التكنولوجية والوراثية المبتكرة إيقاف عمل يمكن من خ1ل الوسائل . وعلف غذاءُيعد من المحاصيل الھامة المستخدمة ك وھو -  ينموذج
وھي  فقط واحدإيقاف جين  من بد5ً في نفس الوقت  جيناتيد من العدبإيقاف ال يسمحالجديد ف سلوبأما ا3. الشعير في معينة جينات

 .الممارسة التي مازالت ُتستخدم حتى وقتنا الحالي

 

events/news-and-http://mbg.au.dk/en/news-لمزيد من المعلومات، شاھد البيان الصحفي لجامعة آرھوس على 

1/-carbohydrates-healthier-produces-off-switch-item/artikel/gene.  

  

  ] ةتقييم ھذه المقالرسال لصديق | إ [

  

  العلمي البحث

  للحشرات عن كونھا مقاومة النظر بغض وراثًيا الُمعدلة الذرة يؤكدون على فوائد الباحثون

  

 Bacillus(أصناف الذرة المحورة ببكتيريا الباسي1س  الذرةأن إلينوي  بجامعة الباحثون التي أجراھا الدراسة ت نتائجضحأو

thuringiensis ( والتي تسمى ذرة الـBt فات،ل مقاومةفقط  ليستe  وقد ُوجد أن ذرة لـ . كبيرةزراعية  فوائدولكنھا أيًضا ذاتBt  خاصة

 .النيتروجين معدل استخداموتزيد من إنتاجية الحبوب 

 

. النيتروجين من مختلفةاستخدموا خمسة كميات و Btـ الوذرة  التقليدية ذرةوا فيھا الزرعاستمرت لمدة سنتين  تجارب الباحثون جرىأ

تحملت و؛ الواحدللفدان  بوشل ٢١ من يقرب ماب التقليدية نظيرتھا من أعلىت إنتاجيتھا كان اتللحشر المقاومة الذرة أن الدراسة وجدت
وا5ستخدام  الموارد ستدامةا تعزيز في الحيوية التكنولوجيا دورأھمية على  الدراسة أكدتكما . أكثر بسھولة النيتروجين مستوياتانخفاض 
 .ةسكانيالزيادة ال .طعام الذرة نتاجالفعال .

 



  .h�ps://www.crops.org/publica2ons/cs/abstracts/53/2/585اقرأ المقال كام1ً على 
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  إع)نات

  النامي العالم المحورة وراثًيا في المحاصيل اعتماد: الدولي ISAAA مؤتمر

  

 الفلبين ماني1، حياة، فندق: المكان

 

 ٢٠١٣ أبريل ٣-٢: التاريخ

 

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدولية ھيئةوال ؛تمبلتون جونمؤسسة يشارك في تنظيم المؤتمر كل من : المؤتمر عننبذة 

)ISAAA(الزراعية والبحوث العليا للدراسات ا.قليمي آسيا شرق جنوب مركزو ؛ )SEARCA(والتكنولوجيا للعلوم الوطنية وا3كاديمية ؛ 

)NAST Philippines(الزراعية الحيوية التكنولوجياالثاني لدعم  مشروعوال ؛ (ABSPII) البحثي  مشروعلل الرئيسية النتائج. سيقدم المؤتمر

المفتقرين  اPسيويين المزارعين صغار جانبمن  الحيوية التكنولوجياالمحاصيل الُمنتجة ب/ المحاصيل المحورة مساراتفھم واعتماد 
 النامية.الدول  في الحيوية التكنولوجيا اعتماد على وآثارھا الفلبينو والھند الصين في لمواردل

 

 في(المحورة  Btالـ  ذرةزراعة  في الخبرات وتبادل البحوث نتائجالمذكورين  من الثلث دول ونالرئيسي نووالمزارع نوالباحثسيناقش 

. اPسيوية التجربة صحة من تحققلل نظرھم وجھات ا3خرى الناميةالدول  منسيقدم المناقشون و). والھند الصين في( Btالـ  وقطن) الفلبين

 اأيضً  المؤتمرسيعمل . الناميةالدول  في الحيوية التكنولوجيا اعتماد لتعزيز العامة بالسياسة المتعلقة التوصيات عملال ورشةكما ستلتمس 
 ذھبسي ذلك،ل وبا.ضافة. الحدثانتھاء  بعد حتىبينھم  التفاعل لتشجيعتجمعھم  شبكة خ1ل منببعضھم  لحاالمص أصحابعلى ربط 

  .المزارعين مع التفاعل من لتمكينھم تار5كبمقاطعة  كونسيبسيونمنطقة  في Btالـ  ذرة مزرعةل زيارةفي  المشاركون

 

. للتسجيل، ادخل على /http://www.isaaa.org/conferenceلمزيد من التفاصيل، ادخل على 

http://www.isaaa.org/conference/register.  
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  النباتية المحاصيل الجھود البيئية والحيوية فيتحمل  حول وطنية ندوة

  

 في والحيوية البيئية الجھود تحمل حول وطنية ندوة) IIVR( النباتية للبحوث الھندي المعھد مع بالتعاون النباتية للعلوم ةالھندي الجمعيةتنظم 

 وإدارةتحسين  تشملشاسعة  عيةوموض مجا5تستتضمن الندوة . الھندداخل المعھد ب ٢٠١٣ أبريل ١٤- ١٢ الفترة فيالنباتية  المحاصيل

 ؛والمؤشرات الجينية الُمساعدة الخرائطالتحسين بمساعدة و ا.جھاد؛ تحملوالتحسين بغرض  ؛ھااستجابتوآلية ا.جھادات و الجينية؛ الموارد
 .وا3مراض اPفات بيئةدراسة و وتشخيص ا.جھاد؛ تحملوالجينوميكس الوظيفية لتحمل ا.جھادات؛ والتعديل الوراثي بغرض 

 

  ./http://conference.isvs.org.inلمعرفة التفاصيل والتسجيل، ادخل على 
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  رسائل تذكيرية

  الناشئة اCقتصادات في اCبتكار الزراعي الناجح: كتاب

  

 الجديدة الوراثية التقنيات يتناول "الناشئة ا5قتصادات في الناجح الزراعي ا5بتكار" بعنوان جديد كتاب كامبريدج جامعة مطبعة تصدرأ

 وريتشارد بينيت ديفيد وحرره جامعاتال مختلفةب خبراءشارك في تأليف الكتاب عديد من ال. العالميء الغذا إنتاج لتعزيز ستخدمةالمُ 

 .زججينين

  



من التفاصيل حول الكتاب على المزيد اقرأ 
h�p://www.cambridge.org/aus/catalogue/catalogue.asp?isbn=9781107026704  على أو يمكنك قراءتهGoogle 

Books  :على الرابط التالي

.google.com.ph/books?hl=en&lr=lang_en&id=igakHpx183MC&oi=fnd&pg=PA167&dq=ISAAAhttp://books

7hzrskRXINMljaPM8VQY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false-+Brief+43&ots=RtVoOOVFaN&sig=XVXHPU.  

 

 

  الدول اAس)مية التوعية بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية في وقائع

  

 الحيوية بالتكنولوجيا لتوعيةورشة العمل الدولية ل وقائعبعنوان " اتهإصدارآخر  الماليزي الحيوية التكنولوجيامعلومات  مركزنشر 

  ".الدول ا.س1مية في الزراعية الحيوية التكنولوجيا تواصلالتي تواجه  تحدياتالتصدي لل: الزراعية

 

PDF :-agribiotechnology-on-workshop-nternationali-h�p://bic.org.my/resources/publica2ons/103رابط الـ 

countries-muslim-in-agribiotechnology-communicating-in-challenges-the-addressing-communication.  

 


