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  عالمًيا

  فعالية أنشطتھم لزيادة CGIARشراكة الفاو ومجموعة 

 

 أجل منعلى التعاون ) CGIAR( الدولية الزراعية للبحوث ا<ستشاري الفريقمع ) FAO( والزراعة ل8غذية المتحدة ا)مم منظمة اتفقت

 .الغذائي 8منل العالم <حتياجاتقوية  مشتركة مساھمة وتقديم الجھود مضاعفة إلى تھدف تفاھم مذكرة على الطرفان وقع. أنشطتھا تعزيز

 

 أولويات بشأن CGIARلمجموعة و المشورةتقديم ومساعدة على ستعمل الفاو خ9لھا  للتجديد، قابلة سنوات خمس ةمدل تفاقا<يستمر 

 المشورة CGIARمجموعة  قدمست أخرى، ناحيةوعلى ال .التي تنفذھا المنظمة نشطةا) أو البرامج معلومات وكذلك الزراعية البحوث

 يتعاونھناك مجال و. بحثيةال CGIAR برامجالخاصة ب معلوماتآخر الو الزراعة قطاع في ا<بتكار مستوى رفع إمكانية بشأنالفاو  للمنظمة

  .المزارعين لصغار المتاحة CGIAR مراكزالمطورة بواسطة  الجديدة التقنياتمحدد ومنفرد بين ك9 المؤسستين سيتضمن 

  

consortium-cgiar-and-news/fao-http://www.cgiar.org/consortium-على  CGIARشاھد البيان الصحفي لمجموعة 

partnership/-strategic-form.  
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  أفريقيا

  الھجينة جديد من الحبوب صنف ٢٢تطور  تنزانيا

  

 الذرة المطورة البذور أصنافتشمل . د من إنتاجية المحاصيلزيأن تُيتوقع  التيمن أصناف البذور الھجينة  جديدصنف  ٢٢ تنزانياطورت 

يتميزون كما أنھم . وا)مراض لجفافل ومقاومة، ھي ذات إنتاجية عالية والشعير وا)رز ا)يرلندية والبطاطس اللوبياو والفولالسورغم و
 .الجوية ا)حوال في متوقعة غيرال للتغيرات انظرً بدرجة كبيرة  المزارعينيفضلھا  التي والصفاتبخاصية النضج المبكر 

 

 البذور من كبيرة كميات نتاجالبدء في إ المقرر ومن تنزانيا في الخاصة والشركات العامة البحوث مراكزبواسطة  البذور أصناف تطوير تم

  .الزراعة موسم قبل للمزارعين تسليمھامن ) ASA( الزراعية البذور وكالةقريب حتى تتمكن  وقت في للبدء المعتمدة

  

  .p://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=51354�hالبيان الصحفي متاح على 
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  أفريقيا في الغذائي ا�من الُمحورة أمر حاسم لتحسين أحد الخبراء يصرح: المحاصيل

  

 التكنولوجيا خبيرإيشياكو  محمد. جاء ھذا على لسان البروفيسور وراثًيا ُمعدلةال لمحاصيلا استھ9كمن وجود ضرر  بحثثبت أي لم يُ 

 في للزراعة البيولوجية العلوممؤسسة  نظمتھاوالتي  الحيوية التكنولوجياحول  للصحفيينية التي أُعدت اOع9م عملال ورشة خ9ل الحيوية

 ،بالتاليو. المزارعين دخلأيًضا و الغذائي وا)من الغذائي ا<كتفاءتعزيز ل التكنولوجياعلى إمكانية استخدام  اأيضً  وأكد). B4FA( أفريقيا

 .الجزيئية البيولوجيا تقنيات باستخدام تطويرھا تمي التي وراثًيا ُمعدلةال المحاصيلللقلق من  حاجة ھناك ليس

 

عامة و موالعل بين الفجوة سد إلى البرنامج ويھدف. B4FA مؤسسة من أشھر ستةذو ال لصحفيينا زمالة برنامج من جزء العمل ورشةُتعد 

  .أفريقيا فيالحيوية  والعلوم الزراعة مجال في التطوراتحول  اتوالحوار التفاھمعزيز ت خ9ل منالجمھور 

  

  .p://allafrica.com/stories/201302251344.html�hاقرأ المقال ا)صلي على 
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  ا�مريكتين

  ُمتَوقع ھو الُمحورة آمنة كغيرھا كما المحاصيل أن تثبت البحوث عشرون عاًما من

  

المحورة والمحاصيل التقليدية إلى  المحاصيلبين  التركيبي التكافؤالمعنية بمقارنة  ا)بحاث من اعامً عشرين  تعرضخلص التقرير الذي يس
 .غير مكتمل وراثي تعديل بواسطةت سببقد ت كونت أن يمكنفيھا  المشتبه التركيبية اQثارأن 

 

 ادارةبواسطة  تقييمھاالتي تم  وراثًيا ُمعدلةال ا)صنافأن جميع  Agricultural and Food Chemistryالتقرير المنشور بمجلة  شارأو

ا)صناف المحورة التي قُيمت بواسطة الجھات  جميع وكذلك التقليدية، لنظيراتھا اجوھريً  ةمكافئ) كانت FAD( ا<مريكيةوا)دوية  ا<غذية

 والكانو< والقطن الصويا وفول الذرة( وراثًيا ُمعدلةال المحاصيل من واسعة مجموعة تتناول التي الدراساتالتقرير  وشمل. المنظمة اليابانية

 الحشراتومقاومة  ا)عشاب مبيدات تحمل( والصفات) والتوت والفلفلالكرنب و والطماطم والبابايا وا)رز والبرسيم والبطاطس والقمح

 .)يزالبروتي أنزيم مثبطات وتعبير الغذائية العناصرقيمة  وتعزيز دةوالبرتحمل و الجفاف تحملات والفيروسومقاومة 

 

. يسدو أجروساينسمؤسسة  اءعلمأحد  ھيرمان، ورود US FDA ا)دويةو ا<غذية ادارة من متقاعدال باحثال ،برايس وليامكتب التقرير 

  .p://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jf400135r�hاقرأ الدراسة على 
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  ر ذرة مقاومة ل@وزونيالعلماء يسعون لتطو

  

التي تصيب  الخسائر مكافحةعلى  القدرة الس9<ت ھذهوسيكون لدى . ل8وزون مقاومةذرة  تطوير إلينوي جامعةب علماءيحاول الس
 .الھواء وملوثات المناخ تغيروالناجمة عن المحاصيل 

 

 ا)وزون أن، البحثي للمشروع ةالرئيسي ةوالباحث النباتية ا)حياء علم فيالتي تشغل منصب أستاذ مساعد  اينسورث، ليزاالبروفيسور وقالت 

). دو<ر مليون ٧٠٠نحو الو<يات المتحدة  في الذرة إنتاجتبلغ خسائر ( المحاصيل إنتاجيةتقليل و كبيرة أضرارفي  سببتي أن يمكن

 معيستطيعون م9حظه آثاره كما يفعلون  < المزارعين أن ھي 8وزونل رئيسيةالمشكلة ال أن ،مساعدا)حياء ال أستاذ، براون بات وأضاف

 فحسب، بل ستخفض أيًضا من أسعار العائد زيادةل8وزون لن تعمل على  مقاومة س9<ت تطوير فإنوھكذا . الحشرات أو فطريةال عدوىال

 .الذرة

 

study-grant-receives-illinois-http://www.igb.illinois.edu/news/university-شاھد البيان الصحفي لجامعة إلينويز على 

corn-resistance-ozone.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  ٢٠١٢الُمحورة  للمحاصيل العالمي حول الوضع جيمس ك(يف ندوة

  
 ووسائل الخاص والقطاع والمزارعين والمنظمين الحكومية والوكا<ت وا)كاديمي العلميالفلبيني  المجتمععضو من  مائة منشارك أكثر 

 المحاصيل الُمنتجة بالتكنولوجيا /المحورة  للمحاصيل يملالعاالوضع اOع9مي حول  المؤتمروندوة ال فيالجھات المعنية ا)خرى و اOع9م

 الوطنية وا)كاديمية )ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدولية الھيئةكل من  الندوةفي تنظيم  شارك. ٢٠١٢ عام الحيوية

 في ٢٠١٣فبراير  ٢٧ في) SEARCA( ةيالزراع ثووالبح العليا للدراسات اOقليمي آسيا شرق جنوبمركز و) NAST( والتكنولوجيا للعلوم

 .الفلبين ماني9، حياة، فندق

 

المحاصيل الُمنتجة  /المحورة  للمحاصيل الوضع العالمي: ٤٤رقم  موجزال، ISAAAالسنوي لھيئة  تقريروخ9ل الحدث تم إط9ق ال
 المحاصيل <عتماد العالميةعن الوضع  ،ISAAAھيئة  ورئيس مؤسس جيمس، ك9يف. دتحدث و. ٢٠١٢ عام الحيوية بالتكنولوجيا

كامل  عقد مساھمات، السيد سالفادور أومينجان، بالتحدث عن لذرةل الفلبينيللمجلس القومي  التنفيذي المديرشارك و. ٢٠١٢ عامالمحورة 
 ، تشارككما  .الب9د في الحيوية التكنولوجيا اعتماد تواجه التي التحدياتعن و؛ الوطنيةالمحورة للصناعة  الذرة زراعةالزمان من  من

 زراعةفوائد و اعتمادخبراتھا في  بانجاسينان، محافظةمن أحد المزارعين البارزين في زراعة الذرة المحورة ، إي9سوس روزالي السيدة
 .صحفي مؤتمر خ9لالمحورة وراثًيا  الذرة

 



يرجى مراسلة أو  /http://www.bic.searca.orgلمزيد من المعلومات حول تطورات التكنولوجيا الحيوية في الفلبين، قم بزيارة الموقع 
  .bic@agri.searca.orgالبريد التالي 

  
  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  ا�رز لزيادة بحوث شركة سينجنتا مع يتعاون IRRIمعھد 

  

 من الثانية المرحلة على المؤسستينحيث وقعت كل  الزراعية سينجنتامع شركة  تهكاشر) IRRI( ا)رز لبحوث الدولي المعھدسيواصل 

مزيًدا من  شمليوس ا)ولى المرحلة حققتھا التي النجاحاتيعمل البرنامج على استكمال س). SKEP II( العلميالمعرفة والتبادل  برنامج

 .النباتفي  المعمارية والھندسة ا)رزفي  اOنجابية البيولوجيا في والتوسع الصحية المحاصيل إدارة بحوثو ا)رزالتطوير في تربية 

 

 طبيقاتوت ؛ل8رز الوراثي التنوعشخيص ت على ركز الذي، و٢٠١٠عام في أبريل  SKEP Iبرنامج  IRRIأطلقت شركة سينجينتا ومعد 

واسم  ٢٤تم تطوير  ،ا)ولى من المشروع المرحلة خ9ل. ا)رز إنتاجالتي تواجه  قيودال مع والتعاملالواسمات الوراثية؛  بمساعدةالتربية 
 مثلمقاومة الضغوط البيئية و البكتيرية اللفحة مرض مثل )مراضا ومقاومة ا)رز حبوبفي  جودةال لصفات) genetic marker(وراثي 

 .الفيضانات

 

على  IRRIلمزيد من المعلومات، شاھد البيان الصحفي لمعھد 

-collaboration-research-rice-h�p://irri.org/index.php?op9on=com_k2&view=item&id=12484:more

syngenta&lang=en-and-irri-between.  
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  وراثًيا الُمعدلة الذرة تستعد Bختبار تاي(ند

  

فإنھم  جامعة،ال عميدلووفًقا . وراثًيالصنف الذرة الُمعدلة  حقلي اختبارأول  Oجراءتستعد  تاي9ندب ناريسوانجامعة فإن  ،صحفي لتقرير اوفقً 
المقاومة الذرة المحورة <ختبار  ا)ولية ا<ستعداداتكلية الزراعة  جريتُ . اتقريبً  أشھر سبعة سيستغرق الذي المشروع لبدءمستعدين 

راتشانوك  بوينج منطقة في الزراعية البحوث مركزب صغيرةعلى قطعة أرض  بالفعل ا)ولية ا<ختبارات جريتأُ . )NK603( تيفوسي9جلل
 .جوان

 

 نفسه، الوقت وفي. وا)مراض اQفات من المحاصيل وحماية لتحسين جديدةذرة  أصنافأت تطور  تاي9ندعلى  يجب"عميد الجامعة  وقال
 حيز الجماعة ا<قتصادية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسياستدخل خطة حيث  الزراعي القطاع فيالدولة في رعاية مكانتھا  بدأت أن يجب

 ".٢٠١٥ عامالتنفيذ 

  
اقرأ الخبر باللغة اOسبانية على 

h�p://www.agrobio.org/fend/index.php?op=YXA9I2NIVmliR2xqWVdOcGIyND0maW09I05UQT0maT0jTlR

NNA.  
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  الحيوية في البلدين لتطوير التكنولوجيا والھند شراكة فيتنام

  

 اOنمائي والتعاون الدولية الحيوية التكنولوجيا بحوث في ستراتيجيالھند شريكھا ا<تعتبر فيتنام الفيتنامي قائ9ً بأن  الوزيرنائب  صرح

 مؤتمرال فيالماضي  فبرايرمن  ٢٧ في بيانأدلى نائب الوزير بھذا ال .المستدامة والتنميةالزراعة  لصناعة حاسمةُيعد من ا)مور ال يذوال

 والھند فيتنام من كل في والتنمية التكنولوجيا بحوث معاھد علماء والذي شارك ھانوي في عقدالذي  دوليال

 

الب9د للتطوير  استراتيجيةالمرتبطة ب ا)ربعة والتكنولوجيا لعلوما مجا<تأحد أھم  الحيوية التكنولوجيا تعتبر فيتنام حكومة أن وقال
. الزراعة على القائم ا<قتصادمن حيث  فيتنامو الھند تشابهخ9لھما المشاركون على  اتفقاستمر ھذ الحدث لومان . وا<قتصادي ا<جتماعي

 .البلدينك9  في" الزراعة صناعة" تطوير في اھامً  ادورً  تلعب الحيوية التكنولوجياومن ثم فإن 

 



in-India-with-partners-http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-شاھد الخبر على 

biotechnology/20132/32037.vnplus.  
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  أوروبا

  الموز الحيوي تتعاون مع جامعة بلجيكية لدعم بحوث للتنوع الدولية تعاون المنظمة

  

 للموز العادي وموز الجنةالعالمية عات الجيرمب9زم ومجم لدعم بلجيكا في لوفين جامعة مع ااتفاقً  الحيوي للتنوع الدولية المنظمة وقعت

في  الجديد المقر في Musaالجيرمب9زم الخاص بھا لفصيلة الموز  المنظمة مجموعة ستستضيف ا<تفاق، وبموجب. ا)فريقي) (الموز

 .لوفين

 

أن ك9 و ،ل8مام الموز ثوبحلدفع  ھامة خطوةُيعد  ا<تفاقأن ھذا  الدولية،الحيوي  لتنوعلمنظمة ا عامال مديرال ،إيه فرايسون يلاميإ. د وقال
  .في الموز النباتية الجينية الموارد وصيانة استخدامتوسعة لالجنة  موزالعادي و الموزأصناف  تحسينبالمنظمتين ملتزمتين 

  

 .p://www.bioversityinterna9onal.org/index.php?id=7387�hشاھد البيان الصحفي لمنظمة التنوع الحيوي على 
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  مرفق بحثي بريطاني للعلوم النباتية ُمجھز على أعلى مستوى تدشين

  

 جامعةب والريفية والبيئية البيولوجية العلوم معھد في) NPPC(الفينوميكس النباتية وطني جديد لعلوم  ثومركز بح قط9إ امؤخرً تم 

على  النباتات ف<والجسمانية Qالظاھرية  خصائصال دراسة يتم حيثنة البستعلوم و الزراعية العلوم مستقبلُيعد ھذا المركز . آبريستويث
 .ا<ثنين بين والتفاعل الجيني التعبير في البيئة دوردراسة وأساس وراثي؛ 

 

الوسائل  فيانتقالية  خطوة ث الوطني لعلوم الفينوميكس النباتيةومركز البح يقدم" NPPCمركز  مدير ،دونان جون بروفيسور ويقول

المجموعات المستخدمة في مثل ، بالتوازي المجموعات النباتية بالكامل تحليلويسمح ھذا المركز الضخم بية. النبات بيولوجياالمستخدمة في ال
 ."متعددة بيئاتفي ظل  ،الطفرات ومجموعات ؛الطبيعي التنوع ومجموعات ؛الخرائط رسموتجارب  ؛التحسين النباتي

 

facilities-fi-sci-f-curity/2013/130305se-http://www.bbsrc.ac.uk/news/food-شاھد التقرير الصحفي الُمفصل على 

science.aspx-plant-uk.  
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  العلمي البحث

  النتروجين وكفاءة استخدام ُتحسن من إنتاجية الحبوب روالجذ ةالذرة المحورة الُمقاومة لدود

  

 المقاومة Btالـ  ذرةا)صناف الھجينة ل أنالتي تصور  فرضيةال ختبار< دراسة إلينوي جامعةب وفريدريكھيجيلي  جيسونأجرى العالمان 

 مع مقارنة النيتروجين استخدام كفاءةزيادة و الحبوب عائدارتفاع  إلىمما أدى  النيتروجينفي امتصاص أظھرت تحسن  روجذال لدودة
 .التقليديين نظرائھم

 

الغير محورة  ا)عشاب لمبيدات المقاومةالذرة من  نظرائھموالھجينة  Btالـ  ذرةالباحثون صنفين من  اختبر ،٢٠٠٩- ٢٠٠٨خ9ل العامين 
kg N ha ٢٦٨ ،١٣٤ ،٢٠١ ،٦٧ ،٠إضافي بنسب  نيتروجين، في وجود Btبالـ 

−1
 ا)دنى للحد روجذال دودة تغذيانخفاض ضغط  لوحظ. 

وفي حالة مستويات . Btالغير محورين بالـ  نظرائھم مع مقارنة نتجةالمُ  الحبوبارتفاع في نسبة  ھناك كان، ولكن Btفي جذور أصناف الـ 
وفي حالة . %٣١بنسبة مع سماد النيتروجين أكثر تفاعلت وفي محصول الحبوب  زيادة Btأصناف الـ  أظھرت ،ةالمنخفض النيتروجين
أقل في استخدام  بمعدل أعلى عائدحصلت على  Btالـ  ذرة ولكن ماثلة،تماOنتاجية في ك9 النوعين  كانت ،المرتفعة النيتروجينمستويات 

من حيث  Btفي أصناف الـ  أفضل النيتروجينامتصاص  كفاءةو النيتروجين استخدام كفاءةوھكذا كانت . %٣٨بلغ  نيتروجينية سمدةا)
 .٢٠٠٩ عام Btالغير محورة بالـ  الذرةالنوع اQخر من  عن اكثيرً  واختلفھم لم يولكن ،٢٠٠٨إنتاجية الحبوب عام 



 

 النيتروجين امتصاص تحسين مثل إضافية زراعية فوائد لهالتكنولوجيا الحيوية  خ9ل منالحماية من دودة الجذور  أن إلى الباحثون خلص
  .البيئات بعض في النيتروجين استخدام وكفاءة

 

 .ps://www.crops.org/publica9ons/cs/abstracts/53/2/585�hاقرأ المقال على كروب ساينس 
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  إع(نات

ISAAA  ُالتغيير وبحب: فيديو جديد صدرت  

  

 يوثق. الفلبينب لوزون فيللتكنولوجيا الحيوية  المزارعين اعتمادالتي أُجريت حول  دراسةال نتائج يلخص جديد فيديو ISAAAأصدرت ھيئة 

 شاھد. التكنولوجياھذه وكيف ينتھي بھم ا)مر باعتماد  الحيوية التكنولوجيا محاصيلتوعيتھم ب خ9لبھا المزارعون التي يمر  ةالفيديو العملي

 ./http://www.isaaa.org/resources/videos/kernelsofchangeعلى  اQن الفيديو

 

 :بالتفصيلا<عتماد  عملية جوانب مختلف ناقشت قصيرة أف9م عشرة إنتاج تم كما

 

 الحيوية التكنولوجياالُمنتجة ب الذرة اعتماد: الفلبين يمزارع •

 الفلبين في الحيوية التكنولوجيامحاصيل  مزارعي وجوه •

 الحيوية محاصيل التكنولوجيا زراعة فيالفلبين  وأطفالنساء  •

 الحيويةالتكنولوجيا  محاصيلتوقعات احتياجات و: الفلبين يمزارع •

 الحيوية التكنولوجياالذرة الٌمنتجة ب مزارعيالعائدة على  قتصاديةا< فوائدال •

 الفلبين لمزارعي الحيوية التكنولوجياالُمنتجة ب لذرةل الزراعيةالفوائد  •

 الحيويةمحاصيل التكنولوجيا  معلومات مصادر: الفلبيني مزارع •

 الحيوية التكنولوجياالدعم للذرة الُمنتجة ب خدمات: الفلبين يمزارع •

 لمزارعي الفلبين الحيوية الُمنتجة بالتكنولوجيا لذرةل ا<جتماعية فوائدال •

 Surcoc، Naguilian، Isabela فيالحيوية  الُمنتجة بالتكنولوجيااعتماد الذرة  •

  

 والھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية بانوس؛ لوسالتواصل اOنمائي بجامعة الفلبين  كليةبواسطة  ھاتالفيديوتم إعداد وإنتاج 

ISAAA قليمي آسيا شرق جنوبمركز و؛Oةيالزراعلبحوث وا العليا لدراساتل ا )SEARCA.( 
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  للتكنولوجيا الحيوية والصحة والزراعة الدولي المنتدى

  

 جوييانج مدينة في ٢٠١٣ مايو 26إلى  مايو ٢٥ منفي الفترة  والتكنولوجيا للعلوم الصينية للجمعيةالخامس عشر  السنوي ا<جتماع عقدسيُ 

 فيوالزراعة  والصحة الحيوية للتكنولوجيا الدولي المنتدى) CSBT( الحيوية للتكنولوجيا الصينية الجمعيةوستعقد . لصينبا ويتشوج بمقاطعة

 .للمشاركة فيه الوراثية الھندسة مجال فيشھورين م خبراءالمنتدى سيدعو " أفضل لحياة الوراثية الھندسة"تحت شعار . ا<جتماع

 

 الذكرى) وDNA Double Helix( سلسلتي الحمض النووي <كتشافالستين  بالذكرى ل9حتفال عيةوموض أنشطة جتماعكما سيقيم ا<

 .CSBTجمعية  لتأسيسالعشرون  والذكرى الوراثية الھندسة لمي9دعون ا)رب

 

 أكاديميةو والوقاية ا)مراض لمكافحة الصيني المركزو للعلوم الصينية وا)كاديمية الحياة لعلوم بكين معاھد المنتدى استضافة في شارك

 لغة). ISAAA ChinaBIC( الصينب الحيوية التكنولوجيامركز معلومات و الزراعية للعلوم الصينية ا)كاديميةو العسكرية الطبية العلوم

 <. بوستراتوال المقا<تو وا)نشطة المحاضرات من خ9ل واسعةال ا)كاديمية ا<تصا<ت إجراء وسيتم اOنجليزية ھيفي المؤتمر  العمل
 .تسجيللل رسوم توجد

 



" ثم قم Venue navigationأسفل " "04، اختر "Click to English، اضغط على /p://2013.cast.org.cn�hادخل على الموقع 

  .zhanghx@mail.las.ac.cnبالتسجيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل على 
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