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  عالمًيا
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 العادلة والمشاركة الوراثية للموارد الوصول حرية بشأن وياجنا بروتوكول على صدقت دولث�ث  آخر ھي وميكرونيزيا وبوتسوانا ألبانيا

 على صدقتُ والشرقية  الوسطى أوروبا منطقة فيأول دولة  ألبانياُتعد . الحيوي التنوع اتفاقية في استخدامھا عن الناشئة للمنافع والمنصفة

 جزريةآخر و4ية  يھ ميكرونيزيا بينما البروتوكول على صدقتُ  أفريقية دولةسادس  ھي بوتسوانافإن  أخرى، ناحية منو. بروتوكولال

 .البروتوكول على صدقتُ  نامية صغيرة

 

 العادل التقاسم فرص لتقوية الوراثية الموارد ومستخدمي لمتعھدي والشفافية القانونية الثقة من أكبر قدر توفير إلى بروتوكولاليھدف 

  .التصديق عمليةل دولة ٥٠إتمام  من ايومً  ٩٠ بعد هتنفيذ وسيتم .استخدامھم عن الناشئة للمنافع والمنصف

  

  .en.pdf-abs-28-02-2013-h�p://www.cbd.int/doc/press/2013/prاقرأ البيان اRع�مي على 
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  أفريقيا

  أفريقيا في الحيوية التكنولوجيا لترسيخ تسعى اليونسكو

 

ت جاءالقارة.  في التنمية عجلة لدفعوسيلة  أضمنك الحيوية التكنولوجيا ميتعمتبدأ في  ا?فريقية الحكوماتلجعل  سكوياليونتسعى منظمة 
 .نسوكا نيجيريا، جامعةب الحيوية للتكنولوجيا الدولي المركزفي  ارسميً  عقدتالتي  الحيوية لتكنولوجيال دوليةال ندوةال فيتوصية اليونيسكو 

 

 ا?خرى القارات منافسة تخطي من أفريقيا تمكنس الحيوية التكنولوجيا، أن Maciej Naleczا?ساسية، السيد  علوملل سكوياليون مدير وقال

 في الحيوية التكنولوجيا تعميم أجل من لدعوةل حاجة ھناك أن وأضاف .الصفر من تبدأ ن? تحتاج 4 ذلكوھي ب مراكزھا، بالفعل لديھاھا ?ن

 التكنولوجيا تطوير لتحفيزو. من بين أمور أخرى النباتية ا?مراضو الجفاف ومقاومة ا?غذيةة وس�م مثل الزراعية القضايا معالجةل أفريقيا

ين مناسبوتھيئة أفراد  والتدريب، التعليم لدعم واستخدامھا مةالھا تكنولوجياتللتحتية فعلية  بنية إنشاء على السلطاتير دالم حث الحيوية،
 .والتطوير البحث لدفع الصناعة 4حتياجات

 

 بين التفاھم مذكرة توقيع أعقاب في نسوكا، نيجيريا، جامعةب الحيوية للتكنولوجيا الدولي لمركزل الرسمي ا4نط�قإلى  مؤتمرالأشار و

مجھزة على  بحثية مختبراتمرافق و لتوفيربجامعة نيجيريا نسوكا  الحيوية لتكنولوجياا مركز أنشئ. ٢٠١٢ كتوبرأ في واليونسكو نيجيريا
 لط�ب التدريب وتوفير ،ا4ستوائية ضامر'ل البحثية المبادرات نميةوت الغذائي ا?منبحوث  وتطويرالعلمي  البحث لتعزيزأعلى مستوى 

  .من بين أمور أخرى العليا الدراسات

  

  .h�p://allafrica.com/stories/201302260333.htmlلقراءة المقال الكامل، ادخل على 
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  المقاوم ل9مراض ينتفعون من الموز أفريقياشرق  مزارعي

  

 الباحثينبواسطة  تطويرھا تم التي لبكتيريا للذبولالموز المقاوم  شت�ت من فريقياأ شرق منطقة في المزارعين تستفيد أن المرجح من

 الديمقراطية الكونغو وجمھورية أفريقيا شرق أنحاء جميع في لذبولالمحصول الجديد المقاوم ل توزيع سيتم. كاواندا بحوث معھدب ا?وغنديين

 المنطقةإنتاجية  في الموز ذبول أثر وقد. الموزوجينات  ا?بيض الفلفل جينات بين الجمعتعديل الموز  تكنولوجياتضمنت . للمزارعينمجاًنا 

  .العالمية السوق في الموز أسعار خفض إلىأدى  مما

  

. المقال ا?صلي متاح على foundation.org-earthur.makara@scifodلمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع آرثر ماكارا على 

h�p://allafrica.com/stories/201303042315.html.  
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  ا�مريكتين

  الذرة في الضوئي والتمثيل المياه استخدام كفاءة يسعون لتحسين العلماء

  

 الطريقعلى تمھيد بيوتكنولوجي"  مندل" كاليفورنياب يةالنباتشركة العلوم و "بايونير دوبونت" البذور ريطوشركة ت بين تعاونالسيعمل 
التعاوني بين  ا4تفاق وبموجب. الضوئي التمثيل وتحسين المياه استخدام كفاءة زيادةالمعدلة بغرض  الذرةصنف جديد من  لتسويق

الد4ئل  ھذه تحديد تم. النباتية في المحصول الصفاتواختبارھا لتحسين  يةالجينالد4ئل  تقييمب ومندل بايونير دوبونتتقوم س ،المؤسستين
 .الفسيولوجيا النباتية منصة منالتالي  ھاجيل في مندلبواسطة شركة  يةالجين

  
  .http://www.mendelbio.com/newsevents/index.php#amلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
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  المختلفة البيئات مع النباتات تكيف كيفية عن تكشف في الجينوم المخفية الطبقة

  

 بيئاتال مع التكيفب لنباتاتل سمحت يتالالتغير الجيني  تنوع أنماط كاليفورنياب وجديي سان في البيولوجية للعلوم لكوس معھدب العلماء حدد

 .اRنسان تصيب التي ا?مراض ودراسة لوالمحص يةإنتاجإمكانية استخدامھا في زيادة باRضافة إلى  مختلفةال

 

 وفًقا فإن التغير الجيني لتركيبھم يختلف العالم، أنحاء جميع في النباتات في الموجود الوراثي التنوع إلى باRضافة أنه الباحثونواكتشف 

 تنظيمية طبقة بمثابةتعمل  التي الكيميائيةالمؤشرات  نمط درسعلم ي ھو) Epigenomicsالوراثة ال�جينية (علم . المزروعة فيھا لبيئاتل

البيئة  مع بسرعة التكيفتسمح ا4خت�فات "اRبيجينومية" للنباتات ب قد ،فيه النباتات تنمو الذي لمكانووفًقا ل. النووي الحمض تسلسلفي قمة 
 .المحيطة

 

 والمحاصيل الحيوي الوقودالتي تشمل  مختلفةال 'غراضالتحكم فيھا ل العلماءيستطيع  قد النباتات، فياRبيجينومية  التغيرات فھم خ�ل من

التي يمكنه تربيتھا النباتية  المحاصيلمنتجي النباتات لمعرفة أي  التغيراتتساعد ھذه  أن يمكنكما . الجفاف مثل ات البيئيةداجھ]المقاومة ل
 .البيئية الضغوط مع التكيفيمكنھا و معينة ظروفالنمو في  ھايمكن التي النباتات تحديد على كبير تأثيرويمكن أن يكون 

 

 .h�p://www.salk.edu/news/pressrelease_details.php?press_id=600شاھد البيان الصحفي لمعھد سولك على 
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  المتحدة الوAيات في المقاوم ل9مراض العليق إط+ق توت

  

 يقزم صنفوھو " ™Raspberry Shortcake" تجاريا?مريكية تحت ا4سم ال المتحدة الو4يات في توتال من جديد صنفإط�ق  تم
 تلقيحال على تهوقدر الشوك عديموكونه  ا?مراض مقاومة مثل ضافةمُ  مزايا. ويحتوي الصنف الجديد على أقدام ٣ينمو على ا?كثر إلى 

  .Fall Creek Farm and Nurseryحالًيا بمشتل  الصنف بيع يجري. اذاتيً 

 

shortcake-snaps/raspberry-http://www.plantandfood.co.nz/page/news/news-اقرأ المقال ا?صلي على 

usa/-in-released.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  في النبات التكاثر تنظيم آلية عن الباحثون يكشفون

  
مما يقدم لدينا  البرية، النباتات في الحياة دورة مراحل بين ا4نتقال مينظمسؤول عن ت معين جينتحديد  مرة ?ول بحثية دراسةاستطاعت 

 .النبات تطور حول ل�ھتمام مثيرة أدلة

 

 اھذ أن وجدواو. الطحلب من KNOX2 باسم المعروف الجينعزل  ھيروشيما جامعةب ساكاكيبارا كيكو. ود بومان جون بروفيسورقام ال
 تقدمھكذا و. "apospory" باسم ةفوعرم ظاھرة وھي ،لو أنه مثل جيل طبيعي فردي الصبغياتجيل ثنائي الصبغيات كما تطور  في تسببت



 الجسم أن تقترح الماضي القرن بداية في رحتطُ  نظرية بقوة دعممما ي ،بشكل معقد جيلينل البرية النباتات تطور لكيفية أعمق افھمً  الدراسة
 .اكتشاف تطوري جديد كانالمقعد ثنائي الصبغيات 

 

into-insights-provides-http://www.monash.edu.au/news/show/study-شاھد البيان الصحفي لجامعة موناش على 

evolution-plant.  
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  بكين المحورة" في وتحسين المحاصيل مؤتمر "تربية

  

 الصينية الجمعية :الصين في رئيسية خمس مؤسسات أكاديمية ،"المحورة المحاصيل وتحسين تربية"قمة ال مؤتمرة استضاف في شارك

 جمعيةالو ؛الزراعية الحيوية للتكنولوجيا الصينية الجمعيةو ؛الجزيئية والبيولوجيا النبات لفسيولوجيا الصينية الجمعية؛ والحيوية للتكنولوجيا

 ٢٠٠ من أكثر هحضرو بكين في ٢٠١٣ فبراير ٢٨ يومالقمة  مؤتمر قدعُ  .النبات وقايةل الصينية والجمعية؛ المحاصيل لعلوم الصينية

 .اRع�م ووسائل الخاص والقطاع الحكومية والوكا4ت ا?كاديمي المجتمع من مشارك

 

 استعرضو. ا4قتصادية والتنمية الغذائي ل'من الحيوية التكنولوجيا تعزيز أھمية على وشددية ترحيب كلمة بكين لجامعة السابق الرئيسألقى 

 المحاصيل 4عتمادالوضع العالمي ) ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدوليةھيئة ال ورئيس مؤسس جيمس، ك�يف. د

 صناعة فيالحديث  4بتكارابوزارة الزراعة محاضرة عن  البذور مكتب مدير نائب Liao Xiyuanوقدم السيد . ٢٠١٢ عامخ�ل  الحيوية

 محاضرة بعنوان الزراعية للعلوم الصينية ا?كاديميةب المحاصيل علوم معھد مدير Wan Jianmin البروفيسوروناقش . الصين فيالبذور 

 ا?كاديميةب الزراعية لسياسةالصيني ل مركزال مدير Huang Jikun البروفيسوروقدم . الصين فيالمحورة  لمحاصيلابحث وتطوير  تقدم

 .الصين في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا ا4قتصادي ا?ثر محاضرة بعنوان للعلوم الصينية

 

. لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل على ISAAAھذا المؤتمر بدعم من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الصيني التابع لھيئة 

zhanghx@mail.las.ac.cn.  
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  أوروبا

  للجمھور المفتوحة العلمية ُتعلن عن اللقاءات EFSAھيئة 

  

 سواء لجمھورل العلمية العامة اجتماعاتھا بعض) EFSA( ا?غذية لس�مة ا?وروبيةالھيئة  ستنشر والشفافية،بتعھدھا بالصراحة  التزامً ا

للمھتمين  EFSAُتعلن  الشخصية، البيانات احترامو للتنظيم الخاضعةالمنتجات  ملفات بعض لسرية انظرً  ذلك، ومع. ةجزئي أو كليةبصورة 

 جھودال بذلست EFSAھيئة  فإن ذلك، ومع. حضورھم في ا4جتماعات جميعالخاصة بة ا?جند بنودة جميع مناقش يتمأنه لن  البداية من

 خبراءال مع للتفاعل جديدة فرص توفيرسعيھا لوداخل الھيئة  العلمية المخاطر تقييم كيفيةتوعية الحضور بصورة أفضل حول  لضمان

 .EFSAين داخل العلمي

 

  .http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers.htmلمزيد من التفاصيل، شاھد البيان الصحفي على 
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  وراثًيا الُمعدلة المحاصيل على ا�وروبي اAتحاد تأثير النظر بشأن وجھاتيتبادلون  المصالح أصحاب

  

الجھات المعنية وأصحاب  من مجموعة حضره بلجيكاب بروكسل في حدث) EuropaBio( الحيوية للصناعات ا?وروبية رابطةال نظمت

النظر حول اAثار وجھات واھم رؤالحضور  شارك. والعلمية الدبلوماسيةوالمجتمعات  والتجارة التنمية من عال مستوى علىالمصالح 
 .وراثًياالُمعدلة  المحاصيل على ا?وروبي ا4تحاد سياساتل العالمية

 



 العالمية التجارة على ا?وروبي ا4تحاد سياسات تأثير" و المحورة" محاصيل ودور العالمي الغذائي ا?من"حول  نقاشال حلقتي خ�لو

 ظل في للجميع ئيةالغذا مداداتاR مانض تحديات حول نظرھم اتوجھ وأوروبا ا?مريكتينو آسيا منم المتحدثون قد ،"الزراعية لسلعل

 .والمناخية الزراعية الضغوط مواجھةل المزارعين مساعدة فيالحيوية  التكنولوجياوقدموا آرائھم حول دور  ،ةغيرالمت ةيالبيئالظروف 

 

كيلو جرام  ٦٠بأكثر من  يةالبروتين سلعلل ا?وروبي ا4تحاد واردات وتقدر، الزراعية للسلع مستورد أكبر ھواليوم  ا?وروبي ا4تحادُيعد 
يعمل على سريان  4 وراثًيا ُمعدلةال للمنتجات ا?وروبي ترخيصال نظام فإن ذلك، ومع. محورة وراثًيا معظمھا ا،سنويً  ا?وروبيللمواطن 
الدول و ا?وروبي ا4تحاد دول بين ستيرادموافقات ا4 وتيرة اخت�فمع  مباشربشكل  مرتبطة تجارية مشاكل في تسببي مما بكفاءةا?مر 

 .صدرةالمُ 

 

impact-crops-biotech-policies-eu-do-http://www.europabio.org/press/how-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

development-and-trade.  
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  العلمي البحث

  اHفاتضد ا�رز مقاومة البطاطا يمنحجين 

  

 ناقلالقيام بدور  أو اصصتمفادحة من خ�ل ا4 أضرار في سببتتو اليابان في ا?رزالتي تصيب  اAفاتأحد  ھيحشرة النطاطة البنية 
 أرز نباتات اليابان في توھوكو جامعة من Shoichiro Yoshimura بقيادة العلماء من فريقطور  وبالتالي،. الضارة الفيروسية 'مراضل

 .ةالبنيآفة النطاطة  ضد مقاومةا?رز  تمنحبحيث ) DB1(من بطاطا الديوسكوريا  ١ يكتينمركب اللقوم بتعبير ت وراثًيا ُمعدلة

 

انخفض معدل بقاء الحشرات  _فات،ل ُمعدلةالا?رز  النباتات ضيعرتم ت عندما، وا?رز في DB1 مستويات زيادة إلىالوراثي  التحول أدى
أكثر  في %٢٢ بنسبةالثاني  الجيلاAفات في  عدد خفضان ذلك،باRضافة لو. البرية ات في أنواع ا?رزاAفبنسبة بقاء  مقارنة %٣٠ بنسبة
قادر  DB1مركب الـ  أن النتائج ھذهتوضح . ة على ا?رزالبالغغذت إناث اAفات تبعدما  البري ا?رزل_فة مقارنة ب مقاومة نباتاتسبعة 
  .اRناث خصوبةانخفاض نسبة الحياة بين اAفات و حيث منوخصوًصا  ةالبنيضد آفة النطاطة  فعالةا?رز مقاومة  منحعلى 

 

 .jp.biz/pdf_store/jspcmb/pdf/pb29_5/29_501.pdf-http://www.wdcاقرأ المزيد حول ھذه الدراسة على 
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  مؤقت تعبير نظام باستخدام ك+ت العشبالمقاومة Hالجينات  تقييم

  

 الجينات لتقييمعالية ذو مخرجات  نظامبتطوير  اليابان في الزراعية البيئية للعلوم الوطني المعھدب وزم�ؤه Kei Kawazuالعالم قام 

لجين ) transient expressionمؤقتة ( تعبيرعملية  النظام ھذايتضمن . النباتات فيالمقاومة Aك�ت العشب والمضادات الحشرية 

cry1Ab جينو MLX56 أيام ٧-٥خ�ل  النتائجم يقدتويمكن  ،وا?رابيدوبسيس الطماطمو التبغ أوراق في. 

 

 فيأما ودودة الكرنب.  القطن دودةيرقات  على قاتل تأثير أظھرت التبغ في cry1Ab لجينالمؤقت  التعبير أن النتائج أظھرت

 التبغ في MLX56جين  تعبيرأدى  خرى،ا? ناحيةوعلى ال. ة الماسيةعثال يرقاتعلى تغذي الإلى تثبيط الجين أيًضا أدى فقد  ،ا?رابيدوبسيس

 يرقات تغذية وتثبيط القطن دودة يرقات نمو تثبيط لوحظكما . القطندودة والكرنب  دودةإلى زيادة نسبة القضاء على يرقات  والطماطم

 لتقييم فعا4ً يُعد نظاًما  الجديد النظام فإن نتائج، إلى ااستنادً و. MLX56ا?رابيدوبسيس المحورين بجين و التبغ أوراق فيالماسية  ةالعث

 .الجينات المقاومة Aك�ت العشب

 

  .jp.biz/pdf_store/jspcmb/pdf/pb29_5/29_495.pdf-http://www.wdcاقرأ المقال البحثي على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  للحوم اHكلة النباتات أسرار يكشفون العلماء

  

 على البحوث Rجراء ا?وروبي ا4تحاد منمليون يورو  ٢٫٥على دعم ُيقدر بـ  ،ينيسإ جون مركزمن  كوين إنريكوحصل البروفيسور 

على المستوى الخلوي  اللحوم آكلة النباتات نمو لفھمث�ثية ا?بعاد  تصويروتقنية جيني  تحليله وفريق كوينيستخدم س. اللحوم آكلة النباتات
 تنتمي التي bladderwortsسماة النباتات المُ  علىالفريق  ركزيس. المسؤولة عن النمو اAليات في لجيناتتتحكم ا يمكن وكيفوالنسيجي 

 بد4ً  ةيا?ولحيوانات الو ءالما براغيث من الھامة الغذائية العناصر علىتحصل و المائية البيئات في النباتات ھذهتعيش . Utricularis جنسل

ات ريشع حيواناليلمس  عندما. الُمنبھة اتريالشعمرتبطة بشكل أوعية ذات أفخاخ  في bladderwortsنبات الـ  أوراق تتشكل. الجذور من

 .بواسطة النبات ھضمهو الحيوان شفط ويتمالفخاخ  فتحت ،النبات

 

  .plants/-carnivorous-of-world-inner-the-h�p://news.jic.ac.uk/2013/02/exploringاقرأ المزيد على 
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  إع+نات

  المحاصيل الُمحورة وراثًيا في المكدسة حول الصفات ISAAAكتيب 

  

حول  التالية ا?سئلة علىالكتيب  يجيب. المحورة وراثًيا في مكدسة الصفات بعنوان Kجديد من سلسلة  جيبكتيب  ISAAAأصدرت ھيئة 

 يخبئ المستقبل وماذا ،المحورة وراثًيا المحاصيل السوق فيصفات ُمكدسة توجد  لماذاو ،اتالجينھو تكدس  ما: الصفات الوراثية الُمكدسة

 من الكتيب على نسخةقم بتنزيل  ،اباتجاR لمعرفة. للصفات الوراثية الُمكدسة

h�p://www.isaaa.org/resources/publicaBons/pocketk/42/. 

 

والمنتجات ا?خرى المتصلة بھا ُيصدر  الحيويةحول منتجات التكنولوجيا معلومات تحتوي على معرفة ھي كتيبات  Kالسلسلة كتيبات 

كما أنھا  الفھم سھلوبأسلوب مبسط تتميز ھذه السلسلة . ISAAAالتابع لھيئة  الحيوية المحاصيل لتكنولوجيا العالمي المعرفة مركزبواسطة 

 .وتوزيعھا فھمھاو مشاركتھابصورة تسھل من َصممة مُ 
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ISAAA ٢٠١٢-١٩٩٦المحورة  جة للمحاصيلتالدول الُمن: تنشر فيديو  

  

. ١٩٩٦ عام اتجاريً منذ أول يتم تداولھا  الحيوية التكنولوجيا محاصيل اعتمدت التيالدول  يلخص ثانية ٤٥مدته  فيديو ISAAAنشرت ھيئة 

  .default.asp-h�p://www.isaaa.org/resources/videos/biotechcropcountries1996/2012 على اAن الفيديو شاھدة

 

على  ٤٤رقم  ISAAAھيئة  موجزعناوين  اقرأ ،المحورة للمحاصيل العالمي عتمادا4 حول المعلومات من لمزيد

h�p://www.isaaa.org/resources/publicaBons/briefs/44/highlights/default.asp. 
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  ٢٠١٣ يكسللجينوم الدولي المؤتمر

  

 )ICG Europe 2013( أوروباب يكسللجينوم الدولي المؤتمر: الحدث

 

 ٢٠١٣ يونيو ٢٨-٢٥: التاريخ

 

 بلجيكا نت،جي: المكان
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