
  ٢٠١٣أبريل  24                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 دور مليارالمئة  ةباقربلغ ت وراثًيا المعدلة لمحاصيلل العالمية اقتصادية الفوائد •

 المناسب الوقت فيالحيوية المعدلة وراثًيا  محاصيللل العلم على ةقائمضرورة وضع لوائح  على كدؤت صدرةالمُ الدول  •

 الكوكب موارد حفظ في ساھمت الزراعية الحيوية التكنولوجيا: ٢٠١٣ ا*رض يوم •

 الناميةوآثارھا في الدول  وراثًيا المعدلة الكائناتالمركز التقني الزراعي يصدر بيان بشأن تجارة  •

 

  أفريقيا

 في أفريقيا المزارعين تنقذقد  الجفافتتميز بمقاومة ضد  النضجمبكرة  الذرةس8ت  •

 أفريقيا مستقبلفي  البيولوجية العلوم مساھمةحول  اكتابً يصدر  B4FAبرنامج التنمية ا*فريقي  •

 في موزمبيق الخاص القطاعتسعى ل8ستثمار الزراعي مع  )G8( مجموعة الثمانية مبادرة •

  

  ا�مريكتين

 لجفافالجنوبية تطور صنف قمح مقاوم ل داكوتا جامعة •

 الذرة في ا*خرىالعناصر  امتصاصتؤثر على  النيتروجينتوضح: نسبة  دراسة •

 الحديثة الذرةفي  الغذائية المواد امتصاص تقييميعيدون  العلماء •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 الھندالبرلمان في  في الحيوية لتكنولوجيال يةتنظيمال ھيئةقانون المشروع طرح  •

 ندونيسياإ فيا*مان البيئي  تقييم حول عمل ورشة •

  

  أوروبا

 قوة أكثر أصبحت وراثًيا المعدلة المحاصيليصرح: قضية  المتحدة المملكةالبارزين ب علماءأحد ال •

 القمح في الفسفور محتوى لزيادة طريقةيجدون  العلماء •

  

  البحث العلمي

 الضوئي بناءال عملية في بروتونال مسار ونحددي العلماء •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 اجتماعي والقدرة على التنويم المغناطيسييبحثون الع8قة بين التواصل  العلماء •

 الرئيسي الطاقةالعلماء يكتشفون جزئ مؤشر في الخلية يؤثر على مفتاح  •

  

  إع+نات

 إيران في الوراثية والھندسةالمؤتمر الرابع حول ا*مان الحيوي  •

  

  رسائل تذكيرية

 الفھم والمعرفة تحسينوتواصل لل دليل: يةائلغذا الحيوية التكنولوجيا •

     المناخ وتغير الحيوية التكنولوجياحول  K 43 الجيبكتيب  •



  عالمًيا

  دو2ر المئة مليار تبلغ قرابة وراثًيا المعدلة للمحاصيل العالمية ا2قتصادية الفوائد

 

غير  مستوى عشر السادس عامهالمعدلة وراثًيا في  محاصيلال تسويقحقق  ،PG Economicsصدر بواسطة شركة  صحفي بيان في

 ١٠٠ من يقرب ماتم تحقيق . المعدلة وراثًيا محاصيللل عةرزاالللدول  كبيرة بيئية فوائد موقد للمزارعين ةزرعمال دخل فوائدمسبوق من 

نسبة  انخفاضاكتسبھا المحصول والتي تمثلت في التي  فوائدال بسببالسادسة عشر  الفترة خ8لالعالمي المزرعة  دخلمن  دور مليار
 .اRنتاج تكلفة وخفضالوراثية الصفات والجينات  وتحسين الضارة وا*عشاب اPفات

 

اعتماد المحاصيل المحورة  مستويات عادة كانتفي ال" لتقريرفي ا المشارك والمؤلف PG Economics مدير بروكس، جراھام وقال

 فائدةأدركوا ال المزارعون*ن  لماذا؟ ،وراثًيا المعدلة المحاصيل زراعة اختيار على المزارعينا*ماكن التي حصل فيھا سريعة في 

 مزارعيإلى انتشار آخذة في  الفوائد ھذه. ومعظم ٢٠١١ عامفي الھكتار  دور ١٣٠ من كثرأ متوسط بلغتالواضحة التي  قتصاديةا

 السابق المحصول مخلفات من بقايا ترك مع التربة (حرثالموارد  حفظ ةثاحر ممارساتل المزارعينمن اعتماد  اأيضً  البيئة تستفيدكما . الناميةالدول 

 مقاومةالمحورة ال المحاصيلب يةالحشر مبيداتال استخدام واستبدال ؛حميدةال مبيداتالب الضارة ا*عشابمكافحة  وممارسات؛ التربة) سطح على

  ".الزراعة منالناتجة  الحراري احتباس غازات انبعاثاتفي تقليل ھذه الممارسات وتستمر . ل]فات

  

  ./h�p://www.pgeconomics.co.uk/page/35يمكن عرض البيان الصحفي والتقرير الكامل على 
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  المناسب الوقت المعدلة وراثًيا الحيوية في للمحاصيلالعلم  على ضرورة وضع لوائح قائمة على تؤكد الدول الُمصدرة

  

– المتحدة والويات وايجباراو كنداو البرازيلو أسترالياو ا*رجنتين – المصدرة دولمن ال ستبواسطة  الشھر ھذا ُنشر مشترك بيانأكد 
مع عدم وضع قيود  المناسب، الوقت فيو العلم علىوقائمة شفافة المعدلة وراثًيا بقوانين ولوائح  محاصيلال لتنظيم الحاجةضرورة على 

  ".الصلة ذات الدولية التزامات مع يتفق بما المشروعة ا*ھداف لتحقيقأكثر من ال8زم تجارية 
 :أجل من تعاونبال الست الدولتعھدت وبالتالي 

 

الغذائية  مداداتاRوجودة تضمن س8مة و ابتكارتدعم  التي العلموالمتوقعة والقائمة على  شفافةال التنظيمية النھج تطبيق تعزيز •
 .المبتكرة التكنولوجيات منستمدة الم الزراعية المنتجات واستخدام زراعة ذلك في بما العالمية

 *غراضوخصوًصا  التنظيمية السلطاتالصادرة بواسطة التراخيص واRقرارات  تزامن لتعزيزالتعاوني  لعملل سعيوال •
  .التصنيع الغذائيو وا*ع8ف ا*غذية

  
0innova"ve%20ag%20h�p://www.fas.usda.gov/itp/biotech/LM%20statement%20on%2-البيان متاح على 

%20Final%20April%202013%20endorsements.pdf-%20GE%20crops%20.  
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  الكوكب موارد حفظ في تساھم الزراعية الحيوية التكنولوجيا: ٢٠١٣ ا�رض يوم

  

 BIOلمنظمة  الدولية تفاقيةا المشاركين آف حضر ،٢٠١٣ أبريلالثاني والعشرين من  في ا*رض يومالعالم بفيه احتفل في الوقت الذي 

 التكنولوجيا صناعة منظمةمقال الذي نشرته لل ووفقا. ا*مريكية المتحدة الوياتفي  إلينويبوية  شيكاغو في تقدعُ  يتال ٢٠١٣لعام 
 .بصورة أكبر للبيئة صديقة الزراعة جعلفي  ةيالزراع ثورةال ساعدتحيث  المناسبة، ھذه مع تتناسب اتفاقيةفإن  ،)BIO( الحيوية

 ليقلوت التربة مغذيات على والحفاظ المياه على الحفاظفقد استطاعوا أيًضا  الغذائي، اRنتاج زيادة في المزارعين مساھمةوباRضافة إلى 
 .المعدلة وراثًيا المحاصيل اعتماد خ8ل من الكربون انبعاثاتخفض و المبيداتاستخدام 

 

 التكنولوجيا ممارسات خ8ل منولكن يمكن . حدودھا إلى تصلحتى  الكوكب موارد ماستخديزداد ا العالم،في  سكانزيادة ال استمرار مع
  .والوقود الغذاء من ھايكفي ماعلى  القادمة ا*جيالضمان حصول ل الموارد حفظ الزراعية الحيوية

  
farming-modern-2013-day-arthe-now.org/events/2013/04/its-http://www.biotech-على  BIOاقرأ بيان منظمة 

-farming-modern-2013-day-earth-bar?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=its-the-raises

bar-the-raises.  
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  الدول الناميةوراثًيا وآثارھا في  المعدلة المركز التقني الزراعي يصدر بيان بشأن تجارة الكائنات

  

 الھادي والمحيط الكاريبيمنطقة و أفريقيا دولبين مجموعة من  مشتركة دولية مؤسسة وھ )CTA( والريفي الزراعي للتعاون التقني المركز

)ACP (تحاد .الناميةفي الدول  ھاآثارو وراثًيا المعدلة الكائناتتجارة  بشأن اصحفيً  ابيانً المركز مؤخًرا  أصدر. وقد )EU( ا*وروبي وا

 

فبينما  يزال  – ةيتجار مشاكل يسبب المصدرةالدول و ا*وروبي اتحاد بين ستيرادعلى ا الموافقاتفي التوقيتات  فرقفإن  ،بيانلل اوفقً 
 عن قلي8 يزيد ماحالًيا  البرازيلتستغرق  استيراد،على عملية  موافقةث8ث ونصف سنوات لل من قربيستغرق ما ي ا*وروبي اتحاد
 في النظام لتسريع نيةأي  ا*وروبي اتحاد يوجد لدى  ذلك ومع. ة ونصف فقطسنلتقليل المدة إلى  المتحدة الوياتتھدف و ،العامين
 .ا*وروبية للمفوضية التابعة والمستھلكين للصحة العامةباRدارة  الغذائية السلسلة س8مة مديربوديليت  ريكإ أعلن كما القريب المستقبل

 

 وانخفاض الضارة ا*عشابُمحسنة ضد  ومكافحةاRنتاجية  زيادة: مثل المزايا من العديدھا تحتوي على أنالمحورة  المحاصيليدعي مؤيدي 
كما . كاروتين بيتاقادر على مقاومة نقص ال أفريقيا في الذھبي ا*رز مثل المحاصيلبعض  أن المفترض ومن. ال8زمة المبيدات مستويات
 ا*غذية إنتاج من %٧٠قدرھا زيادة  تغطيةفي التحدي المتمثل في  الحل من اجزءً  تكون أن يمكن وراثًيا المعدلة المحاصيل أن يدعون
  .٢٠٥٠ عام بحلول نسمة مليارات ٩ إلى العالمفي  سكانال نمو لتلبية ال8زمة

  

  % من جميع المحاصيل في العالم.١٠الرقم يمثل منتج محور وراثًيا ُمصدق عليه عالمًيا وھذا  ٣٠٠ھناك أكثر من 
  

على  CTAشاھد البيان الصحفي لمركز 
-for-implications-p?op"on=com_k2&view=item&id=7592:gmoshttp://brussels.cta.int/index.ph

countries-developing-and-trade.  
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  أفريقيا

  في أفريقيا المزارعين قد تنقذ تتميز بمقاومة ضد الجفاف مبكرة النضج س+2ت الذرة

 

 ،النضج مبكرةمن بين ا*نماط الجينية للذرة  الجفافتحمل  من عالية مستوياتذات  ذرةمن ال ھجينةأصناف  أبويةس8ت  الباحثون حدد
 ذرة صناف* مستدامة تنمية توافرو إمكانيةنجاح ھذه العملية إلى  أدى وقد). IITA( استوائية للزراعة الدولي المعھد في حفظھاقاموا بو

 .القريب المستقبل في الجفافلمقاومة  ةمزدوجتحم8 بصفات  أكثر

 

 ندواتال سلسلة من كجزء الجفاف لتحملمبكرة النضج  الذرة لس8ت الجزيئي والتوصيف الوراثي التحليلبعنوان  تقديمي عرض تقديمتقم 

 يجري دراستھاالتي  النضجس8ت الذرة مبكرة  من% ٤٨ أنمحي الدين السيد  قالو ،IITAالتابع لمعھد  أفريقيا غربلمركز  شھريةال

 ).عالية( ١٥٫٣١ إلى) ةمنخفض( ٠٫١٧ بين تتراوحمقاومة  مؤشراتب لجفافكانت مقاومة ل IITAبمعھد 

 

 عبرعامين  مدى على الجفاف تحمللكشف عن ل النضج ةمبكر ذرةس8لة وأصناف ھجينية من ال ١٥٠ من أكثر فحص الدراسة وشملت

  .نيجيريافي  بيئية زراعية مناطق ست

  

asset_publisher/CxA7/content/early-releases/-press-h�p://www.iita.org/2013/-لمزيد من المعلومات، ادخل على 

-africa?redirect=%2F2013-in-farmers-save-could-that-tolerance-drought-hold-iita-at-lines-maize-maturing

e=dlvr.it&utm_medium=twi�er#.UW5qCqJGC8Areleases&utm_sourc-press.  
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  أفريقيا البيولوجية في مستقبل العلوم حول مساھمة يصدر كتاًبا B4FAبرنامج التنمية ا�فريقي 

  

 فيالتعديل الوراثي  تكنولوجيا فوائد شرحي أفريقيا في خبراءأعده ال اكتابً ) B4FA( أفريقيا في للزراعة البيولوجية العلوم تنمية برنامجقام 

 ؟في مستقبل أفريقيا المساھمة من الحيوية لعلوما مكنتتھل : معلومات ومعارف بعنوان الكتابيأتي . بسيطةسھلة و لغةب الزراعة تحسين



 ،ةمستدامبصورة % ٧٠كيف تزيد إنتاج ا*غذية بنسبة : الجھات المعنيةو للعلماء الكبير لتحدييتناول ا شخصي مقال ١٨ على يحتويو
 .٢٠٥٠ عامبحلول  مليارات ٩بلوغھم  المتوقع العالم سكان Rطعام يكفي ما وھو

 

 وإشراك إع8م أھمية علىد. مارجريت  شددت. ISAAAالتابع لھيئة  ة مركز أفريكا سنترمدير ،كاريمبو ريتجمارد.  ھاتكتب المقاتأحد 

 والتسويق المشاريع تنظيم ومھارات تقنيات إلى للوصول أفضل فرصوجود  معوأوضحت قائلة أنه . الحديثة الزراعة في الشباب

 القطاع في تغييرحداث R إيجابية قوة إلىوتحويلھم  مثاليةبصورة وعزمھم  وطاقتھمنشاطھم ستغ8ل  الشباب توجيه يمكن اجتماعي،

  .أفريقيا في يةالسكانالزيادة  لدعم ال8زمة *غذيةا إنتاجإلى استدامة  يؤدي أن شأنه من ھذاو. الزراعي

  

  .africa/-biosciences-h�p://www.b4fa.org/insightsيمكن تنزيل نسخة من الكتاب على 
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  في موزمبيق الخاص تسعى ل+ستثمار الزراعي مع القطاع )G8مجموعة الثمانية (مبادرة 

  

 ٣٨٠ ستثماريخطط  الثمانية) مجموعةمبادرة ( الغذائي لdمن الجديد التحالفأن  "ريفيثج 8سجدو"موزمبيق بامريكي  السفيرصرح 

 خ8ل. أدلى السفير بھذا التصريح ٢٠١٥ عام بحلولمواطن من حالة الفقر  م8يين ث8ثةRخراج  موزمبيقفي  الزراعة فيمليون دور 

 .التنمية شركاء مساھمة إلى باRضافة دورمليون  ٥٠٠سيساھم بـ  الخاص القطاع أن اأيضً  وقال، موزمبيق في للتحالف الرسمي اRط8ق

 

القادمة خ8ل  dنشطةل طريق خارطةوضع ل ااجتماعً  الخاص والقطاع ةتعاونمالالجھات  مع جنب إلى اجنبً بالفعل  موزمبيق حكومة تعقد
 اRنتاج لتحسين المزارعين صغار مع للعمل خططت مجموعات ھناك أنأيًضا  وأضاف. ١٨إلى  ١٠الفترة القادمة التي ستستغرق ما بين 

 للتعاون اليابانية والوكالة )USAID( الدولية للتنمية ا*مريكية الوكالة موزامبيقداخل  التحالف في الرئيسيين الشركاءسيشمل . والتسويق

  ).JICA( الدولي

  

  .h�p://allafrica.com/stories/201304221057.htmlاقرأ المزيد على 
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  ا�مريكتين

  الجنوبية تطور صنف قمح مقاوم للجفاف داكوتا جامعة

  

 جامعة منجيرمب8زم  باستخدام لحرارةوا لجفافأصناف قمح مقاومة ل تطويرعلى  الجنوبية داكوتا وية جامعةب العلماء من فريقيعمل 

 لجفافتحمل ا جينات كتشافبجامعة داكوتا،  مساعدال ستاذا* ،روھي8 جايبروفيسور  بقيادة الفريق يسعى. مصر في اRسكندرية

 المصري للقمح الجيني التركيب فريقال حلل. والحر اففالج لسنوات الجنوبية داكوتاالذي يجري تطويره ب القمحفي  مواستخدامھ الحرارةو

فإن ھذه البروتينات يتم  ،د. روھي8ل اوفقً و. النبات خ8يا أنحاء جميع في منتشر بروتين ٩٦ ديحداستطاع تو الجنوبية داكوتابقمح  وقارنه
 .الفردية القمح خ8ياكفاءة  تحديدحيث تحتاج ل لجفاف،ا المقاوم القمح فيتعبير بصورة تباينية 

 

 خ8يا داخل تعمل التي البروتينات فحصالجامعة ب فريق وسيقوم والحرارة، الجفافظروف  فيالجنوبية  داكوتابقمح الكلوروب8ست تحلل ي

  .الجنوبية داكوتاقمح  في الخ8ياصفات ھذه  نقل سيحاولو المصري،الجيرمب8زم  فيالكلوروب8ست 

  

developing-toward-works-http://www.sdstate.edu/news/articles/sdsu-لقراءة المزيد حول الخبر، ادخل على 

wheat.cfm-tolerant-drought.  
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  الذرة في العناصر ا�خرى تؤثر على امتصاص توضح: نسبة النيتروجين دراسة

  

يعمل بروفيسور . ريزھتال مرحلة بعدالقديمة  النباتية ا*صناف منأكبر  نيتروجين تمتص نسبة الجديدة الھجينة الذرة أن ا*بحاث أظھرت
ھذه  ريثتأ يةوكيف الذرة في الغذائية المواد امتصاص توقيتسيامبيتي على دراسة  جناسيوإ باحث، مع البوردو جامعة أستاذ ،فين توني

التزھير  بعد التربة منامتصت نيتروجين  )١٩٩٠ عام بعدإط8قھا  تم( الحديثة الھجينة الذرة أن الباحثون ووجد. على المحصول عمليةال
 ١٩٩٠ عامأصناف  فيالتزھير  بعدالممتص  النيتروجيننسبة  متوسط وأن ،%٢٧بنسبة  ١٩٩٠نباتات الذرة المزروعة عام  منأكثر 
 .الموسم نھاية في الحبوبفي  نيتروجينال إجمالي من% ٥٦كانت 

 

 مستويات أن وقال. ا*خرى النباتية الغذائية العناصر تأثر كيفية فھمل اأيضً  مھم النيتروجين امتصاص توقيتفإن  ،بروفيسور تونيل وفقا
 أعلى نسبتضمن  كافيةال النيتروجينفنسب . والكبريت والبوتاسيوم الفوسفور امتصاص على الذرة نباتات قدرات دالمثالية تزي النيتروجين
 .الحصادعند  الحبوب في والكبريت البوتاسيومو لفوسفورل ةالكليمن النسبة 

 

 الصفات تحديد إن وقالوا. ةمغذيعناصر الوال المحصول كفاءة توقعل ماھ الغذائية المواد امتصاص توقيت أن اأيضً واكتشفا توني وإجناسيو 
 .اقتصادية الناحية من امفيدً  سيكون النھائيتقديرھا لتوقع المحصول  يمكنالتي  مبكرة مرحلة في النباتية

  
لمزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة، اقرأ البيان الصحفي على: 

-nutrients,-corn-other-of-uptake-to-key-h�p://www.purdue.edu/newsroom/releases/2013/Q2/nitrogen

shows.html-study.  
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  الحديثة في الذرة الغذائية المواد امتصاص يعيدون تقييم العلماء

  

*ن  الحديثة الھجينة الذرةفي أصناف واد الغذائية الم متصاص تقييم إعادة إلينوي جامعةب المحاصيل فسيولوجيا مختبرب باحثونيجري ال
عتيقة  زراعيةتنظيمية  ممارسات باستخدام عقود منذ ھاتم تطويرحيث التعدي8ت  بعض قد تحتاج إلىالحالية  الغذائية التوصيات من العديد
 .ذات إنتاجية منخفضةوراثًيا  معدلة غيرأصناف ھجينة و ناالزم عليھا عفا

 

 عيناتبجمع  الباحثونقام . أورباناو ديكالب ،إلينويزب ينموقع في الحشراتمحورة وراثًيا لمقاومة  ھجينةأصناف  ستة الدراسة تناولت

 لكيزانوا والسيقان ا*وراق( المختلفةحسب أجزائھم  ھمفصلوقاموا ب بصورة تدريجية متباعدة نمو مراحل ست في النباتية dنسجةل

 .موسمخ8ل ال المغذيةوحركة واستغ8ل العناصر  تراكم لتحديد) والحبوب

 

 متصاص8وبالنسبة ل .الخضري النمومرحلة  أواخرفقد حدثت في  ،ةالمغذيفي العناصر  تناك امتصاص معدتأن أعلى  من الرغم وعلى

 وأظھرت. الخضري النموعن مرحلة  الحبوب ملءمرحلة  خ8لعلى أ) Zn( والزنك )S( والكبريت) P( الفوسفور امتصاص كانالكلي، 

 .أقل من فترات العناصر الكبرىالعناصر الصغرى  متصاص الرئيسية الفترات أن اأيضً  الدراسة

 

corn-yielding-high-needs-http://news.aces.illinois.edu/news/fertility-شاھد البيان الصحفي لجامعة إلينويز على 

production.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  البرلمان في الھند في الحيوية للتكنولوجيا التنظيمية قانون الھيئةمشروع طرح 

  
 مجلس في) BRAI( الھند في الحيوية لتكنولوجيال يةتنظيمال ھيئةقانون ال مشروع ،ريدي جايبال، يالھند والتكنولوجيا العلوم زيرقدم و

 لقطاع مستقلة ةقانونيتنظيم  ھيئة إنشاء إلى القانون مشروع يسعى. ٢٠١٣أبريل الثاني والعشرين من  في الھند برلمان في النواب
 دارةاR مجلسعضو من  ١٧من المتوقع أن يشرف و. )BRAI( الھندب الحيوية التكنولوجيا تنظيم ئةھيتحت اسم  الحيوية التكنولوجيا

ھيئة  قراراتعلى  الطعنفيھا  يمكنالتي  الحيوية لتكنولوجياعلى محكمة استئناف التنظيمية لوالھيئة  أداء علىالمشترك بين الوزارات 
BRAI . ستراتيجية المشورة لتقديم الحيوية لتكنولوجيال استشاري مجلس إنشاءسينص مشروع القانون على كما بشأن لھيئة التنظيميةل ا

 .الھند في وآثارھا الحديثة الحيوية التكنولوجيا بتطورات ةرتبطالم المسائل

 



 والبيئة والصحة الزراعة ذلك في بما الحيوية التكنولوجيا منتجات لجميع العلمية المخاطر لتقييممستقلة  منصة توفير إلى BRAIتھدف ھيئة 

 تصنيعوال ستيرادوا والنقل والبحوث وراثًيا المعدلة للمحاصيلالحقلية  التجارب تنظيمالھيئة على  شرفكما ست. الصناعي والقطاع
 مع التنظيميةاRجراءات  مواكبةعلى  الھند ةساعدكما سيكون من شأنھا م. الب8د في الحديثةالحيوية  والتكنولوجيا الحية الكائنات واستخدام

 .والبيئة والحيوان اRنسان صحة س8مة ضمان نفسه الوقت وفي الحيوية، التكنولوجيا مجال في السريع التكنولوجي التقدم

 

. الراھن الوقت فيالجاري تنفيذھا  ا*خرى القوانين لجميعسيخضع والصحية المعدلة وراثًيا  ةيالزراع منتجاتال تسويقوذكر المشروع أن 
عقار منتج  عشرينأربع ووافق على مرور نحو  ١٩٨٩عام  البيئة حماية وكالة قوانين بموجب الحاليالقانوني  النظامأن  ذلك من ا*ھمو

 .٢٠١٢ عام الب8د في القطن مساحة من %٩٣ نسبة حتلاالذي  Btالـ  قطنأزال القيود التنظيمية على و rDNAبتقنية 

 

on-biz/bill-economy/agri-nda-http://www.thehindubusinessline.com/industry-لمزيد من التفاصيل 

-lok-in-introduced-sector-biotech-for-regulator-independent

sabha/ar"cle4644273.ece?homepage=true&ref=wl_home.  
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  إندونيسيا ا�مان البيئي في تقييم حول عمل ورشة

  

 العمل ورشة قدمت. إندونيسياب ورجبو في ٢٠١٣ أبريل الرابع من في" البيئية الس8مة إدارة"حول  واحد يومل عملتتم تنظيم ورشة 

ا*مان في  وتقييمالوراثية  لصفاتل التجارية والتطوراتالناشئة عنھا  والفوائدالزراعية المحورة  المحاصيل اعتمادحول  معلومات
 .الب8د في المحورة وراثًيا محاصيللل التنظيمية العمليةباRضافة إلى  الدولية العلمية لھيئاتل رئيسيةالوالمراكز  المحورة وراثًيا محاصيلال

 

على ضرورة  وأكد المتقدمةالدول  بعض فيللوائح واع8ف ا*/ا*غذية س8مة تقييمبين  مقارنة مونسانتو شركة من ناير راشمي. د قدم
 .الحيوية التكنولوجيا Rمكانيات العنان وإط8ق الجمھور ثقة لكسباللوائح القائمة على العلم 

 

 مركزالورشة  تنظيم في شاركو وراثًياا*مان الحيوي للمنتجات المھندسة  لجنةل التقني فريقعضو من ال ١٤العمل  ورشة في شارك

 الوراثية الموارد وبحوث الزراعية الحيوية للتكنولوجيا اندونيسي لمركز؛ وا)IndoBIC( اRندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات

 .البيئة ووزارة ؛والتنمية

 

لمزيد من التفاصيل برجاء التواصل مع ديوي سورياني من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية اRندونيسي على 
catleyavanda@gmail.com.  
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  أوروبا

  قوة أكثر وراثًيا أصبحت المعدلة المتحدة يصرح: قضية المحاصيل البارزين بالمملكة أحد العلماء

  

 وراثًيا المعدلة المحاصيلقضية  أن المتحدة المملكة حكومةفي  حديثاالذي ُعين  العلميين المستشارين كبير ،والبورت مارك سير ادعى

 .حيث أنه القضية تصبح أقوى مع الوقت بريطانيا في المحاصيل ھذهأنه يمكن زراعة المزيد من و أصبحت "عنيدة"

 

المحورة  المحاصيل زراعة فوائد على ا*دلةأن وقال  مرة *ول اعلنً " كاميرون فيدلرئيس الوزراء "دي الشخصي العلمي المستشاروتحدث 
أن تكنولوجيا  العلميين المستشارين كبير تعليقاتوتوضح . في "إظھار قيمتھا" التكنولوجياأن بدأت منذ  زالت تصبح أقوى وأقوى  وراثًيا

  ".فرانكشتاينأغذية " يسمى ماالمتعلقة ب المخاوف من الرغمضدھا ب العام العداء من سنوات بعد بسرعةھا نفوذ تكتسبالتعديل الوراثي 

  

becoming-crops-gm-http://www.europabio.org/news/case-لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الرابط التالي 

scientist-chief-says-stronger. 
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  القمح في الفسفور محتوى لزيادة يجدون طريقة العلماء

  

قاموا تسجيل و غيرھا، نع أعلى الحبوب أنواع بعضفي  يتيزاالف إنزيمسبب زيادة نشاط  الدنمارك في آرھوس جامعةب علماءال اكتشف
يقوم  كما، النبات بذور في ا*خرى والمعادن الفسفور ستغ8ل امً ھا زييتافُيعد إنزيم ال. القمح في زييتافال نشاط زيادة طريقةل اختراع براءة

 يتيزاالف نزيمRطبيعي  نشاط أي والبشر الحيوانات يوجد لدى . لعملية التمثيل الفسفور طلقيو) phytic acid( يتيكاالف حمضبتحليل 

 العلماء حاول لذلكو ز،ييتافمن الوكافية  عالية مستويات على تحتويالتي  النباتات بذور من اجدً  قليل عددھناك و الھضمي، ھمجھازداخل 

 .ا*مر ھذا ع8ج النباتاتالقائمين على التحسين النابتي و

 

 -  القمح - الزراعية  الحبوبأھم  جينوم دراسة خ8ل منو. التاريخمنذ قدم  تينمختلفلعائلتين  الحبوب انقسام بسبب الفرقھذا  أن اتضح

 فيأنه يشفر Rنتاجه الساق، وھي Rنزيم الفايتيز في لتشفيره  باRضافةيقوم بوظيفة أخرى  جين على يحتوي القمح أن العلماءاكتشف 

 فااكتشاستطاعوا والعشبية  ا*نواع من عددبفحص  العلماء، وحالًيا يقوم الجين ھذا على والذرة ا*رزي  يحتو. اأيضً  الناضجة الحبوب
الصنف  ھذال اختراع براءة تسجيل تم. (أحد نباتات عائلة القمح) نبات الشيلم مستوىنفس  على زييتاف محتوىب قمح إنتاج كيفيةوتفسير 
 .هRكثار اRنجليزية الشركات Rحدى بيعهتم و" HighPhyاسم ھاي فاي " وأُطلق عليه القمحمن  الھجين

 

i-item/artikel/fosfor-events/news-and-http://mbg.au.dk/en/news-شاھد البيان الصحفي لجامعة آرھوس على 

1/-bedre-udnyttes-nu-kan-hvede.  
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  العلمي البحث

  الضوئي البناء عملية في البروتون مسار يحددون العلماء

  

 والماء الكربون أكسيد وثاني الشمس ضوء تحويلھذه العملية عن طريق  - النباتات مثل -  الضوئيبعملية التمثيل تقوم التي  الكائناتتؤدي 
بصورة أفضل، درس العلماء  اPلية ھذه فھمول. بطاريةال لشحن مماثلة عملية خ8ل من خاصة خ8يا غشاء في مخزنة كيميائية طاقة إلى
 .الضوئي التمثيل عملية في الطاقة تخزينالمسئول عن  بروتونال نقلمسمار  بوردو جامعةب

 

 التي البروتينات من مجموعةھو و السيتوكروم،مركب  مسار لدراسة السينية با*شعة البلوراتتقنية تصوير  وزم8ؤه مركري ولياماستخدم 
وتشمل تلك  ا*مينية ا*حماض منتسلس8ت مختلفة  من البروتيناتتلك  تتكون. النباتية الخلية تنشيطالمسئولة عن  البروتوناتمعظم  تنقل

توليد  عن ةمسؤولمركب الكوينون ال وساطةب بروتونال نقلتصوير مفصل لعملية  العلماء قدم. بروتونال نقلسلسلة  في ةشاركا*حماض الم
  .الضوئي التمثيل عملية في الغشاءالكھروكيميائي عبر تدرج جھد 

 

على:  أوف ناشونال أكاديمي أوف ساينس سنجييدبروسّ الدراسة البحثية المنشورة بمجلة يمكن عرض 
h�p://www.pnas.org/content/110/11/4297.full.pdf

-in-pathway-proton-identifies-professor-h�p://www.purdue.edu/newsroom/releases/2013/Q2/purdue.

photosynthesis.html.  
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  ما وراء كروب بيو تك

  يبحثون الع+قة بين التواصل ا2جتماعي والقدرة على التنويم المغناطيسي العلماء

  

بمجلة  نشرت لدراسة اوفقً  ھذاجاء  "اجتماعي الترابط عن المسؤولة الجيناتحد أب مغناطيسيال لتنويمقابلية ا رتبطت"
Psychoneuroendocrinology  القدرة على  فريقال اختبر. أستراليافي  ويلز ساوث نيو جامعةبوزم8ءه  براينت ريتشاردبواسطة

 والترابط الثقة ةدازييعمل على  ھرمون وھو ،8ت ا*وكسي توكسينستقبِ مُ  أشكاللعدد من ا*فراد الذين يختلف بھم  مغناطيسيالتنويم ال

 إلى اواستنادً . بانفصال والتوحد اجتماعي كانوا أكثر قابلية للتنويم مرتبطةجينية  يراتامتغالحاملين ل ا*فرادووجد أن . اجتماعي

التي  يستطيع ا*شخاص الواقعيين  التجارب من مجموعةبھذا الفرد  يتأثر قدف ،أنه كلما كان الفرد أكثر قابلية للتنويم براينت قترحا النتائج،
اعتقادھم بشكل أكبر في الظواھر  أو للمھدئات أفضل بشكل الناس بعضاستجابة  تفسير فيھذا  يساعد قد المثال، سبيل على. المرور بھا

 .الخارقة

 



easier-be-also-may-hormone-love-to-resistant-http://www.nature.com/news/those-اقرأ المقال ا*صلي على 

1.12836-hypnotize-to.  
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  الطاقة الرئيسيالعلماء يكتشفون جزئ مؤشر في الخلية يؤثر على مفتاح 

  

 مما الخ8يا علىالموجودة  المستقب8تيعمل كمفتاح للطاقة بمجرد ارتباطه ب لبروتين ا*بعاد ث8ثية صورةعن  ديوك جامعةب باحثونال كشف

ضبط  وأ الضوء تمييزعلى  الخ8يا السطحية المستقب8ت ھذهتساعد . ه التأثر بعوامل مختلفةيمكن الرئيسي الطاقة مفتاح أن إلى يشير
 .ا*لمتحديد  أو القلبضربات 

 

-beta باسمالمؤشر المعروف  لبروتينالمستوى الذري ل علىتفصيلية  صورة لوضع السينية با*شعة البلوراتتقنية تصوير  الفريق استخدم

arres"n1 النشط لبروتينل بنائيالوقد وجد أن التكوين . ا*درينالين مثل لھرموناتبعض ال الخلية استجابةيساعد في تخفيض  يذالو 

ُتعد أحد  يوھ البروتين، طينشتقوم بت ةعام جزيئية آليةاحتمال وجود  إلى اخت8ف ھذاويشير . نشطال غيرمع تكوين البروتين  ختلفي
 عقاقير تطوير في تساعدقد  الدراسة ھذهفإن  ،لفريق البحث اوفقً و. متعددةال الوظائف ذات رالتأشي عملية نظمأشكال المفاتيح الرئيسية التي ت

 .الجسمب الھامة وظائفال مختلف تنظم التي الخ8يا مستقب8ت إيقاف أو لتشغيل فعالية أكثر

 

molecule-signaling-cell-of-http://www.dukehealth.org/health_library/news/structure-اقرأ المزيد على 

switch-off-on-general-suggests.  
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  إع+نات

  إيران في الوراثية المؤتمر الرابع حول ا�مان الحيوي والھندسة

  

 ٨إلى  ٦من الفترة في إيرانالمؤتمر الثامن للتكنولوجيا الحيوية ب معتعاون بال الوراثية والھندسةالرابع حول ا*مان الحيوي  المؤتمر سيعقد
 ١٥٠٠أكثر من  الغذائي لتعزيز الصحة وا*من الحيوية التكنولوجيااجتماع  يحضر أن المتوقع منو. إيرانفي  طھران جامعةب ٢٠١٣يوليو 

  .يينيراناR والط8ب الجامعات وأساتذة وا*كاديميين السياسات وصانعيشخص من العلماء وواضعي القوانين 

 .http://www.irbic.irالموقع  زيارة يرجى التفاصيل من لمزيد
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  رسائل تذكيرية

  الفھم والمعرفة تحسينوتواصل لل دليل: الغذائية الحيوية التكنولوجيا

  

 بعنوان الكتابيأتي . الغذائية الحيوية التكنولوجيا مجال فيللتواصل  شامل دليل) IFIC( يةغذا* لمعلومات الدوليالمجلس  مؤسسةرت نش

التي تصب في  والمعلوماتآخر العلوم  على يحتويو) الثالثة الطبعة( الفھم والمعرفة تحسينللتواصل و دليل: الغذائية الحيوية التكنولوجيا
 .اRع8م وسائل مع لتعاملإرشادية ل ونصائحببرنامج باوربوينت  تقديمي عرضو ومسرد نشراتية وحوار نقاط شكل في لمستھلكصالح ا

  

يمكن تنزيل نسخة مجانية من الدليل على 
h�p://www.foodinsight.org/LinkClick.aspx?file"cket=65CEquuLiqU%3d&tabid=1469.  

 

   



  المناخ وتغير الحيوية حول التكنولوجيا K 43 كتيب الجيب

  

 محاصيللل مختلفة، المساھمات الالمناخ وتغير الحيوية التكنولوجياحول  ISAAAالمنشور بواسطة ھيئة  ،٤٣ رقم يغطي كتيب المعرفة

 في وآثاره المناخ تغيرحول  قصيرة مناقشة اأيضً  يغطيو سلسلةلل إضافة أحدثعد ھذا الكتيب ويُ . المناخ تغير آثار تخفيف فيالمعدلة وراثًيا 

 مثلالبيئية  للضغوطالمقاومة  -التي تمر بالفعل بمرحلة اRنتاج  أو -  تطويرھا يجري التيالمحورة  محاصيلباRضافة إلى ال الزراعة

  .القاسية الحرارة ودرجات والجفاف وحةالمل

 .h�p://www.isaaa.org/resources/publica"ons/pocketk/43/default.aspمن  K 43 جيبيمكن تنزيل كتيب ال

 


