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  عالمًيا

  المحور وراثًيا ل-رز العالمية القيمة

 

المحور وراثًيا يناقشون فيھا الفوائد  ل�رز العالمية لقيمةمراجعة علمية ل رايس اكأفري مركزوزم�ءه من الباحثين ب ديمون ماتينشر 
كغيره  الزراعية الفوائد نفس تقديمالمحور في  ا�رزيسھم  أن يمكنف تھمدراسوفًقا لو. لمستھلككل من المزرعة وال المحصول ھذالة بقرتالم

 ليصاالمحأحد  ا�رزيحصل المستھلكون على القد ا�كبر من ھذه الفوائد حيث ُيعد  أنمن المتوقع  ولكنالمحورة وراثًيا  محاصيلمن ال
 إرشادية قيمة سوى ليست ھذهو. دو=ر مليار ٦٤المحور بما قد يصل لـ  �رزل السنوية القيمةوقدر الباحثون . الدول من لكثير ةالرئيسي

 قرارھمفي اتخاذ  السياسات واضعيوقد تساعد ھذه الدراسة أيًضا . المستقبل فيتوفر المزيد من أصناف ا�رز المحورة وراثًيا  توقعحيث يُ 

 في ليصاالمحھذه  إمكانيات حول المستھلكين وعي ةدازيتعمل أيًضا على  قدالمحورة وراثًيا  محاصيلال تمويل أوعلى  الموافقة بشأن

  .ب�دھم

  

  .h�p://www.sciencedirect.com/science/ar cle/pii/S1871678413000563اقرأ المزيد على 
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  البرية القمح �حد أس'ف يرسم خريطة دولي فريق

  

 ،Aegilops tauschii البرية لقمح=حد أس�ف اطبيعية  طةيخر جيل كانساس جامعةبجيل  بيكرامبروفيسور  بقيادة دولي فريقطور 
، فقد اكتشف بيكرام وفريقه القمح جينوم تسلسللقراءة  لفريقأولى خطوات ا خريطةُتعد ھذه ال. )goatgrassجوت جراس ( باسم المعروفة

  .القمح لتحسين المعلومات من وفير مصدرأن ھذه الس�لة يمكن استغ�لھا ك سنوات منذ
س�لة جوت  من المستخرجة الجينات خ�ل من قاورا� صدأضد مرض  حمايةب المتحدة الو=يات في زرعالتي تُ  القمح أصنافتتمتع 
 .جراس

 

لتحسين إنتاجية  والجفاف والحرارة �مراضا ةمقاوم القمحتمنح  التي الجينات خرائط لرسم طريقفريق الالمطورة بواسطة  خريطةتقدم ال
يتم  خريطة أكبرالخريطة  هھذتٌعد و يةنباتال المحاصيل بين جينوم أكبرعلى  القمحيحتوي "بروفيسور بيكرام  وقال. القمح أصنافواستدامة 

  ."حي كائنأي  أو حيوانأو نبات  �ي اRن حتى تجميعھا
  

 PNASأبريل من مجلة  ٢٢تم نشر البحث في عدد 

)h�p://www.pnas.org/content/early/2013/04/18/1219082110.full.pdf+html.(  

  .state.edu/news/story/wheat_genome042913.aspx-http://www.ksre.kوالبيان الصحفي متاح على 
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  الكيوي جينوم يقرأون تسلسل العلماء

  

ن معھد بويس تومسون لبحوث النباتات بجامعة كورنيل في نيويورك؛ و م Zhangjun Feiبقيادة ، انتھى فريق دولي من العلماء
Yongsheng Liu  جامعة منHefei  التكنولوجية؛ وHongwen Huang  جينوممن قراءة تسلسل  الصين، جنوببالنباتية  الحديقةمن 

ستدرار = ،)Hongyangج (يان جھونيسمى الصبغيات /متغاير ثنائيصنف كيوي صيني  استخدام تم). Actinidia chinensis( الكيوي
. ا=نترنت على الكيوي جينوم بيانات قاعدة فيالوصول لھا اRن  يمكن الذيو الجينوممعلومات 

)http://bioinfo.bti.cornell.edu/kiwi.( 

 

 فيتسلسل  وثالث ،)Ericalesرتبة الخلنجيات النباتية ( فيتسلسل جينوم يتم الحصول عليه  أول الكيوي جينومقراءة تسلسل  مشروعيمثل 

 الجينوم لعلم قيما امصدرً  الكيوي جينوم تسلسليقدم . والطماطم البطاطس بعد (أحد تصنيفات النباتات المزھرة) بأكملهنسل اRستريد 
 ھذهكما تقدم . الروسيد لنسب تهمقارن عند بكثير أقلجينية  موارد لديه يذالاRستريد  لنس في وخاصة التطورية والدراسات المقارن

الفواكه لتحسين تحسين لقائمين على لھامة  معلوماتيقدم و C فيتامينميتابوليزم  مثل الھامة ةزراعيال الصفات فھمل كبيرة فرصة المعلومات
  .ھةكافبمحاصيل الالقيمة الغذائية 

  
sequencing-genome-kiwifruit-leads-co-scientist-http://bti.cornell.edu/bti-على  BTIشاھد البيان الصحفي لعھد 

project/.  
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  أفريقيا

  ل-مراضمقاوم  نبات نجيلي يطور KARIمعھد 

 

 ضامرل� قاوما�رجواني) مالثيوم التابع للفصيلة النجيلية ( يعشبالنبات ال منصنفين جديدين ) KARI( بكينيا الزراعية البحوث معھدطور 

 ا�مراض من اثنين قبل من بشدة تأثرتوقد  أفريقيا في الرئيسي العلفيعد نبات الثيوم ا�رجواني ھو . النباتية التي تصيب ھذه الفصيلة

 في KARI مركز علماء) بواسطة South Africa3و  Oumaالعشبيين ( الصنفينتم تطوير . عاما ٢٠ منذ المنطقة ضربت التيالنباتية 

 .موليروماسيند  جامعةب الماجستير ةلبوط اجكاكامي

 

 اجكاكاميو سيايا في للمزارعين ضامر�المقاوم ل العشب منأنه تم إصدار أطنان  اجكاكاميب KARI مركز مديرموييكو  فرانسيس وقال

 ينصنفتجربة الل الصبر بفارغ وإثيوبيا وأوغندا تنزانياوينتظر مزارعي . الماضي بغرض ا7كثار ا�سبوع خ�ل بوسياو وماجبونو

  .ينالجديد

  

  .h�p://allafrica.com/stories/201304250139.htmlلمزيد من المعلومات، اقرأ الخبر على 
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  يخططون لزراعة ذرة مقاومة للجفاف نيجيريا وبنين ومالي وغانا

  

 من) DTMA( أفريقيافي  للجفاف المقاومة الذرةالجھات ا�خرى العاملة في إطار مشروع و السياساتوواضعي  الباحثونتجمع كل من 

حضور ل ٢٠١٣ أبريلالثاني والعشرين من  في بادانإ في) IITA( ا=ستوائية للزراعة الدولي المعھد حرم في ونيجيريا وغانا وبنين مالي

 .الخاص بھم السنويوالتخطيط  مراجعةاجتماع ال

 للباحثين منصة وفرقد  المشروع أن لحاالمص أصحاب اذكرً ما=جتماع  في نك�مه للمشاركي المشروع، منسق ،أباتي تسيديكيوجه د. 

استخدام  عند أنه تاسياسلنثبت لواضعي ال ناتفرص ھذه"وقال . أفريقيا في وواضعي السياسات المانحة للجھات البحوثفوائد ھذه  7ثبات
 جلبسيعمل على  أفريقيا في لجفافالمقاومة ل الذرة أصناف زراعة توسيعأن  وأضاف". ارقً اف حدثن أنيمكن وقتھا  الوسيلة الصحيحة،

 زيادة تشملوالتي ت لجفافالمقاومة ل صنافا� عتمادالدوافع ا�خرى = إلى وأشار. القارة في الذرة إنتاجالضروري وتحقيق رقع  التحول

 .جديدة شراكاتبا7ضافة إلى إنشاء  الذرة مشاريع في المرأة مشاركة

 

 ونشر لتطوير التقليدية التربية باستخدام وذلك مخاطرويعمل على تأمين زراعة الذرة ضد ال ،٢٠٠٧ عامفي  DTMAتم إط�ق مشروع 

 .عائد مثالي في ظل الظروف المطيرة المنخفضة توفر أن يمكن التي ا�صناف

 

سُتعقد المرحلة الثالثة . المنطقة في البذور شركات جھود كمال7 البذور منتجيفقد اقترحوا دعم  لمزارعين،بكفاءة ل ا�صنافولتوفير ھذه 
 الشركاءبالتعاون مع  ITTAمعھد و) CIMMYT(والقمح  الذرة لتحسين الدولي المركزبواسطة  ٢٠١٣في عام  DTMAمن مشروع 

  .)الصحراء جنوب أفريقيافي منطقة القرن ا�فريقي ( ةأفريقيدولة  ١٣ في الوطنيين

  

h�p://www.tribune.com.ng/news2013/index.php/en/component/k2/item/10136-اقرأ المقالة الكاملة على 

maize-tolerant-drought-of-dissemination-for-plans-develop-ghana-mali-benin-nigeria.  
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   thematic المتطورةيسعون لتسريع تطبيق تكنولوجيات زراعة ا�رز  أفريقيا خبراء

  

 الھامة عيةوضالمو المجا=ت في القارة مستوى على عمل فرق 7عدادلبعضھم البعض  أفريقيا في ينالدوليالوطنيين و ا�رز خبراء انضم

 والقيمة الحصاد بعد؛ وما الزراعة؛ وتربيةرئيسية ھم ال محاور خمسة على التركيزوب. التحسين تكنولوجياتتطبيق  لتحفيز ا�رز قطاع في

 جمعو القارة أنحاء جميع في البحثية الجھودلتضافر  أفريقيافي  ا�رز عمل فرق ھدف، تالجنسين بين والمساواة ؛السياسة؛ والمضافة

 .الوطنية المشاركة من عال مستوى وتعزيز النادرة البشرية الموارد

 



 مؤتمر في نوالمشارك به أدلى الذي القوي طلبملل استجابةالفرق على مستوى القارة  ھذه مھمة تسھيلعلى  رايسأفريكا  مركزيعمل 

 العمل فرقستعمل . ٢٠١١ عام وزراءال لمجلسالثامنة والعشرون  العادية الدورة أقرته الذيو ٢٠١٠ عام عقد الذيالثاني  رايسأفريكا 

 استراتيجية خطة وفرتوالتي  ،CGIARأحد البرامج البحثية التابعة لمجموعة  ،)GRiSP( العالميةا�رز  علومشراكة  مظلة تحت الجديدة

  .لتنميةل ا�رز بحوثعلى ا�ثر الموجه ل نوعھا من وفريدة جديدة شراكة منصةفردية و

  

to-up-set-forces-task-wide-h�p://africarice.wordpress.com/2011/12/12/africa-لمزيد من المعلومات، ادخل على 

technologies/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter-rice-of-delivery-accelerate.  
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  مصر في الحيوية حول التكنولوجيا مفتوحة مناقشة

  

الفرص  – للمحاصيل المحورة وراثيًا العالمي الوضع" بعنوان ورشة عمل) EBIC( مصرب الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزنظم 
 المعاھد مختلف من بارزين علماءورشة العمل  حضر. القاھرة جامعةفي  الزراعة كليةب ٢٠١٣ مارسالرابع والعشرين من  في" التحدياتو

  .البيئةووزارة  الزراعةة وزار من السياساتواضعي و ا<عBم وسائلبا<ضافة إلى  والجامعات

 الزراعية ا<نتاجية زيادةفي  الحديثةالحيوية  التكنولوجيا دور على حديثه فيوأكد  العمل ورشة الزراعة كلية عميد شرف أحمد. د فتتحا

 لھندسةل يةبحث مراكز إنشاء في ينعكس الذيو الزراعية الحيوية التكنولوجياب الكبير مصر اھتمام على ركزكما . الغذائي اMمنعزيز وت

  .الوراثية

 ومختلف مصر في والجامعات البحوث ومراكز العلمية المؤسسات بين والتكامل التعاون ودعم تحفيز إلى الحاجة على المشاركون وشدد

كما أعرب المتحدثون خBل  .الحيوية التكنولوجياب ةالمھتموالجھات  اMفراد بين معلومات شبكة إنشاء أھمية إلىأيًضا  وأشاروا. العربية الدول
  .يةالتعليمالجھات و ا<عBم وسائل خBل منالمحورة وراثيًا  محاصيلال بشأن العام الوعي تعزيز إلى الحاجةورشة العمل عن 

  

  
  

 لمعرفة المزيد حول ھذا الخبر، يرجى التواصل مع د. نجBء عبد هللا من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية بمصر على البريد ا<لكتروني

naglaa_a@hotmail.com.  
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  ا�مريكتين

  ا�سمدة تلوث من لتحسين البقوليات والحد السينية بواسطة ا�شعة التحليل يستخدمون العلماء

  

 مختبرب ةالمتقدم فوتونالمركز البحثي لمصادر الوالتقنية  مدريد جامعةب الحيوية والتكنولوجيا النباتية الجينوم موعل مركزب الباحثون يعمل

 من النيتروجين إنتاجتحسين  خ�لمن  ا�سمدة استخداممن شأنه تقليل  مشروع على الطاقة ا�مريكية وزارةالتابع ل الوطني ونجأر



تراكمھا  التي النيتروجين كمية لزيادة خريطة لرسم السينية ا�شعةبواسطة  تحليلالبحث تقنية ال فريقاستخدم . شابھةمال والنباتات البقوليات
 المناطق في دقيقةال الحديد كميات توزيع لتتبعمركز الفوتون  منذات طاقة عالية  سينية أشعة فريقالاستخدم و. التربة في البقوليات

 .)للنيتروجين الحيوي التثبيت(بكتيريا تعيش في التربة وتقوم بعملية  بكتيريا الرايزوبيا على تحتويالتي  الجذورفي  المختلفةالتطورية 

 

 النيتروجين لتثبيت الحديد البقوليات ستخدموت. الزراعية الحقول إلى الطبيعي النيتروجين 7ضافة كوسيلة البقولياتبزراعة  نوالمزارعيقوم 

 الجذرية قدالعُ  في الحديد نقل يةكيفيوضح  العالم في نموذجبعد ذلك أول  فريقال أنشأ. الحديدفقيرة ة تربذات  حقول في زرعتُ  ما اغالبً  ولكن

في استدامة  لمساعدةا ھووطويل ال المدىعلى  ھدفلدينا "من جامعة مدريد  ونزاليسج مانويل وقال. النيتروجين تثبيتللحث على عملية 
  ."النيتروجينية ا�سمدة استخدام في ا7فراط عن الناجمة البيئية ا�ضرار ليقلأيًضا تو ةيالزراع مارساتالم

  

could-analysis-ray-http://www.anl.gov/articles/x-البيان الصحفي متاح على: و .ميتالوميكستقرير الفريق منشور بمجلة 

pollution-fertilizer-reducing-thus-legumes-boost.  
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  تنافسية ميزة تمنحھم وراثًيا المعدلة المحاصيل يقولون أن المزارعون

  

 نولمزارعاستطيع لكي يأنه  يداھو،بإ فولز توين جنوب في ١٩٧٠ عام منذ الزراعةأحد المزارعين الذين يمارسون  تون،جبيلين توميقول 
 المعدلةالبذور  استخداممن  مزرعتهزاد إنتاج فقد . الحديثالعصر  تكنولوجيامع  تكيفالعليھم  ،القادمةالحالية والبقاء خ�ل الظروف 

 .ھذا المجال في التنافسيةالمحافظة على قدرته في  هتساعدذكر أنھا  التي وراثًيا

 

 البذورزيادة تكلفة  من الرغمب أنه وقال. يداھوإ و=ية جنوب في نمزارعيال من العديدكغيره من وراثًيا  المعدلة بيلينجتون المحاصيليزرع 
 موسم في والذرة البرسيم مثل المحاصيلاRن زراعة المزيد من  هيمكن أنه إلى امشيرً  ،ويفوق ھذه التكلفة أفضلإ= أن الناتج  ،وراثًيا المعدلة
 .السنة فيخمسة  من بد=فقط  مرتين أو واحدة مرة الرشويقوم ب واحد،

  
competitive-them-give-gmos-say-http://magicvalley.com/news/local/farmers-المزيد من التفاصيل متاح على 

abb43be05517.html-93c1-c559-d1fa-edge/ar cle_9a861630.  
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  الجيني عملية ا@سكات في المشاركالعضو الخلوي يكتشفون  العلماء

  

 الجيني التعبير قمع موقع أن واوأوضح) ا�رابيدوبسيس( النباتاتعلى  دراسة ريفرسايد كاليفورنيا جامعةب الوراثة علماء أجرى

)repression (ندوب�زميةا7 شبكةال فييقع  ھدفمستال )endoplasmic reticulum( أغشية منالتي تتألف  الخلية، وھي أحد أعضاء 

نجاح وُيعد ھاًما جًدا لالشبكة ا7ندوب�زمية الخشنة  في موجودة) AMP1( غشائي بروتينإلى وجود أشاروا  ذلك،با7ضافة لو. مترابطة

 تثبيط آليةتحليل  ھدف) بERدراسة العضو الخلوي ( الفريق يواصلو. miRNA الميكرو آر إن إيه جزئيات طةابوسعملية قمع التعبير 

  .في الشبكة ا7ندوب�زمية miRNAتوظيف جزيئات  يةكيفكما سيقومون ببحث . miRNAالـ بوساطة  ترجمةعملية ال

 .ا�مراض لمكافحة عقاقير تطوير في الدراسةھذه  نتائجيمكن أن تساعد 

 

  .h�p://www.cell.com/abstract/S0092-00404(13)8674-2على الرابط التالي  سيلاقرأ المقال البحثي بمجلة 
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  وا�رز مقاومة اللفحة في القمح لبحوث دوEر مليون ٥٫٥منحة قدرھا جامعة كنساس تحصل على 

  

 بقيادة كنساس للفريق البحثي بجامعة و=يةمليون دو=ر  ٥٫٥التابع لوزارة الزراعة ا �مريكية  والزراعة ل�غذية الوطني المعھدَمنح 
جديدة  استراتيجيات تطويرب فريقال سيقوم. ٢٠١٢برنامج س�مة ا�غذية بمنحة بحوث الزراعة وا�غذية لعام  خ�لمن الينت ف باربرا

 .والقمح ا�رزالرئيسية في العالم وھي  المحاصيلالذي يصيب أھم اللفحة  مرضقاومة مل

 

 الب�د، في القمح محصول وحماية ا�مريكي ا�رز إنتاج لتحسين متكامل نھج من كجزءالعلوم  ھذه مننحن نھدف لتعزيز "وقالت باربرا 
 فضً�  المقاومة، الجينات ونشر 7يجاد التقليدية ا=ستراتيجياتمن  مجموعةسيستخدم الفريق البحثي  ."مقاومةال صنافا� تطوير خ�ل من



 أدواتكما يھدف المشروع لتحقيق نتائج أخرى تتمثل في . المعلومات الناتجة من بحوث لفحة ا�رز علىالقائمة  جديدةال ستراتيجياتا= عن
  .المرضبحدوث  للتنبؤ ونموذج تدريب وموارد تشخيص

  
  .h�p://www.ksre.ksu.edu/news/story/rice_blast042413.aspxالمقال الصحفي ا�صلي على اقرأ 
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  وراثًيا" المعدلة الكائنات ضد المؤامرة نظرية Eستدعاء الوقت حانندوة بعنوان "ينظم  ليناس مارك

  

 نظرية =ستدعاء الوقت حان بعنوان اخطابً  ،منتجات المعدلة وراثًيالل المناھضة الحركة في سابقال عضوالو بيئي خبيرال يناس،مارك لألقى 
 أتكينسون ومركز الحياة علومو الزراعة كليةالتابعة ل الدولية البرامجفي ندوة برعاية  كورنيل جامعةب وراثًيا المعدلة الكائنات ضد المؤامرة

 يناير فيالذي صرح به  علنيال عتذارإلى ا=و البيئةمناصر سابق كبير لحماية  باعتباره تجاربهإلى  يناسأشار ل. مستدام مستقبللتنمية 
 .المعدلة وراثًيامنتجات لل المناھضة الحركة إط�ق في لدوره الماضي

 

وا�من  ا=كتفاء إلى ؤديي أن يمكن يذال الحيوية التكنولوجيا مجال في العلمي التقدم إلى وأشار نومجھول أبطالك العلماءمارك ب وأشاد
  .المناخ تغير آثار من التخفيف فية مساھمال عن فضً� المطلوب  الغذائي

  
 conspiracy-gmo-anti-the-out-call-to-h�p://www.marklynas.org/2013/04/ me-شاھد نص الخطاب على 

theory/.  
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  وفترة حفظ طويلةحلو  ذو مذاق صنف جديد من البصل

  

بالتعاون مع موتشلر  مارثابروفيسور  ةعالمقوام ھش بواسطة الو خفيفة ونكھة ذكية رائحةذو  جديدت جامعة كورنيل صنف بصل طور
. اءھاشوحتى عند  أو الحار الفلفل أو الحساءمع  طھيھا عند وسليمةوتظل ھشة  أطولفترة حفظ  جديدةال البصل أصنافتتمتع . ميلر ستيف

تم تطوير . محتوى السكر العاليوبين صفات الطعم ال�ذع الخفيف  جمعت بصلمجموعات  اوزم�ؤھا�مر، طورت موتشلر  بداية في
من ھجينة أصناف  7نتاج استخدامه يمكنصنف البصل ا�حمر الحلو الذي  ذلك في بما التقليدية التربيةبعض ھذه ا�صناف من خ�ل 

 .ورديال أو حمرالبصل الحلو ا�

 

 الناضجة غير البصل زھور من أنسجةباستخدام مزرعة " الصبغيات ا�حادية المزدوجة"من خ�ل عملية  خرىوتم تطوير ا�صناف ا�
أصناف البصل الحلو المذكورة فريدة من نوعھا حيث نتجت وُتعد . ھاتكاثر لتسريع الكروموسومات من واحدة مجموعةتستنسخ  التي

بذور النباتات ذات الصبغيات أن  التحسين النباتيوالوراثة  أستاذة وقالت إليزابيث إيرل). Inbredالتربية الداخلية (جميعھا من خ�ل 
  .أي صفةموحدة جًدا في وا�حادية المزدوجة سوف تنتج نباتات متماثلة 

  
great-offer-onions-mild-h�p://www.news.cornell.edu/stories/2013/04/new-لمزيد من التفاصيل، شاھد الخبر على 

life-shelf-long-taste.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  تتعرف على دور التكنولوجيا الحيوية في الحياة اEجتماعية واEقتصادية خ'ل مؤتمرھا الثالث والعشرون PHILARMمؤسسة 

  
 وقادة والمشاريع الحكومية والجامعات والكليات البحثية المؤسسات رؤساء من )PHILARM( بحوث مديريل الفلبينية الرابطةتتألف 

 في الحيوية التكنولوجيا دورالذي تعرفت خ�له على عقدت الرابطة مؤخًرا مؤتمرھا الوطني الثالث والعشرين وقد  .والباحثينات الدراس
 مدينةب كاسيريس في� فندق في ٢٠١٣ أبريل ١٦عقد المؤتمر بتاريخ  .البحث والتطوير في وا=قتصادية ا=جتماعية بالمسؤولية النھوض

 .الفلبينفي  اجنا

 

التي يرعاھا مكتب برنامج التكنولوجيا الحيوية بوزارة للتكنولوجيا الحيوية البحثية البرامج  بوزارة الزراعةمنسق الد. أنطونيو ألفونسو  قدم
 =يف كروببمؤسسة  الحيوية التكنولوجيا شؤون ةمدير ،تابابا سوني السيدة وقدمت. دبالبحث والتطوير.  الخاصة خارطةقدم الوالزراعة، 

وقدمت . والتطوير البحثفي  الخاص القطاع وجھود، با7ضافة إلى العالمي الغذائي ا�من فيالمعدلة وراثًيا  المحاصيل أدوارأھم  ،آسيا
 ا7قليمي آسيا شرق جنوب مركزالتابع لالحيوية  التكنولوجيا معلومات مركزب الخاصة المشاريع ةومنسق شبكةال ةمدير ،بانوبيو جيني السيدة

في مجال  التواصل أھمية على توشدد الحيوية التكنولوجيا لمحاصيل العالمية الفوائد، )SEARCA BIC( الزراعية والبحوث العليا للدراسات



تحديًدا بحوث و أبحاثھم نتائج نقلالمتمثل في  التحديقبول على  البحوث مديري شجعت كما. الجھات المعنية لمختلف الحيوية التكنولوجيا
 علىمناقشة مفتوحة لطرح ا�سئلة وا=ستفسارات المؤتمر بمثابة خدم كما . الجھات المنتفعة صالحستغ�لھا في = الحيوية التكنولوجيا

 .المعدلة وراثًيا محاصيلالو العضوية الزراعة بين التعايش ذلك في بما الفلبين في الحيوية التكنولوجيابشأن  PHILARM أعضاء

 

على الرابط التالي  SEARCA BICيرجى زيارة موقع لمزيد من المعلومات حول تطورات التكنولوجيا الحيوية في الفلبين، 
http://www.bic.searca.org أو يرجى التواصل على البريد ا7لكتروني التالي .bic@agri.searca.  
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  الحقلية للقطن المعدل وراثًيا على التجارب يرحب بالتعليقات اEسترالي OGTRمكتب 

  

. وراثًيا المعدل القطنحقلية على  تجربة 7جراء سترالياأ مونسانتوعلى طلب شركة  تعليقلل أستراليابالجينات  تكنولوجيا تنظيم مكتبيدعو 

 ٢٠١٣ أكتوبر بينفي الفترة الواقعة ة الزراعيتقييم كفاءته لحقلية  تجربة في ا�عشاب ومبيدات لحشراتل مقاومالقطن ال اختبار سيتم

 .كوينز=ندب يةغربالأستراليا  فيعلى ا�رجح  ةمحلي ةمنطق ٥٦ في ٢٠١٩ وأكتوبر

 

  .h�p://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir120لمزيد من التفاصيل حول الخبر، شاھد 
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  الحقلية للنباتات المحورة وراثًيا بشأن التجارب OGTRمكتب  طلبات على إط'ق الدعوات للتعليق

  

 سراحال إط�قوالحقلية  بالتجاربللسماح  ةخصصم جديدة طلب استمارةمؤخًرا ا=سترالي الجينات  تكنولوجيا تنظيم مكتبأصدر 
 غراضا� أو، ا�خرى الحية الكائنات أو الحيوانات أو النباتات الطلب استمارةغطي وت. وراثًيا المعدلة لنباتاتل للرقابة خاضعالوالمشروط 

 .تجريبيةال أو تجاريةال

 

 منفصل نموذجيصدر  أن OGTRمكتب  اقترحفقد  مختلفة، معلومات تطلبإط�ق السراح المشروط والخاضع للرقابة يطلب  أنبم�حظة و

 .طلب كلل المخاطر لتحليل ال�زمة المحددة المعلومات معالمسائل العلمية بتوافق  يسمحس وھذا. للنباتات

  
وطرح التساؤ=ت، شاھد الخبر على لمزيد من المعلومات 

htm-comments-http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dirform.  

  
  ] ة| تقييم ھذه المقال رسال لصديقإ [

  

  الحيوية في ماليزيا في التكنولوجيا مشاريع لجذب اEستثمارات

  

تم  ةتعاونجھات م أربعةبدعم من ) BTP( الحيوي ا=قتصاد تحول برنامج 7ط�قعالمية  منصة" ٢٠١٣"بيو شيكاغو مؤتمر  أصبح

 لصناعةمليون دو=ر  ١٣٠تجذب المشاريع استثمارات قدرھا  أن المتوقع ومن. الحيوي ا=قتصاد مبادرة إطار فيعنھا  نع�ا7

 الماليزي للجناح الرسمي ا=فتتاحمراسم  يةالتعاونالجھات والحيوي  ا=قتصاد تحول برنامجتم ا7ع�ن عن . اماليزيفي  الحيوية التكنولوجيا

 في الحيوية للتكنولوجيا العالمي الحدث ھذاتم ا=عتراف بفضل  وقد. )BIO( الحيوية التكنولوجيا صناعة منظمةبقاعة عرض ومؤتمرات 

 .ماليزيافي  ا=ستثمار تدفقاتل قوية قاعدة توفيرجذب و

 

المعلن عنھم عملوا  الشراكاتأن التعاون  ،)BiotechCorp( الماليزية الحيوية التكنولوجيا لشركة التنفيذي الرئيس كمال، محمدد. صرح و

العالمية  والشراكات المشاريع وقيادة رعاية في خاصةتھا وجاذبيلھا دولة  ماليزيا أنوھو  – ماليزياه تقدم يذالا=قتراح  قيمة تضخيمعلى 
تم تدشيين . الحيويةلصناعات لالعالمية البيئة  فيالمتنامية  ماليزيا ھمية� واضحةاقرارات  الشراكات هھذوُتعد . ا�جنبية الشركات مع

 وا=بتكار والتكنولوجيا العلوم وزارةب )والتكنولوجيا لعلومل( العام ا�مين نائبعالمًيا بواسطة  )BTP( الحيوي ا=قتصاد تحول برنامج

)MOSTI (مؤتمرخ�ل  الماليزي الجناح اأيضً دشن  الذيو BIO. 

 

  .haslina.hamidan@biotechcorp.com.myلمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على البريد ا7لكتروني التالي 
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  أوروبا

  وراثًيا المعدلة بالمحاصيل المعنية ا�وروبي 'تحادل الزراعية سياساتال مراجعة

  

 ا�وروبي ل�تحاد الحالية الزراعية السياساتفي تناقضات ال بتقييم إسبانيافي  Lleida-Agrotecnio جامعةبوزم�ؤھا ماسيب  جيماقامت 

 Trendsبمجلة دراستھم المنشورة  فيقدم الباحثون . القوانين ھذه في كبيرتعارض  ھناكف ،ماسيبل اوفقً و. وراثًيا المعدلة المنتجاتالمعنية 

in Plant Science ا=قتصاد على فقط ليس العالمي ا=قتصادعلى  ا�وروبي �تحادل الزراعية لسياساتتأثير ا كيفوضح ت حالة دراسات 

  .وراثًيا المعدلة المحاصيلفي  حكمالمت التنظيمي iطارتحليلية ل مراجعةبعمل أوصت ماسيب  وبالتالي،. ا�وروبي

  

 .h�p://www.sciencedirect.com/science/ar cle/pii/S1360138513000575اقرأ المراجعة على 
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  المحورة وراثًيا السلجم �صناف البيئية المخاطر على علمي دليل يوجد E: ا�غذية لس'مة ا�وروبية الھيئة

  

 على بناءً . GT73و  Rf3و  Ms8 و Rf3 و MS8 وراثًيا المعدلةتسويق أصناف السلجم  حظر تمديد بشأن رأيھا EFSA ھيئةأصدرت 

بند  مد لدعم النمساالمقدمة من قبل  الوثائق تقييمب EFSAبھيئة  وراثًياالمعدلة  بالكائناتالمختص  الفريققام  ا�وروبية، المفوضية من طلب

 .الب�د في ا�ع�فاستخدامھا في وصنيع تالو ل�ستيراد ا�سواق فيا�صناف المذكورة  طرحالتي تمنع  ةوقائيءات الا7جرا

 

على  محدد علمي دليل أي يوجد = أنهإلى   EFSA GMO فريق خلص النمسا، من المقدمةالحديثة  العلمية مراجعةالو الوثائق إلى اواستنادً 

  EC/2001/18رقم  ا7دراي التوجيه من ٢٣رقم  المادة بموجب بند ا7جراءات الوقائية دعم شأنه من البيئة المخاطر

)h�p://www.biosafety.be/GB/Dir.Eur.GB/Del.Rel./2001_18/2001_18_23.html (=ھذا من شأنه إلغاء و ،البند مد و

 .المحورة المذكورة �صنافل السابقا�خطار  تقييم

 

و  h�p://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3201.htmعلى  EFSAشاھد البيان الصحفي ليئة 

al/pub/3202.htmhttp://www.efsa.europa.eu/en/efsajourn.  
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  العلمي البحث

  منحشرات ال على Btبروتين قطن الـ  آثار

  

 المنحشرات  على Btالـ  قطنالموجود في  Cry1AC بروتين تأثير لتقييم دراسة البرازيلبجامعة دورادوس ا=تحادية في  علماءال أجرى

)APHIS gossypii(  المنحشرة  تطور على النبات عمر تأثير تقييم إلى أيضاالدراسة  وتھدف. مستھدفة غير آفةوھي. 

 

 ااستبدالھ تمي القطن ورقة مع مختلفة حاويات في المنحشرات  فصل تم. ةيلزراعا التقنية لمتطلباتوفًقا ل Btالـ  قطن نباتات ةعازرتتم 
 مراحلمرحلة من  كلزمن  ذلكا وشمل يوميً المتغيرة  البيولوجية العوامل ليسجبت الباحثونقام و. بمساعدة قطعة من نسيج القطن ايوميً 

 .الحياة دورة

 

الحشرات لقطن محور أو  تعرضتفي جميع الحا=ت سواء  الطور لمراحل ا7جماليالزمن  فيكبيرة  فروق توجد = أنه النتائج وأظھرت
النباتية الناتجة  ذريةالكلي لل عددواختلف ال. تكاثر النبات فترة الجينية خ�ل ا�نماط بين �فاتتخا=فقط بعض  حظلوو . غير محور وراثًيا

الوسيلة المستخدمة  إلىا�عمار كان عائًدا  اخت�فأن  العلماءقرر  ذلك، ومع. Btببكتيريا الـ  وراثًياواختلفت أعمارھا خ�ل تعديل النبات 
 �ن منلحشرات ال البيولوجية العوامل على ؤثري لم Btالـ  قطن أن إلىالعلماء  خلص ،بالتاليو. Cry1Ac بروتينبسبب  وليس الدراسة في

  .التقليدي القطنالموجود في  المنمماثلة لنتائج  كانت النتائج
 

 .h�p://www.academicjournals.org/AJB/PDF/pdf2013/17Apr/Mota%20et%20al.pdfاقرأ المقال البحثي على 
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ة للصفات أول تقرير Lتاي'ند المعدلة وراثًيا في الطماطم في الُمكدس  

  

لمقاومة العدوى  وراثًيا المعدلة الطماطم ماستخدا يمكن. تاي�ند في الطماطم إنتاجالرئيسية التي تعوق  العواملأحد  الفيروسية ا�مراضُتعد 
ة  الجيناتوھكذا فإن . )محددة اتفيروسفعالة ضد محددة للفيروس (أي المحورة  الطماطم مقاومةظھر أن  ذلك ومع، الفيروسية Fھي الُمكدس

 .اتالفيروسضد  مقاومةمتعددة ال لطماطمس�=ت  لتطوير ةبديلال نھجأحد ال

 

اللذان يمنحان  CaCV nucleocapsid proteinو  CMV replicaseھم  مكدسةال الجينات من اثنينبدمج  كاسيتسارت جامعةب العلماءقام 

في أصناف  اسبقً م الجينات ھذهتم تحويل . المزروعة الطماطمفي  التوالي على CaCVفيروس و CMVضد فيروس  مقاومةالنبات 

Seedathip 3  وSeedathip 4 صورة عزل وراثي  فيالمحورين  لطماطمصنفي ا بينونتج العبور التبادلي . بواسطة ا=جروباكتيريام

 ٦٨٥أصل  من طماطمس�لة  ٢٤٧احتوت . ينجينلك� ال ةدَ حدj مُ برايمرات  باستخدام PCRالـ  بواسطةتم كشفه  الشت�تمن  الناتجالجيل  في

على جين واحد ) %٢٥٫١١أي (س�لة  ١٧٢واحتوت  ،ينالمحور ينالجينعلى ك� ) %٣٦٫٠٦أي (عملية العبور،  من مستمدةس�لة 
 .على أي جين محور) %٣٨٫٨٣أي (س�لة  ٢٦٦ولم تحتوي محور، بينما 

 

 عبورمن خ�ل ال الطماطم فيالمكدسة  المحورة الجينات نجاحالزراعية أنه يمكن  الصوب ظروففي  جريتأُ  التي الدراسة ھذه أظھرت

 مقارنةالمكدسة  الجيناتذات  س�=ت الطماطم على مةاھلم تظھر أي اخت�فات  ،من حيث الخصائص العامة للمحصولو. متبادلال

 .ةا�صلي ا�بويةبالس�=ت التي تحتوي على جينات فردية محورة والس�=ت 

 

 Paniti et.al., 2012 Gene Stacking in Transgenic Tomato Resistance to Viral Diseases. Agricultural :المصدر

Sci.J. 43 (2-3):311-324  
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  إع'نات

  لمقاومة الجفاف حول تحسين النباتات أون'ين ةدراسيدورة 

  

 مستوى على ا7نترنت على الجفاف لتحمل النباتات تحسين فية دراسيدورة  ا�مريكية المتحدة الو=ياتب كولورادو و=ية جامعةتقدم 

 لعاملينا وكذلكية النبات علومال في العليا الدراسات طلبةدورة ال ستھدفتو. ٢٠١٣ ديسمبر ١٣ لىإ غسطسأ ٢٦خ�ل فترة  العليا الدراسات

الصيغة وحول محتوى الدورة الدراسية  معلوماتالمزيد من ال. المجال ھذا في ھمتمعرف زيادةالذين يرغبون في  والخاص العام القطاع في
 ./http://droughtadaptation.orgمتاح على  تكلفةالو

 

  .patrick.byrne@colostate.eduعلى  Pat Byrne، يرجى التواصل مع عرفة المزيد حول الدورةلم
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  رسائل تذكيرية

 الكاسافا مجانية لبحوث بيانات قاعدة بيز"-"كاسافا

  

 المشروعالعاملين في  علماءأطلق ال كورنيل، جامعةمليون دو=ر ب ٢٥٫٢تكلفة ب NEXTGEN Cassava مشروعبدء  من أشھر ستة بعد

ا�نماط الوراثية  بيانات جميعتتضمن قاعدة بيانات الكاسافا . ھال الوصولوالبيانات بيز لتعزيز مشاركة -باسم كاسافامجانية  بيانات قاعدة
 NEXTGEN المشروعالتابعة  سافااالك تربية برامجالحصول عليھا من  تم التيا�نماط المظھرية و

)http://www.nextgencassava.org/(،  مشروع يھدف. المستخدمين جميعل لبياناتل يفورالوصول البيز - كاسافاتتيح قاعدة كما 

NEXTGEN Cassava  من سافااالك؛ ودمج جيرمب�زم سافااالكمحصول  عائدو إنتاجيةالنباتي لرفع  لتحسينوسائل ا أحدث استخدامإلى 

 المؤسسات فيا�ساسية  البنية وتحسين ي؛النباتالعاملين في التحسين  من القادم الجيل وتدريب؛ ا�فريقية تربيةال برامج إلى الجنوبية أمريكا

 .ا�فريقية

  



  .http://www.cassavabase.orgبيز" اذھب إلى -للدخول على قاعدة البيانات "كاسافا

/:data-access-open-for-precedent-sets-project-cassava-/bti.cornell.edu/nextgenhttp-المقال ا�صلي متاح على 

research/-agricultural-in-sharing.  

 


