
  ٢٠١٣ يونيو 5                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 الجوع على للقضاء حورة وراثًياالم المحاصيل إلى ةحاجب العالم: جوما كاليستوس •

 وياجنا بروتوكولعلى  انصدقي جلوكسمبورو منغوليا •

 

  أفريقيا

 فريقيا, جديدة أرزأصناف  عن كشفأفريكا رايس ي •

 كينيا في الضارةالطفيلية  1عشابل مقاومة ةھجين ذرةتطوير  •

 المحاصيل بذور 5ختبار مختبر دشنت ناميبيا •

  

  ا�مريكتين

 ونجأوري و5ية فيمعدل وراثًيا  قمحظھور  في تحقق كيةيا,مر الزراعة وزارة •

 ا;نتاجيةو لطعمتحسن اواسمات وراثية  عن كشفي الكاكاو جينوم •

 ا,ساسيةالعناصر من خ>ل تقوية ا,رز حيوًيا  إلى ھدفا,مريكية ت الزراعة وزارةدراسة ب •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 الجوع لمكافحة ICRISAT معھد دوجھعلى  يثني يتسبيل ج •

 اندونيسيفي إ لحاالمص أصحاببين  زراعيعمل للتواصل ال ورشة •

 الغلة عالية سافااكلتطوير نباتات  اليابانتتعاون مع  فيتنام •

 ندونيسياإ في ا,غذية علوم تواصل •

 نين الزراعييالمرشدمع  إندونيسيا في زراعية عمل ورشة ونحضري سالبطاط يمزارع •

  

  أوروبا

 ا,مراض مسببات ضدللنبات  يةدفاعال ليةا? ونحددي العلماء •

 مؤتمر قمة الغذاء فيالتعديل الوراثي  تكنولوجياتحدث عن يوزير الزراعة البريطاني  •

  

  البحث العلمي

 اتالنباتفي  يھرمونال ريشتأللية ا? جديد منظم عن تكشف دراسة •

 المعدلة وراثًيامحاصيل لل) تجربة المستوى ا,ول( فحصوني العلماء •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 البعوضلدى  الشم حاسة غيرت الوراثية الھندسة •

  

  إع*نات

    النوويمقدمة في تشفير الحمض  :بعنوان (مقرر دراسي) على ا;نترنتتدريبية  دورةا;ع>ن عن  •



  عالمًيا

  الجوع على للقضاء المحورة وراثًيا المحاصيل إلى بحاجة العالم: جوما كاليستوس

 

 ابتكارات إلى ستحتاج الناميةالدول  أن ماكجيل جامعةب خطابه في جوما كاليستوس الدولية التنميةخبير و ھارفارد جامعة أكد بروفيسور
دولة من  ٢٨الوقت الذي تستفاد فيه  في أنه اموج بروفيسور وقال. شعوبھا ;طعام وراثًيا المعدلة المحاصيل وخاصة الزراعية التكنولوجيا

 .فوائد تلك المحاصيل بصورة كاملة العالم مناطق5 تجني جميع  المحاصيل، ھذه مثل ةعازر

 

 يجب ،العالمية الغذائية التحدياتكما تزداد " ةفخريالدكتوراه ال درجة على هحصولخ>ل  ماكجيل جامعةقال د. جوما في الحديث الذي ألقاه ب
 وراثًياالمحورة  النباتية العلوم 5بتكارات أمثلة ذكر ثم." التكنولوجيات من وغيرھا الوراثي التعديل لتشملتوسعة الوسائل البشرية أيًضا أن 

 .وراثًيا المحورة المحاصيلتزرع  فقط دول أربعيوجد ھناك  حيث أفريقيا في

 

 ةتجربل المخاطر من امزيدً  يحمل شيء بأي القيام عدمب الملح الشعورمع  شجاعةب للعمل حان قد الوقت إن قائً> العالم د. جوما ناشد  ا،وأخيرً 
  ."التكنولوجي الركودعواقب ا5نسياق وراء  تحمل يمكننا 5"وأردف قائً>  .الجديدة التكنولوجيات

  

  خ>ل الرابط التالي:يمكن ا5ط>ع على خطاب بروفيسور جوما من 

h	p://belfercenter.ksg.harvard.edu/publica�on/23124/plea_for_agricultural_innova�on.html  
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  ناجويا على بروتوكول يصدقان منغوليا ولوكسمبورج

  

 العادلة والمشاركة الوراثية للموارد الوصول حرية بشأن ناجويا بروتوكول على صدقت التي الدولآخر  مھ جولوكسمبور منغوليا
 والشفافية ةالقانوني الثقة من أكبر قدر توفير إلى البروتوكول ويھدف .الحيوي التنوع اتفاقية في استخدامھا عن الناشئة للمنافع والمنصفة
 .ماستخدامھ نم الناشئة للمنافع والمنصف العادل التقاسم فرص لتعزيزالوراثية  الموارد ومستخدمي لمقدمي

 

 يشملو ،٢٠١٠ عام اليابانب وياجنا فيا,مان الحيوي  بروتوكولل) MOP 5( الخامس ,طرافا اجتماع في يليكمتالبروتوكول ال دااعتمتم 
 الحية الكائنات عن ناتج ضرر حدوث حالة فيالتعويض تنص على المسئولية القانونية و دولية إجراءاتقوانين والبروتوكول التكميلي 

  .عليه قيصدتدولة عملية ال ٥٠إتمام عد ب يذنفتال حيزالبروتوكول  دخليس. وراثًيا المحورة

  

�ps://bch.cbd.int/protocol/par	hشاھد قائمة التوقيعات والتصديقات على es/#tab=1.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  أفريقيا

  �فريقيا جديدة أصناف أرز عن أفريكا رايس يكشف

  

" ARICA" سمبا جديدة تجارية ع>مة تحتالمحسنة  ا,رز أصناف من جديد جيلمركز أفريكا رايس فريق تربية النباتات" التابع ل"أطلق 

 من ا,رزفي تربية  يندوليباحثين  ويضم ٢٠١٢عام  تربيةال قيفرتكWون ". ,فريقيامحسنة  أرز أصناف"ويمثل ھذا ا5سم اختصار لجملة 
 جنوب أفريقيادول ل الجديد ا,رز أصناف من التالي الجيل تطويرل اليابان من ممول مشروع من كجزءالفريق  عمليو ،ةأفريقيدولة  ٣٠

 .آسيا شرق وجنوب الصحراء

 

ة كفاء لزيادة اتلبيئا متعدد ياختبارنھج  رايس اكأفري قيفر اعتمد قدف ،طويً>  وقتا تستغرقالس>5ت المرغوبة  اختيار عمليةحيث أن و
الجھات ا,خرى وإنتاج ا,صناف المختصة بالوطنية  لجانال وأعضاءوالمزارعين  ا,رزلباحثي  با;ضافةو. ة ھذه الس>5توفعالي

 القارة أنحاء جميع فيالمتفوقة  ا,رزس>5ت ل دقيقلتقييم " وفًقا ARICAالع>مة الجديدة " من أصناف خمسة اختيار تم. التقييم في المشاركة

  .ا5ختباراتخ>ل على ا,صناف المعروفة  صنافوقد تفوقت جميع ھذه ا,. ا,فريقية

  

p://africarice.wordpress.com/2013/05/30/new	rice-generation-h-شاھد البيان الصحفي ,فريكا رايس على 

africa/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter-for-unveiled-varieties.  
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  كينيا في الطفيلية الضارة ل<عشاب مقاومة ھجينة تطوير ذرة

  

 للنبات العشبي المدمر المعروف باسم الحشيشة الساحرة ةقاومالم ةالھجين الذرة من ينجديد ينصنفماثيوس ديدا العالم الكيني د. طور 
ان نتجي ذرة يصنفوقد استطاع تطوير  ،ماسينو جامعةب الغذائي وا,من الزراعة كليةب الذرة ةربييعمل د. ماثيوس كباحث في ت. (الستريجا)

 كثيرة أجزاء في الحبوب محاصيلعلى  الضارة ا,عشابھذه  ؤثرت. الستريجا أو الحشيشة الساحرة أعشاب نمو وقفت طبيعية كيميائية مادة
 .ا,خيرة السنوات في اانتشارھفي  المناخساعد  حيث أفريقيا شرق في المحاصيلضعف ل ارئيسيً  اسببً ُتعد و أفريقيا من

 

 المعنية بالتفتيش الصحي النباتي كينياھيئة مثل  البذور مينظھيئات ت بواسطة تتم استقرارو توحيد5ختبارات تمييز و صنافتخضع ا,
)KEPHIS (تكون ا,صناف س. السوق فيالمتداولة  الحالية ا,صنافعن  بوضوحيتميز  احديثً  المطور البذوركان صنف  ذاإ ما لتحديد

 في دو5رمليون  ٣٨-١٠ ـب قيمتھا تقدر محاصيل ريدمفي ت سنوًياالستريجا  أعشابتتسبب  .٢٠١٤ عامفي أواخر للتسويق  متاحة الجديدة
  .كينيا

  

 لمزيد من التفاصيلأو يرجى التواصل على البريد ا5لكتروني التالي  p://bit.ly/16G7r5A	hاقرأ المقال الكامل على 

Georgeachia2011@yahoo.com.  
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  المحاصيل بذور @ختبار مختبر تدشن ناميبيا

  

تحديث  تم. المعدلة وراثيًا المحاصيل بذور تحليلل ستغليُ الذي س الزراعي مختبرال ارسميً  ناميبيافي  والغابات والمياه الزراعة وزارةافتتحت 
المختبر على  ملتشيو. وراثيًا المعدلة الكائنات ختبار5 التكنولوجية المعدات أحدث ضمويناميبي  دو5ر مليون ١٠المختبر بتكلفة قدرھا 

  .المنتجات وتطوير ضافةالقيمة المو التربة وتحليلبينھا الفحوص الغذائية  من أخرى يةتخصص مجا5ت

  

  http://allafrica.com/stories/201306010122.htmlاقرأ المقال الكامل على 
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  ا�مريكتين

  أوريجون و@ية معدل وراثًيا في ظھور قمح في تحقق ا�مريكية الزراعة وزارة

  

ظھور  احتمال بشأن تحقيق) APHIS-USAID( ا,مريكية الزراعة وزارةالتابعة ل يةوالنبات يةالحيوان صحةھيئة التفتيش المعنية بال أجرت

 الزراعة وزارة مختبراتالموجودة ب عيناتال رااختبقام المسئولون ب. ونجأوري و5ية في تييفوس>جلل مقاومة وراثًيا مھندسةنباتات قمح 
 .٢٠٠٥- ١٩٩٨ه حقلًيا في الفترة اختبارتم ترخيص  مونسانتولشركة محور وراثًيا تابع  قمحصنف بينھا  واووجد كيةيا,مر

 

ا,غذية وا,دوية  إدارةالحر الذي أجرته  شاورللتوفًقا  ا,غذية س>مةعلى  قلق مصدر يشكل 5 القمحفإن صنف  الزراعة لوزارة افقً وو
)FDA ( الصنف ھذا  أنإلى إدارة ا,غذية وا,دوية خلصت . ٢٠٠٤ عامالمذكور  القمحالمرتبطة بصنف  وا,ع>ف ا,غذية س>مةحول

 .لسوقالموجودة با التقليدية صنافا, بقيةمثله مثل  آمن

 

 أن تاثبإ بمجردو. احدوثھأسباب و الحالةوتفاصيل  م>بساتلتحديد  كيةيا,مر الزراعة وزارة قبل من ارسميً  تحقيقإصدار ھذا ال تم
 الجنائية للمحاكمة الوضع حالة; سلطةلديھا الو، العقوباتلتوقيع  APHISھيئة  ستسعى ،)PPA( النبات وقاية لقانون اانتھاكً  يشكل الوضع

 .إذا تطلب الوضع

  

�p://www.aphis.usda.gov/newsroom/2013/05/ge_wheat_detec	hاقرأ البيان الصحفي على on.shtml.  
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  واDنتاجية واسمات وراثية تحسن الطعم عن يكشف الكاكاو جينوم

  

. كو5تةوالشتحسين طعم با;ضافة إلى  ا,مراضضد  الكاكاو أشجارإنتاجية ومقاومة يساعد على تحسين  جيني تسلسل العلماء اكتشف
 تحديداستطاعوا من خ>له  تعاوني بحثفي  IBM شركةو ألفا دسوناھ ومعھد إنديانا جامعةا,مريكية و الزراعة وزارةشارك كل من 
 .ممتعةال تهونكھ العاليةبإنتاجيته  ماتيناكاكاو شتھر يو. ويسمى كاكاو ماتينا كوستاريكافي الكاكاو  صناف,شھر أ وراثيةالواسمات ال

 

زيادة  العلماءكما يتوقع . سنوات ٨-٧ إلى سنة ١٨-١٢ من الكاكاو أشجار استنساخ وقتتقليل في  وراثيةتساعد الواسمات ال أن توقعيُ و
 للھكتار كجم ٤٥٠الذي يقدر بـ  ماتيناصنف الالعادي ل عائدال نع %٥٠٠ قدرھا بزيادة أي الواحد، للھكتار طن ٣٫٥-٣إلى  الكاكاو عوائد
تحسين با;ضافة إلى  أكبرستنتج حبوب و الحشرية المبيدات من أقل كميات ستتطلب الجديدة الكاكاو أشجار أن العلماء وأضاف. الواحد
 .ا,مراض مقاومة على تھاقدر

 

لمزيد من التفاصيل، اقرأ البيان الصحفي على 
h	p://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=131674&CultureCode=en.  
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  تقوية ا�رز حيوًيا من خ*ل العناصر ا�ساسية إلى ا�مريكية تھدف الزراعة بوزارة دراسة

  

 الحيوية المعادن وتخزين امتصاصالتي تتحكم في  ا,رز جيناتوالمعاھد ا,خرى دراسة على  ا,مريكية الزراعة وزارةب باحثونجري اليُ 
 .العالم سكان نصف لحوالي الرئيسي الغذاءالذي ُيعد  ل1رز الغذائية القيمة تحسين بھدف

 

 من عالية تركيزات علىقوية تحتوي  حبوببتتمتع  جديدةأرز  أصناف لتطوير ونخططي، فھم بالوزارة الباحثين أحد بينسون، لشانون اووفقً 
 الجزيئية الواسمات بيانات تطوير على الفريقكما يعمل . والكالسيوم والحديد الزنك مثل ا,ساسية ١٤ـ ال المعادن من أكثر أو واحد

 ا?ن، حتىو. التربية والتحسين عمليات خ>ل النضجحتى مرحلة  لزراعتھا الحاجة دون المعادنالغنية ب ا,رز نباتات تحديد في 5ستخدامھا
مرتبطة ببعض والمحددة  المعادنلبعض  عاليةال تركيزاتالب ةتبطمر مختلفة كروموسوم ةمنطق ٤٠ في جين ١٢٧ موقع بالفعل الفريقفقد 
 .لحبوبل ا,خرى خصائصال

  

 .p://www.ars.usda.gov/is/pr/2013/130528.htm	hلمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة 
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الجوع لمكافحة ICRISAT معھد جھودعلى  يثني بيل جيتس

  

 المناطق في المحاصيل لبحوث الدولي معھدالمراكز الرئيسية لل ، بزيارةيتسج ميلينداآند  بيل مؤسسةفي  يالرئيس المشارك جيتس، بيلقام 
 سفيركأول  ICRISAT معھد قبل منجيتس  تكريم تم. ٢٠١٣ مايو ٣٠ فيبالھند  أباد حيدرفي  منطقة باتانشيرو في القاحلة شبه يةستوائا5

 .للمعھدمؤسسة بيل آند بيليندا  من متواصلالسخي وال دعمبال ااعترافً  ،للمعھد الحسنة للنوايا

 

قديم التحسينات التكنولوجية ت في سيما 5 وشركائه، ICRISAT التي يقوم بھا معھد والمبادرات ا,عمال أھميةأبرزت زيارة جيتس مدى 
 حبوبالو البقوليات مثل المھملة أو "اليتيمةالتنظيمية للمحاصيل " الممارسات أفضلبا;ضافة إلى  الحديثةالمستخدمة في الزراعة 
 العقود في البشرية تواجه التي التحديات أكبرما زالوا  التغذية وسوء الغذائي ا,من انعداماعتبار أن  معو. الجافةالمزروعة في ا,راضي 

صغار  من م>يين مساعدةفي  المھملة المحاصيلعلى  ICRISAT معھدعمال القدرات ا;مكانية والمحتملة ,عن  جيتس أعرب المقبلة،
 .التغذية وسوءوالفقر  الجوع من أنفسھم نتشال5 الصحراء جنوب وأفريقيا آسيافي  الجافة ا,راضي في المزارعين

 

pr-releases/icrisat-http://www.icrisat.org/newsroom/news-2013-على  ICRISATشاھد البيان الصحفي لمعھد 

media13.htm.  
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  في إندونيسيا المصالح بين أصحاب عمل للتواصل الزراعي ورشة

  

في السادس  جاكرتا في والصناعةة الحكوم ومسؤولي لباحثينبين ا الزراعية الحيوية في علوم التكنولوجياللتواصل  عمل ورشة اختتمت
 والموارد الزراعية الحيوية التكنولوجيا لبحوث ا;ندونيسي المركز من ھيرمان. إم د المتحدثين أبرزحضر خ>لھا . ٢٠١٣ مايوعشر من 
 ا,غذية معلومات مجلس منالتواصل  خبراء عنا,غذية وا,دوية ا;ندونيسية؛ فضً>  وكالة من؛ وإر تيتي )ICABIOGARD( الوراثية

 .بينسون وأندرو سيلنو؛ تيموثي؛ ود. نيويل مارتينا. دو ؛ريد كيمبرلي): IFIC( دوليال

 

 مجال في التواصل أھمية نتحدث عو ارسميً  عملال ورشة ،الحيوي ا;ندونيسية ل1مان لجنةال رئيس باكباھان، أجوس السيدافتتح 
 مجلس مع بالتعاون ا;ندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزبواسطة  العمل ورشة تنظيم تم. امشاركً  ٥٠أمام  الحيوية التكنولوجيا
 .ISAAAھيئة و SEAMEO BIOTROPمؤسسة و ةا;ندونيسيالجمعية الزراعية  من وبدعم الدولي ا,غذية معلومات

 

 الحيوية للتكنولوجيا الحالي الوضع، ICABIOGARDمركز  من، ھيرمانناقش كل من د. مارتينا نيويل، من مجلس معلومات ا,غذية، وإم 

معرفتھا عن  ية ا;ندونيسيةدووا, يةغذا, وكالة منإر تيتي  تحدثتبينما . الرئيسية العالم ومناطق ندونيسياإو المتحدة الو5يات في الزراعية
للتواصل  كأداة ا5ع>م وسائل تحسين فيوإني يوردينايا خبراتھم  ريد كيمبرليوشاركت كل من . العام الفھم وتطوير قياس كيفية بشأن
 .الحيوية التكنولوجيا معلومات ونشر

 

لمعرفة المزيد حول ورشة العمل، برجاء التواصل مع ديوي سورياني من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية ا;ندونيسي على 
catleyavanda@gmail.com.  
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  الغلة عالية نباتات كاسافالتطوير  تتعاون مع اليابان فيتنام

  

 من الحد في ةساعدالم شأنھا من الغلة عالية أصناف لتطوير وراثًيا المعدلة سافااالكأصناف  لدراسةالتعاون على  واليابانفيتنام  علماء اتفق
 المعھد ممثلي بينمايو  ٢٢بتاريخ  اليابانفي  يوكوھاما فيالتعاون التالي  وثيقة توقيع تم. سافااالك زراعة مناطق نضوب أو التربة تآكل

 .الزراعية لوراثةل فيتنام معھدللبحوث الفيزيائية والكيميائية و الياباني

 

 بين الزراعي للتعاون الطريق تمھيدل المشروع ھذافي نجاح  أملأنه يالتوقيع  مراسم خ>ل هخطابفي  ثين نجوين الوزراء رئيس نائبوقال 
 .المستقبل فيالبلدين 

 

 .البلدين ك> في العلماءتعزيز التعاون البحثي بين  لتسھيلالتعاون  من كجزء فيتنام في الحيوية لتكنولوجيال مختبرإنشاء  سيتم

 

highyield-for-cooperate-Japan-http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-راجع المقالة على 

cassava/20135/34828.vnplus.  
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  إندونيسيا في ا�غذية علوم تواصل

  

 مجلس مع بالتعاونجاكرتا  في ا,غذية لتواصل علوم عمل ورشة) IndoBIC( ندونيسيا; الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز نظم

 المدير، دير وكيمبرلي IndoBICمركز  مديربوروانتارا  بامبانجد. افتتح ورشة العمل . ٢٠١٣ مايو ١٥ في الدولي ا,غذية معلومات

وأوصوا وسائل ا,ع>م بھذه . ا,خبار نقل في دقة أكثر ا;ع>م وسائل تكون أنيجب  هأنأشاروا إلى ومجلس معلومات ا,غذية، ل التنفيذي
 ".علمية دراساتفلتقوموا بإجراء  ا,مر لزم وإذا ،المجال ھذا فيالمتحدث المتمرس  عن واابحث"الرسالة 

 

 جديدةال دراساتالو والقضايا التصوراتحول  المختلفة مواضيع ندونيسياإمن من مجلس معلومات ا,غذية و بارزين متحدثين ستة قدم
 ميھاالمف حولالزراعية خبراتھم  ورجبو جامعة منفاردياز ود. داھرول سياه  ديدى. دوشارك كل من  .ندونيسياإ فيا,غذية  علومب ةصاخال

 ريد كيمبرليوناقش كل من د.  .ا,غذية س>مة وتقييم العلمية الدراسات تفسير وكيفية ندونيسياإ فيا,غذية  علومب المتعلقة ةالخاطئ الرئيسية
 ا5ستجابة وكيفية ا;ع>م، وسائل خ>ل منا,غذية  علومفي  التواصل اتتحدي بينسون أندروود.  سيلنو تيموثي. دو نيويل مارتيناود. 

 .ا,غذية علومفي  لتواصلبا;ضافة إلى وسائل ا الجمھور، واھتمامات لمصالح



 

 في صحيفة أكبر(كومباس صحيفة  ذلك في بماالشعبية ومج>ت ا;نترنت  تج>والم وطنيةال دائجرال من صحفي ٤١ العمل ورشة حضر
 ).إندونيسيا في ا;ع>م وسائلمواقع  أكبر( detik.comموقع و) إندونيسيا

 

لمعرفة المزيد حول ورشة العمل، برجاء التواصل مع ديوي سورياني من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية ا;ندونيسي على 
catleyavanda@gmail.com.  
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  إندونيسيا مع المرشدين الزراعيين في زراعية عمل ورشة يحضرون البطاطس مزارعي

  

 في ةالحكوم ومسؤولي للمزارعين اندونيسيا في التنفيذية ئحھاواولس البطاط تربية في الحيوية التكنولوجيا دور حول عمل ورشةانعقدت 
أصناف  تحسينخ>ل المؤتمر عن  ندونيسيا; الخضرواتمعھد بحوث  منكوسمانا  السيدتحدث . ٢٠١٣ مايو ٨-٧الفترة  في جباندون

 ا;ندونيسي المركز" ICABIOGRAD مركز منأمبارواتي  دينارإم ھيرمان ود. . د. وناقش كل من التقليدية التربية خ>ل من البطاطس

 وتطبيقات ندونيسيا،إ في الحيوية التكنولوجيا منتجاتلوائح تنظيم وتسويق " الوراثية والموارد الزراعية الحيوية التكنولوجيا لبحوث
 .التوالي على البطاطس،صفات  تحسين في الحيويةالتكنولوجيا 

 

في  المشاركونون مزارعال أيدو. ندونيسياإ في وخاصةً المحاصيل المحورة وراثًيا  محاصيلال تطبيقتجاه  حماسھم عن المشاركون وأعرب
 إلى زيارةب الحدثاختتام  تم. دخلھم وزيادةس البطاطإنتاجية  تحسين علىة لمساعدكوسيلة ل الحيوية التكنولوجيااستخدام  فكرة الورشة
في ك>  النموبين  الفرقعلى  نوالمشاركع لَ اطW و. منطقة بالينجان في المزارع حقل فيس المحورة وراثًيا للبطاطالحقلية  التجارب

 التكنولوجيامشروع دعم بدعم من  الغربية جاوة من زراعيمرشد و مزارع ٣٥ العمل ورشة جمعت. المحصولين التقليدي والمحور وراثًيا
 .SEAMEO BIOTROPومؤسسة  ISAAAوھيئة  ICABIOGRADمركز و IndoBICمركز  مع بالتعاون )ABSP II( الزراعية الحيوية

 

التواصل مع ديوي سورياني من مكتب معلومات التكنولوجيا الحيوية ا;ندونيسي على  يرجىلمعرفة المزيد حول ورشة العمل، 
catleyavanda@gmail.com.  
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  أوروبا

  ا�مراض مسببات للنبات ضد الدفاعية اGلية يحددون العلماء

  

 ادورً  تلعب النباتية الخ>يا خارج الموجودة) RLP-receptor( آر إل بي مستقب>ت أن ا,بحاث ومركز نجينينخفا جامعةب علماءال اكتشف

ا5كتشاف  ھذا يجيبو. الفطريات موھج عند النبات لتحذير الموقع نفس في الموجودة ا,خرى البروتيناتتشارك و النبات دفاعآلية  في اھامً 
 مع المحاصيل لتربية ةجديدخيوط ھذه الدراسة  نتائج تقدمو. عديدة لسنوات العالم حول النبات علماء من العديد طارد الذي السؤالعن  اأخيرً 

 .ةمرضوالكائنات الم الميكروبات تسببھا التي ا,مراض ضد ھادفاعآلية  تحسين

 

 مستقب>تص بعض يخصقوم بتي RLP مستقب>ت من اعددً  أن العلماء اكتشف الطماطم، أوراق من RLPمركب مستقب>ت الـ استخ>ص  بعد

RLK  المعروفة باسمSOBIR1 الـ  مستقب>ت جينغ>ق إويتسبب . الفطرية لھجماتمن ا الخلية تحذيرلRLK  في تثبيط فعالية مستقب>ت الـ

RLP . مستقب>ت  أن العلماءأوضح وبالتاليRLP 5 مركبات  مع التعاون دون الخلية تحذير ھايمكنSOBIR1 . في بحاثھذه ا, نتائج نشرتم 

 .Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) العلمية مجلةال

  

ur/Show/Great-wageningen-http://www.wageningenur.nl/en/news-على  فاخينينجنشاھد البيان الصحفي لجامعة 

unravelled.htm-pathway-defence-plant-a-of-mystery. 
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  مؤتمر قمة الغذاء التعديل الوراثي في وزير الزراعة البريطاني يتحدث عن تكنولوجيا

  

ي يرلندا;خ>ل مؤتمر القمة البريطاني  اخطابً  الريفية، والشؤون وا,غذية للبيئة المتحدة المملكة وزير رسون،يبات نويأوقدم السيد 
 مساعدةال في اھامً  ادورً يمثلون  ا,غذية وقطاعھذا المؤتمر  إن وقال. ٢٠١٣ مايو ٢٩ في دَ قِ عُ  الذيبخصوص ا5بتكار في قطاع ا,غذية 

 تكنولوجياتال تبني على قدرتھا إلى عزىقد ي ا,غذية صناعة نجاح أن وأكد. ايرلندوإ المتحدة لمملكةل يةا5قتصاد مكاناتعلى تحرير ا;
 .التعديل الوراثي تكنولوجيا مثل جديدةال

 

 للتحديات التصدي في لمساعدتنا حاسمة أداة تكون أن على القدرة لديھاالتعديل الوراثي  تكنولوجياأن  أعتقد نيأن5 أخفي "وقال باتيرسون 
 المعدلة المحاصيل من ھكتار مليون ١٧٠ ةعازرفي  مزارع مليون ١٧لقد شارك ة. المستدام لزراعةا وتكثيف الغذائي ل1من العالمية
قدرھا  زيادة يمثل وھذا العالم، في للزراعة الصالحة ا,راضي من% ١٢ من أكثرالنسبة تمثل ه وھذ ،٢٠١٢ عام العالم مستوى على وراثًيا
إجمالي فول  من% ٩٠ًيا نسبة فول الصويا المعدل وراثمثل ت حيث البرازيل تجربةعن  اأيضً تحدث و ".١٩٩٦ عام منذ ضعف ١٠٠

 هائدوف ىإل با;ضافةوھذا  ،%٣٠حيث تقل تكلفته عن الفول التقليدي بنسبة  التكلفة حيث من تهفعالييتميز ب ,نه، الصويا الزروع في الب>د
 .ا?فات مبيدات استخدام من الحد في المتمثلة البيئية

 

بالفعل يجب أن تخضع و - وراثًيا المعدلة للكائنات العالم فيا,مان  علىقائم  نظام وأدق أقوى ا,وروبي ا5تحادلدى "وأضاف باتيرسون 
لقد . النظامالخاضعة لھذا  لمنتجاتالسوق إلى ا لتسھيل ككل ا,وروبي ا5تحادذلك ليقوم به  أكثر ھو ما ھناك ولكن. الضوابط لھذه المنتجات
 ".بالركب اللحاق نحاول لمسنندم لو  أننا وأخشى ،في مسألة المنتجات المعدلة وراثًيا ا,وروبي ا5تحادتأخر 

 

mp-paterson-owen-hon-https://www.gov.uk/government/speeches/rt-باتيرسون على خطاب لالكامل اقرأ النص 

summit-innovation-business-food-ireland-uk-the-at-speech.  
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  العلمي البحث

  في النباتات الھرموني لتأشيرلية اG جديد منظم عن تكشف دراسة

  

. لھا وا5ستجابة لھرموناتتمييز اعلى  النبات قدرةالمتحكمة في  الجزيئية ا?لياتمن دراسة  المتحدة الو5ياتب دارتموث كليةب العلماءانتھى 
 والتمثيل تخضيرالنمو وال تحفيز ذلكويشمل  النبات،وتطور  نمو على لسيطرةالسايتوكاينين ھامة ل مثل للشيخوخة المضادة الھرموناتُتعد 

 .الخ>يا وانقسام الغذائي

 

كي يتمكن النبات من . ينينايتوكاس;شارات ال جديد كمنظم) تعمل KMD( تسمى البروتينات من عائلة ديحدت وزم>ؤه كيم جيون ھيواستطاع 
تستھدف بروتينات . الجيني التعبير فيتحدث  تغيرات إلى المعلومات ھذه تحويليقوم بوالسايتوكاينين  رفعتي أن يجب نمو،عملية ال تنظيم
 فعلرد ك حدثي يذال الجيني التعبير تغيرات نظمت ثم، في تنظيمھا ينينايتوكاسالتي يتحكم ال نسخال عوامل من رئيسية مجموعة KMDالـ 
 .بالعكس والعكس ،)النبات نموسيقل  أو( ينينايتوكاسال استجابةقل ست ،KMDبروتينات الـ  تركيز زيادة عند. ينينايتوكاسال وجودى لع

 

  .الزراعية ا;نتاجية تحسينفي  تساعد أن يمكن KMDبروتينات الـ  وأنلسايتوكاينين ل أفضل فھم الدراسة نتائجتقدم 

  

 .p://www.pnas.org/content/early/2013/05/28/1300403110.abstract	hاقرأ المقالة البحثية على 
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  العلماء يفحصون (تجربة المستوى ا�ول) للمحاصيل المعدلة وراثًيا

  

. المستھدفة غير لكائناتعلى ا لوالمحص آثار لتحديد تسويقھا قبل" تجربة المستوى ا,ول"المحورة لـ  Btالـ  محاصيلما تخضع  عادة

خ>ل ا5ختبار  الكائنات تتعرض. المختبر في Btالـ  محاصيل من الحشرات بروتيناتالمختبرة ب الكائنات تغذية ا5ختبارات ھذه وتشمل

 منضمن أھذه التجربة  نتائجوبالتالي تكون  طبيعية،ال بيئةال فيأعلى من تلك التي تتعرض لھا  الحشرات بروتينات منعالية  تركيزاتل
 ا,كاديميةوزم>ءه ب ليھي -يونقام  ،من ثمو. Btالـ  محصول من يةنبات أجزاءالمختبرة ب الكائنات تغذيةفيھا  تمالتي ي ا,خرى الدراسات

 غيرا,رجل (ككائنات  مفصلياتعلى  Btالـ  بروتينات سمية حيث من ا,ول" المستوى"تجربة  بيانات بتحليل الزراعية للعلوم الصينية

 .)مستھدفة



 

تحديد ) ٢( ؛المختبرة لكائناتل Btالـ  بروتيننقل  طرق) ١: ("تجربة المستوى ا,ول"في التجربة  ھامة عوامل ث>ثة على الباحثون ركز

الـ  لبروتين الحيوي والنشاطواستقرار  تركيزم>حظة وسائل ) ٣( )؛Positive controlكنموذج إيجابي ( المستخدمة المركبات اختيارو

Bt الـ  بروتينات أن نتائجال وأظھرت. التجربة أثناءBt المستھدفة غير الكائنات على مباشرة سمية لھا ليس. 

 

 .p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1744	abstract-h/7917.12044اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  الشم لدى البعوض حاسة تغير الوراثية الھندسة

  

 الطاردةالكيميائية  ةوالماد البشررائحة  ذلك في بما لروائح،ل البعوضاستجابة  طريقة يريغفي ت الطبي ھيوز رداووھ معھدب باحثوننجح ال
أحد تقنيات ، فوسھول ليزليد.  روكفلر بقيادة جامعةب يالبحث فريقاستخدم ال). DEET ")N,N-Diethyl-meta-toluamide" للحشرات

. المسببة لحمى الدنج المصريةالبعوضة  في orco ا,وركو جين ريلتحو" zinc-finger nucleasesة المعروفة باسم "الوراثيالھندسة 

 .أقلبدرجة  البشر رائحة تفضل تأصبح الحشراتأن  الباحثون و5حظ رائحةال استشعارالمحورة قدرة أقل على  البعوض أظھرتو

 

أحدھما طبيعي وا?خر  ،ا,ذرع البشرية من;ثنين البعوض  ضيتعرتم . DEETالـ المحور تجاه مادة  البعوض استجابة الباحثون اختبركما 

الذراع المغطي بمادة الـ  عن ابعيدً  طارسرعان ما  هولكنن ذراعيك> ال نحو البعوض طار ،DEETالـ  على يحتوي محلولب مرشوش

DEET .5ستشعار مادة الـ  البعوض ھمستخدمي مختلفتين آليتين عن يكشف ھذا أنت فوسھول قالوDEET. 

 

  .p://www.hhmi.org/news/vosshall20130529.html	hلمزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة، اقرأ البيان الصحفي على 
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  إع*نات

  مقدمة في تشفير الحمض النووي :بعنوان (مقرر دراسي) على اDنترنتتدريبية  اDع*ن عن دورة

  

 الدروس تغطي أسبوعية وحدات ٨ منالمقرر  تكوني. في تشفير الحمض النووي مقدمةبعنوان مقرر دراسي أون>ين  جويلف جامعةتقدم 
 معاييرك الجزيئية الواسمات اختياركيفية و" DNA Barcodingتشفير الحمض النووي " مفھوم ال>زم ;دراك الوراثة علم في ا,ساسية

 .المختلفة لكائناتل

 

  كافة التفاصيل والمواعيد الخاصة بالمقررقم بزيارة الموقع لمعرفة 

http://www.dnabarcodingcourses.ca/.  
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