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  عالمًيا

  البرية الرئيسيةالمحاصيل �نساب  الجيني التنوع لتحليل تعاونية دراسة

 

 Millennium Seed"ومبادرة  ألمانيافي " Global Crop Diversity Trustالمنظمة الدولية "بقيادة الدراسات التعاونية  ىحدإ تانتھ

Bank" ٥٤ أن الدراسة وكشفت. العالم أنحاء جميع في البرية المحاصيلمن أنساب  نبات ٤٥٥ تحليلفحص و، من المتحدة المملكة في %

في  ا1نقراض خطرتواجه  التيبعض ا�نواع  جمعيشمل عدم  ھذاو – الجينات بنوك في1 توجد بصورة كافية  البرية المحاصيل ھذه من
  أي وقت سابق.

  

 من كبير عددتتمتع ب التي -  الشمسدوار و والجزر الباذنجان و والتفاح البطاطس ذلك في بما - المحاصيل أنواعت عملية الفحص بعض حدد
 مجمعاتال في ،وجدت إنمن ا�نساب،  قليل عدد ملديھ الموز و الذرة مثلا�خرى  المحاصيل وبعضبعد،  جمعھا يتم لموا�نساب 

  .)collectionsا1ستنباتية (

  

 البريةا1نسب  جميع ديحدبت كولومبياب كالي في ا1ستوائية للزراعة الدولي المركزب نوالباحثقام  ،ھافظالتي سيتم حا�نواع  أولويةولتحديد 
 احاليً ھو ُمدرج  ما لتوثيق لمدة عامين والمتاحف المعشباتو الجينات بنوك جوبي فريقال ظلوقد . اعالميً  ھام محاصيل ٢٩ من المعروفة

أماكن و لجمعا أولوية ذات ا�نواع ديحدت البياناتخ*ل تلك  منواستطاع الفريق . خرىا� بياناتال جمعلوا1ستنباتية  مجمعاتال في
  .تلك ا�نواع فاستھدا

  

conservation-urgent-warrant-http://www.nature.com/news/weeds-لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي 

1.13422.  
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  المحاصيل تتنبأ بفشل يةالمناخ توقعاتال

  

 قبل أشھربعدة  المحاصيل بعضتوقع فشل  في تساعد أن يمكن المناخية البيانات أن إلى العلماء من دولي فريقأجراھا  جديدة دراسةتشير 
نباتي  نموذج اختباربتصميم و اليابان في والبيئية الزراعية للعلوم الوطني المعھد منتوشيتشيكا إيزومي  بقيادة فريققام ال. الحصاد موسم
 وعمليات ا�مطار وھطول الحرارة درجةتوقعات  فريقهشملت دراسة إيزومي وو. المحاصيل فشلتوقعات  وتوقيتلتأكد من دقة لجديد 
 كل نھاية في المحصولفي فشل أو نمو  البيانات ھذه توقعدقة  بحثواو، ٢٠٠٦وحتى  ١٩٨٣القمر الصناعي منذ عام  بواسطة الرصد
  .موسم

  

 ينذالھ وبالنسبة وا�رز، لقمحل فائدة أكثر النموذجكان  ولكن ،وا�رز القمحو الصويا فولو الذرةھم  محاصيل أربعة الفريق ودرس
 اوفقً و. ةالعالميأراضي الزراعة  من% ٢٠ لنحو أشھر ث*ثةقبل  المحاصيل فشل توقعالحاسوبي  لنموذجل يمكن ،نالرئيسي نيولالمحص
 .أشھرقبل عدة  وايجوبارا أستراليا مثل والقمح ل]رز صدرةالمُ  الرئيسية مناطقبعض ال في المحاصيل فشلفيمكن توقع للدراسة 

  

على الرابط التالي: لمزيد من التفاصيل اقرأ المقالة ا+خبارية  .Nature Climate Changeتم نشر نتائج ھذه الدراسة بمجلة 
-failures/#.Ue3t-crop-of-warn-to-shown-forecasts-http://www.nasa.gov/content/goddard/climate

NI0V8E.  
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  أفريقيا

  الحقلية للمحاصيل المحورة وراثًيا على التجارب توافق غانا

 

 البيئة وزارة مدير أمانينج، +ريك اوفقً . وللتجارب الحقلية المحدودة محورة وراثًيا محاصيل أربعةعلى خضوع  الوطنيةغانا  حكومة وافقت
 القطنس ووالبطاط ا�رزإجراء التجارب الحقلية للمحاصيل المحورة التي تشمل في غانا، فقد تمت الموافقة على  والتكنولوجيا والعلوم
  .واللوبيا

  



 فيمناقشته  بعد ،رسمي قانون ليصبح رئاسيةال موافقةعلى ال غاناحصل مشروع قانون ا1مان الحيوي في  ،٢٠١١ ديسمبر ٣١ في
التي  الغذائية المحاصيل إنتاج في الحيوية التكنولوجياتقنيات  طبيقمن ت غانا تمكينھذا القانون  شأن منو .سنوات أربع لمدة البرلمان

  .وراثًيا معدلة تحتوي على عناصر

  

first-approves-h0p://www.ghanabusinessnews.com/2013/07/17/ghana-شاھد المقالة ا�صلية على الرابط التالي 

trials/-field-confined-gmo-undergo-to-crops.  
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  غانا في الحيوية بالتكنولوجيا العامة تشجع على تثقيف ا=ع+م وسائل

  

على  ا+ع*م وسائل، غاناكوماسي ب في والتكنولوجيا للعلوم نكروما كوامي جامعةب الزراعة كلية عميد ،أكروماه ريتشاردحث السيد 
  .الحديثة الحيوية التكنولوجياحول  السلبية التصوراتتقليل نسبة  في ةھملمساا

  

على أكد و كوماسي، في المتحدة الو1يات سفارة نظمتھاالتي  ندوةال في "للزراعة المستقبل يخبئه ما"ريتشارد دراسة بعنوان السيد عرض و
 تشكل التي الكيميائية المواد تطبيق من والحد المحاصيل تحسينفي  ھائلة فوائدلھا  آمنة علميةھي وسيلة  الحديثةالحيوية  التكنولوجيا أن
  .والمستھلكين المزارعين من كل على ضارة ھديداتت

  

h0p://www.ghana.gov.gh/index.php/2012-02-لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع محافظة غانا على الرابط التالي: 

biotechnology-on-public-educate-to-urged-media-news/1772-47/general-32-08-08.  
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  أفريقيا في التقنيات واAبتكارات الزراعية على يركز الزراعية أسبوع العلوم

  

 ٢٠إلى  ١٥من الفترة  في أكرا في "أفريقيا في الزراعية البحوث لمنتدى العام عامتجا1" و "بأفريقياالسادس  ةيالزراعأسبوع العلوم "ُعقد 
 السياساتواضعي و والمزارعين ا+رشاد مجال في والعاملين والباحثين العلماءمشارك من  ١٣٠٠ من أكثر ا1جتماع وحضر. يوليو

 خ*ل من أفريقيا تغذي أفريقيا" شعار تحت العالم أنحاء مختلف من الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع ومنظمات التنمية وشركاء
  ".الزراعي وا1بتكار العلم

  

، الزراعية لبحوثتجاه ا جراءاتا+ اتخاذ إلىنحن بحاجة ملحة " وقال ا1فتتاح حفل خ*ل آرثر كويسيالسيد  الغاني الرئيس نائب وتحدث
 أعمال جدول إلى طريقھا المزارعين ابتكاراتأن تجد  يجبو ،وا+رشاد الزراعية لبحوثا تمويل زيادة ا�فريقية الحكومات على ويجب
  ".الغذائي ا1كتفاء في المتمثل ھدفھا تحقيقمن  أفريقيا لتمكين البحوث

  

 ،علينا فعلهينبغي  ما رفنع نحن" وقال الرئيسي، الكلمة )IFAD( الزراعية للتنمية الدولي الصندوق رئيس نوانزي، كانايووألقى السيد 

 زراعي قطاعنحو  طريقال على ةماھ خطوة ھو أفريقيا في لزراعةل يعلم أعمال جدول ووضع. نحن قادرين على القيام به ما رفنعو
  ".قوي

  

  .africa.org/apps/news/item/252/-http://www.faraلمعرفة المزيد حول ھذا الحدث، ادخل على الرابط التالي: 

 

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

  ا�مريكتين

  الصويا فولللفايتوفثورا في مقاومة  جينات يكتشفون بوردو باحثي جامعة

  

مسئولين عن  الصويا في جينوم فول الجينات من اثنين تحديد ھيوز اسوتيري ما بقيادة جيانشن بوردو بجامعة استطاع الباحثون
 فإن مقاومة الفايتوفثورا موجودة للباحثين، ووفًقا. الساق لفايتوفثورا الجذور وصدأ الكائن المسبب قوية ضد النبات مقاومة منح



 الكائن المسبب مقاومة على قدرتھا فقدت السابقة المقاومة معظم جينات ولكن الصويا، المادة الوراثية لفول في طبيعي بشكل
  السابقة. الجينات من كتشفين حديًثا أقوىالمُ  أن الجينين ويظھر. للمرض

  

 تيريساالباحثة ت وقال. ا_سيوي الصويا فول صدأضد  ممكنة مقاومة عن بحثخ*ل ال ا1كتشافھذا إلى البحث  فريقصل تو
 ضد احسنً  ب*ءً  بلىت الجيناتقد رأينا ھذه و ،موقع العمل الذي نجري فيه التجربة يحتوي على مستوى عالي من الفايتوفثورا"

ھذا  يؤدي أن يمكنو." ضد الفايتوفثورا لديھم جيدة مقاومةاحتمالية وجود على  لدينا دليل أول ذلك وكان المرض، ھذا
  .المستقبل في للفايتوفثورا ةمسببال اتكائنلل مقاومال صوياال فولمن ُمحسنة  أصناف تطوير إلى كتشافا1

  

تم نشر نتائج الدراسة على ا+نترنت ويمكن الدخول عليھا من خ*ل الرابط التالي: 
4.pdf-2127-013-h0p://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00122.  

  

لمزيد من المعلومات، اقرأ المقالة ا+خبارية على الرابط التالي: 
-to-resistant-genes-discover-h0p://www.purdue.edu/newsroom/releases/2013/Q3/researchers

pathogen.html-soybean.  
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  يزداد شراسة ا�يرلندية البطاطس المتسبب في مجاعة الممراض

  

 ا�يرلندية البطاطسمجاعة  في تسببالم ممرضكائن الال أنالشمالية  كارولينا و1ية جامعةب باحثونال أجراھا ات التيدراسأفادت إحدى ال
  .الضارة الجينات من جديدة ومجموعة مختلفة وراثيةببصمة  اليوم يعيش

  

 خمس جينوم مقارنةب جيلبرت وتوم مارتن مايك نجكوبنھا جامعة من اوزم*ؤھ، ينواجين ريست، بالجامعة يةالنباتقامت أخصائية ا�مراض 
 جينات نأ الباحثون ووجد. الكائن الممراض من الحديثة الس*1ت ع" مPhytophthora infestans"الفايتوفثورا إنفسيتانس  من س*1ت

 تجعل الحديثة النباتات جينات بعض أنوجدوا و ،من الفايتوفثورا الحديثةجينات الس*لة  عن تماما مختلفة كانت التاريخية يةالنبات عيناتال في
 لكنو التاريخية، العينات فيضاًرا  يكن لمالذي  AVR3aالمسمى  ليلا� ذلك على لاومث. التاريخية الس*1ت من كثر ضرًراأ ضاالممر

  .الحديث العصر عينات فيكان ضاًرا 

  

إلى  شيري مما التاريخية، الس*1ت مع الجرثومحدة في  اليوم تحكمي يذال الجينوم مناطق فيوجدنا تشابًھا كبيًرا " ريستاينوت جين قالو
 ."ل]مراض مقاومةال سالبطاط تربية مثل البشر لتصرفات ضاالممر استجابةتطور 

 

على الرابط التالي:  نيتشرنتائج الدراسة متاحة على مجلة 
h0p://www.nature.com/ncomms/2013/130718/ncomms3172/full/ncomms3172.html.  
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  ا�رز أحد العلماء يتتبع نشأة وتطور

  

. عن قرب ا�رز في ظھرت التي الطفرات فحصلدراسة  ،ولسنأ كينيث، واشنطن جامعةا�ستاذ المساعد بو ةالتطوري ا�حياءعالم جرى ي
بشكل ، ا1نترنت على Journal of Evolutionary Biologyمن مجلة  ٢٠١٣ يوليو ١٧عدد  في تظھر يتال ،ته ا�خيرةدراسوتركز 

  .القشرة الخارجية لونل يالوراثالجانب على خاص 

  

" Oryza sativa" ا_سيوي ا�رز منمنحدرة  العالم أنحاء جميع في المزروعةأصناف ا�رز  معظم أنمن خ*ل دراسته  أولسناكتشف 

 عوزرالم ا�رزمعظم  نفسه، الوقت وفي. ةالماضية سنالعشرة آ1ف  خ*ل آسيا جنوب في Oryza rufipogonالبري  هسلفمن الذي نشأ 

. ا1ستوائية المناطق في عادة زرعتُ أحد ا�صناف التي  ،نديكاا+ أرز نع وراثًيا فختلوالذي يالجابونيكا  أرز من أتيي المتحدة الو1يات في
 البري النوع من) O. glaberrima( ا�فريقي ا�رزنشأ  عندما سنة ٣٥٠٠معروف مزروع منذ حوالي صنف آخر  ھناك كانكما 

 .النيجر نھر دلتا في O. barthii ا�فريقي

 



  .h0p://news.wustl.edu/news/Pages/24751.aspxشاھد البيان الصحفي لجامعة واشنطن على الرابط التالي: 
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  الزراعية المحفزات الحيوية للتطبيقات النبات تدخل شراكة مع منظمة إسبانية لتحديد ميندل لعلوم شركة

  

 غير إسبانية" وھي منظمة Fundación Medina" مؤسسة مع اتفاقية كاليفورنياالتي يقع مقرھا في  ميندل بيوتكنولوجي شركةعقدت 
ھا في التطبيقات الزراعية. المحفزات 1ستخدام ةحيوي اتمحفزعيين ت بھدفالميكروبات  من جديدةال كباترb مُ ال اكتشاف على تركز ربحية

مقاومة النبات  تحسينمن خ*ل  المحاصيل إنتاجية لتحسيناستخدامھا  يمكنو طبيعية مصادر من مستمدة زراعية كيميائية مواد ھيالحيوية 
cالكلي العائدالنبات و نموتحسين و ةعناصر المغذيالاء والم استخدامكفاءة وات جھادل.  

  

 ا1ستنباتات مجموعاتمن  الميكروبيةبالعز1ت  مندلبإمداد شركة  Fundación Medina مؤسسة ستقوم ،يةا1تفاق شروط بموجبو
الُمستخدمة  الخصائصذات  الطبيعية المنتجات لتحديد المجموعات ھذهبفحص ودراسة وستقوم مندل . )culture collections( البكتيرية

  .ا+نتاجية وزيادة الجفافوستركز مندل في المقام ا�ول على في بحوثھا على تحمل . المحاصيل تحسينفي 

  

new-seeks-highlights/mendel-news-http://www.genengnews.com/gen-شاھد المقالة ا�صلية على الرابط التالي: 

partnership/81248633/-medina-n-fundaci-in-compounds-natural-of-crop.  
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  العالمي ا�غذية تدشين مركز

  

 في ومعھد مركز ٣٠ من أكثر ربط شأنھا من مبادرة وھي ،ديفيز كاليفورنيا جامعةب العالمي ا�غذية مركز ديفيس كاليفورنيا جامعة أنشأت
في  ھاتألق التي الكلمة فيرئيسة الجامعة بي. ليندا وقالت السيدة . والصحة التغذيةو الغذاءفي المختلفة  بحوثتمل على الشعلمي يمجمع 
المدرجة بنظام  البحثية والمراكز الجامعات مع همللن يقتصر ع العالميا�غذية  مركز أن يوليو، ١٨ فيمجلس الجامعة  المجلساجتماع 

  .العالم وحول المتحدة الو1ياتعبر جميع أنحاء بل سيمتد إلى  ،الجامعو فحسب

  

 ابيئيً  مستدامعلى نحو  العالمحول  بسرعةالمتفاقمة  يةسكانالزيادة ال تغذيةإطعام و في المتمثل التحديعلى ضرورة ا1ھتمام بليندا أكدت و
 ھذه ستخدمن أن ونأمل الغذاء حول جديدةمعارف  تطويرفي العالم تفوق على أن ن المركز ھذا خ*لنحن نأمل من " وقالت. اواقتصاديً 

 ووسائل الحكوميين والمسؤولين اتالسياس وخبراء لباحثينبمثابة مجمع ل سيكون المركز أن وأضافت." العامة السياسة إع*مفي  رفاالمع
  .كوكبال طالما كانوا ينتمون لھذا با�غذيةفي المسائل المتعلقة  والتوجيه وا+رشاد م ممن يسعى للبحثوغيرھ ا+ع*م

  

لعرفة المزيد حول مركز ا�غذية العالمي يرجى زيارة الموقع من خ*ل الرابط التالي: 
http://worldfoodcenter.org/about.html.  
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  الحيوية المتعلقة بالتكنولوجيا التنظيمية إمكانية تقديم اAلتماسات عن تعلن ا�مريكية الزراعة وزارة

  

المتعلقة  التنظيمية ا+جراءات من العديد لارسعلى إ ا�مريكيةالزراعة  وزارةالتابعة ل والنباتية الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش ھيئةتعمل 
  .المقبلة ا�سابيع في ھانشريتم ل الفدرالي لسجلل الحيوية التكنولوجياب

  

 في(التابعة لشركة بيونير) للج*يفوسيت  مقاومةال الكانو1المفروضة على التنظيمية  وائحلغاء التمھيدي للّ ا+ إشعار ھو ا�ول ا+جراء
  :وراثًياالمحورة التالية  النباتاتللوائح إلغاء تمھيدي  ھيالتالية  الث*ثة ا+جراءات. والتعليق للمراجعة الفدرالي السجل

  

  )مونسانتو( تييفوس*جلل مقاومةال الكانو1

  )Genective( للج*يفوسيت المقاومة الذرة

  )مونسانتو( التھجين نظامذرة 

  

محور وراثًيا  منتج أول ھذا كان" ، فقد قالالحيوية التكنولوجياالمتعلقة  التنظيمية للخدمات APHISھيئة  مدير نائب ،فيكرو لمايك اوفقً و
 ا+جراءات ھذهالخاص ب شعارا+ نشر يتمسو ."خرينقد شارفنا على ا1نتھاء من الث*ثة ا_و التنظيمية،المراجعة  تحسين عمليةلنستكمل به 

  .متاحة كونت عندما APHISھيئة  موقع علىعلى ا+نترنت  التنظيمية الوثائقروابط و الفدرالي السجل في

  



على  APHISلمزيد من التفاصيل، اقرأ البيان الصحفي لھيئة 
h0p://www.aphis.usda.gov/newsroom/2013/07/reg_pe==ons.shtml.  
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  الھادئ والمحيط آسيا

  في إندونيسيا بوكيتنجي البطاطس في تربية حول عمل عقد ورشة

  

 اندونيسيا فيالمتعلقة بھا  التنفيذية ئحوالالو سالبطاطتحسين وتربية  في الحيوية التكنولوجيا دور حول عمل ورشةعقدت إندونيسيا 
التي ناقشھا  الموضوعاتوشملت . من ھذا العام يوليوفي الرابع من  يجبوكيتن كوتا في مرة �ول الحكوميين والمسؤولين للمزارعين

تحسين أصناف : يلي ما) الوراثية والموارد الزراعية الحيوية التكنولوجيا لبحوث ا+ندونيسي المركز( ICABIOGRADمركز  من متحدثينال

 . دينار أمبارواتي)؛د( سالبطاطصفات  تحسين في الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتو ؛ليستانو) إيدي. د( التقليدية التربية خ*ل من البطاطس
  ).ھيرمان(بروفيسور إم  ندونيسياإ فياللوائح التنظيمية المتعلقة بھا و الحيوية التكنولوجيا ومنتجات

  

معلومات  مركزالمديرية و بين التعاون تجاه حماسهعن  ي،جبوكيتن كوتابمدينة  الزراعة مديرية رئيسالسيد ميلويزاردي  وأعرب
 جريت نهأ وقال. المنطقة في الحكوميين والمسؤولين لمزارعينا تدريبل عمل ورشة إقامة في) IndoBIC( ندونيسيا+ الحيوية التكنولوجيا

 بعد ما وخسائر ضامرا�بسبب  مشاكلھناك  نوالمزارع واجهيحيث  امجأ وشرق يجبوكيتن كوتا في واسع نطاق على البطاطس ةعازر
  .الجديدة التكنولوجياتمن خ*ل  ھذه المشاكل حل ويمكن الحصاد،

  

 استخدامھا ھميمكن التي الجديدة الزراعة تقنياتأيًضا و سالبطاطعلى  الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتفي الورشة  نوالمشارك ونالمزارع تعلم
 في القريب المستقبل فييتم تسويق المحاصيل المحورة وراثًيا  أنالمزارعون  ويأمل. والدخل البطاطسإنتاجية  لزيادة ھممزارع في
 يجبوكيتن كوتا من الزراعيين والمسؤولين المزارعينمشارك من  ٥٠ العمل ورشة جمعت. المحورة البطاطس وخاصةً  ندونيسياإ

 ICABIOGRADمركز و IndoBICمركز  مع بالتعاون) ABSP II( الزراعية الحيوية التكنولوجيا دعممشروع  خ*ل من امجأوكابوباتين 

 .SEAMEO BIOTROPمركز و ISAAAوھيئة 

 

 

 

لمزيد من التفاصيل حول ورشة العمل وأوضاع التكنولوجيا الحيوية في إندونيسيا، يمكنك التواصل مع ديوي سورياني من مكتب معلومات 
 .cattleyavanda@gmail.comالتكنولوجيا الحيوية ا+ندونيسي على البريد التالي: 
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  الزراعية يدعو لتنمية التكنولوجيا الھند رئيس

  

صرح وقد  الزراعة، قطاع في ثورة إحداثلديه القدرة على  كان وراثًيا المعدلةالمحاصيل  إدخالأن  براناب مخرجي الھندي الرئيس قال
  .المحاصيل ھذه س*مة بشأنالحقائق  حيلتوض الھندي الزراعية لبحوثا مجلسبھذا خ*ل دعوته ل

  

 ملديھ وراثًيا المعدلة المحاصيل وإدخال تطوير إن"لتأسيس مجلس البحوث الزراعية  ٨٥خ*ل خطابه في الذكرى الـ السيد براناب  وقال
 ا+جراءات اتباعمخاطر ھذه المحاصيل من خ*ل  بشأنوالقلق  المخاوفمشكلة  معالجة ينبغيو. الزراعة في ثورة إحداث على القدرة

توعية العامة وتوضيح  فيمجلس البحوث  ھماسي أن يجبقائً* " الرئيس وأضاف ."والس*مة ا�من معايير لتقييم ادوليً  عليھا المتعارف
 المخاوفمعالجة  اقترحكما ". المجال ھذا مفيدة فيال والتقنيات المنتجات تطوير في تهشاركبجانب م الحساسة القضية ھذه بشأنا�مور 
  .العالمية المعايير اتباعمن خ*ل  وراثًيا المعدلة المحاصيل بس*مة المتعلقة

  

 علميةالجمعية ال ودعا ،الدولة اقتصاد في العمل فرص وتوليدة قيمالحيث  من تھاأھميبأولوية  حتفظتما زالت  الزراعة أن إلىوأشار الرئيس 
 البحوث وأھمية نوعية تعزيز يجب"وأضاف قائً* . الزراعي المجتمع وازدھار الزراعية التنميةمن أجل  التكنولوجي مسارباتجاه ال لعملل

 الطاقة مصادرو النانو وتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا كسالجينوميعلوم  مثلعملنا  مجال ضمنكنولوجيات التأحدث  لجلب الزراعية
 .البديلة

  

و  h0p://www.icar.org.in/node/6200: ةابط التاليوالرادخل على لمزيد من التفاصيل 
h0p://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=97245.  
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  حول اAمان الحيوي في بانكوك بتاي+ند الفاو ا=قليمية عمل ورشة

  

 التعاون تعزيز حول إقليمية عمل ورشة تاي*ندب بانكوكفي  الھادئ والمحيط _سيا) الفاولمنظمة ا�غذية والزراعة ( ا+قليمي مكتبنظم ال
وجه  ا1فتتاحية، كلمته فيو. بانكوك في ٢٠١٣ يونيو ٢٠- ١٧في الفترة  آسيا فيبشأن ا�مان الحيوي  الوطنية القدرات وبناء ا+قليمي
 ھمدعمل التايلندية الملكية لحكومةكلمة شكر ل، ، السيد ھيرويوكي كونوماالھادئ والمحيط آسياللفاو في  ا+قليمي والممثل المساعد المدير
  .العمل ورشة

  

با�مان  المتعلقة القضايا مختلف بشأن ا�عضاءدول لل التقنية القدرات تعزيزتتمثل في  والتي العمل ورشةل محددةال ھدافا� ذكر اكم
وراثًيا  المحورة لكائناتا تقييم وضمان ؛الصلة ذات التنظيميةا1مان الحيوي  وأطر سياسات تطوير لدعم ،وراثًيا المحورة والكائناتالحيوي 

 شبكة" إنشاء تفعيل ذلك في بماوراثًيا  المحورة والكائناتحول ا�مان الحيوي  ا+قليمي التعاون تعزيزدعم و لمواصلة اوأخيرً  بصورة آمنة؛
  ".ا_سيويةا�حياء 

  

 مع اوارتباطھ" ا_سيويةا�حياء  شبكة" تنشيطإعادة و ا�عضاءللدول  التقنية القدرات تطوير ستعراضخصيًصا 1 ةصممھذه الورشة م
 .PRRIمبادرة و IFPRIمعھد  من PBSو  ISAAA و ICGEB-UNIDO مثل مستقلةا�خرى ال اتمبادرال

 

director-assistant-http://www.fao.org/asiapacific/rap/home/about-نص الخطاب متاح على الرابط التالي: 

gen/speeches/detail/en/?no_cache=1&speech_id=374.  
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  أوروبا

  المحاصيل سبب تناوب يفسر جديد بحث

  

بروفيسور ل اوفقً و. والمحصول التربة صحة على المحاصيل تناوب تأثير تفسير علىساعد يبحث جديد  ينيسإ جون مركزب علماءى الأجر
 النباتمما يساعد  ،بصورة كبيرة جًدا التربة في الميكروبات يريتغالنباتية يعمل على  نواعا� تغيرفإن  ،من مركز جون إينيس بول فيليب

  .وا�مراض ا_فات من نفسه وحمايةه نمو وتنظيمال*زمة له  الغذائيةالعناصر  على الحصولبدوره في 



  

 تغيير دونالتربة على حالھا  ظلت القمح، ونم بعدو .وباز1ء وشوفان قمحبھا  واوزرع حقلال تربةعينة من العلماء  جمع بحثھم، خ*لو
 من اكبيرً  تحو1ً  ھناك كان العينة، نفس في والباز1ء الشوفانوبعد نمو . الغالب في بكتريابھا عبارة عن  الميكروبات وكانت ملحوظ
تحتوي على  المحيطة التربةكانت  النمو، من أسابيع أربعة بعدو. "النيماتودا" الخيطية والديدان" لبروتوزواإلى الكائنات ا�ولية "ا البكتيريا
 ربأك النسبة ھذهأن تكون  المرجح منو. والباز1ء الشوفانفي  %١٥-١٢بنسبة  كانھا ولكن )eukaryotes( النوى حقيقيات% من ٣نسبة 

  .أشھر لعدة المحاصيل زرعتُ  حيثالحقل  في ذلك من

  

مركز جون  علماءويبحث . التربة في النافعة الميكروبات نموعلى  تشجع محاصيل أصناف تطويرفي  الدراسة ھذه نتائج استخدام يمكن
  .الباز1ءب عادة ترتبط التي للنيتروجين المثبتة البكتيريا مع تقترن أن يمكن التي الحبوب محاصيلتطوير  إمكانية في بالفعلإينيس 

  

جو إينيس على الرابط التالي: لمعرفة مزيًدا من التفاصيل حول ھذه الدراسة، اقرأ البيان الصحفي لمركز 
rotation/-h0p://news.jic.ac.uk/2013/07/crop وتم نشر نتائج الدراسة بمجلة .Nature's ISME Journal  ويمكن الدخول

 :h0p://www.nature.com/ismej/journal/vaop/ncurrent/full/ismej2013119a.html )doiعليھا من الرابط التالي: 

10.1038/ismej.2013.119.( 
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  المتحدة المملكة التكنولوجيا الحيوية في بحوث لتعزيز ويلز لجامعة مليون جنيه إسترليني ٣٥استثمار 

  

 الشركات جذب إلى تھدف جديدة مرافق +نشاء ابيريستويث ويلز جامعةمليون جنيه استرليني ل ٣٥بـ يقدر  استثماريتخصيص مبلغ  تم
 المركز بالفعل الجامعة تستضيفو. النباتية تربيةفي ال الحديثة النھج على قائمة جديدة تجارية منتجاتإنتاج وتسويق  فيالراغبين  والباحثين
) BBSRC(البيولوجية  والعلوم الحيوية التكنولوجيا بحوث جلسممن  دعمبمليون جنيه استرليني  ٦٫٨تكلفة ذات  النباتلفينوميكس  الوطني

  .المتحدة المملكة في اتقدمً  ا�كثر يةالبحثبالصوب  تميزت يتال ويلز وحكومة

  

بجامعة  العالمعلى مستوى  رائدبحثي مجمع  إنشاء في للمساعدة استرليني جنيهمليون  ١٤٫٥ إلى يصل ما BBSRC جلسميستثمر  سوفو

 جنيه مليون ٢٫٥ صيخصكما تم ت. الرائد المشروع ھذا إخراج في ارئيسيً  اشريكً  كونيوس، المتجددة والطاقة يةائغذلبحوث الل ابيريستويث
 تعزيز علىجھوده  ركزيسنوعه  من فريدوھو مرفق بحثي  ابيريستويث، قرب Pwllpeiran Upland بحوث مركز لتطوير استرليني

 .طويروالت والتدريب ا1بتكارات على القائمةالبحوث  خ*ل من المرتفعات في الزراعة وتحسين

 

h0p://www.aber.ac.uk/en/news/archive/2013/07/=tle-على الرابط التالي: أبريستويث البيان الصحفي لجامعة  شاھد

en.html-138229. 
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  بيئًيا ومستدام الغلة قمح عالي لتطوير شراكة

  

 من م*يين عدةُتقدر ب علمي بحثلل شراكة الدخول فيعلى  زراعيةال سينجنتا وشركة المتحدة المملكةبروثامستيد كل من مركز بحوث  اتفق
 يستفيد تكنولوجيات إلىعلى ترجمة أحدث العلوم والمعارف  الشراكة ھذه تساعد وسوف. ابيئيً  ومستدام الغلة عاليقمح  لتطوير الجنيھات

 القمح غلة وتحسين المتحدة المملكة في ا1قتصادي النمو في والمساھمة ؛المتحدة المملكة في للزراعة الدعم وتقديم ؛مباشرة المزارعون منھا
  .العالم أنحاء جميع في

  

مزارعي  لمساعدة ومنتجات تقنياتإلى  العلمية التطورات أحدث ترجمةعلى روثامستيد  علماءسيعمل علماء سينجينتا جنًبا إلى جنب مع 
قنيات الت من واسعة مجموعة دمج إلىسيسعى التعاون  المقبلة، الخمس السنواتوخ*ل . أفضل وأداءأعلى  عوائدفي الحصول على  القمح
 ؛روالجذو التربةتفاع*ت و ؛لنباتل المعمارية والھندسة ؛المحاصيل حماية واستراتيجياتالوراثي؛  تحسينال مجا1ت فيالمختلفة  والنھج

 .ا�مراض ومكافحة

 

http://www.rothamsted.ac.uk/PressReleases-شاھد المقال ا+خباري لمركز بحوث روثامستيد على الرابط التالي: 

PRID=234.html.  



  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  العلمي البحث

  الھامة الذرة آفات من اثنين في Btالـ  لبروتيناتالمشتركة مواقع ارتباط المعدة الوسطى 

  

 ا�وروبي الذرة حفارآفة  ھابين منو المستھدفة الحشرية ا_فاتلمكافحة  مختلفة أشكالعدة ب حشراتكمبيدات لل Btالـ  روتيناتستخدم بتُ 

)Ostrinia. nubilalis (ودودة ) الجيشSpodoptera frugiperda(من أكثر أو اثنين بين الجمععملية  وفائدةرواج  ةاديز مع. و 
بعمل ، سارة كارمنقيادة ب، بلجيكا في المحاصيل لعلوم بايرمؤسسة و سبانيافي إ فالنسيا جامعةب العلماءقام  العمل، طيف لتوسيع الجينات

  .Btالـ  بروتينات طابتار مواقع علىدراسة شاملة 

  

125مع البروتينات الموسومة بالـ " protein competition binding assay"اختبار تم إجراء 
Iodine  (نظير اليود المشع) وھي

Cry1A.105  وCry1Ab  وCry1Fa، البروتينات غير الموسومة وCry1A.105  وCry1Aa و Cry1Ab و Cry1Ac  وCry1Fa  و
Cry2Ab وCry2Ae  بروتينات  أن النتائج وأظھرت. ة ا�خيراليرق طورالمعدة الوسطية ل من ئيةالغشا الحويص*ت يفCry1A.105  و
Cry1Ab  وCry1Ac وCry1Fa  م يحدث ذلك ببروتينات ول ،تينالحشري ينا_فت ك* في الربط مواقع نفسشديد مع  تقاربب تتنافس
Cry2Ab و Cry2Ae.  

  

 الحشراتك* نوعي  في Cry1Faو  Cry1A.105 و Cry1Ab/Acالبروتينات التالية  بينتبادلية  مقاومة تطورإمكانية  إلى ھذا يشيرو
 بروتيناتو البروتينات ھذه بينتبادلية  مقاومةيحدث  أن المرجح غير من المقابل، وفي. ةالمشترك الربط مواقع في تغيير حدث إذاالُمختبرة 

Cry2A . بروتين  أن إلى أيضا النتائج ھذه تشيركماCry1A.105 ـ ل بديً*  يكون أن يمكنCry1Ab/Ac قل أ يبدو هولكن ،آفة الحفار مكافحةل
  .محورة وراثًيا Bt محاصيلتطوير لالمجال  فتحبا+ضافة إلى أنه ي ،لمكافحة دودة الجيش Cry1Faمن كفاءة 

 

اقرأ المنشور البحثي ا�صلي على الرابط التالي: 
h0p://www.plosone.org/ar=cle/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0068164. 
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  ما وراء كروب بيو تك

  الغذاء طريق عن المنقولة ا�مراض جديد لمسببات جينوم ٢٠ جينوم" يضيفمئة ألف ال" مشروع

  

 التطبيقية والتغذية ا�غذية لس*مة FDA مركزو ديفيس كاليفورنيا جامعة بقيادة ،"100K" المئة ألف جينوم بمشروع المسئولون أعلن

 لغذاءاعن طريق  المنقولةالدقيقة المسببة ل]مراض  الحيةللكائنات جينوم كامل  ٢٠تسلسل حديًثا  واأضاف مأنھ ،ستكنولوجي جيلنتشركة أو
تسلس*ت الجينوم التي انتھى منھا المشرع إلى عدد  يرتفع وبذلك. الحيوية التكنولوجيا لمعلومات الوطني المركزب عامةال بياناتال قاعدة إلى
  ات.والفيروسا البكتيريمن  جينومھذا المشروع إلى فك مئة ألف  ھدفيو ،" تسلسل٣٠"

  

 العطيفةبكتيريا و" Listeria" الليستيرياو" Salmonella" السالموني*من  س*1ت معزولة عدةالجديدة  تتسلس*ال تشمل

"Campylobacter"، ةبكتيريا وbم bالض "Vibrio"، *لتغيراتھم الجينية " كاملال توصيفال عن فضepigenomes "– خاصة  وھي

  .كيميائًيا النووي الحمضوفًقا لتغيرات  الحي الكائن سلوكية تغير كيف حددت يةتشخيص

  

 ا�مراضتفشي  من والحد مدتھا وتقصير ا�غذية، طريق عن المنقولة ا�مراض وع*ج تشخيصعمليات  تسريع إلى المشروع ھذا يھدف
  .بالغذاء المنقولة

 الحيوية التكنولوجيا لمعلومات الوطني المركزموقع  على 100K مشروعأتمھا  التي الكاملةية جينتسلس*ت اللا قائمةيمكنك الدخول على 

 .h0p://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/186441 :التالي الرابط على

 

المقالة ا+خبارية على الرابط التالي: لمزيد من المعلومات، اقرأ 
h0p://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10660.  
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  إع+نات

  ABIC 2013مؤتمر 

  

  )ABIC 2013( الزراعية الحيوية لتكنولوجيال الدولي المؤتمر: الحدث

  

  كندا ألبرتا، كالجاري،: المكان

  

 ٢٠١٣ سبتمبر ١٨-١٥الفترة : التاريخ

 

  ..abic.ca/abic2013/http://wwwلمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع المؤتمر من خ*ل الرابط التالي: 
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  رسائل تذكيرية

  الحيوية في الدولة التكنولوجيا واتجاھات حقائق

  

 واتجاھات التكنولوجيا حقائق في سلسلة الحيوية التكنولوجيا مجال في دول نامية خمسةمجموعة الثانية �على ال ISAAAھيئة  نشرت
في  الحيوية واتجاھات التكنولوجيا حقائقيتكون موجز . والفلبين بوليفياو وايجأوروو باكستانو أفريقيا جنوب: وھم في الدولة الحيوية
اعتماد  كما يقدم ھذا الموجز بيانات .المحورة وراثًيا المحاصيل المواضيع المتعلقة بتسويق من صفحة إلى صفحتين يلخصان أھم الدولة
 موجزة دولة بطريقة كل المستقبلية في وآفاقھا والموافقات الخاصة بھا وزراعتھا با+ضافة إلى فوائدھاالمحورة وراثًيا  المحاصيل تسويق

تسويق المحاصيل المحورة  العالمي الوضع: ISAAAلھيئة  ٤٤الموجز رقم على  جميع المحتويات وتستند. وسھلة ومفھومة
 .جيمس ك*يف تأليف، ٢٠١٢ لعام الحيوية وراثًيا/المحاصيل الُمنتجة بالتكنولوجيا

  

من الرابط التالي:  حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية في الدولةيمكن تنزيل نسخة من 
cations/biotech_country_facts_and_trends/default.asphttp://www.isaaa.org/resources/publi.  

 


