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  عالمًيا

  

ماني*ة ل7لفي*ه ف*ى مج*ال مكافح*ة ئا)تحاد ا�وربى ومنظمة ا�غذي*ة والزراع*ة تس*اعدان س*تة بل*دان عل*ى تحقي*ق ا�ھ*داف ا)
 الجوع

يJه الزراعيJة لمسJاعدة مليJونى مل&مJم المتحJدة شJراكه فJى مجJال التنشكل ا�تحاد ا�وروبى ومنظمة ا�غذية والزراعة التابعة 
تمثJل القيمJة اGجماليJة   .فاسJو وجامبيJا وھJايتى ومدغشJقر وموزمبيJق ، بوركينJاىورونJدبشخص فى ستة بلJدان تشJمل الJدول 

  ا�ھداف ا�تمانية ل&لفيه .مبادرة ا�تحاد ا�وروبى لتعزيز تحقيق مليار يورو لمليون يورو تأتى من  ٦٠للمشروع حوالى 

داف الرئيسية ،  تعزز المبادرة بقوة الشراكات بين وكا�ت ا�مم المتحدة والحكومات ومنظمات المجتمع المدنى لضمان أن ا�ھ
  تحسين التغذية ودعم السياسات الزراعية يمكن أن يتحقق . منمما يتضمنه ذلك 

مانية ل&لفيه خ2ل ئتوسيه عزازيا نوداسيلفا فى حفل خاص تعليقاً على ا�ھداف ا�قال المدير العام لمنظمة ا�غذية والزراعة خ
معيJة العامJة ل&مJم المتحJدة " عنJدما نقتJرب مJن الموعJJد النھJائى و� يJزال ھنJاك الكثيJر أمامنJا للقيJام بJه ،  فJان ھJJذا جإنعقJاد ال

علJى الجJوع  ءة مJن مضJاعفة جھودھJا الراميJة للقضJاا�ستثمار الجيد فى مجال الزراعة سوف يمكن منظمة ا�غذية والزراع
  ".٢٠١٥وفى بذل المزيد من الجھد لمساعدة البلدان على خفض نسبة الجياع فى العام بحلول عام 

  : لمتابعة المزيد من الخبر يمكن مطالعة الرابط الصحفى

icode/h"p://www.fao.org/news/story/en/item/198122/ .  
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  أفريقيا

  دعم النھضة الزراعية فى نيجيرياسعون لقادة عالميون ي

مJJن القJJادة العJJالمين فJJى نيويJJورك،  الو�يJات المتحJJدة ا�مريكيJJة تضJJمن رواد عJJالمين فJJى مجJJال ا�عمJJال  خ2Jل اجتمJJاع لعJJدد
التجارية ،  ادارة المعارف ،  وحكوميين فإنھم قد قاموا بتشجيع الوزارات واGدارات والوكا�ت النيجيرية إلى دعم اجندة السيد 

. قدم ھؤ�ء القادة  (ATA)اويسينا فى مجال التحول الزراعى فى نيجيريا  الرئيس جودلك جوناثان ووزير الزراعة د. اكنيومى

السJيد بيJل جيJتس   -رئJيس مؤسسJة بيJل وميلينJدا جيJتس   –،  بما فيھم ا�مين العام السابق ل&مJم المتحJدة السJيد كJوفى عنJان 
سيد الرئيس بشأن كيفية المضى قدماً نحو د. كانايونوانزى توصياتھم إلى ال (IFAD)ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية 

  نيجيريا .في  التحول الزراعى

وقال السيد عنان أن العلم ينبغى أن يكون جزءاً من ھJذا التحJول ،  وأضJح أن النقJاش الJدائر بJين ا�تحJاد ا�وربJى والو�يJات 
  المعدلة وراثياً. المتحدة له تأثير كبير على أفريقيا بشأن ما إذا كانت سوف تعتمد أم � المحاصيل 

seek-leaders-http://www.thisdaylive.com/articles/global-:  يمكنJJJJك قJJJJراءة المقJJJJال ا�صJJJJلى عبJJJJر الJJJJرابط

transforma2on/160297/-agric-s-nigeria-for-support.  

 

   ة:  الخسائر الزراعية يمكن ت@فيھا باستخدام تقانات التكنولوجيا الحيوي مسؤول نيجيرى

ه رابى اس جيميتا أن الخسائر الزراعية يمكن ت2فيھا من خ2ل قالت ا�مين الدائم للوزارة اTتحادية للعلوم والتكنولوجيا ، ھاجي
  تطبيق تقانات التكنولوجيا الحيوية الزراعية .



يJة للعلJوم لقدمت سيادتھا ھذا التعليق فJى خطJاب قJراءه بالنيابJه عنھJا مJدير العلJوم البيولوجيJة والفيزيائيJة فJى الحكومJة الفيدرا
. وقJد عقJد ھJذا اللقJاء فJى  (OFAB)المنتدى المفتوح حول البيوتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا دكتور منس جوازا وذلك فى 

.  قالJت ا�مJين الJدائم أن الخسJائر ٢٠١٣سبتمبر  ٢٦قاعة المؤتمرات فى الوزارة ا�تحادية للعلوم والتكنولوجيا فى أيوجا فى 
ت جودة منخفضه قJد شJكلت تحJدياً كبيJراً جJداً أمJام الزراعية الناتجة من خ2ل الحشرات أو تلك الناتجة عن انتاج محاصيل ذا

تحقيق ا�من الغذائى فى الب2د ، مضيفة أن تطبيق تقانات التكنولوجيا الحيوية لن يساھم فقط فى عكس ھذا اGتجاه ، لكنJه مJن 
  الممكن أن يعمل أيضاً على زيادة انتاجية المحاصيل الغذائية ذات الصفات المرغوبة .

منس الفرصJة لينJوه بجھJود المنتJدى المفتJوح حJول البيوتكنولوجيJا الزراعيJة فJى بنJاء قJدرات ضJباط مسJئوليين انتھز الدكتور 
ھم فى نفس الوقت با�تجاھات الحاليJة والتJى تمكJنھم مJن المنافسJة بفعاليJة تعلميين فى الوزارة فى مجال البيوتكنولوجيا وتوعي

  وأيضا تقديم حلول من أجل التنمية الزراعية .

يمكنJJك ا�تصJJال   -يJJد مJJن المعلومJJات عJJن المنتJJدى المفتJJوح حJJول أحJJداث التكنولوجيJJا الحيويJJة الزراعيJJة فJJى نيجيريJJا  لمز
 OFABورئJيس  (NABDA)المدير العام لوكالة تنمية التكنولوجيا الحيويJة الوطنيJة النيجيريJة   -بالبروفسير سليمان باميديلى  

  . omoogbe@gmail.comنيجيريا عبر البريد ا�لكترونى 
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  ا�مريكتين

ذره وال** ، HT ذرة المقاوم**ة لمبي*دات الحش**ائشة تفت**يش الص*حة النباتي**ة والحيواني**ة بالو)ي*ات المتح**دة تواف**ق عل*ى ال**ئ*ھي
   HT لمبيدات الحشائشالمقاومة  و)نكاالو ،ةالعقيم ةذكرمال

بالو�يات المتحدة ا�مريكية ث2ثJة أحJداث معدلJة وراثيJاً فJى الJذره  (APHIS)حررت ھيئة تفتيش الصحة النباتية والحيوانية 
تيJف وذلJك كوالتJى طورتھJا شJركة جيني VCO-01921-Sحالة و� وذلك فى ث2ثة توجيھات منفصلة . تم تقيم الذره النالكاو

نتجت إلى أنه من غير المرجح أن تشكيل مخاطر اTفات النباتية غير المسJتھدفه استالمحتمله على الحشرات وبتقييم مخاطرھا 
 عبJJJJر الJJJJرابط APHISوأنھJJJJا � تحتJJJJاج إلJJJJى المزيJJJJد مJJJJن اGختبJJJJارات ويمكJJJJن اGط2JJJJع علJJJJى الJJJJنص الكامJJJJل لقJJJJرار 

http://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/11_34201p_det.pdf .  

والتJJى طورتھJJا شJJركة مونسJJانتو شJJھادة تحريJJر بواسJJطة الJJـ  MON87427للحالJJة العقJJيم  ةذكرمJJوبالمثJJل فقJJد أعطيJJت ذرة ال
APHIS  والتى يمكن مطالعة النص الكامل بھا عبر الرابط  

http://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/10_28101p_det.pdf .  

عقJب خضJوعھا لتقيJيم شJامل  APHISقد حJررت بواسJطة  MON88302 للحالةوأيضا فإن الكانو� المقاومة للجليفوسات 
  للمخاطر ويمن رؤية التفاصيل عبر الرابط

 http://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/11_34201p_det.pdf. .  

 

 ائر الحادة فى محصول الكانو)سإكتشاف وراثى يعرض حلو)ً حيوية للحد من الخ

اكل " البJذور الخضJراء " إكتشJافاً وراثيJاً والJذى يمJنح حلJو�ً لمشJ (UC)حقق فريق دولى بقيادة بJاحثين مJن جامعJة كالجJارى 

تنظيميJة والتJى يمكJن تعزيزھJا وراثيJاً لمنJع حJدوث ظJاھرة " البJذور الخضJراء" فJى لجينJات إكتشف الباحثون شبكة  .للكانو�
  الكانو� الناضجة .

ق ماركوس صموئيل فإن الصقيع يسبب أضراراً بالغة لمحصول الكانو� كل عام . على الرغم من أن الصقيع ووفقأ لقائد الفري
الزيJت ويتسJبب فJى طعJم ورائحJة غيJر  ة� يقتل النباتات ولكنه يتسبب فى ثبات اللون ا�خضر فى البذور مما يؤثر على جود

التخضJير " عJن طريJق اسJتخدام  منJعقJام الفريJق البحثJى بعمليJة "  مقبولة ، كما أنه يقلل العمر ا�فتراضى لص2حية الزيت .



س2لة مطفرة من نبات ا�رابيدوبسبيس والتى تنتج بذوراً خضراء ناضجة ، وإجراء تحلي2ت جينية والتى تم الكشف من خ2لھا 
المطلJوب لتطJوير البJذور وإزالJة مJادة الكلوروفيJل الغيJر مرغJوب فيھJا أثنJاء نضJج البJذور . ووجJد البJاحثون أن  مسارعلى ال

فJى  ABI3يتحكم فى تعبير الجين المسئول عن تكسير الكلوروفيل وأظھرت النتائج أن تعبيراً أعلى من   ABT3بروتيناً يسمى 

سJوداء   -التخلص مJن اللJون ا�خضJر طبيعيJاً لتنJتج بJذوراً ناضJجة بنيJة   نبات ا�رابيدوبيسيس قد أدى إلى قدرة البذور على
  وذلك على الرغم من وجود درجات برودة عالية .

http://www.ucalgary.ca/utoday/issue/2013-09- لمزيJJد حJJول ھJJذا البحJJث يمكنJJك تابعJJة الJJرابط ال2ليكترونJJى

losses-crop-canola-severe-solution-bio-offers-24/discovery   

 

  يضير الحمضيات " المستعصخ" ت لمرض ديفيز تمنح ا�مل لوقف سى وبـ يدراسة بجامعة 

ضير الحمضيات " تھديداً بالقضاء على صناعة الحمضيات خأو ما يسمى " ت Huanglonhbing (HLB)رض المدمرميمثل ال

سJى ديفيJز) بالتعJاون مJع  ويJفJى جامعJة كاليفورنيJا ، ديفيJز (  فى الو�يات المتحدة ، ولذلك فقد عكف فريق من علمJاء النبJات
بواسطة ث2ثة أنواع من  HLBوزارة الزراعة ا�مريكية على بحوث من شأنھا أن توفر أم2ً جديداً لع2ج ھذا المرض، ويتسبب 

، والمعروفJه أيضJاً باسJم  Candidates Liberibacter asiatrcusبمJا فJى ذلJك  Candidatus Liberibacter الJـ بكتريJا

، وھJو حشJرة  psyllid حمضJياتال نطاطJات ھذه البكتريا من شجرة إلى أخJرى بواسJطة نJوعين مJن ُتحمل. (CaLas)كا�س 

  مجنحة تلصق نفسھا بالجزء ا�سفل من ا�وراق .

علي ا�شجار  HLBمرض كيفية تأثير  درس الباحثون أربع فئات من أشجار الحمضيات السليمة والمصابة وذلك من أجل فھم

تJراكم النشJا فJى فJي  HLBة من ا�صابة. وأثبتت نتائجھم انه في ا�شجار المصJابة،  يتسJبب مJرض الJـ خ2ل المراحل المبكر

وجJد البJاحثون أن كمJا . ض التمثيJل الضJوئىيخفJت يJؤدي الJيالغذائية من خ2ل اللحاء و الموادمنع نقل مما يؤدي لي ا�وراق 
 HLBأكتشف الباحثون أن  لية التمثيل الضوئى قد تعطلت أيضاً.عملية التمثيل الغذائى العادى للسكروز، وھو سكر أساسى لعم

سJتجابة ،  وا�يثيلJين والتJى ھJى العمJود الفقJرى ل[حمJض الساليسJيلك وحمJض الجاسJموتيك يتدخل فى تنظيم الھرمونJات مثJل
مة والتى تعمل أمينية ھا المناعية للنبات . ووجد أيضاً أن ا�شجار المصابة لديھا تغييرات فى عملية التمثيل الغذائى �حماض

يتروجينية العضوية المطلوبة لتحفيز ا�ستجابة المناعية فى عديد من النباتات . ويتوقع الفريق أن إكتشافھم نكمستودع للمواد ال
فى أشجار البساتين ويرون أيضاً أنه قد يكون مJن  HLB سوف يقود الطريق إلى اختبارات جديدة للكشف عن البكتريا ووجود 

  الممكن تطوير العديد من الع2جات ل&شجار المصابة وذلك على المدى القصير .

  لمزيد من التفاصيل حول ھذا البحث ولقراءة البيان الصحفى يمكنك متابعة الرابط 

 http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=10701. .  

 

  الخطوة ا�ولى نحو تقليل احتياجات النبات للنيتروجين  ونكتشفالعلماء ي

المحاصJيل �سJتخدام كميJات مسJاعدة اكتشاف حديث من قبل باحثون فى جامعة ميسورى يمكن أن يكون الخطوة ا�ولJى نحJو 
أستاذ علوم النبات فى جامعة ميسورى أن المحاصيل مثل الذره قJد " ترتبJك "  –ازى ستايس جأقل من النيتروجين .  إكتشف 

عندما تتفاعل ھذه البكتريا بشكل صحيح مع المحاصيل فإن ھذه البكتريا  .تعرف بأسم الريزوبيا ،لكن مفيدة ،بكترياغزي عندما ت
عض المواد الغذائية من النبات وفJى نفJس الوقJت فإنھJا،  تنJتج النيتJروجين الJذى تحتاجJه معظJم النباتJات. وعمومJاً فJإن تتلقى ب

  .تحاول أن تتفاعل بشكل وثيق معھا من المحاصيل ا�خرى يمكنھا التعرف على البكتريا ولكنھا � اً ستايس قد وجد أن عديد

JJتايس وفريقJJل سJويا وال هعامJول الصJJذره وفJJارة الJJشG رضJJدما تتعJJتجابتھا عنJJة اسJJة كيفيJات لمعرفJJن النباتJJا مJJاطم وغيرھJJطم
تقوم عندھا بتثبيط الجھاز المناعى لھا.  ، ومثل البقوليات،وبيا. وجد الباحثون أن النباتات تتلقى اGشارةيزكيميائية من بكتريا الر

� تكمJل ھJذه الخطJوة ا�خيJرة لتكJون عقJد بكتيريJة ،  الذره وعJدد مJن النباتJات اTخJرى على الجانب اTخر فإن فول الصوياو
تعJرف تلكنھا   ،" كان اGكتشاف ا�ھم أن ھذه النباتات ا�خرى لم تتجاھل فقط وجود بكتريا الريزوبيا .للسماح للبكتريا بالنمو



نباتات تفھم أن ھJذه ع2قJة آلية مختلفة. خطوتنا التالية ھى تحديد كيف يمكننا أن نجعل ھذه ال بتنشيطعليھا،  ولكنھا فقط قامت 
  منفعة وجعل ھذه النباتات تنشط آلية مختلفة من شأنھا أن تنتج العقد البكتيرية بد�ً من محاربتھا " قال ستايس.

 :لمزيد من المعلومات حول ھذا البحث ولقراءة البيان الصحفى يرجى متابعة الرابط 

nitrogen/-less-little-http://cafnrnews.com/2013/09/a .  
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  الھادئ والمحيط آسيا

 المزارعون أو)ً :  ردود الفعل من المزرعة

ردود لفعل من المزرعة . وھى عبارة عن  أحدث إضافة من سلسلة ا�تصا�ت الحيوية بعنوان المزارع أو�ً : ISAAAأطلقت 

مجموعة من الشھادات من المزارعين من الصين ،  الھند ، الفلبيين ، حول كيف بدأوا إعتماد محاصيل التكنولوجيا الحيوية ،  
المسJتفد وكيف استفادوا من التكنولوجيا ،  ولماذا استمروا فى زراعة محاصيل التكنولوجيJا الحيويJة .  يعتبJر المزارعJون ھJم 

محاصيل التكنولوجيا الحيوية وبالتالى فإن شھاداتھم تعتبر قيمة للغاية فى عملية خلق الوعى والقيود تجاه استخدام الرئيسي من 
  ھذه التكنولوجيا .

   تحميل المنشور مجاناً عبر الرابطيمكن 

 .http://www.isaaa.org/resources/publications/farmers_first/download/default.asp   

 

 ورشة عمل للجنة الفنيه لھيئة الس@مة ا)حيائية ا�ندونيسيه حول البطاطس التكنوحيوية 

المزارعين والمسئولين الزراعيين حول جمعت مجموعة من عقدت ورشة عمل للجنة الفنية لھيئة الس2مة ا�حيائية ا�ندونسية 
فى يوغور ، اندونيسيا . تمت مناقشة مواضيع تتعلق بتطوير أصناف مJن  ٢٠١٣سبتمبر  ٢٤حيوية وذلك فى البطاطس التكنو

ولوجيا الحيوية لمقاومة مرض اللفحJة المتJأخرة للبطJاطس بواسJطة البطاطس عبر طرق التھجين التقليدية وعبر تطبيقات التكن
  على التتابع . ICABIOGRADمتحدثين من بحضور السيد كوسمانا من معھد بحوث الخضروات ا�ندونيسية و

تم أيضاً عرض دراسة استقصائية حول مفھوم الجمھور وتقبله للبطاطس التكنوحيوية وھى الدراسة التى أعدھا مؤخراً مكتJب 
المJزارعين علJى إسJتعداد ان صت الدراسJة إلJى لخاستو ABSPIIبالتعاون مع  IndoBIC لوجيا المعلومات ا�ندونيسىتكنو

.  ويتطلJJب ھJJذا وجJود حقJJول تجريبيJJة بJالقرب مJJن المJJزارعيين لتبنJى زراعJJة بJذور جديJJدة إذا كJJانوا واثقJين تمامJJاً مJJن النجJاح
  وية .المحليين إذا ما كان سوف يتم إدخال أى نوع من البذور التكنوحي

أ )  نشJJر البطJJاطس  ثJJم رفJJع عJJدد التوصJJيات بشJJأن إعتمJJاد ھJJذه التطبيقJJات بواسJJطة السJJيد دھJJارى تJJانجونج والتJJى تضJJمنت :
ب)  وجوب عمل حقJول تجريبيJة بJالقرب مJن المJزارعين حتJى يسJتطيع المزارعJون ، كنوحيوية بشكل مستمر قبل التسويقالت

)  يجب عقد ا�جتماعات مع المزارعين فى أماكن يمكJن مJن خ2لھJا ـج، التكنوحيويةالمقارنة بين ا�نواع التقليدية والبطاطس 
د)  تJوفير حJوافز للمJزارعين الJذين يشJترون كميJة معينJة مJن البJذور المعتمJدة  ،تقديم نتائج ا�بحاث للمزارعيين بشكل مكثJف

  للبطاطس .

تكنولJJوجى المعلومJJات ا�ندونيسJJى عبJJر البريJJد  اGتصJJال بالسJJيد ديJJوى سJJوريانى فJJى مكتJJب للحصJJول علJJى التفاصJJيل يمكنJJك
  .  cattleyavanda@gmail.comا�ليكترونى 

 

 



  فى ھانوى الزراعية السادس بين الو)يات المتحدة وفيتنام حول التكنولوجياالمؤتمر السنوى 

: زراعJة المسJتقبل " الحيويJة  االتكنولوجٮJ فJي مجJال فيتنJامتحت عنوان " عقد المؤتمر السنوى السادس بين الو�يات المتحده 
.  جمJع   ٢٠١٣سJبتمبر  ٢٤ة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية فى ھJانوى يJوم شارك فى استضافة المؤتمر السفارة ا�مريكي

،  ھذا الحدث الباحثين ، صناع السياسات ، والط2ب لمناقشة فوائد التكنولوجيا الحيوية الزراعية لتحقيق ا�من الغذائى فى فيتنام
نائJب رئJيس بعثJة  –مJؤتمر فJإن السJيده كليJر برانجيلJو ، التكيف مع تغير المناخ وخ2ل خطابھJا فJى افتتJاح الالرعاية الصحية

الو�يات المتحدة فى فيتنام قد أعربت فى أملھا أن ھذا التجمع سوف يساعد واضعى السياسات فى فيتنام على وضع خطط فعاله 
  لتطبيق التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة لمواجھة تحديات تغير المناخ فى الب2د .

عميد مكتب الدراسات العليا فى معھد سنغافورة الوطنى للتعليم والذى قدم   - تنخ  ن دكتور بول كان من ضمن المتحدثي
محاضرة حول دور التكنولوجيا الحيوية فى مواجھة آثار تغير المناخ على ا�من الغذائى فى فيتنام .  كما تحدث دكتور رافغ 

التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة فى فيتنام  اتعن بحوث وتطبيق نائب مدير معھد علم الوراثة الزراعية  -ترونج لونغ  
 ,Bt11, MON89034, TC1507ومستعرضاً نتائج التجارب الميدانية وتقييم المخاطر بعدد من أصناف الذره مثل 

MIR162, GA21, NK603,MON89034x, NK63 & Bt11xGA21  فى الب2د.  

  . idlinh@gmail.comلى دوك لينه عبر البريد ا�ليكترونى رجاء تواصل مع السيد   -لمزيد من التفاصيل  

 

  التكنولوجيا الحيوية ذات أولوية فى تطوير العلوم والتكنولوجيا فى فيتنام 

 ٢٧، وتطبيJق التكنولوجيJا الحيويJة " فJى تطJويرو ،عقدت ورشة العمل الوطنية حول التكنولوجيا الحيوية مع تصور " ابحJاث
يا فى حديثه للحضور أن التكنولوجيا الحيوية قد جوزير العلوم والتكنولو –يوان فى ھانوى وقال السيد نجوين تش ٢٠١٣سبتمبر 

،  وراى كذلك أن ،  والبيئية،  والرعاية الصحيةساھمت عملياً فى تحسين نوعية التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال الزراعة
تواجه العديد من الصعوبات والتحديات المقبلة  .  وآمل السيد التكنولوجيا الحيوية والنامية بسرعة ا�تجاه الصحيح فى فيتنام ،  

  الوزير تشيوان فى أن تھم ورشة العمل بصورة ملحوظة وعملية ببحوث علمية ھامه من أجل التنمية الوطنية .

ية على مدى حضر ورشة العمل العديد من الباحثين ومديرى البحوث الذين استعرضوا اGنجازات فى مجال التكنولوجيا الحيو
السنوات الخمس الماضية .  تم تنظيم ورشة العمل من قبل وزارة العلJوم والتكنولوجيJا ومعھJد التكنولوجيJا الحيويJة وأكاديميJة 

  فيتنام للعلوم والتكنولوجيا .

http://en.vietnamplus.vn/Home/Biotechnology- متابعة المقال ا�صلى على الرابطيمكنك 

development/20139/39463.vnplus-tech-science-in-prioritised  

 

  اندونيسيا ، لوزراعيين فى بنجوورشة عمل حول البطاطا التكنوحيوية للمزارعين والمسئولين ال

وأنظمتھا فى اندونيسيا " للمزارعيين والمسئولين  سعقدت ورشة عمل حول " دور التكنولوجيا الحيوية فى مجال تربية البطاط
. وشملت المواضيع التJى غطتھJا ورشJة ٢٠١٣سبتمبر  ١٧اطعة بنجكولو يوم وافتتحھا رئيس المكتب الزراعى لمقحكوميين ال

دونيسJى ،  من خ2ل التربية التقليدية بواسطة السيد كوسمانا من معھد بحوث الخضJروات ا�ن ستحسين إنتاجية البطاط :العمل
،  ومنتجات التكنولوجيJا الحيويJة وأنظمتھJا فJى أندونيسJيا وذلJك للJدكتور فى تطوير أصناف البطاطس تطبيقات البيوتكنولوجي

 Bauعلى الترتيب . رحب السيد ايJدى نيفيJان ، رئJيس جامعJة  ICABIOGRADھيرمان من دنيار امبارواتى والبروفسير م . 

للتطبيقات الزراعية من بنجكولو بالمشJاركين وأكJد أن التكنولوجيJا الحيويJة قJد باتJت أمJراً ضJرورياً خصوصJاً فJى بنجكولJو .  
واحJدة مJن المنتجJات ا�وليJة فJى اندونيسJيا وذلJك اندونيسيا صنف من البطاطا الحمراء والتى مJن المتوقJع أن يكJون يوجد فى 

  بمجرد أن يتم دمج الصفات الجديدة لزيادة انتاجيتھا .



وأعرب المشاركون أيضاً عن حماسھم نحو تطبيق محاصيل التكنولوجيا الحيوية ، أيد المزارعون المشJاركون تمامJاً فكJرة أن 
وكذلك لزيادة دخلھم . وآمل المزارعون أن  ستحسين محصول البطاط التكنولوجيا الحيوية يمكن أن تكون أداة لمساعدتھم على

مJن المJJزارعين والمسJJئولين  ٤٥.  جمعJJت ورشJة العمJJل قريJبلالحيويJة يمكJJن تسJويقھا فJJى المسJJتقبل ا سأن محصJول البطJJاط
وذلك  (ABSPII) الزراعيين من ث2ث مناطق فى مقاطعة بنجكولو من خ2ل تمويل مشروع دعم التكنولوجيا الحيوية الزراعية

  . SEAMEO BIOTROPو  ISAAAو  ICABIOGRADبالتعاون مع مكتب تكنولوجيا المعلومات فى أندونيسيا ومنظمات 

لمزيد من التفاصيل يمكنك التواصل مع ديوى سوريانى فى مكتJب تكنولوجيJا المعلومJات �ندونيسJى عبJر البريJد ا�ليكترونJى 
cattleyavanda@gmail.com .  
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  أوروبا

  علماء فى ا)تحاد الوروبى تدعم ادانة تقرير بحث على " اعادة التفكير " فى الكائنات المعدلة وراثياً  ةكبير

. خلص  (EASAC)مانشره المجلس ا�ستشارى العلمى ا�كاديمى ا�وروبى  ،انا جروفر ،ا�تحاد ا�وروبى علماء ةدت كبيريا

علمية واقتصادية واجتماعية خطيرة لسياسة ا�تحاد ا�وروبJى الحاليJة نحJو المحاصJيل المعدلJة وراثيJاً  إلى " عواقب  التقرير
وجاء فيھا أيضاً أن الدول ا�وروبيJة يجJب عليھJا " إعJادة التفكيJر " فJى رفضJھا علJى نطJاق واسJع لJرفض ھJذه التكنولوجيJا . 

  . EASACوأعربت جلوفر عن تأييدھا الكامل لبيان 

أكثر خطورة من تقنيات التربيJة التقليديJة وھJذا مJا أكدتJه ا�Tف مJن " � يوجد أى دليل على أن تكنولوجيات التعديل الوراثى 
المشاريع البحثية . من وجھة نظرى فإنه يمكن للمستھلكين أن يؤمنوا با�دلة الواضحة التى تثبت أن التكنولوجيا الحيوية ليست 

اسھاماً كبيراً فى ھذا الجدل �نه يعبر عن رأى عدد  EASACيمثل تقرير  .ات الناتجة عن التربية التقليديةنباتأكثر خطورة من ال

  من أھم العلماء البارزين فى أوروبا "

  تلقت الدراسة دعماً من ا�كاديميات الوطنية لجميع الدول ا�عضاء فى ا�تحاد ا�وروبى باGضافة الى النرويج وسويسرا .

policymaking/chief-http://www.euractiv.com/science-ن مطالعة تفاصJيل ھJذا الخبJر عبJر الJرابط يمك

530693-news-damning-backs-scientist-eu .  

 

   MON810الھيئة العامة للرقابة تستنكر منع إيطاليا لتسويق الذره 

فى السوق ، فإن المفوضين ا�وروبيJين قJد طالJب الھيئJة  MON810إيطاليا بخطر طرح الذره المعدلة وراثياً بناء على طلب 

 بالكائنات ةالخاص ت اللجنةإعتبر تقييم الوثائق المقدمه من إيطاليا بھذا الشأن.أن ب ٢٠١٣مايو  ٢٩فى  (EFSA)العامة للرقابة 

لمعدلة وراثياً فى ھيئة س2مة الغذاء ا�وروبية أن المخاوف التى أثارتھا ايطاليا قJد جJاءت نتيجJة لمعطيJات علمييJة حديثJة تJم ا
  نشرھا فى بعض الدوريات العلمية .

وبية ، فإنه قد تم دراسة جميع الجوانب المتعلقة بصحة ا�نسان والحيوان والبيئة  التJى أثارتھJا ووفقاً لھيئة س2مة الغذاء ا�ور
.  MON810 الJذرة المعدلJة وراثيJاً الكائنJات المعدلJة وراثيJاً والخاصJة بالخJاص  للجنJةايطاليا بالفعل وذلك فJى دراسJة سJابقة 

أوالحيJوان أو البيئJة والتJى تسJتدعى تطبيJق ن وبالتالى ، فإنه ليست ھناك أدلة محددة على وجJود أى خطJر علJى صJحة ا�نسJا
بشأن دعم اتخاذ إجراء طJارئ لمواجھJة أخطJار تتعلJق با�نسJان أو  ١٨٢٩/٢٠٠٣من �ئحة ا�تحاد ا�وروبى رقم  ٣٤المادة 

  . MON810الحيوان أو البيئة والتى من شأنھا أن تبطل التقيمات السابقة حول خطر الذره 

   http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3371.htm ابعة الرابطلمزيد من التفاصيل يمكنك مت

 



  نصف قرن من تأخير غير مبرر نحو موافقة ا)تحاد ا�وروبى على تداول المنتجات المعدلة وراثياً 

توضح وثيقة صادره عن محكمة العدل ل[تحاد ا�وروبى ( محكمة العدل ا�وروبية ) أن " المفوضية ا�وروبية قد فشلت فJى 
اد ا�وروبى نحو ا�ط2ق المتعمد فى البيئة للكائنات المعدلة وراثياً ،  وبإمتناعھا عن أن الوفاء بالتزاماتھا بموجب قوانين ا�تح

بممارسJة الص2Jحيات المخولJة تقدم إلى المجلس إقتراحاً يتعلق بالتJدابير الواجJب تخاذھJا فJى وضJع اجJراءات تسJمح للخبJراء 
  ".للجنة

منتجات المحاصيل المعدلة وراثياً �تزال بحاجة إلى تقييم من قبJل من  ٥٠فإن وحتى ھذه اللحظة يوجد  Europa Bioوفقاً لـ 

محصو�ً أخر ينتظرون قرار اللجنة والدول ا�عضاء . � يعتبر ھذا التJأخير راجعJاً  ٢١الرابطة ا�وروبية لس2مة ا�غذية و 
معJJايير تقيJJيم المخJJاطر فJJى اGتحJJاد إلJJى القضJJايا المتعلقJJة بالس2JJمة ا�حيائيJJة Tن معظJJم ھJJذه المحاصJJيل قJJد تعرضJJت بالفعJJل ل

  ا�وروبى ،  وتمت الموافقة عليھا فى عدد من البلدان ا�خرى .

يمكJن التبئJو بJه ، وقابJل للتطبيJق وذلJك بالنسJبة للموافقJة علJى وبالتالى فإن ا�تحاد ا�وروبى يحتاج إلى نظام قJائم علJى العلJم 
  انين ا�تحاد ا�وروبى بھذا الشأن  .تطبيقات الكائنات المعدلة وراثياً مع ا�متثال بقو

undue-century-p://www.europabio.org/positions/halfhtt-أنظر الخبر ا�صلى عبر الرابط 

products-gm-approval-eu-delays .  

 ويمكن مطالعة المستند ا�صلى الصادر من محكمة العدل ا�وروبية عبر الرابط
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex

=1&part=1&mode=req&docid=142241&occ=first&dir=&cid=905564  

 

  فريق بحثى يكتشف كيفية تأثير درجة الحراره على وقت اPزھار

اجنينج اثنJين مJن الجينJات فJب2نJك لتطJوير علJم ا�حيJاء فJى تJوبنجن ودرس فريق بحثى من الباحثين بقيادة باحث معھد ماكس 
 FLMركJJز الفريJJق البحثJJي علJJي  جينJJين  فJJى اسJJتجابة لدرجJJة  الحJJرارة المحيطJJة بھJJا .الرئيسJJية التJJى تJJنظم وقJJت اGزھJJار 

(FOWERING LOCUS N)  وSVP (SHORT VEGETATIVE PHASE) . جينFLM  يمكن أن يعبر عن عدد من البروتينات

من الجين فإنه �  mRNA. بعد أن يتم إنتاج  (alternative splicing)الربط البديل  و قصالالمختلفة عن طريق عملية تسمى 

تتعرض . بالنسبة للجينات التى استبعادھايتم ترجمته مباشرة الى بروتين ، بد�ً من ذلك فإن قطعة واحدة أو عدد من القطع يتم 
المختلفJة وبالتJالى فإنJه مJن  mRNAممJا ينJتج عنJه عJدد مJن جزيئJات ، يمكن أن يحدث ذلJك بعJدة طJرق، البديل الربطو قصلل

  الممكن أن ينتج أكثر من بروتين .

  FLM-β  ،FLMδفى نبات ا�رابيدوبسيس فإن ھناك منتجين أساسيين لعملية ا�نقسام يشار اليھما بJـ  FLMوفى حالة جين الـ 

ؤدي الJي إنتJاج عنJد درجJات الحJرارة المنخفضJة يFLM  J الJـ  ينجJوقد أظھرت التجارب التJى أجريJت فJى تJوبنجن أن نشJاط 

FLM-β .  ومع ارتفاع درجات الحرارة فإن مستوياتFLM-β   ينخفض ويزداد بالتالى التعبير عنFLMδ  قال ديفيد بوز .– 

  ساعة ". ٢٤غضون  فيضبط ت FLMم فإن نسبة °٢٧-١٦الباحث ا�ول فى الدراسة " عند ارتفاع درجات الحرارة من 

تفاصيل حول ھذا البحث يمكن قراءة البيان الصحفى المشترك عبر الرابط لمزيد من ال
-Planck-Max-bloom-to-not-or-bloom-http://www.wageningenur.nl/en/show/To

temperature.htm-by-affected-is-etim-flowering-how-discover-researchers .  
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  العلمي البحث

  

  تمنح تحم@ً لنقص المياه AtDREB1A/CBF3الطماطم التكنوحيوية التى تعبر عن 



مJن  AtDREB1A/CBF3أظھرت دراسة الطماطم التكنوحيوية التى تفرط فى التعبير عن عامل النسخ الذى يشJفر عJن الجJين 

ات ا�ربيدوبيسيس ثاليانا قد أظھJرت أنشJطة أعلJى بكثيJر مJن ا�نزيمJات المضJادة ل&كسJدة عنJدما يتعJرض النبJات لظJروف نب
  الجفاف .

أظھرت نباتات الطماطم التكنوحيوية ،  عند تعرضھا لنقص المياه ، تركيزات أقل من بيروكسJيد الھيJدروجين وقامJت بتكJوين 
بنباتات الطماطم غير المعدلة وراثياً تحت نفJس الظJروف وھJو مJايعنى ضJمناً تقليJل مJن  سوبرأوكسيداينون ،  وذلك بالمقارنة

أنواع ا�كسجين التفاعلية .  سجل الباحثون زيادة كبيرة فى أنشطة اGنزيمات المضJادة ل&كسJدة : ديسJموتاز سJوبر برأوكسJيد 
(SOD)  ات2زJJالك ،(CAT)  كوريبكJJيدات ا�سJJببروكس ،(APX) انيونJJدكتيز  ،  جلوتJJري(GR)  دكيتزJJكوبات ريJJديھدرواس  ،

(DHAR)    و مونوديھيدروأسكوريات ريداكتيز(MDHAR)  .  

وكانت ھناك أيضJاً تركيJزات أعلJى مJن خمJض ا�سJكوريبك ومJن الجلوتJاثيون فJى نباتJات الطمJاطم التكنوحيويJة فJى ظJروف 
  ا�ستجابة المضادة ل&كسدة . الجفاف وظھر ذلك بوضوح فى تقليل إجھاد ا�كسدة والذى ينتج عن تفعيل

يمكنك مطالعة المقال البحثى عبر الرابط 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942813001617 .  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

   Cry 1Aa3تطوير باذنجان مقاوم لحفار الساق والثمار باستخدام الجين 

إلى  Cry 1Aa3قام علماء من المعھد الھندى لبحوث الخضروات با�شتراك مع آخرين من جامعة ماناراس ھندو بإدخال الجين 

عن طريق النقل الوراثى بإستخدام ا�جروباكتيريم وذلك بھدف إنتاج  (Cu.Kashi Taru)الباذنجان والصنف كاش تارو نباتات 

  نباتات باذنجان مقاومة لحفار الساق والثمار.

فJى النباتJات المعدلJة وراثيJاً .  وأظھJر تحليJل  Cry 1Aa3وتحليJل سJوزرن وجJود الجJين  (PCR)أكد تفاعل البلمرة المتسلسل 

ELISA  . ًأدى التعبير عن بروتين الـ وجود البروتين فى ا�وراق والثمار للنباتات المعدلة وراثياCry  فى الثمار وا�وراق إلى

أكJدت نتJJائج الدراسJة أن اسJتخدام ھJذه الخطJJوط المقاومJة يمكJن أن تقلJJل  .ت مقاومJة ضJJد حفJار السJاق وا�وراقاكتسJاب النبJا
  وبالتالى المساھمة فى خلق بيئة أكثر أمناً . EFSBمككافحة الـ استخدام المبيدات المستھلكة ل

يمكن قراءة الملخص البحثى للدراسة عبر الرابط 
  . http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026121941300152Xالليكترونى
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  ما وراء كروب بيو تك

 Roundworm دودة ا)لتھابات يحارب BT الـ  بروتين  

 بكتيريا من بروتين وھو ،Cry5B فعالية ،الزراعية بحاثا� خدمة  - USDAوزارة الزراعة ا�مريكية  من العلماء اختبر
. . (Ascaris suum) الخنازير التي تصيب كبيرةال roundwormالـ  لديدان مضاد رعتبوي ،سيرانجينسن باسيلوس التربة

 في والتقليدية، العضوية الزراعة على وبنجاح واسع نطاق على تستخدم الفقارياتعلي  آمنة بروتينات ھي Btالـ  البروتينات
 .الحشرية اTفات لقتل مكافحة وبرامج وراثيا، المعدلة الغذائية وغير الغذائية المحاصيل

 يمكن البروتين ھذاو Cry5B بـ  ترتبط التيفي ا�معاء و مستقب2ت لھا خنزيرلل roundworm دودة أن ثا�بحا أظھرت
  القضاءما يقرب من  إلى الفم طريق عن Cry5B تناول أدى ذلك، على ع2وة. بيئةال فيالكاملة  طوروال اليرقات قتلي أن

 roundworm(A. lumbricoides) مع من ناحية القرابة وثيقا طارتبذة ا  A. suumحيث ان . العدوى علي كام2ً 
  .البشر في الدودة التھابات لع2ج استخدامھا يمكن محتملة بروتين ھو Cry5Bلذلك فان  ،اGنسان�معاء 



  /http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3688533 البحوث عن المزيد قراءةل
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   Ashالـ  شجرةل المجمع جينومال صدروني علماء

 Ash شجرةلالجينوم المجمع  واصدرا (QMUL) لندن في ماري كوين جامعة و الحيوية CLC في الباحثين من فريق
 السكان دمرت كماصاح اGف ويأتي. البريطانية Ash شجرة الجينوم مشروع من كجزء ، Fraxinus excelsior ،ا�وروبية

 عام في المتحدة المملكة و الدنمارك إلى امتدت والتي الرماد، الفطر السقم قبل من أوروبا أنحاء جميع في الرماد أشجار من
 . التوالي على ، ٢٠١٢ و ٢٠٠٣

 عشر أنتجت ،الذاتي التلقيح من ذرية ھي التي الشجرة تسلسلقراءة ل جدا محظوظين كنا"   يزباج ريتشارد .د محاضرال الق
 يالزيجوت تغايرال بسبب ، بثمن يقدر � مصدرا اTن ھي الشجرة. أكسفورد جامعة منبوشير  ديفيد قبل من ،سابقة سنوات

 ."تباين أكثر شجرة في ممكنا كان مما ناكثر مالمنخقض مما يسمح بامكانية تجمع الجينوم بكفاءة 

 موقع بمكن تحميل اخر تجمع للجينوم من. ٢٠١٣ يناير في)  Ash  )BATGالـ  شجرة لجينوم البريطاني المشروع بدأ
BATG من علي الرابط http://www.ashgenome.org  .علي  الصحفي البيان قراءة يرجى ، المعلومات من لمزيد
 //:ash-assemble-scientists-uk-and-bio-www.marketwatch.com/story/clchttp-:التاليالرابط 

26-09-2013-genome-tree  
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