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  عالمًيا

  يوم الغذاء العالمى يركز على نظم الغذاء المستدام

ھو " النظم الغذائية المستدامه لLمن الغذائى  ٢٠١٣أكتوبر  ١٦سوف يكون محور ا;حتفال بيوم الغذاء العالمى لھذا العام فى 

يتكون النظام الغذائى من البيئة والمؤسسات والعمليات التى ينطوى عليھا ا;نتاج الزراعى والتسويق،  كل جزء من  .والتغذية "

إمكانيQة حصQول المسQتھلك علQى  النظام الغذائى يؤثر على توافر وسھولة الوصول إلى العديد من ا7طعمة المغذية وكذلك على

  .غذاء صحى

مليون شخص يعانون من سوء التغذية المزمن  ٨٧٠،  فإنه يوجد حوالى (FAO)وفقاً لمنظمة ا7غذية والزراعة لLمم المتحدة 

إدارة فى متكاملة من أجل معالجة سوء التغذية،  فإنه من المھم إتخاذ إجراءات حازمة  . ٢٠١٢فى جميع أنحاء العالم فى عام 

  -الموارد الطبيعية المتاحة فى مجال الصحة العامQة والتعلQيم وعلQى نطQاق أوسQع فQى مجQال السياسQة . وشQدد خوسQيه داسQيلفا  

المدير العام لمنظمة ا7غذية والزراعة فى رسالته بمناسبة يوم الغذاء العالمى اننا نحتاج إلى ضمان الحصول على الغذاء على 

ا إلى القضاء على الھدر الغذائى وتقزم ا7طفال فى الوقت نفسه نحتاج أن تضاعف إنتاجية اصحاب مدار السنه ،  نحتاج أيض

  الحيازات الصغيرة وا7رباح .

 لقراءة المزيد عن ا;حتفال بيوم الغذاء العالمى عبر الرابط 

http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/ .  

  كما يمكنك مشاھدة فيديو رسالة المدير العام لمنظمة ا7غذية والزراعة عبر الرابط

video/en/?uid=10119&wmode=1-video/detail-http://www.fao.org/news/audio.  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  

   ٢٠٥٠تقرير جديد يحث العالم على تغيير نھجه حتى يستطيع إطعام سكانه فى عام 

إلى  ءالتابع لجامعة تافتس ورقة عمل جنبا إلى جنب مع تقرير أكشن ايد " ا;رتقا (GDAE)نشر معھد التنمية العالمية والبيئة  

مدير برنامج البحوث والسياسات   -" تساءل تيموثى وايز٢٠٥٠مستوى التحدى : تغيير النھج حتى يمكن اطعام العالم فى عام 

؟"  وذلQQك إذا ٢٠٥٠يع إطعQQام العQQالم فQQى عQQام نسQQتطفQQى جامعQQة تQQافتس،  معھQQد التنميQQة العالميQQة والبيئQQة فQQى ورقQQة العمQQل "ھQQل 

قد  خاطئةماوضعنا فى اZعتبار أن الدعاوى التى تنادى الى حتمية مضاعفة إنتاج ا7غذية فى العالم انما ھى قائمة على تنبؤات 

واتجاھات الطلب على ثوقية ;مدادات الغذاء الحالية ،  ومؤشرات ا;نتاجية وعفا عليھا الزمن أو معيبة.  تشير تقديرات أكثر م

وذلQك بحلQول  ٢٠٠٧-٢٠٠٥% عن تلك المسجله فQى عQام ٦٠ورة الحاجة الى زيادة ا;نتاج الزراعى بنسبة رى ضال  ا7غذية

  إلى مضاعفة ا;نتاج العالمى . ھادفة،  وھى تقديرات بعيدة كل البعد عن الدعوات السابقة وال٢٠٥٠العام 

عEف لكQن إلQى الوقQود ا7غذية أو ا7ذھب إلى ا;ستھEك كتنتاج الزراعى فى العالم ; فإن حصة متزايدة من ا; ،وفقا لـ وايز

يسية بمQا ئقال أنه يرى أن التنبؤات ا;قتصادية السابقة قد فشلت فى توجيه قرار سليم بشأن العديد من المتغيرات الر  .الحيوى

سQتھداف لEسQتثمارات الزراعيQة،  اھQدار وتلQف ا7غذيQة،  ا; وضQعف فى ذلك التوسع فى استخدام الوقود الحيوى، عQدم كفايQة

  وتغير المناخ وذلك على نحو كاف .



 لمزيQQQQQQد مQQQQQQن التفاصQQQQQQيل حQQQQQQول ھQQQQQQذا التقريQQQQQQر ولقQQQQQQراءة البيQQQQQQان الصQQQQQQحفى ،  برجQQQQQQاء مطالعQQQQQQة الQQQQQQرابط الليكترونـQQQQQQـى

http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/FeedWorld2050.html.  

 من الرابط :  GDAEيمكن إنزال ورقه عمل الـ 

04WiseFeedWorld2050.pdf-http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/13 

  كما يتوافر تقرير أكشن ايد عبر الرابط

g_to_challenge.pdfhttp://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/ActionAid_risin  
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  أكتشاف آلية لكيفية حدوث المناعة النباتية الطبيعية

فى تعاون وثيق مع علماء صQينين فQى جامعQة تسQيتغھوا وا7كاديميQة  ،(TSL)كشف باحثون فى مختبر سينسبرى فى النرويج 

  الصينية للعلوم فى بكين وللمرة ا7ولى،  النقاب عن كيف يمكن لمستقبEت المناعة إكساب النباتات مناعة طبيعية ضد البكتريا.

علQى بQروتين فEجQيEت  FLS2 أكتشف الفريق ا^ليات الجزيئيQة والتQى يمكQن خEلھQا أن يتعQرف مسQتقبل نبQاتى يعQرف باسQم

- مما يؤدى إلى تفعيل مساعد FLS2البكتريا والذى يمكن من خEله أن تتحرك البكتريا .  يرتبط الفEجيلين مباشرة بالمستقبل 

للبحث آثار ھامه لتطوير مقاومة واسعة لLمQراض فQى المحاصQيل .  ولتفعيل ا;ستجابة المناعية. يعمل كمتطلب مستقبل نباتى 

بQر ا7ثQر علQى ي،  البروفسيور سيربل زيبفيل " تفتح ھذه المعلومات آفاقاً جديدة والتى سيكون لھQا كTSLكبير العلماء فى قال 

  .ندسة مقاومة دقيقة فى المحاصيل "إنتاج المحاصيل فى جميع أنحاء العالم، حيث أنه يمدنا بالمعرفة الدقيقة لنتمكن من ھ

ولقQQQQراءة المقQQQQال الصQQQQحفى لمختبQQQQر سينسQQQQبرى ،  يمكنQQQQك متابعQQQQة الQQQQرابط   لمزيQQQQد مQQQQن التفاصQQQQيل حQQQQول ھQQQQذا البحQQQQث ،

http://www.tsl.ac.uk/czproct.html .  

" وھQQQQQQQQى متQQQQQQQQوافره عبQQQQQQQQر الQQQQQQQQرابط اZلكترونQQQQQQQQى  ScienceنشQQQQQQQQرت نتQQQQQQQQائج الدراسQQQQQQQQة فQQQQQQQQى الدوريQQQQQQQQة العلميQQQQQQQQة 

http://www.sciencemag.org/content/early/2013/10/09/science.1243825.  
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  أفريقيا

  وراثياً فى افريقيادراسة توضح آراء أصحاب المصلحة ومواقفھم بشأن الكائنات المعدله 

 أجريت دراسة فى ستة بلدان أفريقية لدراسة آراء أصQحاب المصQلحة فيمQا يتعلQق بتطQوير وتنظQيم المحاصQيل المعدلQة وراثيQاً.

كشQفت   .شخصQاً مQن جنQوب أفريقيQا وكينيQا، مصQر، تQونس،  غانQا ونيجيريQا ٣٠٥ ردود المقابلQة الشخصQية لQـ شملت الدراسة

أصQحاب المصQلحة  كل مQن كما كشفت دور –تواجه تطوير ا7طر التنظيمية لقوانين للسEمة ا7حيائية الدراسة التحديات التى 

رور المحاصيل المعدلة وراثياً عبر البلدان ا7فريقيQة.  كمQا كشQفت الدراسQة أن بعQض الQدول قQد تلجQأ إلQى مالفردية فى تسھيل 

دلQة وراثيQاً حيQث سQيتم اعتمQاد القطQن المعQدل وراثيQاً أو;ً يليQه ;عتمQاد المحاصQيل لمع (F3)علف غذاء  –استراتيجية  الياف 

لمعدلQة وراثيQاً المحاصيل المعدلQة وراثيQاً كعلQف للماشQية علQى أن تخضQع لجميQع التقييمQات الEزمQة وذلQك قبQل إنتQاج ا7غذيQة ا

ارة المخاطر) وذلك فى ضوء . اتجه تركيز عدد كبير من أصحاب المصلحة على تحليل المخاطر (تقييم وادلEستھEك ا^دمى



تقييم المخاطر على غرار النموذج لا;مكانيات المحدودة ، ا;فتقار الى الخبرة العملية واZھتمام الشعبى، وتشجيع نھج مركزية 

  . (EFSA)ا7وروبى لسلطات سEمة ا7غذية ا7وروبية 

   لقراءة المزيد عن نتائج الدراسة يمكنك متابعة الرابط

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919213001346 .  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ

  فى أفريقيا يتبرع لدعم وتعزيز البحوث الزراعية AFDBبنك التنمية ا�فريقى 

مليون دو;ر لشركات ا7بحاث فى أفريقيا وذلك لمساعدتھا على تنفيذ مشاريع تھدف إلى  ٦٣يتبرع البنك ا7فريقى للتنمية بمبلغ 

. وقد صرح فريدى كويسيجا ممثل البنك ا7فريقQى للتنميQة فQى زامبيQا بQأن الزراعQة المعتمQدة تعزيز ا;نتاج الزراعى فى القارة

ت دائمة أمراً حيوياً فى تعزيز ا7من الغذاء فى جميع أنحاء القارة، وبالتالى فإن البنك ا7فريقQى للتنميQة قQام بھQذا على العلم كان

التبرع 7فريقيQا ZجQراء البحQوث مQن أجQل تعزيQز اZنتQاج .  وأضQاف كويسQيجا أن ھQذه ا7بحQاث تتنQاول عQدداً مQن المحاصQيل 

مستوى سقوط ا7مطار مثل فول الصويا والفول وذلك بھQدف زيQادة اZنتQاج وتعزيQز المختلفة التى ; تعتمد بشكل رئيسى على 

  ا7من الغذائى فى القاره .

http://www.africanfarming.net/crops/agriculture/afdb-يمكنك مراجعة المقال ا7صلى عبر الرابط 

research-agricultural-in-63mn-us-invests . 
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  ا�مريكتين

  كعوامل مؤثرة لمنع إنخفاض إنتاجية القمح Epigenetic جينيةB تحديد عوامل 

قد تقدم أفكQاراً  (epigenetic)جينية  ; بجانب العوامل الوراثية فإن ھناك عواملوجد علماء من جامعة ماكغيل فى كندا أنه 

لنضQQج مQQا قبQQل الحصQQاد انعكاسQQات اقتصQQادية ھامQQه لوالتQQى تنتشQQر فQQى نبQQات القمQQح،  (PHS)لتجنQQب نضQQج مQQا قبQQل الحصQQاد 

  اولة ايجاد حل لھا.للمزارعين فى جميع أنحاء العالم والتى عكف العلماء ما; يقل عن عقدين من الزمان لمح

الجين الرئيسى والذى يعمل  –وقد حدد الفريق البحثى من قسم العلوم النباتية بجامعة ماكغيل بقيادة البروفسير جاسويندر سينغ 

Zق اQن طريQا عQدة إمQار الزائQى نبمثابة المفتاح لتحديد كيف يمكن لنبات معين أن يستجيب الى الرطوبة العالية أو ا7مطQات فQب

-ARGONAUTE4كر (من خEل نضج ماقبل الحصاد) أم ;.  يوجد ھذا المفتاح فى أحد الجينات الرئيسية ويسمى وقت مب

اسQQتطاع الفريQQق اتمQQام ھQQذا ا;كتشQQاف مQQن خEQQل اسQQتخدام  .DNA (RdDM)المعتمQQد علQQي الQQـ  RNAميثلQQة الQQـ  فQQى دورة 9

ومن ثم مقارنة الطرق التى  ARGONAUTE4-9نه من مجموعة متنوعة من ا7دوات الجينية والجزيئية لتحديد جينات معي

  لنضج ما قبل الحصاد .لن ھذه الجينات فى كل من أصناف القمح المقاومة والحساسة عيتم بھا التعبير 

  يمكنك متابعة البيان الصحفى لجامعة ماكجيل عبر الرابط



 -wheat-save-should-discovery-http://www.mcgill.ca/medicine/channels/news/mcgill

231037-millions-farmers .  

  ] ةھذه المقالرسال لصديق | تقييم إ [

  صنف جديد من فول الصويا المقاوم للحشرات تحت التقييم بغرض التسويق

 BT الـ طورت شركة داواجروسنسيس صنف جديد من فول الصويا المقاوم للحشرات والذى يتميز بوجود أثنين من بروتينات

 صQنفال. ويعتبر ھQذا الصQنف مQن فQول الصQويا ھQو Lepidopteraعائلة الـ المعدلة وراثياً لزيادة المقاومة ضد حشرات من 

م تقQديم ھQذا الصQنف الQى السQلطات تQيمه للحصول على الموافقة بالتسويق وھو يحمل اثنين من البروتينQات. ييتم تق ا;ول الذي

خيص التنظيمية للحصول على موافقه على تسويقه فى البلQدان التQى تسQتخدم فQول الصQويا كغQذاء وذلQك كجQزء مQن عمليQة التQر

  العالمية.  ويتم إستھداف تسويق ھذا الصنف فى المقام ا7ول فى أمريكا الجنوبية .

  يمكنك قراءة المقال ا7صلى عبر الرابط 

-advancing-agrosciences-http://www.biofuelsdigest.com/biobased/2013/10/08/dow

trait/-soybean-resistant-insect-novel .  
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  الھادئ والمحيط آسيا

FSANZ (لوسيرن) المعدل وراثياً  دعو الجمھور لتقديم طلبات حول صنف البرسيمت  

 مQن المشQتقة ا7غذيQة للسQماح للبلQدان الغذائيQة معQاييركود  لتغيير الطلبات لتقديم والجمھور الصناعة من الطلبات لتقديم ودعت

  وراثيا المعدلة البرسيم

الكQود طلبات من رجال الصQناعة والجمھQور للمطالبQة بتغييQر اللتقديم  (FSANZ)نيوزلندا للمعايير الغذائية  –دعت استراليا 

،  L(Alfalfa)غذية فى البEد وذلك للسماح بدخول اللوسيرن المعدل وراثياً. ويعرف اللوسيرن أيضاً باسQم الQف الفQا القياسي ل

طور ستيف ماك كوتشون الطلب المقدم ن م ،FSANZ للـ ويستخدم كأحد محاصيل العلف الھامه.  وقد عزز الرئيس التنفيذى

قQائEً أن المQزارعين سQوف يسQتفيدون مQن زيQادة اZنتاجيQة مQن   -اسQتراليا  ،  شQركة مونسQاتتوصنف اللوسيرن المعQدل وراثيQاً 

لم تحدد تھديداً للصحة العامة أو أى مخاوف تتعلق بالسEمة بالنسبة  FSANZالمراعى لحيوانات الرعى .  وقال " أن تقنيات 

اعة والمجتمع للتقدم بمقترحاتھم بشأن الصحة العامه ورجال الصنتخصصين للمستھلكين " وأصدر دعوة للھيئات الحكومية ،  م

  . ٢٠١٣نوفمبر  ١٩ھذا اZقتراح .  آخر موعد لتقديم الطلبات ھو يوم 

  لمزيد من المعلومات ،  يرجى قراءة البيان الصحفى على العنوان التالى 

-lucerne-GM-on-submissions-for-http://www.foodstandards.gov.au/media/Pages/Call

application.aspx.  
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  تحتاج المحاصيل المعدلة وراثياً إلى إطار قانونى حتى يمكن زراعتھا فى فيتنام

، الدكتور لولونغ دينه أنه يجب على فيتنام المبادرة الى وضع إطار قانونى مEئم لتوجيه فيتنام للوراثة الزراعيةير معھد قال مد

قQدت فQى فQى مجمQل حديثQة فQى ورشQة عمQل استشQارية ع .فى إنتاج الغذاء (GMO)زراعة واستخدام الكائنات المعدله وراثياً 

أن ھناك حاجQه لمسQاعدة الحكومQة علQى إدارة اسQتخدام وتطQوير الكائنQات ،  فإن لونغ قد أوضح ٢٠١٣أكتوبر  ٩العاصمة فى 

  المعدلة وراثياً وكذلك وضع معايير قانونية للبحث العلمى .

كما اعتمدت ورشة العمل أيضاً مشروعاً للتعميم على إجراءات المصادقة على الكائنQات المعدلQة وراثيQاً المسQتخدمة فQى إنتQاج 

ية .  وقال لونج " فى الواقع فإن الكائنات المعلة وراثياً تستخدم فى بEدنا منذ حوالى عشرة أعوام ،  ا7غذية وا7عEف الحيوان

ومع ذلك، فإن تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحيوية فى إنتاج محاصيل معدلة وراثياً ما زالت تمر بمرحلة التجارب الميدانية لتقييم 

ورشة العمQل عQن دعمھQم للمحاصQيل المعدلQة وراثيQاً كنمQوذج فعQال نحQو انتاجيQة وأعرب المشاركون فى  .الكفاءة والمخاطر "

  زراعية عالية ، لكنھم اعترفوا أن ا7مر يتطلب تطبيقات " زكية " وذلك فى الظروف المناسبة.

Qد شQل 7حQى ا7قQتوفياً علQون مسQرطيين :بموجب المشروع المقترح ،  فإن يجب على أى من المحاصيل المعدلة وراثياً أن يك 

أو;  :  يجب أن يستوفى فى جميع الشروط ;ستخدامه فى ا7غذية أو ا7عEف الحيوانية ، كما يجب أن ; تشQكل أى مخQاطر 

على صحة ا;نسان أو الحيوان ،  ثانياً، يجب استخدام المحاصيل المعدلة وراثياً فى خمسة بلدان غيرھQا علQى ا7قQل كغQذاء أو 

  يشكل أى مخاطر فى أسواق تلك الدول .كعلف للحيوانات،  دون أن 

 crops-http://vietnamnews.vn/society/246169/gm-يمكنQك اZطEQع علQى التقريQQر الكامQل عبQر الQQرابط 

growth.html-for-kframewor-legal-need.  
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ICRISAT تقدم تدريباً لى إدارة بنك الجينات  

المQQواد دورة تدريبيQQة عQQن إدارة  (ICRISAT)أجQQرى المعھQQد الQQدولى لبحQQوث المحاصQQيل فQQى المنQQاطق المداريQQة شQQبة القاحلQQة 

بنك للجينات فى جميع أنحاء افريقيا  ١٥شارك ممثلون من  .٢٠١٣أكتوبر  ١٢-٧ فى الفترة منجينات الوراثية النباتية وبنك ال

  المادة الوراثية وإستخدامھا. حفظآسيا فى التدريب والذى تناول أحدث التقنيات وا7ساليب فى 

د الجينية على استخدام الموار تركزت الدورة التدريبية على كفاءة الحفاظ على ا7صول الوراثية فى بنوك الجينات،  كما شجع

فى برامج تحسين المحاصيل،  والتوعية على كيفية الوصQول إلQى المQوارد النباتيQة الوراثيQة فQى ضQوء المعاھQدة الدوليQة بشQأن 

  .ة الوراثية عبر الحدود الجغرافيةوعلى القيود على حركة الماد (ITPGREA)الموارد الوراثية النباتية لLغذية والزراعة 

ھQQQQQد الQQQQQدولى لبحQQQQQوث المحاصQQQQQيل فQQQQQى المنQQQQQاطق المداريQQQQQة شQQQQQبه القاحلQQQQQة عبQQQQQر الQQQQQرابط انظQQQQQر البيQQQQQان الصQQQQQحفى للمع

news/happenings/happenings1592.htm#2-http://www.icrisat.org/newsroom/latest .  
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  أوروبا

  تتطرق لمسألة الشفافيه فى تقييم المخاطر (EFSA)الھيئة ا�وروبية لسKمة ا�غذية 

فQى بارمQا،   ٢٠١٣أكتQوبر  ٣مؤتمراً حول الشفافية فQى تقيQيم المخQاطر فQى  (EFSA)مة ا7غذية Eأعدت الھيئة ا7وروبية لس

ايطاليا. وكان ذلك جزءاً من مبادرة تھدف إلى تسھيل وصQول الجمھQور إلQى البيانQات المسQتخدمه مQن قبQل السQلطات فQى تقيQيم 

الھيئQة ا7وروبيQة لسEQمة ا7غذيQة  المخاطر وتعزيز الشفافية فى عمليات إتخاذ القرارات العلمية. حضر المؤتمر كبار مQوظفى

والعلماء وممثلى الصناعة، والمنظمات غير الحكومية والمحاميين الدوليين وأصحاب المصلحة ا^خرين والذين ناقشوا مختلف 

ھQل  كيف ينبغى أن يترجم عQدم اليقQين الQى اسQتنتاجات بالھيئQة؟ ھل يعنى ا;نفتاح نشر جميع البيانات؟ القضايا وا7سئلة مثل :

  ينبغى لمزيد من اللقاءات العلمية بالھيئة أن تكون مفتوحه أمام المراقبين؟

نقاط الحوار ا7ساسQية فQى المQؤتمر.   ،لخص تيم رادفورد ،  صحفى مستقل ومحرر باب العلوم السابق فى صحيفة الجارديات

بQاريس وبجامعQة نيQورك قولQه "ضQوء  فQى (HEC)إقتبس عن البرتو اليمانو، وھو أستاذ فى القQانون ا7وروبQى بجامعQة ھيQك 

حQق الوصQول الQى  ،الشمس ھو المظھر ا7فضل .. كيف يمكن أن يكون ھناك أى شخص ضد الشQفافية ؟" .  أن مبQدأ ا;نفتQاح

تجاريQة، مQع الوثائق وا7ساس المنطقى أن تكون مطابقة للوائح تأسيس ھيئة سEQمة الغQذاء ا7وروبيQة، أسQئلة عQن الحساسQية ال

كانت ھناك العديد من القيود للتغلب عليھا ولكن الشفافية ومشاركة الجمھور على وجه الخصوص يمكن أن  .ت القائمةاZجراءا

، المسQاھمه فQى فQتح ، فQتح آفاقQاً جديQدة للمسQاءلةتساعد أيضاً ھيئة سEمة الغذاء ا7وروبى فى حل إدعاءات تعQارض المصQالح

Zمة ھيئة وتحويلاءة، تتسم بالكفالتي مستقلة والعامة الدارة واEمن) ا7خرى والوكا;ت ا7وروبي ا;تحاد( ا7وروبية الغذاء س 

  .المعلوماتإدارة  إلى التقنية المعلومات مقدمي مجرد

transparency-http://www.efsa.europa.eu/en/131003-يمكنQQQك قQQQراءة البيQQQان الصQQQحفى عبQQQر الQQQرابط 

ra/docs/131003report.pdf .  
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  باترسون تقاتل بشدة من أجل ا�رز الذھبى 

لمملكة المتحدة عن استياءه تجاه المعارضين للمحاصيل المعدلة اوزير البيئة والغذاء والشئون الريفيه ب –أعرب أوين باترسون 

  وراثياً والذين قاموا بتخريب حقول اختبار ا7رز الذھبى وھو ا7رز المعدل وراثياً والغنى بفيتامين ( أ) .

للصبيه الصغار يصابوا بالعمى وأن يموتQوا بسQبب عQدم تقبQل عQدد قليQل مQن النQاس لھQذه " أنه لمن المثير لLشمئزاز أن يسمح 

التكنولوجيا " قال باترسون فى صدد حديثه لcعEQم وأضQاف " أننQى أشQعر با;سQتياء لمQا فعلQوه، أعتقQد أن مايفعلونQه ھQو أمQر 

  على اZطEق". ريرش

وقQال إن قQوانين ا^مQان القياسQية المنظمQة  .ن تحسن البيئQة وتنقQذ ا7رواحكن أويعتقد باترسون أن المحاصيل المعدلة وراثياً يم

  ;نتاجھا تؤھلھا 7ن تكون أكثر أماناً عن مثيلتھا التقليدية .



% مQن إجمQالى المسQاحات ١٢مليون ھكتار وھى المسQاحه التQى تمثQل  ١٧٠مليون مزارع يزرعون أكثر من  ١٧ھناك وقال "

اف مساحة المملكة المتحدة، بالمحاصيل المعدلة وراثيQاً ولQم يتقQدم لQى أى شQخص فQى أى ضععة أالمنزرعة فى العالم ، أى سب

  وقت مضى بأى مشكلة صحية ".

.are-opponents-crop-com/story/1154170/gmhttp://news.sky- يمكنQQك قQQراءة المزيQQد عبQQر الQQرابط

paterson-wicked .  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

  للبناء الضوئي C4إلى  C3عن سلسلة من ا�حداث التى أدت إلى تطور النباتات من  ونكشفعلماء يال

ا7حQداث التQى سQمحت للنباتQات التQى سلسلة من التعاون البحثى الذى يدمج علوم النبات والرياضيات مھد الطريق للكشف عن 

. قQام وليQامز . وقد بدأ ھذا الجھد من قبل الQدكتور بQن ويليQامز والQدكتور ايQان جونسQتونC3من والتي تنبع  C4رة تستخدم دو

من النباتات المختلفة والتى يقوم بعضھا  ٧٣فى  C4من الصفات المعروفه بكونھا ھامه ;تمام دورة  ١٦بتقييم وجود أو غياب 

وجQزء آخQر ممQا يبQدو أنQه  ،فQى التمثيQل الضQوئى C3بينمQا يقQوم الQبعض ا^خQر باسQتخدام ، ثيQل الغQذائىفى التم C4باستخدام 

للمحاكQاه لتقQديم  ا;فتراضQيةللقيام بعملية البناء الضوئى . قام جونستون بتطQوير تقنيQة بايسQيان  C4و  C3يستخدم مزيجاً من 

تQم بنQاء ھQذا النمQوذج باسQتخدام بيانQات تحتQل  .موذجاً يمكن أن يتنبأ بالخطوات المرتبطة بھذه العملية التطوريQة شQديدة التعقيQدن

  . عقده داخل ھذا الفراغ ٦٥ر٥٣٦مع وجود  ١٦مساحة فراغية تساوى 

الى محاصيل تستخدم المسار  C3اء على ھندسة المحاصيل التى تستخدم عمل الباحثون على مسارات تطورية قد تساعد العلم

C4 يل وQذه المحاصQة ھQادة إنتاجيQالموھو ا7كثر كفاءة وينتج عن ذلك زيQى العQذائى فQن الغQالى ا7مQاء . بالتQن للعلمQى يمكQوحت

  .عية التى حدثت فى ا7نواع البريةع التغيرات الطبيتحقيق ذلك فإن عليھم تقليد وتسري

  لقراءة لبيان الصحفى لجامعة كامبردج يمكنك مطالعة البيان الصحفى عبر الرابط

 productivity-crop-increasing-towards-step-http://www.cam.ac.uk/research/news/a .  
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التكنولوجيا الحيوية وذلك لتقليل الفاقد من  جمعية المزارعين اBيرلنديين تدعو ا�تحاد ا�وروبى لتبنى الحلول التى تقدمھا
  المحصول 

 ١١فى متحدثاً فى مؤتمر جمعية حماية البيئة تحت عنوان " مؤتمر تكنولوجيا الكائنات المعدلة وراثياً والذى عقد فى قلعة دبلن 

ھناك عبء علQى س رابطة المزارعين ا7يرلندين الوطنية لمزارعى البطاطس السيد توماس كاربنتر "، قال رئي٢٠١٣أكتوبر 

المجتمع ا7وروبى لدراسة كيفية استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية فى تحقيQق خفQض كبيQر فQى الفقQد فQى إنتاجيQة المحاصQيل 

  .،  كما أنھا أيضاً تساھم فى تقليل المخاطر البيئيةالتى تواجه المزارعينالزراعية الھامه وھى المشكلة 

علQى مQدى السQنوات العشQرين قQد اسQتقر معQدل ا;نتاجيQة للمحاصQيل ا;يرلنديQه الكبQرى مثQل البطQاطس والقمQح وقال كاربنتر "

فQات وا7مQراض والمنQاخ والعوامQل البيئيQة % أمEً بعيداً بسبب ا^٣٠نتاجية بمقدار وبات الوصول الى زيادة فى اZ .الماضية

  وغيرھا ".



بيQدات المتQوافرة ومع الطلب المتزايد على الغذاء مع زيادة القيود البيئية وإذا ماأضفنا إليھم تناقص ترسانة الم، ووفقاً لكارنبتر

ل التى تقدمھا تطبيقات التكنولوجيا الحيوية اد الحلوفإن المسئولية قد باتت على عاتق المجتمع لتطوير وإعتم، لحماية المحاصيل

والتى يمكن أن تحقق فوائد بيئية وكفاءة استخدام أكبر للموارد .  وأضاف أن " ھناك حاجة إلى بحوث مستقلة قوية إلى جانب 

لوجيQا وجود برنQامج تعليمQى مصQمم بشQكل صQحيح لمسQاعدة المسQتھلكين علQى فھQم حقيقQة الفوائQد التQى يمكQن أن توفرھQا التكنو

  .الحيوية

  يمكن قراءة المزيد عبر الرابط 

http://www.ifa.ie/IFAInformation/tabid/586/ctl/Detail/mid/2202/xmid/5926/xmfid/2

/Default.aspx3 .  
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  دراسة تقدم فكرة عن تربية طماطم بنكھة مرغوبة 

. وجQد ذات خصQائص نكھQة معينQه، طم فى إختيQار أصQناف يمكQن تطويرھQايمكن لدراسة حديثة أن تساعد شركات تربية الطما

أن  (CBSG)لQنظم البيولوجيQة مركQز ا، علماء من جامعة فاغينينغين فى ھولندا من خEل دعQم مQن مبQادرة الجينQوم الھولنديQة

  ." أو ; وذلك حسب ذوق الخبراءيةغياب أو وجود إنزيم معين يؤدى إلى الطماطم التى توصف بأنھا " الدخان

مثQل المQواد صنفاً من الطماطم باستخدام الواح الطعم . تم تقييم الطماطم أيضاً طبقاً لمحتوى ا7يQض ( ٩٤درس الباحثون طعم 

طم قQادراً علQى إنتQاج ھQذا وجQد العلمQاء أنQه عنQدما يكQون نبQات الطمQا .أيضاً وطبقQاً لتكQوين الحمQض النQووى) متطايرة الرائحة

;  ية.  وبما أن " طماطم الدخان" إلى مواد أخرى عديمة الطعم والرائحة يةالدخان"  ئ المواد المتطايرة،  فإنه يحول باداZنزيم

،  فQإن الQدخان المتطQاير يمكQن أن يتمررنتيجQة العQض .  وفى ھذه الطمQاطمويل البادئيمكنھا إنتاج ھذا اZنزيم ، فإنه ; يتم تح

  .مضغ مما يؤدى الى الشعور بالنكھةوال

wageningen-http://www.wageningenur.nl/en/news-لمزيQQQQد مQQQQن المعلومQQQQات يمكنQQQQك مطالعQQQQة لQQQQرابط 

-missing-one-by-caused-is-tomatoes-smoky-of-taste-unique-ur/Show/The

enzyme.htm .  
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 العلمي البحث

  علماء يطورون نبات طماطم مقاوم للجفاف

 ZAT12نباتات طماطم معدلة وراثيQاً باسQتخدام الجQين  ،الھندى ;بحاث الخضرواتطور علماء من جامعة باناراس والمعھد 
أظھQرت نتQائج  .والذى يعرف أنه يسيطر على التعبيQر الجينQى علQى العديQد مQن الجينQات التQى تنشQط عنQد التعQرض لcجھQادات

 T2. تQم تأكيQد التعبيQر الجينQى فQى الجيQل (T0) لالجي فين فى جينوم النبات اندماجاً للجي Southernالتھجين باستخدام تقنية 
  . RT-PCRباستخدام 



فإن خمسة منھا قد أظھرت أقصى تعبير عن الجين بعد التعرض Zجھاد الجفاف خEل  ،المنتجة من الطماطممن الستة خطوط 
مسQتوى ، مؤشQر اللQون للكلوروفيQل، تحليQل اZليكترو;يQت، يQاهوكانت ھذه النتيجة متفقة مع المحتوى النسQبى للم. أسبوع واحد

  .الھيدروجين بيروكسيد وتحليEت نشاط الكاتا;ز والذى أشار أيضاً إلى زيادة مستوى تحمل الجفاف

  يمكنك قراءة المقال البحثى عبر الرابط 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031942212004189  
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  بيو تكما وراء كروب 

 السرطانية الخKيا انتشارعن  تكشفالتكنوحيوية مجتمعة  مناھج

 الخEيابقايا  لتحديد المتعاقب الرقمي PCR و DNAللـ  متوازي  ضخم تسلسل ألمانيا في وتنغنج جامعة من علماء استخدم

 مستويات عن يبحثون الباحثون. المرضىو دمسرطان ال خEيا نموذج من خاليال الجزء في ،ا;نبثاث تسبب التيو ، السرطانية

 الذھبب التشخيص معيار أو اً يولوجيالواسمات الببحالياً  اھميعلت العثور مكني ; التي العEجات بعد السرطان من جدا منخفضة

 وقوع قياسو لكشف) cfDNA( DNAالـ  من خاليةال الخEيا تحليل استخدموا. )MRI( المغناطيسي بالرنين التصوير مثل

 . الدم بEزما الكروموسومات في محددة نقاط

 لتلك ماثلذي يوال عادي غيرال الكروموسومات ترتيب إعادة لتحديد المتوازية التسلسل على تنطوي عملية من ا7ولى الخطوة

الرقمي  PCR باستخدام ةكمي بطريقةو موثوق بشكل عنه الكشف يتم ذلك بعد يمكن ھذه. السرطانية الخEيا في حدثي يذال

 . تكرار أو الورم تطور عن الكشف في أرخص خيار ھو مجتمعال النھج. للغاية حساسال

  ر الرابط عب الدراسة عن المزيد قراءةيمكنك 

-detects-test-04/blood-http://www.eurobiotechnews.eu/news/news/2013

metastases.html.  
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