
  ٢٠١٥ مارس ١٨                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 موافقة ٣٠على  لحصي التكميلي لمبور كوا�-وياجنا بروتوكول •

 

  أفريقيا

 مصر في ٢٠١٤وراثًيا عام  عدلة�عتماد المحاصيل الم ISAAAتقرير ھيئة إط�ق  •

  

  ا�مريكتين

 سيئةال اتالطفروسيلة جديدة لتحديد : التوليف •

 المحورة وراثًيا البطاطس منتجاتدفع المزيد مقابل ل استعداد على كايأمرب ونمستھلكال •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 الرفيعة لذرةل بيانات قاعدةتطوير  •

 باكستان في للصدأ مقاومإط�ق أربعة أصناف من القمح ال •

 أ فيتامين نقص مكافحةفي  الذھبي ا:رزآمال  •

 التجارية لزراعةعلى الذرة المحورة بصفتين ل وافقت فيتنام •

 النباتاتسي في  فيتامينية تنظيم كيف كشفي كوينز�ند جامعةبأستاذ  •

  

  أوروبا

 على ا?نترنت "Trade Talk" مدونةتطلق  بيو-يوروبا رابطة •

 القمحفي  ا:مراض مسببات استشعارخاصة  وننقلي العلماء •

  

  العلمي البحث

ية صفة موقعاكتشاف  • Cا:رز في ا:ميلوز محتوىجديد يتحكم في  َكم 

  

  تك بيو كروب وراء ما

 البعوضفي جينوم التعديل  تقنية نسيحطورون وسيلة لتي العلماء •

  

  إع,نات

 العالمي الغذائي ا:من مؤتمر •

  

  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

    الب�د في الحيوية التكنولوجيا لشركاء تنسيقية اجتماعات ُيجري ا:وغندي الحيوية العلوم معلومات مركز •



  عالمًيا

  موافقة ٣٠ على يحصل التكميلي لمبور كوا3-ناجويا بروتوكول

 

 فيمان الحيوي لMكارتاخينا  لبروتوكول التعويضي والجبر المسؤولية بشأن التكميلي لمبور كوا�-ناجويا بروتوكولعلى  الدنمارك صدقت
 ٣٠ مجموعهعلى ما  التكميلي البروتوكولحصل  .تنفيذهبدء لمن الموافقات ال�زمة فقط موافقة  ١١ليتبقى بذلك  ،٢٠١٥ فبراير ٢٥

  .ذينفتال حيز دخوله غرضتحتسب ل � ھاولكن ا:وروبي ا�تحاد موافقة ذلك في بما ،موافقة

  

 لتدابير دولية وإجراءات قواعد توفير خ�ل منالحيوي  لتنوعااستخدام  ةستداماو حفظ في لمساھمةإلى ا التكميلي البروتوكول يھدف
وثيقة  إيداع تاريخ من ايومً  ٩٠ بعد التكميلي البروتوكول تنفيذ سيتم .المعدلة وراثًيا الحية الكائنات نع الناتج الضرر تحا�ستجابة في ا�

  .كارتاخينا لMمان الحيوي بروتوكولب طرافا: إقرار أو تصديق أو انضمام أو، ٤٠رقم التصديق 

  

  .الحيوي التنوع اتفاقيةعلى موقع  يا?ع�م بيانال اقرأ
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  أفريقيا

  مصر في ٢٠١٤ عام وراثًيا المعدلة المحاصيل 3عتماد ISAAA ھيئة تقرير إط,ق

 

التجارية المعدلة وراثًيا / المحاصيل الُمنتجة  للمحاصيل العالمي الوضع" بعنوان واحد يوملمدة  عمل ورشة مشارك ٢٠٠ من أكثر حضر
 العلمي البحث أكاديمية رئيس صقر، محمد .دو ،العلمي البحث وزير حمد، شريف .د يةرعاب تقدعُ  "2014لعام  التكنولوجيا الحيويةب

  .القاھرة بجامعة ٢٠١٥ مارس ٨ في، والتكنولوجيا

  

الب�د  وتوجيه المصري ا�قتصاد تعزيز في والتكنولوجيا موالعل أھمية على القاھرة، جامعة رئيس نصار، جابر .دأكد  الرئيسي،خطابه  في
 مشاكلال تتناول التي تلك ذلك في بما الجديدة التكنولوجيات دراسةل المبادرة زمام أخذعلى  الشباب العلماء شجع كما، أفضل غدنحو 

  .مصر في الزراعية

  

 مركز دوربأشاد و الزراعية الحيوية التكنولوجيا تعزيزل كليةال بھا تقوم التي المبادراتعرض ب الزراعة، كلية عميد الشيمى، ھاني .دقام و
 عبد نج�ء .د تقدمھذا وقد  .جمھورللالمعدلة وراثًيا  للمحاصيل الصحيح مفھومال نقل في )EBIC( المصري الحيوية التكنولوجيا معلومات

 نشطةأوضحت ا: كما ،الذي يحمل نفس عنوان ورشة العملو ISAAAھيئة لالسنوي  تقريرللالعناوين الرئيسية  ،EBICمركز  ةمدير [،

  .مركزاليقوم بھا التي  مختلفةال

  

 المشاكل لمعالجة المصريين العلماءبواسطة  تطويرھا يجري التيالمعدلة وراثًيا  محاصيلال حولتقديمية  اعروضً  العمل ورشةتضمنت 
، والتي قام بتغطيتھا حيوي وقود إنتاج إلى تھدف التي ا:نشطة وكذلك، القمحو الذرةو القطن، دالب�في  ةالرئيسيالمحاصيل  ھاتواجھ التي
 بالقاھرة ا:مريكية الجامعة من فؤاد وليد .دوبمركز البحوث الزراعية،  النبات وقاية بحوث معھد رئيس نائب ضاحي، حسن .دمن كل 
)AUC(. ح، طاھر .د كما قدم� في التكنولوجيا الحيوية النانوعلوم  اتتطبيق ،الزراعية تكنولوجي بمركز البحوثالنانو معھد مدير ص

  .الس�مة وجوانب

  

  .وراثًيا لةعد̀ مُ ال محاصيلبخصوص ال يةا?ع�م وسائلممثلي الوالحضور  أسئلةلرد على ل مفتوحة مناقشة يتجرأُ  العروض،تقديم  بعد

  

تواصل معنا عبر البريد ا?لكتروني  أو مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية المصري موقع زر الحدث، حول التفاصيل من لمزيد
com.ebic@gmail.nabdallah.  

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  ا�مريكتين

  ةسيئال الطفرات لتحديد جديدة وسيلة: التوليف

  

 تم ھذا وقد .افيھ مرغوبة التي تظھر عند فحص الصفة السيئال الطفراتفي  ھاحدتتمثل أ عوائق عدة المحاصيل تحسينو تربية ُتواجه
 ٧٠٠٠ جينومفي  *التوليف دراسة خ�ل من ذلك تم .كورنيل جامعةب باحثونال أجراھا التيالتالية  الدراسة فيالمعضلة  ھذه على التغلب

  .الناتجة الذرية داخلفي ا:بوين  الجينوم مناطق دلاتبفيھا  يتم عملية ھوالتوليف و .الذرةصنف من محصول 

  

 .التوليف خ�لنقاط اتصالھا  اتتشابھ بسبب صنافا: بينيمكن توقعھا بدرجة كبيرة و مستقرة رةالذُ  جينوم مناطق أن الدراسة تكشف
منطقة  في السيئة الطفرات وجودويشير  .سيئة طفرات معدل أعلى سبتكالتوليف المنخفض ي معدلان  رةالذُ  جينومُيظھر  ذلك،ل با?ضافة

تبني تقنية تعديل  ذلك بعد يمكن .طويً�  اوقتً  ستغرقالتي ت التقليدية الوسائل خ�ل من المحاصيل تحسين صعوبة إلىالحمض النووي 
  .مستقبً�  المحاصيل لتحسين ةمفيد كونتس اكما أنھ تحديدھا تم التي السيئة الطفراتتلك  معالجةل الجينوم

  

  مجموعة من الصفات المؤتلفة التي تختلف عن صفات ا:بوين اأفرادھحمل ي ذرية: نمو جينيال توليف*ال

  http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_recombinationيمكن القراءة عن ھذه العملية من الرابط التالي 

  

  .كورنيل جامعة موقع على مقالةلل الكاملة التفاصيل اقرأ
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  وراثًيا المحورة البطاطس منتجات مقابل المزيد لدفع استعداد على بأمريكا المستھلكون

  

 على المستھلكين أنتوضح  جديدة دراسة يواأ و�ية جامعة من ھوفمان وا�س ا�قتصاديأجرى 
 ةنخفضوالتي تحتوي على مستويات م وراثًيا عدلةالم البطاطس منتجات مقابل المزيد دفعل استعداد

المواطنين وا:دوية  ا:غذية إدارةقد حثت و .بالسرطانترتبط  التي الكيميائية ا:كري�ميد مادةمن 
  .ةدتلك الما على تحتوي التي ا:طعمة خفض على ا:ميركيين

  

 .وراثًيا المعدلة التجريبية البطاطسمنتجات  تجاه المستھلكينسلوك  قياس ھوفماندراسة  حاولت
 البطاطس منتجاتمقابل  المزيد لدفع استعداد على كانوا المستھلكين أنالدراسة  نتائج وأظھرت
ن من  تقلل التي وراثًيا المعدلة cميد مادةَتكو� أن ھوفمان وقال .التقليدية سالبطاطمقارنة ب ا:كري
 حتى ا:غذية س�مةمقابل تحسين  المزيد لدفع استعداد على المستھلكين أن على دليً�  تقدم النتائج

  .الحيوية التكنولوجيا خ�لولو كانت ناتجة من 

  

 بعد رطل ٥س وزنه بطاطدو�ر إضافي مقابل كيس  ١٫٧٨ لدفع استعداد على المشاركون كان
 منتجاتتصنيع  ومنظور، Mكري�ميدل بالتعرض المرتبطة المخاطربشأن  علمية معلوماتتلقيھم 

 على اأيضً  المشاركون كانكما  .الحيوية التكنولوجيا باستخدام Mكري�ميدالُمَخفCَضة ل البطاطس
 حصولھم على بعد المجمدة المقلية البطاطسمقابل عبوة من  إضافي دو�ر ١٫٣٣ لدفع استعداد
  .Mكري�ميدل ا?نسان لتعرض العلمية اeثارتشرح  مواد

  

  .جامعة و�ية أيوا موقع على الصحفي البيان اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الرفيعة للذرة بيانات قاعدة تطوير

  

اسم موروكوشي  يھاأُطلق علالتي  البيانات قاعدة توفر .الرفيعة للذرةجديدة  بيانات قاعدة المستدامة للموارد نريكِ  مركزب باحثونطور ال
"MOROKOSHI "ل من ذلك تم .الرفيعة الذرة في المختلفة النمو مراحل فيالمدروسة  الجينات عن معلومات� ترانسكريبتوم دراسة خ
قاعدة بيانات  في اوظائفھو الجينات المعلومات المتعلقة بتلك تخزين تمو .جينألف  ٢٠ تحديد إلى أدى مما بيضاءالالرفيعة  ذرةال

 توفير خ�ل منالمربيين والقائمين على التحسين النباتي  مساعدةإلى  البيانات قاعدة تھدف .مجاًنا إليھا الوصول يمكنالتي  موروكوشي
  .الرفيعة الذرة أصنافتطوير المزيد من ل ،للنشا حيويالتخليق الو ياتلسكرأيض االمرتبطة بتلك  وخاصة الجينات، معلومات

  

 .مركز ريِكن موقعالمقالة على  تفاصيليمكن قراءة 
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  باكستان في للصدأ المقاوم القمح من أصناف أربعة إط,ق

  

 لجنة اجتماع خ�ل للصدأ المقاوم القمح منجديدة  أصناف أربعةق ط�عن إ )PARCالباكستاني ( الزراعية البحوث مجلسب علماءالعلن أ

 ةسببن) Znمحتوى زنك (ب ابيولوجيً المقوى  القمح جديدةال صنافا: شملت .٢٠١٥ مارس ٣ يومالمجلس  مقرب )VEC(ا:صناف  تقييم

  .النساء في ا:طفال في الزنك نقص من والوقاية الع�ج في ستخدميُ  اساسيً أ اعنصرً  الزنكُيعد  .%٥٠

  

 إنتاج دتھدالصدأ مختلفة من  :نواع مقاومةأيًضا  ا:صناف ھذه جميع أنلجنة التقييم،  رئيسأوضح د. شھيد مسعود،  ا�جتماع، خ�ل
 على تأثر يتال UG-99باسم  ةصدأ الساق المعروفس�لة  ذلك في بما الساق صدأجميع أمراض  ةقاومم ا:صنافلھذه  يمكنو ،القمح

  .باكستانفي  السند اقليم في القمح محاصيلغزت  التي RRTTFس�لة و العالم، أنحاء جميع في القمحمحاصيل 

  

  .يباكستانال الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقععلى  صحفيال المقال اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  أ فيتامين نقص مكافحة في الذھبي ا�رز آمال

  

 ا:رزإتاحة  حملةالرسمي ل والمتحدثالحالي  رئيسالو ا:خضر الس�م جماعةب سابقال عضوالو المشارك المؤسسصرح د. باتريك مور، 
باتريك د.  أكد ."أفضل مستقبل Mطفاليوفر لقد  السوق في الذھبي ا:رزإتاحة أمل ا:طفال، والسماح بھو  الذھبي ا:رز" ، قائً� الذھبي
 العليا للدراسات ا?قليمي آسيا شرق جنوب الخاصة بمركز )ADSS( والتنمية لزراعةالتي ألقاھا في سلسلة ندوات ا تهندو خ�ل ذلكعلى 

  .٢٠١٥ مارس ٩ يوم الفلبينب بانوس لوس في )SEARCAالزراعية ( والبحوث

  

 يجيننفسھم مروا بمراحل تعديل  البشرن وأ ضرر، أي تشكل �ا:رز الذھبي  مثل )GMOs( وراثًيا المعدلةالمنتجات  أن مور .دكما أكد 
وقال إن  .الزمن عبر تطورت التي ا:نواع من والصفات الجينات أفضل من امزيجً تجمع  ةتجاريال المنتجاتوھذه ، آبائھم جينات خ�ل من

من الفيتامينات  وھو ،أ فيتامين أو كاروتين بيتاغني بمركب ال هأن حقيقةعادًة با?ضافة إلى  الناسالذي يأكله  ا:رز نفس ھو الذھبي ا:رز
  .ا?نسان جسمالضرورية التي يحتاجھا 

  

منع  ضد الوعي؛ وتھدف الجماعة إلى تعزيز ٢٠١٥ مارس ٦ يوم الفلبين في الذھبي ا:رزلدعم  اeسيويةجولتھم  وجماعته مور .دبدأ 
  .المتعلقة بفوائده المعلومات ونشر الحيوية، التكنولوجيا نقاد قبل من الفلبين في الذھبي ا:رز

  



  

  

 الحيوية التكنولوجياا:خبار حول  من لمزيد .SEARCAمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية التابع لمركز  موقععلى  ةمتاح ةكاملال ةالمقال
 .org.bic@searca ا?لكتروني البريد عبرتواصل معنا  أو مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية موقع زر آسيا، شرق جنوب أو الفلبين في
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  التجارية للزراعة بصفتين المحورة الذرة على توافق فيتنام

  

على  الطبيعية المواردللبيئة و فيتنام وزارة ةافقعن مو ٢٠١٥ مارس ١٧ في سينجنتاشركة  أعلنت 
 لتكون الب�د في التجارية للزراعة" Bt11 x GA21وراثيتين "بذور صنف الذرة المحور بصفتين 

 Bt11المحتوية على صفة  الھجينةتم تطوير س��ت الذرة  .٢٠١٥/٢٠١٦ موسمفي  متاحة

 GA21أما صفة  .المنطقة في الذرةتضر محصول  ةآفالذي ُيعد أكثر  اeسيوي الذرة حفارلمكافحة 

 مساعدتھمل الضارة، ا:عشابلمكافحة  المرونة من امزيدً  المزارعينتمنح س تييفوس�جلالمقاومة ل
  .إنتاجية محتملة ىعلأ تحقيق على

  

سيتيح  الفيتنامية الحكومة قرار إن"، قائً� سينجينتاشركة  عملياتمدير  ،بيسك دافور صرح
 إلى ةمَ يC قَ  إضافة كونيوس، الزراعية التكنولوجيات من أوسعا�ختيار من نطاق حرية  لمزارعينل

  ".فيتنام في المتكاملة عروضنا

  

 .سينجينتا موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  النباتات في سي فيتامين تنظيم كيفية يكشف كوينز3ند بجامعة أستاذ

  

 النباتات تحكم يةكيف ،للتكنولوجيا كوينز�ند أحد علماء جامعة ،زھيلين روجن بروفيسور كشف
  .ا?نسانلتغذية  احيويً والذي ُيعد عنصًرا  ،سي فيتامينالخلوية ل مستوياتالفي 

  

 لتطويرفي برامج التحسين النباتي  تساعد قد دراسته نتائجفإن  ،لبروفيسور ھيلينز اووفقً 
 قد يذال سي فيتامين نقص من الوقاية في سيما � البشرية،الصحة  تحسينوقوة  أكثر محاصيل

 .العالم مستوى على التغذية سوءل اشيوعً  ا:كثر ثرا:الناتج  الحديد، نقصأنيميا ؤدي إلى ي
ليتم  الخ�يا إلى ا:وكسجين ينقل الذي الحديدعنصر  منالمزيد ر يمن توف سي فيتامينُيَمكCن 

  .امتصاصه

  

 جزيءإلى  DNAـ الما يتحول عند نسخعملية الء أثناا:ولى  طريقةال" بطريقتين، الخلية عمليات تنظم النباتات أنھيلينز  بروفيسوروأوضح 

 فيتامينينتج  الذي ا�نزيمإلى  RNAالـ  تحولأثناء  تنظيمال ھي الثانية والطريقة .مختلفةال ا:نسجة أنواعإلى  الخ�يا يميز الذي mRNAالـ 

أن  متوقعة غير بطريقة نااكتشف وقد –فلديھا طريقتان بشكل عام للقيام بذلك  ،داخلھاسي  فيتامين مستوى زيادة خليةولذا، إذا أرادت ال .سي
 إلى RNAالـ  تحولعلى  ه يعتمدلكنو RNAووجدنا أن ا:مر � يعتمد على إنتاج الخلية لجزيئات الـ  .ةالثانيالطريقة  ستخدمي سي فيتامين

عملية  يقررالذي  نفسه ھو خلية كل في سي فيتامين مستوى أنه وجدنا :ننا للغاية ل�ھتمام مثيروھذا  .القرار اتخاذ آليةيمثل الذي  بروتينال
  سي. فيتاميننتج يُ  بروتينإلى  RNAتحويل جزئيات الـ 

  

 .ب�نت سيل مجلة في دراستھم نتائج نشرقد تم و .نيوزيلندافي  ءالغذاو النباتمركز بحوث  من لينج ويليام .د معھيلينز  بروفيسور يعمل
  .للتكنولوجيا كوينز�ند جامعةعلى موقع  متاحالصحفي  المقال
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  أوروبا

  اGنترنت على" Trade Talk" مدونة تطلق بيو-يوروبا رابطة

  

 يتميز ."Trade Talk" يحمل عنوان Growing Voices موقععلى  جديد قسمبيو) - (يوروبا الحيوية للصناعات ا:وروبية الرابطة أطلقت

فإن القسم الجديد  ،بيو-يوروبا لرابطة اوفقً و .أوروبا أنحاء جميع من وراثًيا المعدلة المحاصيل واردات حول وآراء أخبار اتبمدون القسم ھذا
 ھذه من أوروبا تستفيدحيث  اليومية، الحياة من يتجزأ � اجزءً  بالفعلھي  وراثًيا المعدلة الكائنات أنتأكيد و النقاش تركيز إعادةإلى  يھدف

إلى  نوالمؤلف ھدفيس قصيرة،الالشخصية ھذه المشاركات  خ�ل من .الواردات خ�ل من ةمباشر غيرالتمكينية الھامة بصورة  التكنولوجيا
  .القرار وصناع والصحفيين والخبراء ا:وروبيين المواطنين لجميع يلفكرا الغذاءوصيل ھذا ت

  

  .بيو-يوروبا رابطةموقع على  صحفيال بيانال اقرأ
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  القمح في ا�مراض مسببات استشعار خاصة ينقلون العلماء

  

نقل في  )TSL( سينسبري ومختبر )NIAB( يةالزراع اتالنباتعلوم ل الوطني والمعھد )JIC( نيسإ جون مركزمن  العلماء من فريق نجح

 ا:رابيدوبسيس نباتالمنقول من  جينالھذا أن يساعد  يمكنو .دفاعي فعل رداستثارة و البكتيرياعلى  رفعتبإمكانھا ال القمح في مستقب�ت
  .القمح محاصيل في البكتيرية ا:مراض مقاومة زيادة علىالنموذجي 

  

على الذي ُيَمكCن من التعرف  EFRالمسمى  لستقبِ المُ  الجين لنقل NIABمعھد  فريقمختبر سينسبري و معفريق مركز جون إنيس  عمل

يعمل جين  .لستقبِ مُ ?ثبات فعالية ال التشخيصية مأدواتھ واواستخدم القمح، إلى ا:رابيدوبسيس نبات من ،EF-Tuالشائع  البكتيري البروتين

EFR وحيث أن بروتين  .لبكتيرياضد ا القمح نباتاتمقاومة من تعزز و بالفعلالموجودة  يةالدفاع عناصرال نشطقرون ا�ستشعار التي ت مثل

EF-Tu  جين  تحديد تم .اراسخً  المقاومة من النوع ھذاالباحثون أن يكون  توقعي ،الرئيسيةمن العناصرEFR :بروفيسور بواسطة  مرة ول

  .مختبر سينسبري رئيسزيبفيل،  سيريل

  



 للجينات تحليلنا نواصل ونحنبالفعل مقروء  القمح جينوم تسلسلحيث أن " لمشروعبا نالرئيسي العلماء أحد ،ريداوت كريستوفر .د قال
 لMمراض فقط ليس راسخة مقاومة لتطوير استخدامھا يمكن التي الجينات من المزيد تحديدأن يتم  نأمل ،النباتات ثنائية الفلقة في ةلستقبِ مُ ال

  ."الدقيقي والبياض ا:وراق تبقعو ا:صفر الصدأ مثل القمحالتي تغزو  الفطرية ا:مراض مسبباتوإنما ل البكتيرية

  

 .مركز جون إنيس موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  العلمي البحث

ية صفة موقع اكتشاف Iا�رز في ا�ميلوز محتوى في يتحكم جديد َكم  

  

الجابونيكا  أرز صنف بذورتحتوي و .غذائيةكوجبة  ا:رزعلى جودة  ).Oryza sativa L(اeسيوي  ا:رزفي  ا:ميلوز محتوى يؤثر
"Kuiku162 ئمجودة غذائية و منخفض أميلوز محتوى" على�علوم المحاصيل  معھد من تاكيوتشي يوشينوبو فريق اكتشفھذا وقد  .ةم

ية صفة موقع اليابان في) NARO(الزراعية  للبحوث الوطنية لمنظمةالتابع ل Cجديد يسمى  َكمqAC2  محتوى ا:ميلوز  انخفاض فييشارك
  .في صنف أرز الجابونيكا

  

 من %١٫١ بنسبة أقلا:رز المذكور  صنف منالثاني، وُوجد أن محتوى ا:ميلوز  كروموسوملل الطويلة الذراع على qAC2تحديد موقع  تم
 ضانخفا أن إلى يشير مما الصنفين ك� في مماثلة بكتين-يلواا:م سلسلة طول توزيعات كانت ذلك، ومع .التقليدي" Itadakiصنف "

qAC2لموقع  ملاحال Itadakiمحتوى ا:ميلوز في أرز الـ 
Kuiku ف عن وليس الفعليمحتوى ا:ميلوز  انخفاضناجًما عن  كان� اخت

  .التكوين

  

  .ينكل رجسبرينموقع  على ةكاملال ةالمقال اقرأ ،المعلومات من لمزيد
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  تك بيو كروب وراء ما

  البعوض في الجينوم تعديل تقنية لتحسين وسيلة يطورون العلماء

  

 باسم المعروفة جينومتقنية تعديل ال باستخدام البعوض في الجينات لدراسة جديدةعن وسيلة  للتكنولوجيا فرجينيا جامعةب علماءال كشف
CRISPR-Cas9.  ُن تعديل ي Cتأثرمدى  لمعرفة الجينات بعض إضافة أوحذف  طريق عن الحية الكائنات جينوم دراسة من العلماء الجينومَمك 

 جديدة استراتيجيات تطويرمن  عرC سَ كما تُ  كفاءة أكثر الجينومعملية تعديل  جعلعلى  CRISPR-Cas9تعمل تقنية  .جينبھذا ال الحي الكائن

  .البعوضفي أو مكافحتھا لوقاية من ا:مراض ل

  

 البعوض في الجينات لتقييمالمتطلبة  ةالبشريالقوى والموارد اختصرنا  لقد"، قائً� فرجينيا جامعةالمساعد ب ستاذصرح زاك أديلمان، ا:
 لىع العمل من أشھر أربعة لقضاءالكافية  الموارد البحثية المجموعات من الكثيرملك ت �وأضاف " ."مقدار عشر مراتب للمرض الحامل

 ھميمكنقد ف اeنأما  .المطاف نھاية فيتأثير على عملھم أي  له يكون�  قد يذال الجين بحثل البعوض أجنةمن خمسة آ�ف  إلى يصل ما
  .واحد" أسبوع غضون فيالقيام بنفس البحث 

  

  .للتكنولوجيا فرجينيا جامعةصفحة أخبار على  المزيد اقرأ
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  إع,نات

  مؤتمر ا�من الغذائي العالمي

  

  العالمي الغذائي Mمنل الثاني الدولي المؤتمر: الحدث

  

  ٢٠١٥ أكتوبر ١٤-١١الفترة : التاريخ



  

  ا:مريكية المتحدة الو�يات نيويورك، ،إثاكامدينة : المكان

  

 .المؤتمر موقع ةريازتفضل بالمعلومات  من لمزيد
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  الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

  دالب, التكنولوجيا الحيوية في لشركاء تنسيقية اجتماعات ُيجريا�وغندي الحيوية العلوم مركز معلومات 

  

 للبحوث الوطنية المنظمةب الحيوية التكنولوجيا مشاريع جميع لقادة ھماحدأ اجتماعين) UBICالحيوية ا:وغندي ( العلوم معلومات مركزعقد 

 فيالمتتاليين  ينجتماعا� قدعُ قد و .أوغندا في الحيوية التكنولوجيا مجال فيالتواصل المعنيين بشركاء الكافة ل خراeو) NARO( الزراعية

 الحديثة لبحوثل الحالي الوضععلى  البعض بعضھم ط�عإوجمع تلل للشركاء منتدى إنشاء بھدف وذلك التوالي، على فبراير ٥و ٤يومي 
 ؛٢٠١٤عام  فيبين العامة  الحيوية التكنولوجيابوا�ھتمام  الوعيى تعزيز لفعاليات الھادفة إال قييموت الحيوية، التكنولوجياالمتعلقة بالجارية 
  .٢٠١٥ عامفي  العمل خططل استراتيجيات لوضع اوأيضً 

  

مشروع كفاءة استخدام : ويشمل ذلك NAROالخاصة بمنظمة  الحيوية التكنولوجيا مشاريع مختلف من مشاركينال ا:ول ا�جتماع اجتذب

 النيتروجينكفاءة استخدام مشروع و؛ الموزفي  البكتيريالذبول مقاومة و أ بروفيتامينومشاريع  ؛)WEMA( :فريقيا الذرةفي  المياه

 :فريقيا لفيروساتالكاسافا المقاومة لو البطاطا،في  الفيروسية ا:مراض مقاومة ومشروع)؛ NEWEST(في ا:رز  الملوحةمقاومة و المياهو

)VIRCA(.  

  

من ات العامة فضليأتحديد ل ٢٠١٣ عام في تجريأُ  يتالدراسة ال نتائج ،UBICمنسق مركز ، موجوانياباربارا  .د تقدم ا�جتماع، خ�ل

الخبرات المكتسبة من و الدراسة نتائجبناًء على و .الحيوية التكنولوجياخطابات  إلى إشارة في ا?ع�م وسائلحيث التواصل والمعلومات و
 خ�ل من الجمھور لدى المحاصيلعلى  الحيوية ببحوث التكنولوجياالوعي  لزيادة حاجة ھناك أن على المشاركون اتفق ،ةالمختلف المشاريع

 وسائلحضور تعزيز و ؛ةالشعبي والتوعية ؛المستھدفة الفئات لمختلفأي تحقيق أدلة مادية وملموسة (الرؤية أدعى للتصديق)  استراتيجية
  .ا?ع�م

  

 .)UBBC( ا:مان الحيوي في أوغنداو الحيوية التكنولوجيااتحاد  مع با�شتراكالحيوية  لشركاء التكنولوجيا الثاني ا�جتماع تنظيم تم

مختلف الجھات  من المشاركون حضر .المختلفة ا:نشطة تنفيذل الشراكات وتحديد ٢٠١٥ لعامتواصل لل خطة وضعشارك الحضور في و
 الحيوية التكنولوجيا اتحاد ،)UBICمكتب معلومات العلوم الحيوية ا:وغندي (: المعنية بالتكنولوجيا الحيوية والمتمثلة في المؤسسات التالية

 أوغندا مجلس ،)NARO(الزراعية  للبحوث الوطنية لمنظمةالتابع ل الحيوية التكنولوجيا مركز ،)UBBC( أوغندا في الحيوي وا:مان

مؤسسة سكايفود  ،)OFAB( الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدى الزراعة، وزارة ،ا:مان الحيوي برنامج والتقنية، للعلوم الوطني

)SCIFODE(، مالجھات أخيًرا و ،العدل وزارة�  .يةا?ع

  

موجوانيا على البريد ا?لكتروني  رااباربتواصل مع يرجى ال أوغندا، في الحيوية التكنولوجيا حول التفاصيل من لمزيد
com.mugwanya@gmail.b. 

 


