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  ا�خبار

  عالمًيا

 ٢٠١٥لعام  العالمي بذورال سوق ر تقريراصدإ •

 

  أفريقيا

 الحيوية التكنولوجيا لوائح صياغة نھيت تنزانيا •

 ا+مان الحيوي قانونمشروع بالتصديق على  ةسالرئا وندينا انيجيريمسئولي  •

 الحيوية للتكنولوجياالب.د  حاجةيعترفون ب غاناي ومزارع علماء •

  

  ا�مريكتين

 الذرة إنتاج تحسين إمكانية ظھرت دراسة •

 TED2015 مؤتمر في حدثتتالنباتية  الوراثةفي ذة اأست •

 ™أركِتك وتفاح ™إنيت بطاطسصنفي ل س.مةالرخصة صدر ت وا+دوية ا+غذية إدارة •

 أركِتك تفاحل التجاريعلى البيع  وافقت كندا •

  

  العلمي البحث

 الفيوزاريوممقاومة ضد أمراض القمح  يمنح ةالمضيف اتفي الكائنالجيني  سكاتا@ •

ية  الصفة موقعتحديد  • Cالشعير في والمورفولوجية الفسيولوجية لصفاتلالَكم 

  

  تك بيو كروب وراء ما

 الحيوي الوقودتحول عملية تسھيل الشجرة ويكتشفون جين بإمكانه تسريع نمو  الباحثون •

 الحبار فيحمض النووي الخصب ال َتَغيIرفائدة  تكشف دراسة •

 الحيوية لتكنولوجياالمتبنية ل اLسيويةالدول في على حتل المرتبة ا+ت الصين •

  

  تذكيرية رسائل

    2015-2014لعام  العالمية الغذاء سياسة تقرير •



  عالمًيا

  ٢٠١٥ لعام العالمي البذور سوق تقرير إصدار

 

 في نمًوا المعدلة وراثًيا ُيعد ا+سرع البذور ، فإن سوقماركت ريبورتسموقع  عن الصادر ٢٠١٥ طبعة :العالمي سوق البذور لتقرير وفًقا
 البذورعلى رفع الطلب على  للزراعة الصالحة ا+راضيمساحة  وانخفاض يالسكان تزايديعمل ال أن المتوقع ومن .التجارية البذور قطاع
  .التقليدية البذورمحسنة عن  صفاتتحتوي على  التي وراثًيا المعدلة

  

 طقامنال كدستو ؛الحشرات مقاومةتنامي و ية؛العالم يةسكانال ةزيادال تشمل السوق نمو قودت أن المتوقع الرئيسية العوامل نويذكر التقرير أ
 بين واSستحواذ اSندماج عملياتشمل تالتي  ةيالصناع تجاھاتاS بعضباSھتمام  جديرو .المعدلة وراثًيا محاصيللل السريع عتماداSو

التي  التحديات بعض قبل من مھددة الصناعة تزال S ذلك، ومع .على المحاصيل ا+خرى وراثًيا المعدلة المحاصيل وتفضيل البذور شركات
بذور  تجارة وانخفاض ؛البذورجودة  شھادات ونظامالخاصة بالمنتجات المعدلة وراثًيا؛  اتوافقللم الزمنية الجداول تزامنتتمثل في عدم 

  .أخرى أمور بين منالدولية الخضر و الفاكھة

  

  .ماركت ريبورتسموقع  من تقريرال عن المزيد اقرأ

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  أفريقيا

  الحيوية التكنولوجيا لوائح صياغة تنھي تنزانيا

 

 لسماحل ةيالبيئ وائحلل النھائية الصيغة من وضع تنزانياانتھت حكومة ، فقد والتكنولوجيا العلوم وزير، امباراوا ماكامى لبروفيسور وفًقا
  .الماضي ا+سبوع والتكنولوجيا العلوممنظمة  في البرلمانية اللجنة جولة خ.ل ذلكالوزير  ذكر .الب.د في الحيوية التكنولوجياببحوث 

  

 لتمكين الحيوية التكنولوجيا بحوث إجراءى لإ الب.د علماء انتباهلفت بالعام  ھذا من سابق وقت في كيكويتي جاكايا الرئيسھذا وقد قام 
 ٢٠٠٩ عامل مان الحيويا+لوائح  فيفقرة مانعة  بسبب بذلك القيامعن  اتنزانيفي  نوالباحث قيعأُ  ذلك، ومع .بالتبعية تصرفمن ال الحكومة

  .الزراعية الحيوية التكنولوجيا وتطبيق تطويرخ.ل  خطأ حدوث حالة في تأديبيةال عقوبةكل المشاركين إلى ال والتي تعرض

  

  .والخاص العام القطاعين منكل  مساعدةبصورة أكبر ب ثوالبحعلى  ستركز تنزانيا أن اأيضً  الوزير وأكد

  

على البريد ا@لكتروني كاريمبو  ريتجمار ، يرجى التواصل معأفريقيا في الحيوية التكنولوجيا عن المزيد معرفةو التفاصيل منلمزيد 
org.mkarembu@isaaa.  

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الحيوي ا�مان قانونمشروع  على بالتصديق الرئاسة ينادون نيجيريا مسئولي

  

 تحدثھذا وقد  .في قانون الدولة مان الحيويا+ قانونمشروع  قرارإلى إ، جوناثان جودSك الب.د، رئيس ونالنيجيري لحاالمص أصحاب دعا
 في التجارية المعدلة وراثًيا محاصيلعن ال 2014لعام  ISAAAھيئة  تقرير إط.ق خ.لبوSما،  عبده د. والتكنولوجيا، للعلوم نيجيريا وزير

 الجوعوالتي تشمل  الزراعةالمتعلقة ب التحديات منالكم الھائل  لمعالجة الحيوية للتكنولوجيا الب.د حاجةمعرًبا عن  ،٢٠١٥ مارس ١٢
 .دأعرب و .الرئاسية موافقةال احاليً  ينتظرالذي  مان الحيوي+ا قانون مشروعحاجتھم ل على شددكما  .الغذاء إنتاجقلة و يةالسكان زيادةالو

 عن فضً.  الب.د،ن في مزارعيال يةرفاھيرغب في  نهحيث أ القانوندخل حيز لي القانون مشروع مرري سوف الرئيس بأن تفاؤله عنعبده 
  .الزراعية الحيوية التكنولوجيا فوائد تغ.لسS نيجيريا حاجة

  

 محالج رابطة رئيسوتحدث ، مان الحيويا+ قانون مشروع على للتوقيع لرئيسالذين وجھوا الدعوة ل المزارعين من العديدالحدث  حضر
 الزراعي التحولجدول  عززيس مان الحيويا+ قانون أن وقال انيجيري مزارعي تحالف عن نيابة، سلمان عبد [ الحاج ،)CGA(القطن 

 على عملھم مواصلةمن  الزراعية البحوث معاھد مكنسي مان الحيويا+ قانونوأردف قائً. أن . اSتحادية لحكومةمن قبل ا جاريال
  .المزارعين لصالحالنھاية  في ا@يجابية ھابحوث جائنت وتسويق وراثًيا المعدلة المحاصيل



  

 منه ةمشترك نسخةأصدروا و قانونال مشروع على ومجلس الشيوخ النيجيري النوابوافق فيه كل من مجلس  الذي الوقت في ھذا يأتي
  .عليهتصديق لل الدولة رئيس إلى @حالته يستعدونو

  

  .)OFAB-Nigeria( أفريقيا في الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح المنتدىبواسطة  الحدث تنظيم تم

  

 التوعية وحدةو OFABمنتدى  رئيس ،جيدادو روز .ديرجى التواصل مع  ،OFAB Nigeriaمنتدى و الحدثحول  المعلومات من لمزيد

  .com.roxydado@yahooعلى البريد ا@لكتروني  الحيوية التكنولوجيا لتنميةالوطنية  وكالةبال الحيوية التكنولوجياب

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الحيوية للتكنولوجيا الب7د بحاجة يعترفون غانا ومزارعي علماء

  

  .الجھات المعنية من قسم معارضة من الرغمب الحيوية التكنولوجيا فوائداستغ.ل ى لإ الب.د حاجة على اغانيفي  نووالمزارع العلماء اتفق

  

 العلمية البحوث مجلسب )WRI( المياه بحوث معھد في قدعُ  الذي الزراعية الحيوية لتكنولوجيال المفتوح لمنتدىل ا+خير الحدثخ.ل 

 ا@نتاجستعزز  الحيوية التكنولوجيا أن وأكد، والصناعية العلمية البحوث لمجلس العام المدير ،إيه بي ساليفو .د تحدث ،)CSIR( والصناعية

 التكنولوجياھيئة  مدير الحسن،د.  وحث .)GMO( وراثًيا المعدلة الكائناتبشأن  مخاوفال لتھدئة خبراءال جھود تضافرإلى  ودعا الغذائي

 إنه قائً.  وراثًيا المعدلة لكائناتاSدعاءات المناھضة ل تجاھل على المزارعين )،BSSA( أفريقيا غرب في المستدامة لزراعةإدارة او الحيوية

S نصح بإتاحة الفرصة و ،اختيار مسألة كان الب.د في وراثًيا المعدلة بذورال استخدام أن وأضاف .للبشر تھديدھا @ثبات ملموس دليل يوجد
  .الحديثة اSتجاھات مع قدموالت الزراعة في ثورة @حداث الحيوية لتكنولوجيال

  

 قد المزارعين صغار وخاصة المزارعين أنأووكو،  جون، وصيادي غانا لمزارعي وطنيةال الرابطة رئيسصرح  اSجتماع،خ.ل  أيضاو
 على قوية توعية حملة إلى حتاجت غانا أن إلى وأشار .والدخل العائد زيادة فيالمحسنة  وا+سمدة البذور تلعبه الذي الدور بأھمية وااعترف

 فھممن  عامةال تمكينل اوأيضً الجمھور  أذھان في الخاطئة المفاھيمتوضيح ل مان الحيويا+ وقضايا النبات وتربية وراثًيا المعدلة الكائنات
  .القضاياجوانب 

  

على البريد ا@لكتروني  غانا في OFAB منتدى منسق ،أوتاه أتيكبو ريتجمار .ديرجى التواصل مع  المنتدى، حول المعلومات من لمزيد

uk.co.magatik@yahoo.  
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  ا�مريكتين

  الذرة إنتاج تحسين إمكانية تظھر دراسة

  

 الصفات لوصول إلىل ال.زمة الجيناتفي تحديد  إيه آند إم تكساس جامعةمركز بحوث تكساس أجري.يف التابع لب الباحثيننجح فريق من 
 تقنية متستخداُ  .المعتدلة ا+وسط الغرب مناطقفي  الذرةكفاءة و نمو عن المسؤولة الجينات، وقام الفريق بدراسة لذرةفي ا المرغوبة

 ا+ف.توكسينسموم  ومقاومةا@نتاجية  زيادة مثل المرغوبة الصفات تحسين فية شاركالم الجينوم مناطق لتحديدالجينات تخطيط أماكن 
  .الجفاف تحملو

  

 من المزيد يتجركما أُ  .اففالجو الري ظروففدان في لل *بوشل ١٥ بنسبة الذرةإنتاجية  تحسينفي  ھمتسا جينات ث.ثةالفريق  حدد
  .الجينات وظائف Sستكشاف الدراسات

  

  )تقريبا ليتر ٣٥ يساوي للحبوب مكيال( *البوشل:

  

  .أجري.يفإيه آند إم  تكساسعلى موقع  للدراسة الكاملة قراءة التفاصيل يمكن

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [



  

  TED2015 مؤتمر في تتحدث النباتية الوراثة في أستاذة

  

 مارس ٢٠-١٦الفترة  في قدعُ الذي  TED2015 مؤتمر فيكمتحدثة  ،ديفيس كاليفورنيا جامعةتذة اأسإحدى  ،رونالد د. بامي.شاركت 

 عن النظر وبصرف، الضغوط تحملو +مراضا مقاومة النباتاتمنح ت التي الجينات علىبامي. د.  تعمل .كنداب فانكوفر في ٢٠١٥
   .أدمتشاك راؤول، المحاصيل العضوية زارعمُ من  زوجةمت اأيضً فھي  البحوث،مشاركتھا في 

  

 المتأنية الدراسة من اعامً  ٢٠ بعد"وأردفت قائلة  .الجيد الطعاموھو زراعة  ؛مشترك ھدف ملديھ وزوجھا أنھا حديثھا فيد. بامي.  أكدت
 عملية أن إلى العالم في كبرىال علميةال اتمؤسسخلصت جميع ال المستقلين، العلماء آSف قبل من ةصارمالعلمية الالتقييمات والمراجعات و

  ."القديمة الوراثي التعديل وسائلمن  انً اأم أكثر أو آمنة الوراثية الھندسة

  

 أنھو  النباتية الوراثةبشأن  والتضليلالصاخبة جداSت ال نم يخيفني ماأكثر " ؛التالية السطورب TEDاختتمت د. بامي. حديثھا في مؤتمر و

 ما ھملدي الذين أولئك من المسبقة وا+حكام المخاوف بسببإليھا  الوصوليمتنعوا من  قد للتكنولوجيا، الحاجة بأمس ھم، من الناس أفقر
  ."الطعام من ھميكفي

  

 TED Live.مجاًنا على موقع  TED2015شاھد عروض و .TEDمدونة  في حديثھا عن المزيد اقرأ

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  ™أركتِك وتفاح ™إنيت بطاطس لصنفي الس7مة رخصة تصدر وا�دوية ا�غذية إدارة

  

 بطاطسو ™أركتِك تفاح صنفي تقييممن ) FDA(ا+مريكية وا+دوية  ا+غذية إدارةانتھت 

 ھا مثلمثل ومغذية آمنة وراثًيا المعدلة ةغذيا+ أنإلى  FDAھيئة  تخلصو .™إنيت

  .التقليدية ا+صناف

  

 خ.ل من كدماتالو جروحال عن الناجم مرارساS لمقاومةوراثًيا أركتِك  تفاحتمت ھندسة 
  .مرارساS تسبب التي نزيماتا@ كمية تقليل

  

 من كثيرالفيحتوي على  ،جي آر سيمبلوتالمطور بواسطة شركة  إنيت بطاطسأما صنف 
 بعد مابقايا  يلقلتو السوداء،تقليل كدمات البقع  مثل التقليدية البطاطس أصناف نع الفوائد

  .لقوارضل مسرطنةأنھا  جدوُ  التي ا+كري.ميد مادة إنتاج من للحد اأيضً  ةحورالم بطاطسال ةھندس تتموقد  .م.ءمتھا ةداوزي الحصاد

  

  .وراثًيا المعدلة الغذائية المنتجاتبشأن  ا+غذية س.مةعن  إضافية أسئلة تملك أي Sفإن إدارة ا+دوية وا+غذية  صحفي،ال لبيانل وفًقا

  

  FDA.لمزيد من التفاصيل، اقرأ البيان الصحفي لھيئة 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  أركتِك لتفاح التجاري البيع على توافق كندا

  

 بواسطة شركة أوكاناجان طورالم أركِتك تفاحتمت الموافقة على صنف 
تفتيش ل الكندية الوكالة تقييم بعد كندا في التجاري للبيع )OSF(سبيشيالتي فروتس 

خطاب المرسل بواسطة وكالة لل وفًقاو .الكندية الصحة وزارةو )CFIA( +غذيةا
CFIA  إلى شركةOSF،  مثله  ومغذي آمن" أركِتك تفاح أنإلى  الوكالة خلصتفقد
 ت وزارة الصحة الكنديةصرح أخرى، ناحية منو ."التقليدية التفاح أصنافمثل 
 الغذائية، قيمته لامكيحتوي على  يزال Sو ل.ستھ.ك، آمنة" أركتِك تفاح أن

  ."السوق في المتاحة ا+خرى التفاحأصناف  عن ختلفي S وبالتالي

  

قراءة  كما يمكن .اSنترنت على اموقعھعلى  متاح الكندية الصحة وزارة بيان
   .على موقع تفاح أركِتكالبيان الصحفي لشركة أوكاناجان 
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  العلمي البحث

  الفيوزاريوم أمراض ضد مقاومة القمح يمنح المضيفة الكائنات في الجيني اDسكات

  

 من يبحث فريقوھكذا قام  .مدمرة القمح أمراضمن  الفيوزاريومالمسببة بواسطة فطر  )FSB( الشت.تولفحة  )FHB( السنابل لفحةعد تُ 
  الفيوزاريومجين  من )RNAi( التداخلي الريبي النووي الحمضتسلس.ت  تعبيربدراسة  الصين في الزراعيةھاوزونج  جامعة

"Fusarium graminearum"،  كيتينال سينسيزودراسة إنزيم )Chs3b( القمح مقاومة لتعزيز.  

  

 تم ثم .وراثًيا المعدلةس.Sت الفيوزاريوم في  Chs3bعملت على إسكات جين ث.ثة ال RNAiُوجد أن مركبات الحمض النووي التداخلي 
المرضين المذكورين سابًقا  مقاومة من عالية مستويات ةلونقأظھرت الجينات الم .وراثًياالمحور  القمح س.Sت من اثنين في ھمتعبير

)FHB ،FSB،( مركبات الحمض النووي التداخلي عملت وRNAi  جين  تعبير مينظالمحور ت القمح في الموجودةالث.ثةChs3b تنازلًيا* 
  .الممرضالكائن  في بكفاءة

  

ات ستراتيجيمن اS ا+ساسي الفطري كيتين سينسيزلجين إنزيم الالمضيف  الكائن في الجيني ا@سكاتاستراتيجية  أن إلى النتائج وتشير
  .يةنباتال المحاصيلفي  مقاومةالحسين لت فعالةال

  

 العمليتين ك. عن القراءة التصاعدي، يمكن التنظيم في العكس يحدث بينما الخلوية المكونات عدد بتقليل الخلية تقوم التنازلي التنظيم عملية في: والتصاعدي التنازلي التنظيم*
  http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulationالتالي  الرابط من

  

 .وايليمكتبة  موقع على ةكاملال ةالمقال اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

ية الصفة موقع تحديد Gالشعير في والمورفولوجية الفسيولوجية للصفات الَكم  

  

 لفھموھكذا،  .الحيوية والكتلة لوالمحص حبوبإنتاجية  تحديد في احاسمً في أوراق النبات دوًرا  والمورفولوجية الفسيولوجية الصفاتتلعب 
بتطوير  الزراعيةھوازونج  جامعةب د. دونجفا سونقام ، ورقةفي ال والمورفولوجية الفسيولوجية الصفاتالمتحكم في  الجيني ا+ساس
لتحديد موقع الصفة الكمية  ھمستخدماو Huadamai 6و Huaai 11تھجين صنفي الشعير  من )DH( الصبغيات ةأحادي مزدوجةتجمعات 

  .الحبوب تعبئة قبل ما مرحلة في المورفولوجيةو الفسيولوجية الصفاتوراء  الكامنة

  

كانت مواقع الصفة الكمية و ،٧H، ١H، 2H، 3H، 4H، 6Hكروموسوم ال على ينموزعموقع صفة كمية  وث.ثون ثمانية عن الكشف تم

 ،النسبي الكلوروفيل ومحتوى ،الورقة عرضو وطول مساحةو الثغور،واتصال  الضوئي، التمثيل معدلمرتبطة ب ٢Hعلى الكروموسوم 

 اSنتخابفي  انمفيد )Bmag829 ،GBM1218ويحتمل أن يكون الواسمان المستخدمان من قبل الباحثين ( .ورقةفي ال نيتروجينال وتركيز

  .الشعير تربية في واسماتال بمساعدة

  

  .سنترال بيوميد موقع على ةكاملال ةالمقال اقرأ دراسة،ال عن المزيد لمعرفة

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  تك بيو كروب وراء ما

  الحيوي الوقود تحول عملية وتسھيل الشجرة نمو تسريع بإمكانه جين يكتشفون الباحثون

  

ل يسھعمل على تيو كبير بشكل النمو يزيد الصلبالخشب  أشجار أنواعإحدى  في معين جينتعديل  أن جورجيا جامعةب الباحثوناكتشف 
في  انرئيسي انمكون وھما والبكتين، ي.ناالزنقص  إلى GAUT12.1جين  تعبيريؤدي خفض  كيف الفريقوأوضح  .وقود إلى الخشبتحلل 

إنتاج  في المستخدمة تخمرالقابلة لل السكريات ص.Sستخ المستخدمة الكيميائية والمواد نزيماتلf مقاومة تجعلھامما  النباتية الخ.يا جدران
  .الحيوي الوقود

  

بنسبة  GAUT12.1فيھا تعبير جين  خفضين وراثًيا معدلة أشجار جات@ن )Populus deltoides( الشرقيالحور  شجر نوع الفريق استخدم

 مقارنة الساق قطر% في حجم ٤٤-١٢زيادة بنسبة و النبات ارتفاع% في ٥٢-١٢زيادة بنسبة  ةختبرالم ا+شجار وأظھرت .%٥٠حوالي 
  .بالنبات النموذجي

  

 أن، الدراسةفي  ةالمشارك ةوالمؤلف والعلوم للفنون فرانكلين كلية الجزيئية والبيولوجيا الحيوية الكيمياء ةأستاذ ،موھنن ديبرات د. وقال
 صناعةلو لمزارعينل جاذبية أكثر يجعلھا مما أقصر، زمنية فترة مدى على الحيوية الكتلةكمية أكبر من نتج ت سرعأ تنمو التي النباتات
  .الحيوي الوقود

  

  .جامعة جورجيا موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الحبار في الخصب النووي الحمض َتَغيLر فائدة تكشف دراسة

  

 الحبار فيالخصب  *RNAحمض الـ ر يI غَ تَ عملية  استخدام تقييم شيكاغو لجامعة التابع ةالبيولوجي ةالبحريالعلوم  مختبرب باحثوناستطاع ال

"Doryteuthis pealeii". ين النووي ينالحمضتسلس.ت  مقارنةمن خ.ل  ذلك تمDNA وRNA  الحبار دماغفي.  

  

 موقعألف  ٥٧ مجموعه ما تحديد تم ذلك،ل با@ضافة م،يرھيغت تم RNAالـ حمض نسخ  من% ٦٠ أن إليھا توصلوا التي النتائج تكشفو

على  القدرة الحبار منحي وھذا .RNAالـ حمض غير ت في اأھميتھ إلى شيرما يم البروتين، تنوع تنمية، وتسھم تلك المواقع في شفيرت إعادة

 التنوعالتشفير في  إعادة مساھمة إمكانية إلى النتيجة ھذه تشيروأخيًرا،  .مختلفةال بيئيةال ظروفال في الفسيولوجية اSستجابات تعديل
  .الوظيفي

  

، يمكن القراءة عنھا من الرابط التالي من خ.ل ا@دخال والحذف والتبديل RNAتتغير فيھا جزيئات الـ عملية جزيئية *: RNAحمض الـ  َتَغيIر
org/wiki/RNA_editing.wikipedia.http://en  

  

 MBL. مختبر موقععلى  الكاملةيمكن قراءة المقالة 

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الحيوية للتكنولوجيا المتبنية اNسيوية الدول في ا�على المرتبة تحتل الصين

  

بترتيب أكبر " Genetic Engineering and Biotechnology News" الحيوية والتكنولوجيا الوراثية الھندسةأخبار قامت مجلة 

 شركات وعدد العامة ا+وليةالعروض و اSختراع وبراءات ا@نفاقو والتطوير البحثبناًء على  آسيا في الحيوية لتكنولوجياتجمعات ل
يَدلَة ةمازععلى  الصينحازت  وقدھذا  .العمل وفرص الصيدلة lة الصlوتايوان الجنوبية وكوريا والھند اليابان تليھا آسيا،في  الَبيولوِجي.  

  

  .جين نيوزعلى موقع  المزيد اقرأ
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  تذكيرية رسائل

  ٢٠١٥- ٢٠١٤ لعام العالمية الغذاء سياسة تقرير

  

 حكومات التقرير ويدعو .٢٠١٥-٢٠١٤لعام  العالمية ءالغذا سياسة تقريرلتوه  )IFPRI(الغذائية  السياسات لبحوث الدولي المعھد أصدر

 الزراعة، مجال في الجنسين بين الفجوة سدو والصحة، التغذية على زيلتركل الغذائية تھمنظمأ تشكيل إعادةإلى  الدخل متوسطةالدول 
  .للجميع الغذائي ا+من لضمان ا+ساسية الريفية البنية وتحسين

  

على  قدرتنا في ارئيسيً  ادورً  تلعب يةمانال اSقتصادات ھذه ولكن ،بديھًيا غيرھذا  يبدو قد"، قائً. لمعھدل عامال مديرال فان، نجنيشوقد صرح 
  ."ومغذِ  كافٍ  نحو على العالم إطعام

  

  IFPRI. معھد من موقع ا+خرى ا@ع.مية والمواد الكامل التقريريمكن تنزيل 


