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  أفريقيا

ون أفريقيا خبراء   ل3لفية ا1نمائية ا�ھداف تقرير ُيقِر-

 

 مع جنب إلى جنًبا) UNECA( �فريقيا اHقتصادية المتحدة ا�مم جنةلأقرت 

 لجنة منسقواجتمع . أفريقيا في ل�لفية ا�نمائية �ھدافالنسخة العاشرة ل شركائھا
UNECA تحاد مفوضيةمن  موشركائھHا�فريقي ا )AUC( ا�قليمي مكتبالو 

 ا�فريقي التنمية وبنك) UNDP-RBA( ا�نمائيا�مم المتحدة ببرنامج �فريقيا 

)AfDB (ممثلي مع بالتعاون، ٢٠١٥ مايو ٤-٣ خ;ل الفترة الجزائر عاصمة في 

  .فريقيةأ دولة ٥١من  والمشاركين المدني المجتمع

  

لم  لو حتى أنه إلىخلصوا و ل�لفية ا�نمائية ا�ھداف تحقيق إلى الرامية الجھود من المستفادة الدروسناقش الحضور  اHجتماع، خ;ل
 أھمية على التأكيد تمكما . ل�لفية ا�نمائية ا�ھداف من ا�قل على واحد ھدف في اتقدمً الدول  كل أحرزتفقد  ا�ھداف،جميع  تحققت

 من وغيرھا المدني المجتمع منظمات مكينعلى ت ل�لفية ا�نمائية �ھدافل الوطنية تقاريرالوعملت  ،ا�ھدافتلك  تحقيق في التواصل
 أخرى، ناحية من. ل�لفية ا�نمائية ا�ھداف تحقيق نحو الموارد وتخصيص مبادراتھا تعزيز على الحكومات تشجيعمن  المعنية الجھات
  .والمحاكاةَتَعل�م ا�قران و الب;د عبر المقارنةب ا�قليمية التقارير سمحت

  

  .UNECA لجنةموقع  من ةا�صلي ةالمقال أقرا
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  ا�مريكتين

  فقط مؤنثة بزھور خيار نباتات ُينتج ا1ضافي النووي الحمض

  

 العوامل من معقد مزيجوفًقا ل مختلفة ساجنأ سبعة تكون أن يمكنى فحسب فھي نثا� أو الذكرفي جنسھا على  الخيار نباتاتH تقتصر 
 في النباتات ثولبح تومسون بويس معھدب علماءوقد حدد ال ،مؤنثة فقطال الزھور الغلة عالية الخيار أصناف بعضتنتج . والبيئية الجينية
 غير تلك الصفة سببي يذال يجينتكرار الال الصين في الزراعية للعلوم الصينية وا�كاديمية ا�مريكية المتحدة الوHياتب كورنيل جامعة

  .المرغوبة

  

 إH أن ،املكمؤنثة بال زھورل ةملاحال للنباتات وراثي سبب ھناك أنستينات القرن التاسع عشر  منذ عرفواقد  الباحثين أن من الرغموب
 فحص من خ;ل ضافيا� النووي الحمض الباحثون اكتشف. اسابقً  ينمعروفيكونا  لم المسؤول DNA الـ لجزء المحدد المكانالتسلل و
 مختلفبنيوي تباين  ٢٦٧٧٨لـ  خريطةوأنتج الباحثون . الخيارمختلفة من  س;لة ١١٥ منمكونة  أساسية مجموعةمن  الجينومتسلس;ت 
  .الخيار تدجينب مبعضھ يرتبط ،اكتشفوه

  

 ألف ٣٠ما ُيَق̀در بحوالي  تكراريتمثل في  امحددً  ابنيويً تبايًنا  وجدوافقد  ،بويس تومسون معھدب الدراسة قادة أحد، لبروفيسور زانجوين اوفقً 
 ھناكف ،المؤنثة ةرَ زھِ مُ ال نباتاتلل"بالنسبة  قائً;  وأضاف. الوزيم (عضو التأنيث في النبات) مع بشدةمرتبط التكرار  ذلكوكان  القواعد،من 

  ."الزراعي لaنتاج مكاناتا� من الكثير

  

  .معھد بويس تومسون موقع على ا�خبارية ةلاقالم اقرأ ،لمزيد من التفاصيل
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  الھادئ والمحيط آسيا

  والعشرين الثالث العلمي المؤتمر يعقد FCSSP اتحاد

  

ھذا  الماضي مايومن شھر  ١٥-١٢الثالث والعشرين في الفترة  العلمي مؤتمرال) FCSSP( المحاصيل علومل يةالفلبين جمعياتال اتحاد عقد
 وتم تنظيمه الفلبينية البذور صناعة رابطةالمؤتمر  ترأس. الفلبينب بامبانجافي  زوون ك;رك فريبورت فيستوتسينبيرج  فندق فيالعام 

 بدعم) الحيوية والتكنولوجيالزراعة ا�نسجة  الفلبينية والرابطة ،وجمعية فيلفروتس المحاصيل، علومجمعية ( جمعيات ث;ثبين بالتعاون 
  .أخرىھيئات  بين من ةيالزراع بامبانجا جامعةو الزراعة وزارة من

  

  



عمل وعرض  شواشتمل على ور "ميلاعتنافس و مربحة لزراعة مفتاحال – البذور وجودة الزراعة ابتكارات"تحت عنوان  المؤتمرُعقد 
  .المحاصيل علوم مجاHت مختلف منتقديمية  وعروض ومحادثاتمنشورات بحثية وبوسترات 

  

 ااعترافً  ،٢٠١٥ عامل CSSP الفخرية الزمالةجائزة ، ISAAAمسؤولة برنامج ، رودورا ألديميتا د. ُمِنَحت لمؤتمر،ا ختام حفل خ;ل
  .الزراعة في الحيوية التكنولوجيا تعزيزل وا�رشاد والتدريس البحث في مساھماتھاب

  

 .knowledge.center@isaaa.orgمعنا على البريد ا�لكتروني  صلواالت يرجى المعلومات، من لمزيد
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  للملوحة المقاومة المحاصيل تطوير في جديًدا علمًيا اختراًقا يقدمون استراليا باحثي

  

 ا علمًيااختراقً الغربية  أستراليا جامعة منكولمر  تيموثي بروفيسور بقيادة الباحثين من فريق قدم
  .العالم أنحاء جميع في المالحةللتربة  لمحاصيلمستقبً; في تطوير ا ساعدي أن يمكن

  

 لبحوث الدولي المعھدمن  يالبحث العملئھم في شركا مع جامعة أستراليا الغربية فريقعمل 
 تأثيرارتباط  اتحديدً  العلماءفحص  حيث ،)ICRISAT( القاحلة شبه اHستوائية المناطق في المحاصيل

 تراكم أن دقَ عتَ يُ  كانفقد  ،معينة أنسجة في اتيونا� تركيزب الحمص فيالتكاثر  عملياتعلى  الملوحة
فقد  ذلك ومع. للملح حساسيتھا عن مسؤوHً  الحمص نباتات في التكوينات التكاثرية في الملح أيونات
  .صحيح غير ھذا أنالنتائج  أظھرت

  

النامية  لبويضاتل المبكرة التناسلية ا�نسجة ICRISATمعھد و جامعة أستراليا الغربية فريقحلل 

 بعد لملحل الحساس" Rupaliصنف "و لملحالمقاوم ل "Genesis836"صنف  بينالنباتية  والقرون

 لمفھم  ،لبروفيسور كولمر اوفقً و. التربةفي  الصوديوم كلوريد من مختلفة لتركيزات ھمضيتعر
  .ةباينالمت الجينية ا�نماط بين كلوريدال أو الصوديوم تراكم في اخت;فات أييعثروا على 

  

  .جامعة أستراليا الغربية موقع على الصحفي البيان اقرأ ،التفاصيل من لمزيد
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  الھند في الحيوي ا�مان ھيئة تشكيل إلى يدعو سواميناثان

  

 سواميناثان سامباسيفان مانكومبوالھند  في الخضراء وراعي الثورةالبارز  الزراعة عالمدعا 
 المعدلة المحاصيلالمتعلقة ب المخاوف معالجةل ا�مان الحيوي تنظيم ھيئةإقرار  إلى البرلمان
 وراثًيا المعدلة المحاصيل من ديستفت أن يجب ا�مة أن الھندي الوزراء رئيس وأكد. وراثًيا
  .الربحيةزيادة و ا�نتاجية لتحسين

  

 وراثًيا المعدلة الكائنات ومخاطر فوائد تقييمنتمكن من  لن"قائً;  سواميناثان بروفيسورصرح 
كما . "وراثًيا المعدلة للكائنات ةحقليالبالتجارب  قلعلى ا� حاسمتم ال إذا إH موثوقة بطريقة
ثقة اللكسب  التأخير من امزيدً  دون الوطنية ا�مان الحيوي ھيئةتأسيس  ضرورة على شدد

إلى التطوير  العام بحثال قطاع يحتاجھذا و. ا�ع;م وسائلثقة و والسياسية والمھنية العامة
ات الجيدة خبرال من اHستفادةاستمداد و التكنولوجيا إلى الوصول في شموليةحتى توجد 
  .الوراثية الھندسةو الجزيئية البيولوجيا مجاHت في يةالھند العام القطاع مؤسسات فيوالمميزة 

  

 .يةبحثال سواميناثان مؤسسة موقعادخل على  ،تفاصيلال من لمزيد
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  أوروبا

د كيف يشرحون ا�حياء علماء Aالجذعية الخ&يا نشاط الجذور إشارات ُتَحد  

  

 ،القدرات متعددة الجذعية الخ;ياتعتمد . ا�رض في ةراسخ مرساةلتمنحه وأيًضا  والمعادن الماءب النباتمد لت باستمرار النباتات جذور تنمو
 ھذهج نتُ وتَ . كخ;يا متعددة القدرات وضعھا اء علىبقالو يزاالتم لتجنب المجاورة الخ;يا من إشارات على الوظائف، تلك عن المسؤولة
  .الجذر داخلالساكن"  مركزبـ "ال يسمى ناكم في ببطءالمنقسمة  الخ;يا من صغيرة مجموعة بواسطة ا�شارات

  

 "WOX5المسمى" النسخ عامل ،لوكس توماس د.، ألمانيا في فرايبورج جامعة أحياء عالم برئاسة للبحوث دولياتحاد  حدد قدھذا و

 WOX5إشارة  دخلت عندما. الجذعية الخ;ياإلى  الساكن مركزال داخل الخ;يا من المسام طريق عن نتقلي أنه تبين يذال المؤشر الجزيءك

أحد ُتَوظ8ف و ةھدفمستال لجيناتل ،المحفزات الجينية (البروموتر)ھي و ،حددم DNA تسلسلب ترتبط المسام، خ;ل من الجذعية الخ;يا

 الجينعدم قابلية قراءة  سببيُ  مما ،الكروماتين النووي، الحمض بروتينطبقة  اHنزيم ھذايغير . ُمَھاِيئال البروتينب يسمى ما عبر اتنزيما�
  .ةفعال صورةبالتابع 

  

مجال  ھذا" اضيفً م المختلفة، البيئية لظروفمع ا النبات نموف ي� كَ تَ  كيفية دراسةب للعلماء ستسمح أبحاثھم نتائج أنلوكس  بروفيسور وقال
  ."المناخ تغير عصر في رائعبحثي 

  

  .جروفرايب جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  البكتيريا عن نفسھا النباتات تعزل كيف يحلل بحثي فريق

  

لكائنات لمنفذ  تشكل التيو أوراقھا علىالموجودة  المسام قلغ طريق عن بسرعة النباتات تستجيب، الضارة البكتيريا وجود ظل في
  .البكتيري ينف;جيل` ال بروتين باستخدام العملية ھذه تحليلب جفورتسبور جامعة مني بحث فريق قامھذا وقد . الممرضة

  

 إغ;قفي  النباتاتبدأت  الحقن،من  دقيقة ١٥ حوالي ، فبعدبسرعة استجابوبالفعل  ا�رابيدوبسيس نبات أوراق في الف;جيل`ين حقن تم
جامعة  فريقاكتشف . النباتية الثغور ودحدقيد ي مما ةرساالح خ;ياال على تأثيره الف;جيل`ين طوريُ و. البكتيريا دخول مسار سدو الثغور

 تينا�يوني ينالقنات وينشط ،OST1 نزيمإ طريق عن ةرساالح خ;ياال على يؤثر الف;جيل̀ين أن إستونيا من آخر فريق مع جفورتسبور

SLAC1 وSLAH3 .المسامتغلق و ةرساالح خ;ياالتضعف  لذلك، ونتيجة.  

  



. جفافال حالة في مسامھاالنباتات  تغلق عندماالعملية في  أيًضا شاركانيا�يونية  قنواتال من واثنين ا�نزيم أن يالبحث فريقال وجدكما 
 الجديد اHكتشافقد ُيستخدم ھذا . النباتات في شارةا� مسارنفس  ليتفعيعملون على  البكتيرية ا�مراض ومسببات جفافال نوأشاروا إلى أ

 قد تكون" قائً;  جروفورتسب جامعة منھيدريتش  رينر بروفيسورھذا وقد صرح . واحد بحجر عصفورين ضربلالنباتات  زراعة في
 �ن للزراعةمثيًرا وُيعد ھذا منظوًرا  ،البكتيرياو الجفاف ضد الوقت نفس في مقاومة أكثر OST1 نزيمة بإنَ س̀ حَ المُ  المزروعة النباتات

  ."العالم أنحاء جميع في المحاصيل خسائر في سھمت التي الرئيسية العوامل من واgفات جفافال

  

 .جفورتسبور جامعة موقع على صحفيال بيانال أقرا البحث، ھذا حول المعلومات من لمزيد
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  وراثًيا المعدلة المنتجات واردات اقتراح بشأن بيو يوروبا رابطة موقف

  

 اHتحاد مؤسسات) يوروبا بيو( الحيوية للصناعات ا�وروبية الرابطةت دع
 المعدلة المنتجات استخدامبشأن  ا�وروبيةالمفوضية  اقتراح لرفض ا�وروبي

 أو بالسماح ھا الخاصراقربأخذ  اءعضمن الدول ا� دولة كلخول ي والذي ،وراثًيا
 حجج ث;ثبا موقفھ يوروبا بيو توأوضح. وراثًيا المعدلة المنتجاتب السماح عدم
  :اHقتراح بشأن

  

• Hيترك ا H؛ا�وروبيين والمستھلكين المزارعين جميعل ختيار 

 ؛العمل وفرص والنمو اHبتكار يعرقل •

 اHتحاد داخل ا�ع;فو ل�غذية الدولية ةيالتجار تدفقاتال يھدد •
 .ا�وروبي

 أفضل"؛ تنظيم مبادرة" مع يتناقض •

  .ًياقانون فيھا مشكوكال الوطنية التدابير دعمي •

  

 ا�وروبي اHتحاد لسياسة وا�ع;ف لسلسلة ا�غذية ا�وروبي تحالف اHتحاد موقف لورقة ادعمھمعن  يوروبا بيوت رابطة أعلن كما
 مستوى لىا عھنامأ ثبت التي وراثًيا المعدلة المنتجات إقرار السياسة تلك تتطلب. وراثًيا المعدلة الكائناتبشأن  ا�دلة على القائمةالفعالة 
  .ا�وروبي اHتحاد

  

 .وا�ع;ف يةغذلسلسلة ا� ا�وروبي اHتحاد تحالفموقف و رابطة يوروبا بيو موقف أقرا ،التفاصيل من لمزيد
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  العلمي البحث

  أمينوبيوتيريك الجاما بحمض الغني ا�رز على تغذية ودراسة حقلية تجربة

  

 اماجال حمضغني ب أرز علماءال طور وھكذا،. القلب بأمراض المرتبطة الحاسمة العوامل حدبكونه أ الدم ضغط ارتفاعُيعَرف 
 كوشيھيكاريمعروف باسم أرز الجابونيكا من صنف  العلماء استخدم. الدم ضغط خفضوھو عامل المعروف باسم "جابا"  أمينوبيوتيريك

  .تغذية واختبار ةحقلي تجربة جريتأُ  ،غني بالجاباال ا�رزوللتأكد من كفاءة . الجاباتحويل عامل الجينات المرتبطة بتعديل  خ;ل من

  

 المعدلة، غير كوشيھيكارينباتات ل ةمماثل نتكا وراثًيا ةالمعدل ا�رزنباتات إنتاجية بالصوبة النباتية أن  ةحقليال التجارب نتائج أظھرت
 شھرينلمدة اليومية الفموية التغذية  أدت ،ناحية أخرىمن . "جابا"عامل  من بكثير أعلى مستويات على تحتوي وراثًيا المعدلة النباتات ولكن

  .الدم ضغط المصابة بفرط الفئران في الدم ضغطرتفاع H مضاد تأثير زئبق مم ٢٠ من يقرب ما إلى جابابا�رز الغني بال

  

  .الدم ضغط ارتفاعمنع ل أساسيء غذاك ستخدميُ  قد جاباالغني بال ا�رز أنإلى  النتائجتشير 

  

  .ترانسجينيك ريسيرشالدراسة الكاملة المنشورة بمجلة  أقرا
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  الھندي الخردل وتكاثر نمو على Bt الـ لجين التضميني التھجين تأثير توضح دراسة

  

 لحشراتللنباتات المقاومة ل النسبي يالنبات نموالتكاثر والبحث ل دراسة هوشركاء لعلومل الصينية كاديميةا� من ليو بو-جيون عالمأجرى ال
الخردل الھندي  إلى )Brassica napus(نبات السلجم  منمنقول ال Btالتھجين التضميني لجين الـ  عقبلaصابة  عرضةالم النباتاتو

)Brassica juncea(.  

  

في ظل  المعدلة غيرالنباتات و وراثًيا المعدلة Btالـ  نباتات من ومختلطة نقيةنباتات  إلى الثانيالرجعي  التھجين من الناتجة الس;Hت أدت

 Btنباتات الـ  منمختلفة نسب تم وضع  ،ُمَع̀رضة لaصابةالالنباتات و المقاومة النباتات بين التفاعلدراسة ل. يةالحشر الع;جات من اثنين

 فيأما . الحشرات بدون أو مع ةالمعدل غير نباتاتال من أفضلالمعدلة  Btنباتات الـ  ت كفاءةكان النقية،النباتات  في. النباتات المختلطةفي 

. الحشرات دونوب Btالـ  نباتات من منخفضةال نسبالمع المعدلة  غير النباتات من أقل بذور Btنباتات الـ أنتجت  ،النباتات المختلطة

 ضغط تحت وراثًيا المعدلة Btالـ  نباتات ةنسبمع زيادة  اھامشيً ارتفع  ةالمعدل غير لنباتاتل التناسلي تخصيصال أنأيًضا  النتائج وأظھرت

 النباتات نمو أن إلىالباحثون  خلص النتائج، لىإ استناًداو. نباتاتال في البذور وإنتاج الحيوية الكتلة إجمالي ارتفاع إلى أدى مما الحشرات،
  .الحشرات ضغط تحت Btالـ  نباتاتبواسطة  احميً م كانالمعدلة  غير

  

 .ترانسجينيك ريسيرشالمنشورة بمجلة  يةالبحث ةالمقال أقرا
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  وراثًيا المعدل ا�رز في ا�ولينان نوع من سابوجينين إنتاج

  

نشط  نو8 كّ مُ كَ مركبات الجينسينوسايد  ستخدمي تقليدي صينيدواء عشبي  ھو) .Panax japonicus C. A. Mey(باناكس جابونيكاس 

 ٢،٣مركب  جنتِ يُ إH أنه  ،)βAS( سينسيز أمايرينالبيتا  نزيمإ الى تفتقر نھا�مركبات الجينسينوسايد H ينتج ا�رز . رئيسي

  .الجينسينوسايد، وھو مؤشر أوكسيدوسكوالين

  

الباناكس من عشب  سينسيز البيتا أمايرينإنزيم جين  إدراجب والغابات لزراعةل فوجيانبجامعة الباحثين  من وفريق قام جينجوي تشنج
 البيتا أمايرينإنزيم  جيناحتمال فرط تعبير  التحليل أظھرو. وراثًيا معدلةأرز نباتات  نتجأ مما ،"Taijing 9" ا�رز صنف في جابونيكاس

من  سابوجينين أوليانوليك حمض وجودا�ضافية عن  تالتحلي; تكشفو. ا�رز في سينسيز البيتا أمايرينإنزيم  تعبيرو لو̀ حَ المُ  سينسيز
  .وراثًيا المعدل ا�رز فيا�ولينان نوع 

  

 الفريقاستطاع  وقد. ا�رز في الباناكس جابونيكاسمن عشب  سينسيز البيتا أمايرينجين إنزيم  لتحول ولا� تقريرال الدراسة ھذه مثلت
  .ا�ولينان نوع منسابوجينين  نتجي التي ،"جالجينسن أرز" الجديد ا�رزجيرمب;زم إنتاج 

  

 .بيوتكنولوجي وميد سنترالبيموقع  على ةكاملال ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  إع&نات

  الھند أجريجينوميكس مؤتمر

  

  )الھند أجريجينوميكس( النباتات يكسلجينوم الدولي المؤتمر الحدث:

  

  الھند ار،جشاندي ،شيفاليكفيو فندق المكان:

  

  ٢٠١٥ أغسطس ٢١-٢٠ الفترة التاريخ:

  



 مقاومة تعزيزالتي تھدف إلى  يكسالجينوم علم جھُنُ  سيتناولو، كمتحدثين وخارجھا الھند من مشھورينين دولي علماء المؤتمر شملسي
في  والجديدة الحالية التكنولوجيات سيناقشكما  النمو،تحسين و؛ الحيوانية الثروةإنتاجية  وزيادة ؛النبات وتربية؛ �مراضضد ا اتالنبات

  .الجينوميكس النباتي

  

  :برنامج المؤتمر مواضيع

  

 �مراضضد ا النباتات مقاومة تعزيز •

 الحيوانية الثروة إنتاجية لزيادة الوراثية الھندسة •

 النبات تربية في الجينوم بحوث •

 يلحاصملل الجينوم تسلسل تحليل •

 النباتاتفي  يكسالجينوم حالة دراسات •

 الوظيفيالنبات  يكسجينومل جديدةالتكنولوجيات ال •

  الحيوي والوقود ل�غذية النمو تحسين •

  

 .لمؤتمرا موقع زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
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  )APG 2015( النباتي تطورات الجينوميكس

  

  افتراضي حدث - ) APG 2015( النباتي يكسالجينومتطورات  الحدث:

  

  ٢٠١٥ أكتوبر ٢١ التاريخ:

  

الواحد والعشرين من  في ةالمحمول ةجھزا� أوالشخصية  الكمبيوتر ةجھزعلى أ) APG2015(حدث تطورات الجينوميكس النباتي  بث سيتم

 فيا�سألة وا�جوبة مباشر طرح  فرصة مع )ويبيناربنمط الدراسة الشبكية ( قاعة فينباتات ال يكسجينوم مواضيع أھم تناول وسيتم أكتوبر
  :التالية الموضوعات الدوليين المتحدثين أبرز من مجموعة تناوليس. نقاش كل نھاية

  

 �مراضضد ا النباتات مقاومة عزيزت •

 الجينياHنتخاب  •

 النبات الوظيفي جينوميكسل جديدةالتكنولوجيا ال •

 الحيوي والوقود ل�غذية تحسين النمو •

  للمحاصيل الجينوم تتسلس;قراءة  •

  

 .APG 2015حدث  موقع زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
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  ٢٠١٥ لعام KSABC لجمعية السنوي اOجتماع

  

 مركزو )NCGC( وراثًيا المعدلة للمحاصيل الوطني المركز مع بالتعاون) KSABC( التطبيقية البيولوجية للكيمياء الكورية الجمعيةتنظم 

 في السنوي واHجتماع ٢٠١٥لعام  الدولية ندوةال) BMHMB( الطبيةبنك المواد العشبية و )KBIC( كوريال الحيوية التكنولوجيا معلومات

 من ا�ساسيات إلى العودة" ھو الندوة موضوع. الجنوبية كوريافي  الوطنية سيول جامعةببيونجتشانج  حرم في ٢٠١٥ يونيو ٢٠-١٨الفترة 
  .الميتابولومإلى  الجينوم

  

 .الندوة موقع زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
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  ٢٠١٥ النباتية الحيوية للتكنولوجيا الكورية الجمعية

  

  ٢٠١٥ النباتية الحيوية للتكنولوجيا الكورية الجمعية الحدث:

  

  ٢٠١٥ يونيو ١٩-١٨الفترة : التاريخ

  

  الجنوبية كوريا نام،-جتشون الكوري، تدريب الثقافة معھد المكان:

  

  .واليابان والصين كوريا في النباتية الحيوية التكنولوجيافي مجال  التعاون وتعزيزالحيوية  الصناعة النباتية إنعاش سبل مناقشة: الھدف

  

 في إدارة التنمية الريفية؛ القادم الجيل - ٢١؛ وبرنامج بيوجرين النباتية الحيوية للتكنولوجيا الكورية الجمعيةالحدث  تنظيم في شاركيُ 
  .الوطنيةھانكيونج  جامعةو ؛الحيوية والتكنولوجيا الحيوية العلوم ثولبح الكوري المعھدو

  

 /http://www.kspbt.or.kr :ادخل على مكان،وال الحدث برنامجبشأن المتحدثين و تفاصيل على للحصول
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  تذكيرية رسائل

  ٥٠رقم  Kُتصِدر كتيب الجيب  ISAAAھيئة 

  

  

 ستخداماتاHيناقش ھذا الكتيب . "وراثًيا المعدلة ا�شجار" بعنوان K الجيبكتيبات  ةسلسل في ٥٠ رقم صدارا� ISAAAھيئة  طلقتأ

يمكن تنزيل كتيب . المستھلك ياتفضلأو ؛السلبية الحرارة ودرجةعدائية؛ ال التھديداتمقاومة و؛ صناعةفي ال وراثًيا المعدلة �شجارل مختلفةال
  .h:p://www.isaaa.org/resources/publica;ons/pocketk/50/default.aspمن الرابط التالي  ٥٠رقم  K جيبال

  

  

  

مركز وُتصدر بواسطة "المتعلقة بھا، والقضايا المعدلة وراثياً منتجات عن المعلومات ھي كتيبات معرفة تحوي  Kالجيب سلسلة كتيبات 

، كما أنھا متاحة فھمبأسلوب سھل ال " لنشر المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية الزراعيةالحيوية تكنولوجيا المحاصيللالعالمي المعرفة 
 والتوزيع.المشاركة  ةلوسھل PDFبصيغة  زيلللتن

 



 

  "شخص مليار تغذي أن يمكن التي وراثًيا المعدلة الكائنات مع لقاء" بعنوان دقائق ٧ مدته فيديو

  

 شرح: شخص مليار تغذي أن يمكن التي وراثًيا المعدلة الكائنات مع لقاء"بعنوان  دقائق ٧ مدته فيديو ا�رز لبحوث الدولي المعھد أصدر
  .يوتيوبال على الفيديو شاھد. وراثًيا لد̀ عَ المُ  C4 أرز تطوير في أبحاثھم يناقش "دقائق ٧ في C4 أرز


