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 عالميًا

 المناخ تغير مع لتكيفل هااستراتيجيات تعزيز على النامية الدول تساعد المتحدة األمم 

 

 أفريقيا

 الـ لذرة يالبيئ اإلطالق طلب فحصتو العامة تعليقات ىقلتت ةكينيال الحيوي األمان هيئة Bt 

 وراثيًا المعدلة الكائنات عن الحظر رفعل الحكومة خطة على يصدقون الكيني البرلمان أعضاء 

 

 األمريكتين

 القمح في االضطراري اإلنبات جين تحديد 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 مكتب OGTR وراثًيا المعدل لقطنل ةحقليال التجارب على يوافق األسترالي 

 مجلس ICAR وراثيًا المعدلة للمحاصيل ةحقليال التجارب أهمية على يؤكد 

 رئيسية صناعة الزراعة واجعلا :الجنوبية كوريا رئيسة 

 

 أوروبا

 وراثيًا المعدلة األعالفو ألغذيةا وارداتل الوطني الحظر على رضتتع األوروبي االتحادب زراعةال لجنة 

 

 العلمي البحث

 الدهون نقل بروتين OsLTPL36 األرز في البذور وجودة البذور تطور في أساسي 

 األرز في البكتيرية اللفحة ضد شاملة مقاومة أجل من المقاومة جين محفز تعديل 

 جين تعبير فرط AhNF-YC الجفاف ضغط مقاومة هويمنح األرابيدوبسيس نمو يعدل القطيفة نبات من 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 بنجاح الدنج حمىل المسبب بعوضال جينات يعدلون العلماء 

 "H7N9" بكتيريال فالجيلينالو الهيماجلوتينين اندماج بروتين من واعد لقاح 

 

 إعالنات

 وراثيًا المعدلة الكائناتب المتعلقة سئلةاأل على ردي العلماء من فريق 

 

 تذكيرية رسائل

 الدولة في الحيوية التكنولوجيا اتجاهاتو حقائق 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 إندونيسيا في والبيئية واالقتصادية االجتماعية العالمية ثاراآل حول ندوة  



 عالميًا

 المناخ تغير مع للتكيف استراتيجياتها تعزيز على النامية الدول تساعد المتحدة األمم

 

 من .المناخ تغير مواجهة في التكيف استراتيجيات تحسينتقوية و على نامية دول ثمان مساعدة على جديدال المتحدة ألمما برنامج يركز

 المتحدة األمم وبرنامج( الفاو) والزراعة األغذية منظمةكل من تعاون يس ،الوطنية التكيف خطط في الزراعة دمج بعنوان برنامج خالل

 وتعزيز العيش سبل لحماية وزامبيا وفيتنام وايجوأورو وأوغندا وتايالند والفلبين وكينيا نيبال في الزراعة اتوزار مع (UNDP) اإلنمائي

 .الغذائي واألمن الزراعي اإلنتاج

 

تشمل  ،بالتاليو .للدخل كمصدر الزراعة على ويعتمدون الريفية المناطق فيحرومين لما الفقراء من %57يقيم الفاو،  لمنظمة اوفقً 

 جديدة وسائل إلى والوصول الجوية األحوال وتغير الملوحةو الجفافمواجهة ل المحاصيل أصناف تحسين المناخ تغير مع لتكيفل ممتطلباته

 .الحديثة الريو المياه ونظم للزراعة

 

 حاسًما قطاًعا يمثل الزراعة قطاع .المناخ تغير مع والتكيف االبتكار على الجماعية قدرتنا على يعتمد المقبلة العقود في الغذائي أمننا إن"

 في الزراعة دمجل الشريكة الدول لدعم UNDP وبرنامج فاوال منظمة انضمت ،ثَم   ومن .العيش لسبل الحياة شريان وهو أمة، لكل وخطيًرا

 .UNDP برنامجب العالمية ةيالبيئ المالية الشؤون لوحدة التنفيذي المنسق دينو، أدريانا حيصرأدلى بهذا الت "الوطني لتكيفا تخطيط عمليات

 

 .والزراعة األغذية منظمة موقع من ياإلعالم البيان اقرأ
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 أفريقيا

 Bt الـ لذرة البيئي اإلطالق طلب وتفحص العامة تعليقات تتلقى الكينية الحيوي األمان هيئة

 

 يالبيئ اإلطالق طلب في للنظراآلراء  تحليل في شرعحيث ت ارسميً  الجمهور تعليقات (NBA) الحيوي ألمانل الوطنيةكينيا  ت هيئةقلت

 الحيوانية والثروة الزراعية للبحوث كينيا منظمةطورته  والذي كينيا، في لحشراتالمقاوم ل وراثيًا المعدللصنف الذرة  (المفتوحة زراعةلل)

(KALRO) األفريقية الزراعية التكنولوجيا ومؤسسة (AATF)  ألفريقيا في الذرة المياهاستخدام  كفاءةفي إطار مشروع (WEMA). 

 

 األمانقانون  مع ةشيتماوم هامةكانت  ممارسةبأن ال علنيةاالستماع ال جلسة خاللتونوي  ويلي .د NBA لهيئة التنفيذي الرئيسوقد صرح 

 القانون تبعتس NBAهيئة  بأن الجمهور طمأنكما  .الطلب هذا مثلعلى  التعليقات خالل نم الجمهور مشاركة يتطلب الذي كينيال الحيوي

 .القانون يقتضي كما المناسب الوقت في حكمهاتقدم و

 

 ،كفاءته الختبار ةالوطني تجاربلل وراثيًا معدل لومحص طالقإ عملية على الجمهور طالعال الحيوي األمان هيئة قبل من المنتدى مَ ظ   ن  

 على منتدىال عمل .اإلعالم ووسائل والمزارعين والعلماء المستهلكين ذلك في بما المعنية الجهات من متنوعة مجموعة الحدث وحضر

َهت لتيا أو اآلن حتى واضحة تكن لم التي وراثيًا المعدلة المحاصيلب المتعلقة القضايا توضيح ج   ة بعض قبل من ةلَ ل  ضَ م   بمعلومات و   .العام 

 

 .الطلب بخصوص القرار صنع عملية في للمشاركة ودعوتهم للجمهور شعاراإل راصدإ بعد شهر لمدة العامة تعليقات الهيئة استقبلت

 

 ليهي ،5907 أكتوبر في القرار صدور عوق  تَ ي   وبالتالي .لبالط إقرار تاريخ من ايومً  079-09 البيئي فراجاإل على الموافقة عملية تستغرق

 .(KEPHIS) النباتية بالصحة المعنية الكينية التفتيش هيئة بواسطة وطنيةال الكفاءة اختبار تجارب

 

 .ke.go.ceo@biosafetykenya اإللكتروني البريد على الحيوي ألمانل الوطنية الهيئة مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد
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http://www.fao.org/news/story/en/item/326801/icode/
mailto:ceo@biosafetykenya.go.ke


 وراثيًا المعدلة الكائنات عن الحظر لرفع الحكومة خطة على يصدقون الكيني البرلمان أعضاء

 

 ؛(الزراعة لجنة عضو) موتوا فلورنسو ؛(الزراعة لجنة رئيس نائب) مبيوكي كاريكي :همو الكيني برلمانمن أعضاء ال أربعةأعرب 

 الكائنات نع حظرال لرفع الحكومة لخطة دعمهم عن، (الزراعة لجنة) واندايي وجيمس (الصحة لجنة رئيس نائب) بوكوس روبرتو

 .وراثيًا المعدلة

 

 المعدلة الكائنات بشأن المعرفة نقص كاريكي السيد استنكر ،5907 أغسطس 52 يوم البرلمان مبنى في مَ ظ   ن  الذي  صحفيال مؤتمرال في

 المعدلة المحاصيل ومزارعي وراثيًا المعدلة الكائناتمواجهته مع  روىكما  .الحيوية التكنولوجيا حولهائل  تضليل إلى أدت التي وراثيًا

 السالمة عن المزيد لي كشفت أوروبا إلى رحلتي"وقد صرح قائاًل  .زمالئه مع األوروبي االتحاد في الحقائق تقصي جولة خالل وراثيًا

 في بما واألعالف غذيةستخدام في األلال وراثيًا معدل لومحص 75 عن يقل العلى  أوروبا وافقت وقد .وراثيًا المعدلة الكائنات واستخدام

 بسبب ضرر أي هناك يكن لم ،هممع ناتفاعل الذين للمزارعين اووفقً  .والقطن السكر وبنجر الزيتية الحبوبو الصويا فولو الذرة ذلك

 ."السنين مر على وراثيًا المعدلة المحاصيل

 

 المحاصيل لتوفير الملحة الحاجة على دأكو ."بالكامل نؤيده ما وهو الحظر، رفع إلى حلم   الرئيس نائب أن سعداء حنن" فلورنس السيد وقال

 العمل فرص من المزيد يعني وراثيًا ةمعدلال الكائنات على الحظر رفع" قائاًل  وأضاف .Bt الـ وذرة Bt ـال قطن مثل دباللل وراثيًا المعدلة

 جيمس السيد وأشار ."األخرى الزراعية والتقنيات Bt ـال قطن اعتمدنا إذا والنسيج الغزل صناعة نعاشإ يمكن ،أخرى ناحية منو .للشباب

 جنوب مثل أخرى دول فيه ىتبنت الذي الوقت في تتخلف البالد ترك يمكن ال" عزلة، أو إنكار حالة في تعيش أن تستطيع ال كينيا أن إلى

 التكنولوجيا دراسةب للطلبة سمحن عندما لمواردل اهدرً  ي عَد ذلك أن ذلك إلى أضف .الحيوية التكنولوجيا والسودان فاسو وبوركينا أفريقيا

 ."اآلن إلى اتطبيقهب تسمح ال والدولة الحيوية

 

 اإللكتروني البريد على التعليم لجنةب برلمانال كاتب ،موجوما جون السيد مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

com.mugomajohn@gmail. 
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 األمريكتين

 القمح في االضطراري اإلنبات جين تحديد

 

 في بما ،الجامعاتب الوراثة علماء وأعد ها للعلوم الوطنية األكاديمية أجرتها دراسة حددت
 تستشعر .القمح في واألخير الرابعاالضطراري  اإلنباتجين  كانساس، والية جامعة ذلك
 تحديد تم وقد .القمح وقت تزهير وتحدد المنخفضة المناخية الحرارة درجات الجينات تلك

 خورخيبواسطة  سابقة دراسات فياإلنبات االضطراري الثالثة األخرى  جينات
إلى  األربعة الجينات جميع اكتشافويشير  .ديفيس كاليفورنيا جامعة من دوبكوفسكي

 .المختلفة البيئات مع تكيفقادرة على ال قمح أصنافخطيط لت جديدة أساليبتطوير 

mailto:mugomajohn@gmail.com


 
كتََشف الجينيوجد  حيث والهند، باكستان في الموجودة القمحسالالت  دراسةحللت ال  المزارعين أن المرجح ومن .وفرةب "VRN-D4" الم 

 .المناخ تغييرظروف  في التكيف على قدرتها بسبب الخاصية التي تحمل تلك القمح أصناف ونيفضل المنطقة في ىماالقد
 
 .كنساس والية جامعة موقع على متاحة المعلومات من مزيدال
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http://www.k-state.edu/media/newsreleases/sept15/vernalization9215.html


 الهادئ والمحيط آسيا

 وراثيًا المعدل للقطن الحقلية التجارب على يوافق األسترالي OGTR مكتب

 

 إطالقه يجيزل ،"DIR 136" وراثيًا المعدل لقطنا لصنف ةرخص إصدار على (OGTR) األسترالي الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب عملي

هم  وال محدودال  لتقييم ويلز ساوث نيو في 5900 مايو إلى 5902 أكتوبر من الفترة في ةحقليال التجارب ىتجرس .(ةحقليال تجربةلل) َوج 

 هي لتجربةا في زراعةلل مخصصة مساحة أكبر .األسترالية ةحقليال الظروف في وراثيًا المعدل القطن صنف ألياف جودةو الزراعية الكفاءة

 .(CSIRO) والصناعية العلمية للبحوث الكومنولث منظمة بواسطة القطن هذا تطوير تم وقد ،اسنويً  هكتار 0

 

 .OGTR مكتب موقع من عالناإل اقرأ ،التفاصيل من لمزيد
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 وراثيًا المعدلة للمحاصيل الحقلية التجارب أهمية على يؤكد ICAR مجلس

 

 المعدلة المحاصيل أهميةعلى  (ICAR) الزراعية للبحوث الهندي المجلس تأكد

 رؤية"تقدم  .المستقبل في الغذائية للحبوب الطلبو العرض فجوة سد في وراثيًا

 على القائم والمستدام الشامل الزراعي النمو لتحقيق ااستراتيجيً  اإطارً  "5979

 مجاالت تسعة بين وراثيًا المعدلة الكائنات بحوثصنفت ، وقد البالد في االبتكار

 ."المزارعيندخل و والتغذية اإلنتاجية لتعزيزاستغاللها  يجب رئيسية

 

 الفجوة سدل ارئيسيً  اخيارً  الوراثي التحسين ربَ عتَ ي  "ة رؤيال وثيقة فيذكر المجلس 

 سيناريوهاتال إطار في وكذلك طبيعية،ال ظروفال ظل في الطلبو العرض بين

صدرت ، التي أيًضا وثيقةال توأشار ."الضغوط وشدة تواتر زيادةل المتوقعة

 المشاكل، لجميع "معجزةال حلال" قدمت ال وراثيًا المعدلة الكائنات أن، إلى باتنا فييوليو  57في  مودي نارندرا الوزراء رئيسبواسطة 

محاصيل لل األخالقيةالجوانب و السالمة جوانب مع التعامل في المجال هذا في العلمي البحثيمكن أن يساعد  كيفوذكرت بالتفصيل 

 .المناسبة الحقلية التجارب مع دعم، وراثيًا هندسةم  ال

 

 تفكيرستحث الباحثين على ال 5979المجلس لعام  رؤية أن من واثق أنا" الرؤية لوثيقة مقدمته في ،ICAR لمجلس العام المدير أيابان، .دقال 

 العيش، وسبل والدخل الغذاء لتوفير ةيلزراعا المستدامة للتنمية سياسات وضععلى  القرار صناعوستحث  العلم،ستغالل ال جديد بشكل

 ."األرض موارد لنظام الكوكبية الحدودنصب اهتمامها  واضعة حياتهم، نمط تكييفعلى  المستهلكينستحث و

 

 .ICAR مجلس موقع من 5979 عام رؤية من نسخة نزل
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 رئيسية صناعة الزراعة اجعلوا :الجنوبية كوريا رئيسة

 

 في رئيسية صناعة الزراعة لجعل لجهودإلى بذل ا هاي جن باكة، الجنوبي اكوري ةرئيس تدع

 عصر أنه في الرئيس تقالو .الحيوية والتكنولوجيا (IT) المعلومات تكنولوجيا دمج خالل من البالد

 الزراعية البيئة في المتاحة لفرصل كوريا تسعى أن ينبغي الشيخوخة ومجتمع المفتوحة األسواق
 .التغيرسريعة 

 

 5907 أغسطس 55في  "5907 مزرعةعرض ال"بعنوان  الزراعة معرض افتتاح مراسم وخالل

 المعلومات تكنولوجياصناعات  تجاوزت قد العالمية األغذية صناعة أن باك تقال ،سول في
 الحكومي، دعمبال باك توعدو .الزراعة في أكثر تستثمر المتقدمة الدولأن و مجتمعة، والسيارات

 لزيادة األغذية تصنيع وتقنيات الحيوية والتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا بين الجمع عن توتحدث
 .الزراعي للقطاع الكوريين الشباب من المزيد وجذب التسويقي،الرواج و اإلنتاجية

 
 أريرانج موقع على بارك الرئيس خطابل فيديو مقطع شاهدو يونهاب أنباء وكالة موقع على صحفيال المقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
 .نيوز

 

http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir136/$FILE/Notification%20of%20licence%20decision.pdf
http://www.icar.org.in/files/Vision-2050-ICAR.pdf
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2015/08/28/0200000000AEN20150828008800315.html
http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=182793
http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=182793
http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=182793
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 أوروبا

 وراثيًا المعدلة واألعالف األغذية لواردات الوطني الحظر على تعترض األوروبي االتحادب زراعةال لجنة

 

 من يذال المفوضية قانون مشروع األوروبي البرلمانب الزراعة لجنة رفضت

 األعالف أو األغذية استخدام حظر أو لتقييد السلطة األعضاء الدول منح شأنه

 اللجنة تخشى .أراضيها على األوروبي االتحاد ق بَل من المعتمدة وراثيًا المعدلة

 السوق في المنافسة انحراف في التعسفية ةالوطني الحظر قرارات تتسبب أن

 تعتمد التي االتحادب الغذائي اإلنتاج قطاعات هديدتو األوروبي لالتحاد الموحدة

 .وراثًيا المعدلة األعالف واردات على كبير بشكل

 

 أصوات ثمانية مقابل مؤيدا اصوتً  55 بأغلبية الزراعة لجنة رأي تبنى

 زمام صاحبة البيئة لجنة اآلن فيه نظرال وسيمعن ،ينمتنعم وستة معارضة

 .الملف هذا في المبادرة

 

 المفوضية اقتراح رفض يجب :واضحة رسالةب بعثي الزراعة لجنة في اليوم تصويت إن" رأيال هذا صائغ وهو ،ديس ألبرت صرح

 الموحدة السوق ننشئ لم نحن .أراضيها على وراثيًا المعدلة واألعالف األغذية استخدام حظر أو تقييد ريتقرب األعضاء للدول لسماحبا

 واقعي غير مفوضيةال تتبعه الذي النهج أن ديس وأضاف ."بالكامل انحرافه في تسببت تعسفية سياسية قراراتب للسماح األوروبي لالتحاد

 على قادرة تكون ولن ،كبيرة بصورة وراثيًا المعدلة األعالف واردات على األوروبي االتحاد في القطاعات من العديد تعتمد حيث ا،تمامً 

 .احظره تم إذا االستمرار

 

 .األوروبي البرلمان أخبار بوابة على الصحفي البيان اقرأ ،فاصيلالت من لمزيد
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 العلمي البحث

 األرز في البذور وجودة البذور تطور في أساسي OsLTPL36 الدهون نقل بروتين

 

 ووظائفها الدهون بنقل المتعلقة الجينات فإن ذلك، ومع .األرز لجودة عالية قيمة ذوو البذور تخزين وادم من أساسي مكون هو التخزين دهن
 .ةجيد بصورة مفهومة غير تزال ال البذور تطور في
 

 الدهون نقلل بروتين وهو ،OsLTPL36 بروتين بتحديد الصين في الزراعية جهواتشون جامعة من جوان شين بقيادة فريق قام الشأن، هذا في

 البذور إعداد معدل انخفاض إلى OsLTPL36 لبروتين التنازلي التعبير مينظت أدى .ندوسبيرمواإل النامي البذرة غالف في حصريًا هتعبير يتم

 .وراثيًا المعدلة النباتات في حبة 0999 ووزن

 

َهنَدَسة السالالت أن الباحثون ووجد  مقارنةً  يالدهن حمضال محتوى وقللت طباشيري إندوسبيرم أظهرت OsLTPL36 بروتين تعبير بقمع الم 

 .OsLTPL36 RNAi سالالت في شتالتال َضعفو البذور إنبات وإعاقة ،يالجنين تطورال تأخر لوحظ كما .البرية نواعباأل

 

 .األرز في البذور إنباتو تطور مرحلة في البذور لجودة بالنسبة خاصة أهمية ذو "OsLTPL36" الدهون نقل بروتين أن إلى النتائج وتشير

 
 .ساينس بالنت مجلة بموقع مقالةال اقرأ الدراسة، حول المعلومات من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150901IPR91167/html/Agriculture-committee-opposes-national-bans-on-Imports-of-GM-food-and-feed
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945215300224


 األرز في ةالبكتيري لفحةال ضد شاملة مقاومة أجل من المقاومة جين محفز تعديل

 

ال لألمراض المسببة Xanthomonas النبات بكتيريا تحقن ستَفع   حساسية لتعزيز النباتية الخاليا في (TAL) خاستناال منشطب شبيهة تم 

لال على عتمدالم المقاومة جين يمنح ،األرز في .المرض ضد مقاومة لحث أو بالمرض التأثر ستَفع   ضد الساللة محددة مقاومة النبات TAL م 

 .األرز في البكتيرية اللفحة مرض سببت يتال ،Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) بكتيريا

 

 لد  عَ م   Xa10 جين يبحث فريق مع جنب إلى اجنبً  سنغافورة جامعة من جنزي شوان طورت ،Xoo بكتيريا ضد وقوية شاملة مقاومة نتاجإل

عَد ل بمحفز Xa10E5 جين يتميز .Xa10E5 اسم يحمل  تأوي التي Xoo يابكتير سالالت بواسطة تحديًدا لي ستََحث صمممو (بروموتر) م 

الت ستَفع  الت على معتمدة مقاومة المعدلة الجينات تمنح .TAL م  ستَفع   .األرز تطور مراحل جميع في األمراض مسببات ضد TAL م 

 

 جين تطوير ويقدم .Xoo يابكتير في لةسال 55 أصل من 55 ضد شاملة أمراض مقاومة قدمي Xa10E5 جين أن اإلضافي التقييم أوضح وقد

Xa10E5 البكتيرية اللفحة ضد شاملة لمقاومة ألرزل الجزيئية لتربيةل جديدة وراثية مواد وراثيًا حورةالم األرز سالالتو. 

 

 .بيوتكنولوجي بالنت مجلة موقع على الكاملة ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 الجفاف ضغط مقاومة ويمنحه األرابيدوبسيس نمو يعدل القطيفة نبات من AhNF-YC جين تعبير فرط

 

 من العديد وظيفة دراسة تمت وقد .NF-YC ؛NF-YB ؛NF-YA ثانويةال وحداتال من يتكون ينبات نسخ عامل هو (NF-Y) النووي عاملال

 .مجهولة زالت ال C ةوحدال وظيفة أن إال ،النباتات في الثانوية NF-Y A&B وحدات

 

 قطيفةال نبات في ائيالم اإلجهاد بواسطة مستحث NF-YC جين وهو ،AhNF-YC جين بالميروس باوال بقيادة يونالمكسيك باحثونال حدد

(Amaranthus hypochondriacus). على توصيفهل وراثيًا حورةالم األرابيدوبسيس نباتات في الجين هذا تعبير بفرط الفريق قام ثم 

 .أكبر نحو

 

 فرط تسبب كما .المحورة األرابيدوبسيس نباتات أجزاء في المعدلة النمو معدالت من هذا على ستدلواوا ،طورالت في دور له الجين أن اتضح

 األيض في ةشاركالم الجينات من العديد تعبير على وأثر ،(ABA) األبسيسيك حمضل الشتالت حساسية زيادة في AhNF-YC جين تعبير

 مقاومة زيادة على األبسيسيك بحمض المرتبطة االستجابات تعبير تغير عمل .األبسيسيك بحمض المرتبطة ستجاباتواال طوروالت الثانوي

 .المائي اإلجهاد

 

 في البيئية اإلجهادات مقاومة ريلتطو حتملم جين أنه كما واإلجهاد، طورالت من كل في اهامً  اتنظيميً  ادورً  AhNF-YC جين يلعب

 .المحاصيل

 

 .ساينس بالنت بمجلة ةمقالال اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12342/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945215300443


 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 بنجاح الدنج لحمى المسبب البعوض جينات يعدلون العلماء

 

 الباحثون استخدم .(Aedes aegytpi) الدنج حمى فيروسل الناقل البعوض جينات عديللت فعالة وسيلة ميسوري جامعةب الباحثون اكتشف

 في ربعي الذيو ا،سابقً  وراثًيا معدل بعوض ساللة في يالفلور األزرق العين لون جين لتعطيل (CRISPR/Cas9) الجيني التعديل نظام

 زالت ال هاولكن األزرق، اللون البعوض اهذ من المستقبلية األجيال ت ظهر لم .عيونهم في الفلوري واألزرق األحمر اللون جيني كال األصل

 .عيونهم في األحمر اللون تعبير تظهر

 

 التي المستقبلية األبحاث نأ قائاًل  ،لدراسةل الرئيسي مؤلفالو ميسوري بجامعة المساعد ةالبيطري اثولوجياالب أستاذ فرانز، لكسندرأ صرح

 .الدنج حمى مثل مراضاأل إيواء هيمكن ال بحيث وراثيًا البعوض لتعديل طرق عن بحثت أن يمكن التقنية هذه ستستخدم

 

 .ميسوري جامعة موقع على صحفيال بيانال اقرأ الدراسة، هذه حول التفاصيل من لمزيد
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"H7N9" البكتيري والفالجيلين الهيماجلوتينين اندماج بروتين من واعد لقاح 

 

َصن عَةال الثانوية الوحدات لقاحات تقدم  لقاحات من تأثيًرا من أقل تكون الغالب في فعاليتها أن إال الفيروسية االلتهابات ضد حماية م 

 .واقيةال مناعيةال ستجاباتاال ويستحث قوي نشاط له البكتيري فالجيلينال أن الدراسات أظهرت وقد .املةكال الفيروسات

 

َصن عَ  ثانوية وحدات لقاح الصين في تشوجيان جامعة من سونج لي بقيادة نوالباحث أنتج  اندماج مع "H7N9" نفلونزاألا فيروسل م 

 كفاءةب (HA1-2-fliC) الناتج االندماج بروتين تعبير تم ثم .(fliC) الفعال السالمونيال فالجيلينو (HA1-2) االنفلونزا فيروس هيماجلوتينين

 َمْحف وظو المضادة، األجسام إنتاج حث على قادر HA1-2-fliC بروتين أن دَ ج  و   ،النموذجي االختبار فأر تلقيح في .كوالي يشيريشيااإل في

 .الملقحة الحيوانات في األقل على أشهر 3 لمدة عالية مستوياتب

 

 تطويرب يبشرو ،HA1-2 االنفلونزا لفيروس المحددة الفعالة االستجابات حفزي HA1-2-fliC ببروتين التحصين أن إلى الدراسة وتخلص

َصن عَ  ثانوية وحدات لقاحل جحان  ."H7N9" األنفلونزا لفيروس م 

 

 .Biotechnology BMC موقع على ةالمقال اقرأ الدراسة، هذه عن المزيد لمعرفة
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http://munews.missouri.edu/news-releases/2015/0902-scientists-successfully-edit-genes-of-dengue-fever-mosquitoes/
http://www.biomedcentral.com/1472-6750/15/79


 إعالنات

 وراثيًا المعدلة بالكائنات المتعلقة األسئلة على يرد العلماء من فريق

 

 بخصوص تكأسئل على للرد ستعدم العلماء من فريق للعلوم كورنيل تحالف يستضيف

 في إيثاكا بمدينة يونيتاريان كنيسةب 5907 سبتمبر 09 يوم وراثيًا المعدلة الكائنات

 المناقشة عقَدست   .(الرسمي الشرقي بالتوقيت) مساءً  5339 إلى 2 الساعة من نيويورك

 التالي الرابط على المباشر والبث الشخصي بالحضور

edu.cornell.http://allianceforscience/. الهاشتاج استخدم gmo#AMA 

 .تويتر طريق عن بك الخاصة األسئلة لطرح

 

 :من الفريق يتكون

 حقليةال محاصيلال قسم - (كورنيل جامعة) سميث ريتجمار •

 روالخض فواكهال قسم - (فلوريدا جامعة) فولتا كيفن •

 شجاراأل قسم - (ونجأوري والية جامعة) شتراوس ستيفن •

 حشراتال قسم - (كورنيل جامعة) شيلتون توني •

 األلبان ومنتجات الحيوانية الثروة قسم - (ديفيس كاليفورنيا جامعة) ينينامإ فان أليسون •

 الدرنات قسم - (كورنيل جامعة) جونج دي والتر •

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 تذكيرية رسائل

 الدولة في الحيوية التكنولوجيا واتجاهات حقائق

 

 دول خمس مجموعةال ههذ تشمل .الدولة في الحيوية التكنولوجيا واتجاهات حقائق المنقحة السلسلة من الثانية الدفعة ISAAA هيئة أصدرت

 في الحيوية التكنولوجيا واتجاهات حقائق سلسلة .والسودان كولومبياو المكسيكو وميانمار فاسو بوركينا هم الحيوية للتكنولوجيا متبنية نامية

 .محددة دول في وراثيًا المعدلة المحاصيل تسويق على الضوء تسلط موجزة ملخصات هي الدولة

 

 واآلفاق والمزايا الزراعة وعمليات والموافقات (واالعتماد المنزرعة المساحة) وراثيًا المعدلة المحاصيل تسويق بيانات السلسلة تعرض

 التجارية للمحاصيل العالمي الوضع :90 رقم ISAAA موجز على المحتويات هذه وتستند .الفهم وسهلة موجزة بطريقة دولة لكل المستقبلية

 .ISAAA لهيئة الفخري والرئيس المؤسس جيمس، كاليف تأليف ،4102 عام في الحيوية بالتكنولوجيا المنتجة المحاصيل/وراثيًا المعدلة

 

 :التالي الرابط من الدولة في الحيوية التكنولوجيا واتجاهات حقائق تنزيل يمكن

asp.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/default.isaaa.http://www 

 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 إندونيسيا في والبيئية واالقتصادية االجتماعية العالمية اآلثار حول ندوة

 

 تقديم التكنولوجيا واصلت ،واسع نطاق على المحاصيل في الحيوية التكنولوجيا ابتكارات العتماد عشر ثامنال العام وهو ،5903 عام في"

 والمجتمعات لمزارعينل تذهب الفوائد تلك غالبية تزال وال .للمواطنين أفضل بيئة وإيجاد ؛لمزارعينا دخل وارتفاع ؛إنتاجية أكثر زراعة

 لـ ضافياإل العالمي اإلنتاج عن مسؤولة لمحاصيلا في الحيوية التكنولوجيا كانت ،5903و 0002 عامي وبين .النامية الدول في الريفية

 القطن من ضافيإ طن مليون 50.5 في أيًضا التكنولوجيا ساهمت وقد .الذرة من طن مليون 559و الصويا فول من طن مليون 035

 تقرير في المشارك المؤلفو ،إيكونوميكس جي بي شركة مدير بروكس، جراهام لسان على هذا جاء "الكانوال من طن مليون 5و المحلوج

 سبتمبر 9 في جاكرتا في ندوة خالل 4102-0991 الفترة خالل العالمية والبيئية واالقتصادية االجتماعية اآلثار :وراثيًا المعدلة لمحاصيلا

5907. 

 

http://allianceforscience.cornell.edu/
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/default.asp


 ؛اندونيسيا اليف كروب شركة مع بالتعاون 4102-0991 الفترة خالل العالمية والبيئية واالقتصادية االجتماعية اآلثار تقرير ندوة ع ق َدت

 SEAMEO) االستوائية للبيولوجيا اإلقليمي آسيا شرق جنوب مركزو ؛(PBPI) الزراعية الحيوية للتكنولوجيا اإلندونيسية والجمعية

BIOTROP) الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدولية هيئةوال (ISAAA). الجامعات من امشاركً  79 بين الحدث هذا جمعو 

 .د أكد وقد .إندونيسيا في ةاالجتماعيو ةاالقتصادي الحيوية التكنولوجيا اعتبارات بشأن الوعي مستوى لرفع االعالم وسائلو والصناعات

 اإلنتاجية لتحسين التكنولوجي التغيير ودعم جديد ابتكار نظام تطوير إلى الحاجة على أيًضا (IPB) ةيالزراع بوجور جامعة من باروليان

 .ةيالزراع والكفاءة

 

 
 

 اإللكتروني البريد على اإلندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مكتب من سورياني ديوي مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

com.catleyavanda@gmail 
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