
 0226 أبريل 02        العدد هذا في

 األخبار

 عالميًا

  تقريرإطالق ISAAA الصينب بكين في 5102 لعام وراثيًا معدلةال محاصيلال على السنوي 

 

 أفريقيا

 5102بيوفيجن مؤتمر  تستضيف مصر 

 5102 عام في وراثيًا معدلةال محاصيلال من راكته مليون 3.2 وازرع أفريقيا مزارعو 

 

 األمريكتين

 النيتروجين ألسمدة التعرض من الجينوم فيالمتغيرة  ناطقالم ونحددي األحياء علماء 

 ةجديد حياة شجرةيقدمون  علماءال 

  والدخل التعليم مستوى معيتناسب طرديًا  وراثيًا ةمعدلال يةغذاألقبول 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 جزيء  ونكتشفي علماءالAMOR، النبات لتسميد حب جرعة 

  منظمةNZBIO  وراثًيا المعدلةالكائنات  قواعد في النظر إعادةب الحكومةتخبر 

 لآلفات مقاومة ذرة زراعة درست الصين 

 

 أوروبا

 هيئة EFSA  وراثيًا أجروساينسيس المعدل وودبشأن تطبيق قطن  العلميتصدر رأيها 

 الزنكب الغنية النباتات سر ونكتشفي الباحثون 

 

 العلمي البحث

 مقاوم لفيروس الميرافيوري خس تطوير 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 مينظعيش الغراب المتغير جينيًا لن يخضع للت فطرأن  تعلن األميركية الزراعة وزارة 

 

 إعالنات

 العالمي ئيالغذا ألمنل الناشئة التكنولوجيات 

 

 تذكيرية رسائل

 البيئة في وراثيًا حورةالم الكائنات سالمة تقييم علىوالتنمية  االقتصادي التعاون منظمةجديدة ل منشورات  



 عالميًا

 بالصين بكين في 0222 لعام وراثيًا المعدلة المحاصيل على السنوي ISAAA تقرير إطالق

 

للتسويق ( 5162-6991)العشرون  الذكرى (ISAAA)للهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية  20الموجز السنوي رقم  أُطِلق  

 مؤسسال تأليف ،(26رقم  موجز) 5162 عام في الحيوية وأهم ما يتعلق بمحاصيل التكنولوجيا الحيوية التكنولوجيا لمحاصيل العالمي

 ،جنيت بول .د تقريرقدم ال .الماضي أبريل 03في  الصينب بكين في صحفي مؤتمر في، جيمس كاليف .د ISAAAوالرئيس الفخري لهيئة 

 .5102 عامأهم ما يتعلق بها في والتكنولوجيا الحيوية  محاصيلل اعامً  51 إنجازات نقل الذي ISAAA مجلس رئيس

 

 (هكتار مليون 0.2) %0 قدره بانخفاض وذلك دولة 52في  تع  رِ زُ  ،5102 عام في هكتار مليون 01971 المنزرعة العالمية المساحة بلغت

 السلع لمحاصيل الحالية األسعار انخفاض إلى يرجع هامشيال االنخفاض هذا أن التقرير أكد .5102 عام في هكتارمليون  02072 من

 .المحاصيل أسعار تحسن عند أعلى منزرعة اتمساح إلى تعود أن المرجح من والتي ،الكانوالو القطنو الذرةو الصويا فولاألساسية؛ 

 وإمكاناتاإلنتاج  خطوط في الجديدة محاصيلوال الحيوية التكنولوجيا محاصيلل الحالية المساحة في التوسع المستقبلية التوقعات تشمل

 .جديدة ومنتجات صفات تطوير في جديدةال تربيةال تقنيات

 

 فيالتكنولوجيا الحيوية  محاصيل على عامة نظرة، ISAAAالعالمي لهيئة  منسقال ،هوتيا راندي .دتقديمية بواسطة  اعروضً أيًضا  تم  ِد  قُ 

 حضر .األرجنتينلزراعة  الحيوية التكنولوجيا فوائد ،الصين في األرجنتين سفارةل ةيالزراع الصناعة ملحق فيوال، هيرنان والسيد، آسيا

، والوسائل واألعمالة، العام، والشؤون التجارةجهات البث الدولية المعنية ب من اإلعالم وسائلهيئة من  31المؤتمر الصحفي حوالي 

 .االنترنتاإلعالمية على 

 

 
 

يرجى التواصل على الصحفي  عن المؤتمرولمزيد من التفاصيل  .موقع الهيئةعبر  20رقم  ISAAAإلى وثائق موجز هيئة  الوصول يمكن

 org.center@isaaa.knowledgeالبريد اإللكتروني 
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 أفريقيا

 0226 بيوفيجن مؤتمر تستضيف مصر

 

 أبريل 02-05في الفترة  اإلسكندرية مكتبة في ،5102 اإلسكندريةفيجن  بيو ،الثامن الذي يُعقد كل عامين الدولي المؤتمر مصر استضافت

 مختلف من بارزين متحدثينيستقطب المؤتمر  .العالمي الحياة علوم منتدى مع بالتعاون اإلسكندرية مكتبةبواسطة  الحدث م  ِظ  نُ  .5102

 .المدني المجتمع مع جنب إلى اجنبً  والصناعة، اإلعالمو السياساتصناعة و العلوم مجاالت في البشري الفكر انجازات أروع لمناقشةالدول 

 الصحة :مهو رئيسيةجوانب  ةثالث على ركزقد و ،"األمام إلى الطريق :الجديدة الحياة علوم"المؤتمر هذا العام عنوان  موضوعحمل 

 .شخص 0225 مجموعه مافي الحدث  شارك .والبيئة والزراعة، والغذاء

 

 مصر أن األراضي واستصالح لزراعةل مصر األسبق وزيرالبلتاجي  عادل قال، "والممارسات ةالسياس: إطعام المليارات"في جلسة بعنوان 

 .مصر في الذرة محصولعلى  بشدة يؤثر الذي ،(Sesamia cretica) الورديالساق  لحفار المقاومةالمعدلة وراثيًا  الذرةعلى  وافقت

 عامفي مصر  تأسست التي الحيوي ماناأل لجنةل اقانونً لقد وضعنا " قائاًل  التكنولوجيا تنظيمل التوجيهية المبادئ أهمية علىفي خطابه  وشدد

 جديدةال زراعيةال ستراتيجيةاال في وراثيًا المعدلة لمحاصيلل المتوقع الدورتحدث عن و ".وراثيًا المعدلة المواد استخدامتوجيه ل 0992

 بتكاراتاال داتمباع إال مصر في الزراعة تحديث نايمكن الو الزراعة، مجال في العلوم أحدث تخدمنس نحن" مضيفًا 5121 عام حتى لمصر

 ."فحسب النانو وتكنولوجيا ومالجين موعلعلى   تقتصرالالتي تشمل كل المجاالت و جديدةال

 

 
 

 com.naglaa_a@hotmail على البريد اإللكتروني هللا عبد نجالء .دالتواصل مع  يرجى المعلومات، من لمزيد
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 0222 عام في وراثيًا المعدلة المحاصيل من هكتار مليون 5.2 زرعوا أفريقيا مزارعو

 

فقط  فريقيةأ دول ثالثزرعت الجديد، ISAAAهيئة  لتقرير وفقًا

الدول  في المزارعين ينركات ،5102 عام في وراثيًا المعدلة المحاصيل

 .المناخ تغير آثار وتخفيفنتاجية اإل لتعزيز فائتة فرصب خرىاأل

 

 بالنسبة"قائلة  أفريسنتر مركز ةمدير كاريمبو، مارجريت .دصرحت 

 لمحاصيل الناجح لتسويقثامن عشر لال العام كان 5102 ألفريقيا،

في الفترة  تراكميةال المنزرعة المساحةقد بلغت و ،التكنولوجيا الحيوية

 دول، ثالثوترأست  .هكتار مليون 3.2 أفريقيا في 5102إلى  0992

 (هكتار مليون 5.3) أفريقيا جنوبو ،(هكتارألف  321) فاسو بوركينا

وقد  .التكنولوجيا الحيوية محاصيل تسويق، (هكتارألف  051) والسودان

 رد  ق  تُ  اقتصادية فائدة إلىالتكنولوجيا الحيوية  محاصيلل اإلنتاج هذاتُرِجم  

 .دوالر مليار 5 من يقرب ماب

 

 أدى شديد جفاف من تعاني التي القارة من الرغم على مطردال نموال هدوش

 المساحة في %53 انخفاض في أفريقيا جنوب في مدمرال جفافساهم ال المثال سبيل على .دولال من العديد في المحاصيلتلف  إلى

في إطار  لجفافعلى صفة الذرة المقاومة ل افريقيا جنوب وافقت ،5102 عام في .المناخ تغيرأمام  القارة ضعف علىبذلك  الً اد المنزرعة،

 على المناخ تغير آثار تخفيف في طوياًل  اشوطً  قطعالموقوت سي التدخل وهذا .(فريقياألللمياه  الموفرة الذرةمشروع ) WEMAمشروع 

 .الغذائي األمن

 

 .يوتيوبالعلى  أفريقيا في الحيويمان واأل الحيوية التكنولوجياأنباء وضع  وشاهد .أفريسنتر مركزصفحة  من الصحفي البيان اقرأ
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 األمريكتين

 النيتروجين ألسمدة التعرض من الجينوم في المتغيرة المناطق يحددون األحياء علماء

 
 عندما تغيرت يتالو (يزوبيااالر) الجذور في لنيتروجينالبكتيريا المثبتة ل داخل الجينوممناطق في  إلينوي جامعةب النباتية األحياء علماء حدد

 الو وجنيفر كلينجر كريستي مع دراسة ،بالجامعة البيولوجيا ةأستاذ هيث، كاتي تأجر .النيتروجينية ألسمدةلتخدمه الذي  النبات يتعرض

سماد يجعل  الباحثونحدد  الماضي، العام انجميشي في KBSبمركز بحوث  في البقوليات درسوا عندما .انجميشي والية جامعة من

 .ذلكحدوث  سبب لتحديد جديدةال دراسةوقد بدأت تلك ال .تخدمها التي للنباتات فائدة أقل يزوبيااالر
 

في  رئيسية منطقةحددوا  حيث النيتروجين،ب مخصبة مجموعة ومننموذجية  مجموعة من عينات تسلسل الجديدة الدراسة فيفك الباحثون 
هي منطقة كروموسوم و التعايش، بالزميد تسمىختالف في منطقة اال الباحثون وجد .المجموعتين هاتين بينمتباينة  اأنه يبدو الجينوم

 والهواء النيتروجين جزيئات بين الرابطة فعال يكسر الذي الجينمكان و النباتات، مع المنفعة تبادل من تمكنهمالرايزوبيا  في ضافيةإ
 لجعل كانت النيتروجينية األسمدة آثار أنقترح التباين ي الجينوم، من المنطقة تلك في .مهاستخدللنبات ا يمكن يذال األمونيوم في "لتثبيته"

 .الموقع هذاالنموذجية في  يزوبيااالر نع مختلفة فائدة قلاأل يزوبيااالر
 

 .إلينوي جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 جديدة حياة شجرة يقدمون العلماء

 

، الماضية خمسة عشرال السنوات مدى علىالعتائق و البكتيريا من جديد نوع 0111 من أكثر اكتشافب ةوسعم ،جديدة حياة شجرة تر  شِ نُ 

 .الجديدة الحياة ألشكال الشجرة ترتيب بيركلي كاليفورنيا جامعةب باحثونال عادأ وقد

 

http://africenter.isaaa.org/africa-joins-the-world-in-celebrating-20-years-of-successful-commercial-production-of-biotech-crops/
https://www.youtube.com/watch?v=C32CcNa65u
http://www.las.illinois.edu/news/2016/rhizobia16/


 شجرةال على ونظهري حي جديد كائن 0111 من أكثر أن، بيركلي كاليفورنيا جامعةوالزميلة السابقة ل الرئيسي المؤلفهوج،  لورا تقال

 أتاكاما صحراء فيملحية ال صحراءوال الوطنية، لوستونيي حديقة في الحار الربيع ذلك في بما البيئات، من واسعة مجموعةيمثلون  المنقحة

 .الدولفين فم داخلالبكتيريا الموجودة و جومرال وتربة الفوار، حارال ماءال نبعو الرطبة، األراضيرواسب و األرضيةوالرواسب  تشيلي، في

 .هاجينوم من فقطمعروفة  احديثً  كتشفةالم الكائنات تلك جميع

 

أهم  من واحدة الحياة شجرةتمثل "، وإدارة البيئة وسياسة مووعل والكواكب األرض لعلوم بيركلي كاليفورنيا جامعة ةأستاذ بانفيلد، جيلقالت 

 ولكن الميكروبي، البيئة علم يدرسون الذين األحياء لعلماء فقط ليس فائدة ذو كونيس الجديدالوصف  إن .األحياء علم في التنظيمية المبادئ

 ".األرض وتاريخ تطورال وندرسالذين ي والباحثينجديدة  جينات عن ونحثالذي يب الحيوية الكيمياء لعلماء أيًضا

 

 .بيركلي كاليفورنيا جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ ،الجديدة لحياةا شجرة حول التفاصيل من لمزيد
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 والدخل التعليم مستوى مع طرديًا يتناسب وراثيًا المعدلة األغذية قبول

 

 يكون قد وراثيًا المعدلة الكائناتفهم  أناإلخبارية بوست  تونجهافين مدونةوألبحاث السوق  يوجوفموقع  اهالذي أجرستبيان اال ظهري

 .األسرة ودخل العلمي التحصيلب امرتبطً 

 

الموجهة  األسئلة أحد، وكان 5102 أبريل 01-2الفترة  في العلمية القضايابشأن  فرد أمريكي بالغ 0111ما مجموعه  مع مقابالت تي  جرِ أُ 

 (%29)المستجيبين  نصف من يقرب ما أن النتائج أظهرت. "؟آمن غير أم في العادة آمن وراثيًا المعدلة األطعمة تناول أن تعتقد هل"لهم 

 الكليات بعض أكملواممن  %32 بـ مقارنةً  ،"ادةً ع آمنة" وراثيًا المعدلة ةاألطعم أن يعتقدون إنهم قالوا جامعية شهاداتيحملون  ممن

 .أقلمرحلة  أو الثانوية الدراسة أكملواممن  فقط% 55و

 

 ياألسر همدخلالذين يبلغ %( 20)المستجيبين  نصف وقال .وراثيًا ةمعدلإدراك األغذية ال في عاماًل يمثل  األسرة أن دخل أيًضاُوِجد  

ألف  011ألف إلى  21 جنوني نمم %25بـ  مقارنةً  لألكل، آمنة وراثيًا المعدلة الكائناتأن  يعتقدون أنهم أكثر أوألف دوالر  011 السنوي

 .ألف دوالر 21 من أقل جنوني الذين من %52ودوالر، 

 

 .YouGov موقععلى  ستطالعاال نتائج اقرأ
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 الهادئ والمحيط آسيا

 النبات لتسميد حب جرعة ،AMOR جزيء يكتشفون العلماء

 

 أن الفريق وجد .النباتات في اإلخصاب كفاءة رفعي سكر سلسلةجزيء وهو  ،AMORجزيء  وياجنا جامعةب العلماء من فريق اكتشف

 .إلخصابل يؤديل اللقاح أنابيب تفعيل عن مسؤوالً  كان AMORجزيء 

 

 ألول اشياماجهي تيتسويا وأستاذ ميزوكامي كانيأ .دبقيادة  الفريقنجح  ،ينموذجنبات ك" Torenia fournieri"باستخدام النبات الزهري 

الجزيء  على فريقالأطلق  .للنباتات محددة سكر سلسلةوهو  ،األرابينوجاالكتون من المنشط هذا يتكون .أنابيب اللقاح منشط تحديد في مرة

 جلبل وظيفتها توضيحل " حب" تعنيالتي  التينيةال كلمة من مأخوذ ،"AMOR"اسم الجزيء المنشط إلمكانية االستجابة وأعطوه اختصار 

 .النباتات في اإلخصاب حفيزلت امعً  الذكورو اإلناث أجهزة
 

 اللقاح أنبوب نشيطتمسؤولين عن ال ينالنشط ينالعنصركانا هما  AMORجزيء  نهاية في السكر وحدات من اثنين نع أيًضا الفريقبلغ أ

 ميثيل حمض من تكونيمركب وأنتجوا سكر ثنائي  جونيشيرو .دو جياو .د الكيميائيينالفريق مع  عمل .جاذبةال جزيئاتال نحو
 ؤديوي جاذبة،ال جزيئاتلل لالستجابة اللقاح أنبوب ينشطالمركب الجديد  جزيءال أن واووجد ،ببعض ينرتبطالجالكتوز مو لوكورونيكجال

 .ناجح إخصاب إلى
 

 .وياجنا جامعةب التحويلية الجزيئات الحيوية معهد موقع علىمتاح  التفاصيل من المزيد
 

http://news.berkeley.edu/2016/04/11/wealth-of-unsuspected-new-microbes-expands-tree-of-life/
https://today.yougov.com/news/2016/04/13/poll-results-science/
http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp/en/research/2016/04/AMOR-Potion.php
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 وراثيًا المعدلة الكائنات قواعد في النظر بإعادة الحكومة تخبر NZBIO منظمة

 

 الرئيس باركر، ويل .دهذا وقد صرح  .الوراثي ليعدقواعدها الخاصة بالت تعديل إلى اندنيوزيال حكومة تحتاج، NZBIOلمنظمة  وفقًا

 تعديلال" نأ وقال .أن الدولة تتأخر بمرور الوقتو بسرعة يتقدم العلم أن فهمت أن عليها نيوزيلندا حكومةأن  ،NZBIO ةمنظمل التنفيذي

 الموادقانون " في دد  ح  تُ  لم التي القديمة التكنولوجيا لتغطية سميث نيك .د البيئة وزير عنه أعلن يذال تعديل الوراثيال لقواعد "طفيفال

 .الكفاية فيه بما بعدت لن "الجديدة والكائنات الخطرة

 

 المتجددة، الطاقة وكذلك واألدوية واألغذية الزراعة حيث من لالقتصاد، ممكن هو ما حولبالكامل  واع   نقاش إلى بحاجة النيوزيلنديين

 على يجب واقعية،ال غير اتالخطابفي الغالب  االنفعالي،االندفاع  من بدالً  أنه باركر .د وأكد .الوراثي التعديل ومنها – العلوم باستخدام

 .الوراثي ليعدتالاألخرى التي ال تشمل  والتكنولوجيات الوراثي التعديل حول الحقائق دراسة الحكومة

 

 .NZBIOموقع منظمة على  الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 لآلفات مقاومة ذرة زراعة تدرس الصين

 
 العام المديرجاء هذا على لسان  ،لألكل الصالحة وغيرلألكل  الصالحةوراثيًا  المعدلةالمحاصيل  تطوير أولويات لتحديد الصين تخطط

 03 يوم بكين في د  قِ عُ  الذي الحيوية التكنولوجيا تطورات حول صحفيال مؤتمرال خالل سيوان، لياو والتعليم، والتكنولوجيا العلوم وزارةل

 .5102 أبريل

 
 وأشار .البالد في الطلب إجمالي من %21.2 لِك  ش  وهو ما يُ  الصويا، فولمنتجات  من طن مليون 2071 الصين استوردت ،5102 عام في

 أن وأكد .معدل وراثيًا العالم في المزروعة الصويا فول مساحات إجمالي من %25حيث أن  وراثيًا معدلة المنتجات هذه غالبية أنإلى  ياول

 االبتكار مبادرات على العملتستمر في  سوفف وبالتالي العالمية، ةالوراثي هندسةال اتتطور فيحمل عواقب تأخرها تت أن تستطيع ال الصين
 على لآلفات المقاومةالمحورة  الذرة زراعة لدفعأيًضا  الصين تخطط ،المعدل وراثيًا التجاري القطن زراعة تحسينعيًدا عن وب .ةالمستقل
 .المقبلة الخمس السنوات مدى

 
 .الشعبية الصين جمهورية زراعة وزارةموقع من  صحفيال بيانال اقرأ
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 أوروبا

 وراثيًا المعدل أجروساينسيس دوو قطن تطبيق بشأن العلمي رأيها تصدر EFSA هيئة

 

 أجروساينسيس دووقطن  سالمة بشأن العلمي هرأي وراثيًا المعدلة الكائناتالمعني ب (EFSA) األغذية لسالمة األوروبية الهيئةأصدر فريق 

 القطنويعرف أيًضا باسم ) MON 88913×  53-501-3112×  532-52-520الحشائش  ومبيدات المقاوم للحشرات معدل وراثيًاال

 .(أصناف ةثالثالمكدس ب

 

المكدس  القطن أنإلى  فريقال خلص محدودة،ال التعرض ومستويات التعرض وطرق المقارن التحليل نتائجالمدرجة و الصفاتباعتبار 

 .البيئة في وراثيًا ةالمعدلالحيوية  لقطنلبذور ا عرضيال النشر حالة في بالسالمة تتعلق مخاوف ثيري لنصفات  ثالثب

 

 .نطاقه سياق في التقليدي نظيره مثل ومغذي آمن فانصأ ةثالثالمكدس ب القطن أنإلى  الفريق خلص

 

 .EFSA هيئة مجلةبمتاح  الكامل رأيال المعلومات، من لمزيد
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http://www.nzbio.org.nz/nzbio-urges-government-to-look-again-at-gmo-rules
http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201604/t20160414_168130.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4430


 بالزنك الغنية النباتات سر يكتشفون الباحثون

 

 في الزنك وصيلت عن مسؤول النباتية الخاليا في نقل نظام جنكوبنها جامعة منبروبيرج  مايكل بروفيسور بقيادة العلماء من فريق حدد

 .الزنكتحتوي على بذور أغنى ب نباتات لتربية الطريق المعرفة هذهتمهد  .بذورال

 

 أيبعد  واكتشفي لم األحياء علماءحيث أن  لإلنسان، الغذائي النظام من كبير لجزء الغذائية القيمة تحسنأن غير الملحوظة  اآللية يمكن لتلك

األرابيدوبسيس  في الزنك مضخات وظيفة فيلبحث بعمق ل الباحثون ويخطط .تلك الزنك مضخات من بديل هلدي يسل المحاصيل من نوع

 .النهايةفي  التقليدية لمحاصيلعلى ا مبادئال تطبيقبغرض 

 

 الوظيفتين، بين للفصل وسيلة ايجاد اآلن يحاولون وهم .سام ثقيل معدن وهو ،البذور في الكادميوم نقلت أيًضا الزنك مضخاتفإن  ،على كل

 .الكادميوم دونب الزنك نقل تعزيز من تمكينهمل

 

 .نجكوبنها جامعةموقع من  ةالمقال اقرأ ،خبرال اهذ عن المزيد لمعرفة
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 العلمي البحث

 الميرافيوري لفيروس مقاوم خس تطوير

 
 .العالم أنحاء جميع في الخس إنتاج مناطق في (MLBVV) الخس ميرافيوري فيروسالمسبب بواسطة  الكبير الخسوريد  مرض يوجد

للبحوث  الوطنيةالمنظمة  منكاوازو  يويتشي فريقطور  ،الواسمات من خاليو MLBVVفيروس ل مقاومخس محور وراثيًا  إلنتاج

 .MLBVVفيروس ل (CP) الردائي بروتينالجين لمعكوسة  اتتكرارتحتوي على  ناقالت اليابان في الحيويةو ةيالزراع

 
النباتات الناتجة ذاتية  كانت .األجروباكتيريام بوساطة التحولعن طريق  "فويوهيكاري"و "واتسون" الخس أصنافالناقل في  هذاأُدِخل  

 ،الواسم جينالو CP لجين لفيروساتا ةسلبي النباتات فحص ، وتمMLBVVفيروس  مقاومةفحص ل T1 312سالالت  ليحلقد تم تو التلقيح،

 .MLBVVفيروس ل ةم  قاوِ ومُ الواسم  من خالية كانت سالالت تسعة ىعل الحصول وتم

 
 من لمزيد همماستخدوتم ا واحدة نسخةسالالت على  ستةبينما احتوت  الجين، من نسختانسالالت احتوت على  ثالثة أن التحليل أظهر
 ستةالسالالت ال في ،RNA الريبي النووي الحمض إسكات على لةدال، وهي متداخلة صغيرة RNAجزيئات  عن الكشف تمو .التحليل

 .تربيةسالالت أبوية لل أو ةم  قاوِ مُ  أصنافكحورة الناتجة المالسالالت استخدام  يمكن .جميعًا همفي MLBVVبفيروس  اإلصابةثُبِ ط ت و

 
 .ترانسجينيك ريسيرشبمجلة  ةالمقال اقرأ الدراسة،عن  المعلومات من لمزيد
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http://plen.ku.dk/english/news/2016/zinc/
http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-016-9956-2


 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 للتنظيم يخضع لن جينيًا المتغير الغراب عيش فطر أن تعلن األميركية الزراعة وزارة

 

 الزراعة لوزارة وفقًا .Cas9-كريسبرتقنية  باستخدام طورالم وراثيًا المعدلاألبيض  الغراب عيش فطر األمريكية الزراعة وزارةتنظم  لن

بتقنية المحور األبيض  الغراب عيش فطر بحث تنظيمت ال (APHIS)والنباتية  الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش هيئةفإن  كية،ياألمر

 .البكتيريا أو الفيروسات مثل النباتية اآلفات منغريب  نووي حمض على يحتوي ال ألنه Cas9-كريسبر

 

 الفطر صالحية فترةو المظهر تحسين وبالتالي ،سمراراال مقاومة Cas9-األبيض المحور بتقنية كريسبر الغراب عيش فطريستطيع 

 لبوليفينولا وكسيديزأل تشفر التي الجينات بعض حذف خالل نم مقاومة االسمرار خاصيةتم تعبر  .الميكانيكي اآللي الحصادب والسماح

(PPO)، مرارساال يسبب الذي االنزيم وهو. 

 

 
 

 .نيتشرجلة وقع ممو APHISموقع هيئة  من التفاصيل من مزيد على احصل
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https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/15-321-01_air_response_signed.pdf
http://www.nature.com/news/gene-edited-crispr-mushroom-escapes-us-regulation-1.19754


 إعالنات

 العالمي الغذائي لألمن الناشئة التكنولوجيات

 

 العالمي ءالغذا ألمن الناشئة التكنولوجيات :الحدث

 

 كندا ساسكاتشوان، ،ساسكاتون :المكان

 

 5102 يونيو 02-02الفترة  :التاريخ

 

 مؤتمرال موقع زر ،تفاصيلال من لمزيد
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 تذكيرية رسائل

 البيئة في وراثيًا المحورة الكائنات سالمة تقييم علىوالتنمية  االقتصادي التعاون جديدة لمنظمة منشورات

 

المجلدات  هذه تشمل .البيئة في وراثيًاالمحورة  الكائنات سالمة لتقييم ينجديد مجلدين (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة أصدرت

 5105إلى  5100 عام من الحيوية التكنولوجيا مجال في التنسيق بشأن المنظمة عمل فريق وضعها التي الحيوي ماناأل إجماع وثائق

 .(2 المجلد) 5102إلى  5103عام و (2 المجلد)

 

 .السادس المجلدو الخامس المجلد :Keepeekعلى موقع  الوثائق اقرأ

 

http://www.conference.gifs.ca/
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/safety-assessment-of-transgenic-organisms-in-the-environment-volume-5_9789264253018-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/safety-assessment-of-transgenic-organisms-in-the-environment-volume-6_9789264253421-en#page1

