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 العالمية

  
PG االتقتاا  تقارير االثر العالمى المحاايل المع لة وراثيا 

 "التكنولوجيا االحيائية للمحاايل تق م بانتظام مهم مكاسب االنتاج وتحسين ال خل وتقليل المخاطر
PG االثار االجتماعية واالتقتاا ية والبيئية  :المحاايل المع لة وراثيا االتقتاا  تقرير بعنوان

 .بروكس وبيتر Barfootاهام تاليف غر 2014 - 1996

والفوائ  المحققة واضحة بلغت فى  ,حيث تم منح المزارعين خيار بزراعة محاايل مع لة وراثيا"
 PGوهو ايضا م ير  ,وتقال غراهام بروكس ."2014 والر للهكتار فى عام  100المتوسط 
مع المزارعين فى  فيةثلثى هذه يعتبر ما ر فوائ  انتاجية اعلى انتاج اضا"واوضح ان  .االتقتاا 

البيئة ويستفي  المزارعون بشكل متزاي  للحفظ ممارسات  .البل ان النامية رؤية اعلى مكاسب
ومعالجة االعشاب ومبي ات الممارسات حول اكثر تسامحا مع استخ ام مبي ات الحشرات  ,الحرث

 ."واستب الها المحاايل المع لة وراثيا مقاومة الحشرات

 :التقرير ما يلى النقاط البارزة من

  GM crops20.7ب ون التكنولوجيا االحيائية المزارعين الى  .مكنت المزارعين على زراعة المزي  من  ون استخ ام اراض اضافية 
 .فس تقوتهامليون هكتار او اكثر للحاول على ن

 ساع  على التكنولوجيا االحيائية farmers 24.7بسبب التكنولوجيا االحيائية للمحاايل .اكثر انتاجيةcorn , 321.8M مليون طن
158.4 cotton , طن وM طن soybeans اضيفت فى االنتاج العالمى. 

  ن سيارة على وساع ت فى خفض زراعة الممارسات يحرث وانبعاثات غاز ال فيئة يعا ل ازالة عشرة ماليي ,المحاايل المع لة وراثيا
 .2014الطريق فى عام 

  PG Economics.تقم بتحميل نسخة من التقرير ,لمزي  من التفاايل
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  افريقيا
 

 القانون المتعلقة بالسالمة فى مجال التكنولوجيا الحيويةمزارعو البطاطس فى اوغن ا طلب القا ة المحليين فى تمرير مشروع 
 
 

تعه  المزارعين فى كما  .من جنوب غرب اوغن ا طلب القا ة المحليين ل عم تمرير مشروع تقانون وطنية للسالمة االحيائية farmers البطاطس
وينص مشروع القانون على الالئحة ان نتاك  ان  .2012الوطنية الحيوية بيل عام  Bisoafetyااللتماس اعضاء البرلمان الى االسراع باعا ة طاولة 

المنطقة  .مثل مقاومة افة البطاطس genetically modified (GM) crops بما فى ذلك biotechnology products ,هناك تنمية واستخ ام
بي  ان اثار  .طاطس تحتاج الاناعات التحويلية االم ا  المستمر من البطاطسمن البطاطس فى اوغن ا والمنازل الب %60الجنوبية الغربية تنمو 

 .تعرتقل االم ا ات البطاطس الاناعات ته   ال خول وارزاتقهم المرض فى وتقت متاخر من افة

من  %60بنسبة تال الى وذكر ال كتور ان رو كيجون و عالم التكنولوجيا االحيائية من منظمة البحوث الزراعية الوطنية وساع  المرض يتسبب 
وا انت المزارعون ايضا ارتفاع تكاليف رش البطاطس  .من اوغن ا بسبب تاخر بيــــــن مليون  والر 128المحاول الزراعى الخسائر فق ان حوالى 

 .تاخر افة االمراض وحث الباحثين على تطوير ااناف تتطلب القليل من عمليات الرش

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/49/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/02%20Maize%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/03%20Cotton%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/01%20Soybean%202013.pdf
http://www.pgeconomics.co.uk/pdf/2016globalimpactstudymay2016.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/49/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/2/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp


وجولة تقتار مجاالت جنرال موتورز فى وتقت متاخر  agricultural biotechnology ما خالل اجتماع توعيةالمزارعون هذا الن اء الى تقا ته
وتق   .(معه  البحوث والتنمية الزراعية ودمحم كزار ى Kachwekanoفى منطقتين  2016 ,مايو 21من افات البطاطس المقاوم الذى اجرى يوم 

مزارعو  :وضم االجتماع .ودمحم كزار ى (UBICبالتعاون مع مركز معلومات اوغن ا وتنشط  (PBS)نظمت االجتماع نظم برنامج للسالمة االحيائية 
وفقا لما ذكره  ,الضباط والمسؤولين الحكوميين المحليين وممثلى المنطقة اعضاء البرلمان  حى الضباط االنتاج الزراعى بمنطقة ,معالجات ,البطاطس
وممثلى  (UIRIومعه  البحوث الاناعية اوغن ا  ,من المؤسسة االنمائية ال ولية للمخابات ال ولى للمراجع والمعلومات المتعلقة بالتربة مسئولون

 .وسائط االعالم والباحثين من نارو

 

 .يغلق شخص سيموتون granaryاذا كان الطريق الى  " رئيس اتقليم كبالى اشا  الباحثين حذر بقوله-LC ,الضيف ,Keihwaباتريك بيسيجى  السي 
مفاهيمهم ويتبعوا ل عم المبا رات التى ته ف  Keihwaالسي  وحث المزارعين على تغيير  ."واملنا الوحي  فى العلماء ,هناك تح يات كثيرة محاايلنا

 .لى توعية المزارعين المحليين لمعالجة التح يات الزراعية بما فى ذلك منتجات التكنولوجيا الحيوية الح يثةا

  www.ugandabic.org.او زيارة ubic.nacrri@gmail.com تقم بارسال بري  الكترونى الى ,لمزي  من المعلومات
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 اعضاء البرلمان الكينى تسجيل استنكار االتحا  االوروبى مشروع تقانون بشان المحاايل المع لة وراثيا

 
 

  biotechعضاء بع م مسان ةال ول اال اعضاء البرلمان فى كينيا عن استيائها من مشروع تقانون االتحا  االوروبى يحث مجموعة ال ول الثمانى
 cropsمسو ة مشروع تقانون االتحا  االوروبى تق  تم تاليفها برعاية لجنة التنمية .فى افريقيا. 

اعضاء البرلمان  .من لجنة الزراعة Serutوتقال النائب جون  ,افريقيا فى زراعة الكفاف ان هذا االمر ليس سوى يب و انها ته ف الى جعل "واضاف 
 .لن تتوتقف GM crops الكينى والتكنولوجيا الحيوية اك  الخبراء على انه عن ما ا ر تقانون فى معظم افريقيا لالبحاث والتنمية
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بسن تقانون االخرين باتباعها سحب تمويل التنمية المحلية من المحاايل  ,ب ال من ان مجموعة االتحا  االوروبى ليس تمويل البحوث فى افريقيا"
ارح  ,"لمنزرعة من المحاايل المع لة وراثياوالى جانب الواليات المتح ة الكثير من ال ول فى جميع انحاء العالم زا ت المساحة ا .المع لة وراثيا

وذكر اوتشينج طلب  عم اانعى السياسات الكينية الى تق يم احتجاج  ,بذلك جويل اوتشينغ سكرتير عام اتحا  كينيا جامعة التكنولوجيا الحيوية وهكذا
 .رسمى الى البرلمان االوروبى

  The Star  iEthiopia.اتقرا المزي  من
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 االمريكتين
  

 يتعرفون على عوامل حاسمة فى ضعف والقمح والذرةالباحثون 
 
 

بقيا ة ليشين ح  ت وانغ معلومات هامة عن المتغيرات  University-Purdueفريق من الباحثين من كلية العلوم جامعة ان يانابوليس بوالية ان يانا 
اء المنشورات مؤرخة الباحثون البيانات المجمعة من النظر.االنتاج بسبب الجفاف wheat  maizeالبيئية والزراعية العوامل التى تح   م ى ضعف

الفوتقية تحليل جميع البيانات المتاحة تبين ان الذرة والقمح  drought .فحات الذرة محاول القمح االستجابات 2015و  1980فى الفترة ما بين 
 %40الذرة فى  %39.3بالمقارنة مع  %20.6وحسب ال راسة فان محاول القمح الح  اال نى .ر استجابة الغلة بسبب الجفافمختلفة بشكل كبي

والحظ الباحثون كذلك  .وذلك جزئيا بسبب والذرة من منطقة رطبة ,وتقال وانغ ان الذرة يميل الى تجربة غلة اكبر خسارة بسبب الجفاف .تناتقص المياه
كما وج ت ال راسة ان الذرة حساسة ايضا الجفاف فى االراضى الجافة ة الحساسية المنخفضة من خالل مراحل الخضرى االنجابيةان القمح والذر

وج  ان زراعة القمح فى مناطق االراضى الجافة  ,فى حين شوه ت غلة الفرق بين المناطق او فى مختلف نسيج التربة .وغير مناطق االراضى الجافة
 .ر من خسارة العائ  فى مناطق االراضى الجافةاكثر عرضة اكث

  IUPUI Newsroom.اتقرا البيان الاحفى فى ,لمزي  من المعلومات
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 .وراثيا  جامعة فلوري ا  راسة المستهلك الفجوة المعرفية عن االغذية المع لة

 
 

ان ي رك /IFAS UF راسة نشرت ح يثا من جامعة فلوري ا معه  العلوم الغذائية والزراعية 
كثيرا ما تكون  ,مح و والغذاء معرفتهم مستوى  genetically modified (GM) crops المستهلكون

 .متعارضة مع الحقائق

جايسون لوسك استاذ االتقتاا   ,UF/IFASبران ون مكفا ين استاذ مساع  االتقتاا  فى الموار  الغذائية 
 biotechnology ,الزراعى فى جامعة والية اوكالهوما واجرى االستقااء لفهم يعرف المستهلكون عن

وسالوها اسئلة لقياس  ,مشارك 1004مع اكثر من استطالع عبر االنترنت  استخ ام .واالفضليات الممنوحة االغذية المع لة جينيا label وتقنيات تربية
بينما يه ف الى  ,وحاولت تح ي  بعض المسائل الموضوعية المتعضيات المع لة وراثيا .معرفة المستهلكين االغذية المع لة وراثيا والكائنات الحية
 .معرفة المستهلكين بشان االغذية والمحاايل المع لة وراثيا

فى المئة يؤي  ايضا ملاق الزامية  80ولكن  ,تؤي  تسمية الزامية على االغذية التى تحتوى على مكونات جنرال موتورز فى المائة من عينات 84من 
تشير ال راسات الى ان ماطلح " .وهو االمر الذى يؤ ى الى تسمية جميع الموا  الغذائية تقريبا ,على االغذية التى تحتوى على الحمض النووى

 .و انييل ماكفا ن  "بينما ال وتقنيات تربية ,طوى على المستهلكين ان التع يل الجينى يغير الهيكل الوراثى الكائن الحىتق  تن "جنرال موتورز"

  IFA/IFAS News.اتقرا البيان الاحفى ,لمزي  من المعلومات
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 اسيا والمحيط الهادئ
 
  

 االشراف التنظيمى :NBTSمجلس التكنولوجيا الحيوية الزراعية استراليا بيان المبا ئ 
 
 
 

  new breedingتق  نشر بيانا بشان مبا ئ االشراف التنظيمى (ABCA)مجلس التكنولوجيا الحيوية الزراعية فى استراليا 
(NBTs),  techniquesويرى  .اعترافا باهمية هذه النباتات وتربية الحيواناتABCA  وتقنيات تربية ج ي ة مبتكرة

النشاء  NBTsويشير البيان الى ان تمكن مربى باستخ ام  .الحيواناتتحسينات وتنقيحات التقلي ية واساليب تربية النباتات و
 .نفس تري ها جينية بمزي  من ال تقة والكفاءة اساليب تربية السابقة

يتفق  .للخطر ينبغى ان تستن  الى مبا ئ علمية احيحة ومناسبة ,اذا لزم االمر ,NBTsوبحسب البيان فان الرتقابة التنظيمية من خالل منتجات 
ييسر االبتكار تسمح باستيعاب التكنولوجيات المتق مة بطلبات تربية  NBTsشراف التنظيمى الملكية الفكرية فى المنتجات المستنبطة باستخ ام اال

 .المبتكرة فى القطاعين الخاص والعام على السواء ومربى الماشية

تعرتقل االبتكار منافع  NBTsكية الفكرية فى المنتجات المستنبطة باستخ ام وش   البيان على ان االفتقار الى الوضوح فى الرتقابة التنظيمية من المل
 .اتقتاا ية الزراعة االسترالية 

  website ABCA.اتقرا البيان
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  اوروبا
 

 واستعانت علماء يكتشفون حلقة مفقو ة فى المانع تثبيت النتروجين
 
 

وتق  ح   العلماء البروتين ييسر حركة الكالسيوم فى  .اتفى النبات nitrogen fixation العلماء وجون ان و ون مركز اكتشفت عنارا هاما فى عملية
 .هذه الحركة من الكالسيوم اشارات الى مانع زوت البكتريا تقريبة ويب ا تطوير معا ن فى جذورها الى منزل هذه البكتيريا .خاليا نباتية

اكتشفت مجموعة  Gilesاستاذ  Oldroydر ميريام شاربنتييه وجاء فى تقرير فريق البحث بقيا ة ال كتو .حركة الكالسيوم فى وسط نواة خاليا نباتية
وهو امر ال غنى عنه حركة فى الكالسيوم  ,CNGC 15s (15s)فالجفاف بوليمورفي  النيوكلوتاي  بوابة القناة  ,من البروتينات ذات اهمية حاسمة

ويتيح  .تح ي  بالجوار- بكتيريا التربة  nitrogenالمعلومات انمما يسمح المانع لنقل  ,تسهيل حركة الكالسيوم نواة CNGC15sووج وا ان  .النواة
وعلى الرغم من هذا  .يت النتروجينوبالتالى تثب ,هذا المانع لب ء عمليات انمائية الخلوية التى تيسر اتقامة البكتيرية السماح بانشاء زوت التكافل

 .له تاثير كبير على كيفية المحطة بالكامل ,الكالسيوم حركة مح و ة نويات خاليا نباتية

  JIC website.المزي  من التفاايل عن هذا البحث فى
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 البحث العلمى 
 

 تقضم المواتقع الحيوية القطن 1ACتعبيرا البكاء العلماء تقيي 
 
 

 AoPR1الجرح الذى ظل المروج inducible  gene 1Acارخة شركاء مانع المتق مة التعبير تبنى معتركيا وال ,علماء من جامعة انقرة
ستخ ام ا عبر tumefaciensمستول ة  Agrobacteriumوتق  حولت اربع. cotton الجينات فى اجزاء من الحشرات ااابة النباتات Bt تركيز

 .هذه المحطة التعبير تبنى

 .االولية جين التحوير والانف المزروع والبيئة واالستعمال النهائى والتقنيات الجزيئية والتعبير القياسية transformantsوحلل الباحثون عن وجو  
للنباتات المحورة   T1نتائج ان ااابةكما اظهرت ال .العشبة .س و Spodopteraليرتقة  exigua كبيرا ض  transformantsان مع الت وفيات 

ومن ثم خلص الى ان استخ ام  .البروتينات مستويات البروتين خالل فترة ما بع  ااابة 1Acارخة فعال فى حفز التعبير عن كان له  ور ,وراثيا
inducible ت هامة للحشرات استراتيجية ا ارة النشاط الجرح من المروج القيا ة باستخ ام الجرثومة المبي ة للحشرات بسيلوس ثورينجينسيس الجينا

 .الن الباعث على الحشرات عض مواتقع المانع

  Plant Biotechnology Reports.اتقرا ونظرى

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 
 

 البذورينظم النشا االيض اثناء تطوير  OSSRT1 جين االرز
 
 

 rice جينا OsSRT1 سرت يرتبط ارتباطا وثيقا الىgene 6 باحثون  .ا وارا رئيسية فى الجينوم البشرى واالستقرار اثناء ذهابك االيضالتى تلعب
 .فى تنمية بذور االرز OsSRT1 بالتحقيق فى  ور ,مهم هوا تشانغيتق  China ,من جامعة هواتشونغ الزراعية

 0.76وتق  ا ى ذلك الى انخفاض .الجينات فى تطوير البذور amylases (1 ) 1النشا المنظم RSR رايس OsSRT1التعبير بفعل   تنظيم -
 histone acetylationخفض  OsSRT1  من التحليلوكشف مزي .التوليف زيا ة الت هور فى الحقيبتين لكونه يؤ ى الى تطوير البذور الشاذة

مباشرة وتلزم النشا  OsSRT1وج   ,وعالوة على ذلك .الجينات وكذلك فى تطوير البذور transposonsعلى النشويات االيض  3K9اتش
 .االيض

 .لتنظيم وتنمية البذور العا يةالنشا  transposonتوسطت فى تراكم القمع  - OsSRTdeacetylation histone1 واظهرت النتائج ان

  Plant Science.لمزي  من ال راسة اتقرا المقال فى

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 
 

  المحاصيل المعدلة وراثياما وراء 
 

 العلماء يطورون تكنولوجيا منع ذابل من زهور
 
 

برش  genes وتشمل هذه التكنولوجيا الج ي ة تع يل مؤتقت المنشاة .زهور البيتونيا ,يعملون حاليا على تقنية لتاخير ذابل الور  وزهور القرنفلالعلماء 
تطوير التكنولوجيا ب ات تقبل عامين عن ما استخ م علماء  .ض الريبى النووى او التغذية جزيئات من جذورهاالوراثية الجزيئات التى تسمى الحم

RNAi مونسانتو العاتقة تق رة cut flowers تطبيق براءات اختراع التكنولوجيا وتطوير رذاذ جينيا اخر لقتل االفاتحاليا  ويتم .النتاج االثيلين. 

  MIT Technology Review.اتقرا المزي  من

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [
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ابة خطط يايب البعوض بالبكتيريا لوتقف االمريكية كت (EPA)وكالة حماية البيئة 

 المرض
 
 

باستعراض تطبيق  (EPA)وكالة حماية البيئة االمريكية 
MosquitoMate Wolbachia فى المبي ات الحشرية  استخ ام البكتيريا

pipientis اي يس  /ض  النمور االسيويةalbopictus  البعوض(). 

البعوض الخلفية ماابة معين  MosquitoMateوتعتزم 
وعن ما الذكور واالناث البعوض  .وتحرير الذكور فى البيئة Wolbachia المسبب

مما  ,البويضات المخابة Wolbachia ليوافق البرية الذين ال يحملون نفس ساللة
الماابات الذكور البعوض  .الن االب الابغيات ال تشكل بشكل احيح ,ا ى ال هاتش

 ت السكان تتضاءل االحراجويستمر تول  مع شركاء البرية االفا

ب ات الشركة التجارب المي انية هذا الشهر  .الرئيسى لنشر زيكا ,ان يز ايجيبتى السته اف بعوض MosquitoMate Wolbachiaكما تستخ م 
 .ليفورنياكا ,وطبق اجراء تجارب مماثلة فى فلوري ا فى مقاطعة اورانج ,كاليفورنيا ,الناموس فى كلوفيس ان يز ايجيبتى .ا المااب

  Nature News.المزي  من المعلومات المتوفرة فى

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 
 

  اعالنات
ICBIOE 2016 

 
 

 ICBioE (16)المؤتمر ال ولى الرابع عن التكنولوجيا االحيائية والهن سة 

 كوااللمبور بماليزيا :المكان

 2016يوليه /تموز 27 - 25 :متى

  conference website.للمزي  من المعلومات تفضل بزيارة

 
BIO مؤتمر امريكا الالتينية 

 
 

 امريكا الالتينية BIOمؤتمر 

 2016 ,اكتوبر 28الى  26من  :عن ما

 البرازيل ,ساو باولو :المكان

 .للحاول على مزي  من التفاايل conference website زيارة
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  التذكيرات
 

 تح يث الجيب ك التكنولوجيا الحيوية ويبرز المحاايل
 
 

فى تسويق المحاايل  (2015الى  1996)الذكرى العشرين  على اساس 16االا ار المح ث من التكنولوجيا الحيوية الزراعية الجيب ك رتقم 
الذى كتبه ال كتور كاليف جيمس متاحة االن  2015والتكنولوجيا الحيوية ويبرز المحاايل فى عام  المع لة وراثيا

 http://isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/default.asp.للتنزيل

 

 Pocket Ksوطورته مركز المعرفة العالمية  .جيوبا المعرفة المعلبة معلومات حول منتجات التكنولوجيا االحيائية للمحاايل والمسائل ذات الالة
معلومات الحيوية الرئيسية يسهل فهمها باسلوب يمكن تنزيله من افرا  تقوات ال فاع الشعبى لسهولة التكنولوجيا االحيائية للمحاايل الزراعية لتوفير ال

 .ان الشكل الج ي  للتقرير هو تقراءة مع لة للكمبيوترات المحمولة باستخ ام الهواتف الذكية واجهزة الكمبيوتر اللوحية .تقاسم والتوزيع

 .زراعيةالتكنولوجيا الحيوية ال .2016عام 
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