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 االخبار

 
 

  افريقيا
 افريقيا للسالمة البيولوجية الوكاالت تسعى لمواءمة نهوج تنظيمية

 2016عام  16اغسطس و/اب 15فى  قمة القيادة االفريقية للسالمة البيولوجية   عبد المجيد اول)وكاالت وطنية للسالمة االحيائية فى افريقيا   رابطة
 ,وجاء فى بيان مشترك biosafety. مندوبا من المنظمات المحلية واالقليمية والدولية المعنية 80وشارك فى المؤتمر اكثر من  .كينيا ,فى نيروبى

للحد من الحواجز التجارية وتيسير " ".ملتزمة العمل على وضع سياسات اقليمية ونهج مشتركة الى ا نظمة مقبولة لمعظم البلدان فى المنطقةفسقطوا 
 ."الحركات العابرة للحدود الكائنات الحية المحورة جينيا عبر افريقيا وتعزيز الخبرة

 :ان عضوية االنباء بما يلى

 .قضايا السالمة البيولوجية والدعوة الى اعتماد افضل الممارسات المتفق عليها دوليا فى القارة  انبمثابة الصوت االفريقى بش .1
 ;ودعم االمتثال لالتفاقات الدولية فى افريقيا مجال السالمة االحيائية تنفيذ فى برامج مشتركة تعزيز التعاون االفريقى واقامة .2
التعاون مع الحكومات والمؤسسات االخرى على استكشاف اليات وسياسات تتسق مع المبادئ مخاطر السالمة البيولوجية عن طريق   تقليل .3

  ;التوجيهية والمعايير والمتطلبات
 ;بتصميم تسهيل استخدام التكنولوجيا االحيائية الحديثة NBAsتشجيع مشاركة وكاالت اخرى فى افريقيا النشاء كتلة حرجة من  .4
 ;بين البلدان والسالمة الحيوية والمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية تقليل العقبات فى تبادل البيانات .5
 . بدء التدريب المحلية وتبادلها امكن للدارسين االقدم .6

جهة القيادة فى موا" تحت عنوان (NBA)سلطة وطنية للسالمة االحيائية   كينيا ,وقد عقدت القمة بالتعاون مع الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا
اصحاب المصلحة لتبادل الخبرات وبناء القدرات  والسالمة االحيائية االحيائية الوكاالت للسالمة االحيائية  وكان الهدف جمع  ".تحدى البيئات التنظيمية

 .الوطنى ودون االقليمى وهذا فى مواجهة التحديات الجديدة الناشئة فى وضع وتنفيذ اطر تنظيمية قابلة للتطبيق على الصعيدين .االساسية وتحليلها

 

  ceo@biosafetykenya.go.ke.القمة بالدكتور ويلى  Tonuiللحصول على مزيد من المعلومات حول االنباء
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 البلدان االفريقية بذل الجهود للوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال السالمة البيولوجية
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 ,فى نيروبى 2016اغسطس /اب 18-15الذى عقد فى الفترة من  السلطات تجمع للسالمة البيولوجية السنوى الخامس السالمة برلمانيون وممثلون من
عالمية واقليمية ووطنية بالتعاون والشراكة وبناء القدرات من اجل الوفاء بااللتزامات الدولية فى  تعزيز"وكان موضوع المؤتمر هو  .كينيا

 ."السالمة االحيائية مجال

يبرز التزام الحكومة  Bett ويلى ,وخالل حفل االفتتاح القى وزير بالحكومة الكينية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد االسماك
ودعا االونورابل .  قائال ان هذا هو السبيل الوحيد لزيادة انتاج االغذية ,فى انتاج المحاصيل modern technologies تستخدم

 Bettالسالمة biotechnology stakeholders مدير مركز البيئة  .الشراك الجمهور لضمان قبول واسع النطاق من المحاصيل المعدلة وراثيا
اذا ما نفذت  ,مفهوما جديدا ,transportabilityوالقى خطابا رئيسيا بيانات  ,ياة الدولية الدكتور اندرو روبرتسوتقييم المخاطر فى معهد علوم الح

 .حصر التجارب الميدانية على المحاصيل التى جدوى وسالمة البيانات الزراعية الموجودة فى بلدان اخرى سيقلل الحاجة الى

اتخاذ  السالمة االحيائية فى عرضا االعتبارات االجتماعية واالقتصادية فى مجال المركزالعفرى الزراعيةمن التكنولوجيا الحيوية  Nguthi االيمان .د
المناقشات والمفاوضات الدولية للسالمة البيولوجية يكفل الفريقيا تحديات فريدة تدخل فى   وشجعت االطراف على المشاركة االفريقية فى .القرارات

 .صنع القرار

ثمانى دول افريقية  مجال السالمة االحيائية مشاركين اعضاء البرلمان الكينى واالوغندى البرلمانات وكبار الموظفين التنفيذيين فىوكان من بين ال
 ,الكينى كينيا للبحوث الزراعية  ,ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ,من الخبرات للسالمة البيولوجية ممثلين عن بلدان افريقية ,السلطات

 .والتكنولوجيا الحيوية علماء جامعة طلبة من بين اخرين

الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد االسماك صدى دعوة وزير شئون مجلس  Lesiyampe وفى مالحظاته الختامية الرئيسى الدكتور ريتشارد
كما قال  "يجب ان يحدث ثورة فى اسفل ,اذا لم نستطع يحدث ثورة فى اعلى "وقال  .الوزراء على تشجيع مشاركة الجمهور

 .بشان فوائد المحاصيل المعدلة وراثيا على المستوى القاعدى  farmers مشددا على اهمية توعية Lesiyampe الدكتور

 

  mkarembu@isaaa.org Karembu.ارسل بريدا الكترونيا الى الدكتورة مارجريت ,لمزيد من التفاصيل

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 
 
 

  اسيا والمحيط الهادئ
 التمثيل الضوئى اكتشاف كمية من القمح ومحاصيل بنمو اسرع
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الباحث البروفيسور روبرت هنرى اكتشفت ان عملية التمثيل الضوئى يحدث  فريق بحثى بقيادة كوينزالند التحالف من اجل االبتكار الزراعى والغذائى
 .البذور وكذلك فى اوراق النبات wheat فى

فى genes 4 وقال البروفسور هنرى اكتشف الفريق ان القمح كل ج- .C4ح التخليقية الضوئية بذور القم C4ووصف البحث مجهولة فى المسار 
 .كروموزات مختلفة ,مناطق مختلفة

مستويات ثانى اكسيد الكربون فى الغالف الجوى ما يصل الى عشرة اضعاف مليون سنة عندما كانت  100القمح فى مسار تطور التخليقية الضوئية "
اللتقاط المزيد من ضوء الشمس  C4بذور النباتات تطور المسار  ,وتقول احدى النظريات ان ثانى اكسيد الكربون بدات باالنخفاض .ما هى عليه اليوم

 ."لتحويل الطاقة

  The University of Queensland website.اقرا البيان الصحفى ,لمزيد من التفاصيل
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 طلب تجارب ميدانية القطن للتكنولوجيا الحيوية OGTRاستراليا تلقى 
 
 

  biotechاليا انها تلقت طلب الترخيص مونسانتو الميدانية المحاكمةاعلنت استر  ()منظم OGTRمكتب تكنولوجيا الجينات 
,  insect resistance (147) cottonدير herbicide tolerance يوليه/الى تموز 2017مارس /يقترح من اذار, بناء على الطلب .والخلقية 

والذى من المتوقع ان ينشر فى تشرين  ,باعداد تقييم المخاطر وادارتها خطة التطبيق OGTRوردا على ذلك  .موقعا فى كل سنة 50فى  2021
 .من جانب الجمهور 2016نوفمبر /الثانى

  OGTR.اقرا المزيد من
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 .%14باحثون فى جامعة مردوخ بروتين القمح الى اكثر من 
 
 

فى المائة فى مجموعة الجديدة ذات  14الى اكثر من  atwhe باحثون بجامعة موردوخ فى استراليا زادت المحتوى البروتينى
 .الغلة المرتفعة

استاذ ورئيس مشروع بحوث القمح االسترالى الغربى مركز التكنولوجيا الحيوية الزراعية الدولة وقالت ان  ,ايان ادواردز .د
 .القمح زيادة غلة المحاصيل االسترالية البروتين ستزيد العائدات فى استراليا تتلقى محصول

فى المائة من الحبوب المحتوى  14ادواردز ان فريقه البحثى عملوا لمدة تسع سنوات لوضع مجموعة من القمح اكثر من  .د
تم  ,تنوع القمح الجديد المسمى التنغستن .البروتينى الشعبى الذى يتطلب قدرا سمدة النيتروجينية لكل وحدة من الحبوب البروتين

 .2017اختبار مجموعة متنوعة المحاكمات الوطنية وهى االن جاهزة لالستغالل التجارى الكامل فى عام 

  Murdoch University website.اقرا البيان الصحفى ,لمزيد من التفاصيل
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  اوروبا
 وروبا تطالب االتحاد االوروبى للبذور لالعتراف بدور تربية النباتات فى التصدى للتحديات المجتمعيةا

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/38/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
https://www.uq.edu.au/news/article/2016/08/researchers-discover-special-power-wheat
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/03%20Cotton%202013.pdf
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http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir147/$FILE/Notification%20of%20application.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/38/default.asp
http://media.murdoch.edu.au/wheat-breakthrough-at-murdoch


 
 

 .2020من االفق 2020-2018 برنامج العمل ردت على االنترنت التشاور بشان ,باسم االستنبات قطاع البذور (ESA)االتحاد االوروبى للبذور 
دعوة اللجنة الى االقرار بالدور الهام للقطاع العام فى تصديه للتحديات  ,ت ا تحاد صناعة بذور النباتاتواكدت وكالة الفضاء االوروبية اولويا

 .المجتمعية

 ,(2020الى  2014)سنوات  7مليار يورو من اموال اكثر من  80مع ما يقرب من  برنامج االتحاد االوروبى البحث واالبتكار هو 2020االفق 
 .قات االكتشافات العالمية اوليات باخذ االفكار العظيمة من المعمل الى السوقويتعهد بمزيد من االخترا

مربى الموارد الوراثية النباتية تساعد فى تطوير المحاصيل  .سيتعين علينا التركيز على استدامة الحلول المبتكرة ,االيسا ان لمواجهة التحديات المقبلة
قبل تربية البحث الى تحديد ثم تميز تلك الموارد من اجل جميع  .لكن المعرفة والموارد غير مستكشفة climatic conditions ,تكييفها مع مختلف

 .ستحتاج الى مركز للبحوث واالبتكارات القادمة المشاريع ,المحاصيل

  ESA website.اقرا البيان الصحفى فى ,التفاصيللمزيد من 
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 ز فول الصوياالقانونى للهيئة تنشر الراى العام لالفراج عن السوق الرائدة جنرال موتور
 
 

رواد فى الفريق المعنى الكائنات المحورة وراثيا فى سالمة االغذية المعدلة وراثيا فريق السلطة نشرت الراى العلمى فى الطلب المقدم من وضع ال
على االغذية  40genetically modified soybean-3- × 305423 ,2حمض االولييك هو سبب مقاومة زيت olerantherbicide t ,سوق

 .No. 1829/2003 (EC) ز بموجب الالئحةوالعلف يستخدم واستيراد التجهي

كما ذكر  .دون ان يحدد لدواعى السالمة ,2 -فول الصويا  3-40 × 305423وقد سبق للفريق ان المحاصيل المعدلة وراثيا تقييم االحداث مفردين 
مزيج من فول  ,الخصائص الوصفية و التاليف ,على اساس مستمـرة مــن الجزيئية .انه ال معلومات جديدة عن احداث منفردة تؤثر النتائج االصلية

 .فى حالة تكدس فول الصويا ال تثير مخاوف بشان سالمة االغذية والعلف او التغذية 305423االحداث  2-3-40 ,الصويا

ذائى منتجات فول الصويا التقدير الغ .مزيج من البروتينات عبر عنها مؤخرا فى حالة تكدس فول الصويا ال تثير شواغل الصحة البشرية او الحيوانية
 .لم وشواغل حقوق الصحة والتغذية 40-3-2 × 305423

فول الصويا امنا غير جنرال موتورز اساس المقارنة غير جنرال موتورز اصناف فول  2-3-40 × 305423المطلوب للصق يرى الفريق ان 
يوصى الفريق بان انتاج الكائنات الحية المعدلة  .والبيئة فى سياق نطاقهالصويا التجارية فيما يتعلق باالثار المحتملة على صحة االنسان والحيوان 

 .وراثيا بعد مراقبة السوق

  EFSA Journal.اقرا االراء العلمية ,لمزيد من التفاصيل
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 البحث العلمى
  

CIP PLRV تطور ماركر من مقاومة البطاطس 
 
 

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/43/default.asp
https://www.euroseeds.eu/esa-asks-european-commission-recognise-role-plant-breeding-addressing-societal-challenges
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/01%20Soybean%202013.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4566/full


 .هو احد مسببات المرض االكثر انتشارا من البطاطس الحاق خسائر االنتاج االقتصادى على الصعيد العالمى (فيروس) PLRV rollاوراق البطاطس 
وهكذا علماء  .تتوافر لصغار المزارعين بيد ان هذه الممارسات مكلفة هذه المنتجات ال .منتجو البذور ومبيدات حشرية تطبيق PLRVالتحكم باستخدام 

 .مكثفة PLRVمن المركز الدولى للبطاطا عالمة المتقدمة من شتالت البطاطس المعدلة وراثيا مقاومة 

متجه   loxPثم نقلوا الى التحول .تحت سيطرة تاسيسى المروج gene البروتين PLRVانشا الباحثون معكوس تكرار بناء مقابل جزء من معطف 
سبعة  .مما يدل على سبع وقائع المقاومة ,المعدلة وراثيا 58الفريق بلغ  .مقاومة المضاد الحيوي ماركر nptII نظام تغطى وثائق لقطع المسافات مع

 PLRVواظهر تحليل اخرى تالزم  .احداث المقاومة عالية جدا درجة الذى لم يبلغ عنه فى الدراسات السابقةاحداث المحورة وراثيا اظهر اربعة 
 .مستوى مقاومة PLRVتكديس  RNAاسكات 

 البحوث Transgenic Research .اقرا المقال
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 فى بذور اللفت المعدل وراثيا QTLالباحثون عن االقزام البنية الخارطة 
 
 

تربية بحثا عن مواد جديدة لمنح انواع النباتات  ()االغتصاب  napusمن اليقطين على الرغم من االنجازات الكثيرة التى تحققت فى الحبوب الزيتية
الهندسة المعمارية قزم   درس China تشو من جامعة نانجينغ الزراعية بو تشن وشنجينغ  وانغ Yankun فريق .بكفاءة اعلى غلة ال يزال هاما

-methanesulphonate mutagenized (EMS) وقد تم عزل الممسوخة من ايثيل .Bndwf/1 ,الممسوخة dcl جديد اسفل صفحة مقوس
 B. napus الخط. 

 dcl الخارطة باستخدام السكان من backcrossفريق مكون واحد تعدد اطوال جزء الحصر بوليمورفيد النيوكلوتايد المعارض 
Bndwf/1 الكانوال ,للشفاء 'zhongshuang cultivar11 (ZS11).  باستخدام هذا الطراز المعمارى مخططة قزم اسفل صفحة

الى  BnDWF/1ايواء  DCL تضييق الفاصل dcl Bndwf/1 ورسم خرائط ومواد اخرى مستمدة من/-DCL1راهم  ,المهيمنة BnDWF  مقوس
نوع النبات السمات ايضا فى نفس QTLs المشروح كذلك صفة كمية تعيينات راهم ايضا ان مخطط  16تقع  genes حيث ,كيلوبايت 175
 .راهم DCL BnDWF/1 وضع

مما يقلل ارتفاع النباتات تغيير نوع  ,napus باء فى الفرع QTL/محورا رئيسيا pleiotropic راهم DCL BnDWF/1 وتشير هذه النتائج الى ان
 .هذا المكان يمكن استخدامها لزيادة كثافة النباتات .النبات السمات وتغيير شكل اوراق قد يؤدى الى مصنع صغير مالمحهم

  BMC Plant Biology.الدراسة اقرا المقال كاماللمزيد من 
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  تقنيات جديدة لتفريخ
 NBTSاللوائح الصارمة غير ضرورى  :اكاديميات السويسرية

 
 

 ,تكنولوجيات جديدة لتفريخ الزراعة السويسرية امكانيات كبيرة صحيفة وقائع بشان اكاديميات العلوم السويسرية الجديدة
ليس ثمة من مبرر التنظيم الدقيق من النباتات التى تتغذى من  ,ووفقا اكاديميات السويسرية .والمستقبل غامض

 .وهذا االستنتاج مماثل االكاديميات العلمية االخرين new plant breeding techniques .خالل

 . تزال الموارد الجينية النباتيةال ,التعديالت كما يمكن ان يحدث بشكل طبيعى NBTsوذكرت صحيفة وقائع عن طريق 
ومن المتوقع ان يقوم اكثر  .اكثر صداقة للبيئة ومجدية اقتصاديا واكثر استدامة الزراعة السويسرية NBTsوهكذا توفر 
 .سيتم نشرها خالل السنوات القادمة NBTsمن منتجات 

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-016-9976-y
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20China.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/04%20Canola%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/04%20Canola%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0865-6
http://www.isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
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  خيارالفى ضد الفيروسات  CRISPRاستخدام 
 
 

 Genome editing فى المصانع قد احرزت تقدما بسبب تطوير تكنولوجيا
CRISPR/Cas9. Jeyabharathy مركز  جنبا الى جنب مع باحثين من ,انباما تشاندراسيكارانVolcani 

 subgenomicباستخدام  (.sativus L )المقاومة وخيارة واحدة  Cucumisر الفيروساسرائيل هذا تطو
Cas9/ RNA ( تكنولوجياsgRNA لتعطيل وظيفة وادخلوه eIF4E . 

صغيرة عمليات حذف  . termini eIF4Eفى  'N' Cكانت تستهدف /sgRNA Cas9محاكــاة الســوق  
 T1المواقع المستهدفة من تحويل gene 4E بدء النفاذ فى (بوليمورفيد النيوكلوتايد SNPsالسجالت و دنا 

ثم اختيار الممسوخة النباتات النتاج  heterozygous4eفمما  غير المعدلة وراثيا .وخيارة واحدة من النباتات
 .T3جينيا لتوليد محطات توليد غير المحورة 

عدوى المنطلق االصفرار Ipomovirus وخيارة واحدة الحصانة T3عرض لتوليد  eif4eالمواقع   استهدفت كل/sgRNA Cas9ان  وبعد
الفيروسات  PRSV البابايا والليمون المكان الدائرى فسيفساء (االصفر فيروس موزاييك ZMV الكوسى potyviruses الى (المقاومة)الفيروس 

 .ممسوخة وغير مصانع الممسوخة عرضة لهذه الفيروسات heterozygous ,وعلى النقيض من ذلك .()وات 

وهذا النهج يمكن ايضا ان تطبق على  .Crispr/Cas9وخيارة واحدة غير عبر  transgenicallyوهذه الدراسة هى اول مرة ضد الفيروسات فى 
 .عدة المحاصيل

  Molecular Plant Pathology.اقرا المقال كامال ,سةوللمزيد حول هذه الدرا
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  المحاصيل المعدلة وراثياما وراء 
 للتجميع فى سانتا ماريا الشجرة CALANOLIDEتحديد مرشح الجينات 

 
 

فيروس  transcriptaseمما يحول دون عكس  ,calanolides مصدر مهم من مصادر دى كورييو برازيلينس// Calophyllum)سانتا ماريا 
 .مجهوال biosyntheticفضال عن مسار  االنزيمات المشاركة فى calanolideرغم اهمية الدوائية  .1نقص المناعة البشرية من النوع 

 ,يغادر الجذع دى كورييو برازيلينس. //سى transcriptome والزمالء بتحليل Mexico فى روبليدو Beatriz -Anáhuac Hildaمن جامعة  
 .للدراسة biosyntheticالفريق عدة مسارات  calanolides وكذلك هياكل transcriptomeبيانات   باستخدام .جذورها
 .سجلت biosynthetic calanolideمسار   وربما مرشح فى قاعدة البيانات المشتركة فى, genes واخيرا

 biosyntheticوخاصة تحليل جينات  ,دى كورييو برازيلينس// .C البيانات التى تولدها هذه الدراسة اساسا هاما للمزيد من الدراسات الجزيئية
 .calanolides مرشح فى مسار من

  BMC Plant Biology.اقرا المقال كامال ,لمزيد من المعلومات حول هذه الدراسة
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 .التكنولوجيا الحيوية الزراعية .2016عام  
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