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ام   / يعرض هذا الملخص الوضع العالمى للتداول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية   ا لع  2008المحورة وراثي
ع    39م  رق  الزراعية ويمكنكم الحصول على التفاصيل فى تقرير الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية            من خالل الموق

  .http://www.isaaa.orgاالليكترونى 
 

 نتيجة للمنافع االقتصادية و    يوية استمرار اقبال  المزارعين على زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الح          2008شهد عام   
ام   بيئية وتحسين الحياة المعيشية   ال دخل بزراعة المحاصيل المنتجة          13.3، حيث ق ر وصغير ومحدود ال زارع آبي ون م  ملي

ر     ساحة اآب ى م ة عل ا الحيوي ة    . بالتكنولوجي ا الحيوي ام    حققت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي رة فى ع واحى آثي ادة من ن زي
حيث يزيد التحدى، آما ، خاصة فى قارة افريقيا   عدد الدول التى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية       ، فزاد   2008

ة                ات مجمع ى جين وى عل ى تحت ات       (زادت مساحة المحاصيل الت ر من صفة فى النب دة منتجة     ) اآث و زراعة محاصيل جدي
ة بعض            ويعكس هذا التطور الهام دور المحاصيل     . بالتكنولوجيا الحيوية  ساهمتها فى مواجه  المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية وم

االمن الغذائى، االعالف، االلياف، خفض اسعار الغذاء، االستدامة، خفض        : دولى والتى منها  التحديات التى تواجه المجتمع ال    
 .ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ الفقر والجوع

 
دة من        دولة مما25الى المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية ارتفع عدد الدول التى تزرع المحاصيل     ا آموجة جدي دثا تاريخي د ح  يع

 .استخدام المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية والتى ساهمت فى نموا عالميا آبيرا
 
ام               دت افريقيا تقدما ملحوظا حيث زرعت     شه ة فى ع ا الحيوي وب    هى  2007 دولة واحدة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي  جن

ام            ا فاسو      2008افريقيا، وزاد العدد الى ثالثة دول فى ع د اضافة بورآين ذرة (و مصر  ) القطن ( بع  المحاصيل  بزراعة ) ال
 .المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الول مرة

 
ا ال       ارة امريك ة وذل        الاصبحت بوليفيا الدولة التاسعة بق ا الحيوي زرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ى ت ة الت ا  تيني ك بزراعته

 .فول الصويا المنتج بالتكنولوجيا الحيوية
 

والى  2008استمرت المساحة العالمية للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية نموها بقوة فى عام    للعام الثالث عشر على الت
ون صفة   166قة  مليون هكتار أو بشكل اآثر د125 مليون هكتار لتصل المساحة العالمية الى  10.7او  % 9.4 بزيادة   –  ملي

دار      .  مليون صفة للهكتار   22أو  % 15للهكتار و التى تعادل نموا قدرة        ساحة بمق ام        74زيادة الم ذ ع وضع   1996 ضعفا من
 .اسرع تكنولوجيا محاصيل يتم استخدامهاآالمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 

 
رة من     عة بالمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية     تجاوز المساحة االجمالية المنزر    - والول مرة  – 2008شهد عام     فى الفت

ون ايكر فى      10 لقد استغرقت – ) مليون هكتار  800( بليون ايكر    2 حاجز   2008 الى   1996  اعوام لتتخطى حاجز اول بلي
ام  ام     2005ع ى ع انى ف ر الث ون ايك ى البلي ط وصلت ال وام فق ة اع ى ثالث ن ف ين  .2008 ولك ن ب زر 25م ى ت ة الت ع  دول

 . دول صناعية10 دولة نامية مقابل 15المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية هناك 
 

 . زراعة اول بنجر سكر مقاوم لفعل مبيد الحشائش فى الواليات المتحدة االمريكية وآندا2008شهد عام 
 

تراليا لل         خمسة دول هى مصر، بورآي      زراعة 2008شهد عام    ل واس ا فاسو، برازي ة      منتالمحاصيل   ن ا الحيوي جة بالتكنولوجي
 .ف فى دول اخرى من قبلاللمرة االولى وزرعت هذه االصن

 
ة                     ا الحيوي دة للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ة والمتزاي ى    10 زرعت    –تعد الصفات المجمعة من الخصائص الهام  دول عل

ام               27مساحة   ة فى ع ى صفات مجمع در  2008 مليون هكتار تقريبا محاصيل تحتوى عل و ق ذلك تحقق    %23ة  بنم ، وهى ب
 .نموا اسرع من تلك التى تحتوى على صفة واحدة

 
ام  هد ع والى    2008ش ة بح ا الحيوي ة بالتكنولوجي ى المحاصيل المنتج دد مزارع ادة ع دد  1.3 زي صل ع زارع لي ون م  ملي

ى   ا ال ة عالمي ا الحيوي ة بالتكنولوجي ى 13.3مزارعى المحاصيل المنتج زارع ف ون م ة 25 ملي نهم – دول  12.3أو % 90 م
 .مليون مزارع صغير ومحدود الدخل فى دول العالم النامى

 
ة ب اهمت المحاصيل المنتج اهمس ا س ائالتهم، مم زراعين وع شة صغار الم ى تحسين دخل ومعي ة ف ا الحيوي ى التكنولوجي  ف
 . على حاالت توضح ذلك فى الهند، جنوب افريقيا والفلبين39خفض الفقر ويحتوى التقرير 



 
سكنها                     ى ي ا والت وب افريقي ل وجن ين، البرازي سمة زراعة       2.6تزعمت خمسة دول نامية هى الصين، الهند، االرجنت ون ن  بلي

ة        ا الحيوي يا                       –المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ا سياس ى دعم ى حصولها عل ذه المحاصيل عل دمها ه ى تق افع الت  وحفزت المن
 .واستثماريا فى هذه الدول الرائدة

 
ا   2008شهد عام   ى تزرعه سبع الت   زيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى الدول االوروبية ال
ادة  ى      % 21وبزي ا ال ى اوروب ة ف ا الحيوي ة بالتكنولوجي يل المنتج ة بالمحاص ساحة المنزرع الى الم ى اجم ليتخط

 .هكتار107.000
 

ر فى      وتشارك المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوي     شكل آبي ا               )1:ة ب اف بم ذائى واالعالف وااللي ساهمة فى االمن الغ  الم
ل  (يشمل ذلك توفير الغذاء      وجى،     )2، ).اسعار اق وع البيول ى التن ر والجوع ،      )3 المحافظة عل ساهمة فى خفض الفق  )4 الم

ة،              ات الزراعي ة الناتجة عن العملي ة بعض التح          )5تقليل المشاآل البيئي ى مواجه ساعدة عل اخ       الم ر المن ديات المرتبطة بتغي
افع     )7 مناسبة،   مساهمة فى انتاج وقود حيوى بتكلفة      ال )6وخفض الغازات المنبعثة من الصوب الزراعية،         المساهمة فى المن

ساهم   وبإيجاز . 2007 الى 1996 بليون دوالر امريكى فى الفترة من      44االقتصادية المستدامة بحوالى     سبع    ت د ال ذه الفوائ ه
 .وى فى االستدامة والتوقع باالزدهار فى المستقبلبشكل معن

 
درت  صادية  المكاسب ق رة من   44 بحوالى االقت ى الفت ون دوالر امريكى ف ى 1996 بلي ا 2007 ال ادة % 44 منه نتيجة زي

وفير     (نتيجة لخفض تكاليف االنتاج     % 56المحصول و    ا ت ات        359.000منه دات اآلف اج      ).  طن من مبي ادة االنت ويتطلب زي
ر من        141الى  بحو ة فى                   43 مليون طن اآث ا الحيوي ذلك ساهمت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ار اضافى، وب ون هكت  ملي

 .الحفاظ على االراضى ومن ثم يطلق عليها تكنولوجيا المحافظة على االراضى
 

لنامية التى تعتمد على الزراعة  تعد المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية المحرك القوى تجاه النمو االقتصادى فى الدول ا  
 . القومىهااقتصادة الواعدة، والذى يساهم فى نمو والدول النامي

 
ى زرعت        25العالمى يعيش فى    السكانى  التعداد  %) 55(يجدر االشارة الى ان اآثر من نصف         ة الت ار   125 دول ون هكت  ملي

ام  ى ع ة ف ا الحيوي ة بالتكنولوجي ن المحاصيل المنتج ا ي2008م و م ادل  وه ن % 8ع ساحة 1.5م الى الم ار اجم ون هكت  بلي
 .الزراعية العالمية

 
 .مناسب يضع فى االعتبار التكلفة والوقت وسهل التطبيق ومناسب للدول النامية الى نظام هناك حاجة ماسة

 
ة وسمحت            25سمحت   ا الحيوي تيراد منتجات التك         30 دولة بزراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ة اخرى باس ا   دول نولوجي

 . دولة55الحيوية آغذاء او اعالف وبذلك يصل عدد الدول التى تسمح بتداول هذه المحاصيل 
 

ام                    ة فى ع ا الحيوي المى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي سوق الع ة    7.5 حوالى  2008بلغ حجم ال ون دوالر امريكى بقيم  بلي
 .ى وهو رقم تاريخى بليون دوالر امريك50 تصل الى 2008 الى 1996تراآمية منذ عام 

 
ا                  : اآلمال المستقبلية  ان التطلع الى السبع سنوات المتبقية فى العقد الثانى من التداول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي

ة          .  يدعوا للتفائل  2015 الى   2006الحيوية   ام   ISAAA ان توقع الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعي  فى ع
من  . تضاعف عدد الدول، المساحة، وعدد مزارعى المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية مستمرا طبقا للتوقعات              ب 2005

ستقبلى    و الم اد النم صبحا عم اف لي ة الجف ول صفة مقاوم ة االرز آمحصول ودخ ع زراع ر . المتوق شمل التقري ى 39ي  عل
ات              توضيحات خاصة بالذرة المقاومة للجفاف و المنتجة بالتكنولو        ا فى الوالي داول تجاري جيا الحيوية والتى من المتوقع ان تت

 . فى دول شبة الصحراء االفريقية2017حقا فى عام ال و 2012المتحدة االمريكية بحلول عام 
 

م   ر رق وى التقري ا     39ويحت ة بالتكنولوجي ارى للمحاصيل المنتج دول التج المى للت ن الوضع الع صلة ع ات مف ى معلوم  عل
ة ام حالم/الحيوي ا لع ده2008ورة وراثي ذى أع يمس وال ف ج ع  .  آالي ارة الموق ى زي ات يرج ن المعلوم د م لمزي

org.isaaa.www://http  يو االدارة االس صال ب م   ي أو االت ى رق ة عل د  +63-49-536-7216ة للهيئ ر البري  او عب
 info@isaaa.orgاالليكترونى 
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