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 ٢٠٠٨ - ١٩٩٦الثالثة عشرة عاما االولى 
 آاليف جيمس

 ISAAAرئيس الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية 
 

 مقدمة 
 والذى يعرض بالتفصيل فى ٢٠٠٨جة بالتكنولوجيا الحيوية فى عام يلقى هذا الملخص الضوء على المحاصيل المنت

ويحتوى التقرير على مراجع آاملة وجزء خاص على صفة مقاومة الجفاف فى الذرة المنتجة بالطرق . ٣٩تقرير رقم 
 .التقليدية والمنتجة بالتكنولوجيا الحيوية

 على زراعة المحاصيل المنتجة دى الدخل ومحدوالمزارعينمن صغار استمرار اقبال ماليين ٢٠٠٨شهد عام 
 التى تحققت من استخدامهم لهذه بالتكنولوجيا الحيوية نتيجة للمنافع االقتصادية والبيئية وتحسين الحياة المعيشية

 العام ٢٠٠٨يعد عام . المحاصيل، وانعكس ذلك بزراعتهم لمساحات اآبر من المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية
 .ر للتسويق التجارى لهذه المحاصيلالثالث عش

 
 تطورا على عدة اوجة عامة منها زيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا ٢٠٠٨شهد عام 

الحيوية بشكل واضح، زيادة عدد الدول وعدد مزارعى المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية، تطور واضح فى 
) اآثر من صفة فى النبات(  التى تحتوى على جينات مجمعة يادة زراعة المحاصيل  افريقيا حيث يزداد التحدى، ز

ويعكس هذا التطور الهام دور المحاصيل المنتجة . و زراعة محاصيل جديدة منتجة بالتكنولوجيا الحيوية
االمن : ابالتكنولوجيا الحيوية ومساهمتها فى مواجهة بعض التحديات التى تواجه المجتمع الدولى والتى منه

الغذائى، االعالف، االلياف، خفض اسعار الغذاء، االستدامة، خفض الفقر والجوع ومواجهة التحديات المرتبطة 
 .بتغير المناخ

 دولة مما يعد حدثا تاريخيا آموجة جديدة      ٢٥ارتفع عدد الدول التى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الى           
ادة المساحة المنزرعة        من استخدام المحاصيل المنت     بالمحاصيل المنتجة   جة بالتكنولوجيا الحيوية والتى ساهمت فى زي

 . عالميابالتكنولوجيا الحيوية
 

اري                   ٢٠٠٨شهد عام    م ت ى رق ة ال ا الحيوي  ٢٥خى وهو     زيادة عدد الدول التى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي
 ).١ و شكل ١جدول (دولة 

 
ستمر من              زاد عدد الدول التى انت     شكل م ام       ٦قت زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية ب  ١٩٩٦ دول فى ع

 .٢٠٠٨ دولة فى عام ٢٥ و ٢٠٠٣ دولة فى عام ١٨وهو العام االول للتداول التجارى لتلك المحاصيل الى 
ا ال                 ة تساعد العديد من العوامل هذه الموجة الجديدة من زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ساهم فى       حيوي ، والتى ت

دول    : تشمل هذه العوامل  . زيادة القاعدة العالمية العريضة لزراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية         زيادة عدد ال
ا، وهى           )٢٠٠٨ دول جديدة فى عام       ٣(التى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية        دم واضح فى افريقي ، تق

ا،     ٢٠٠٨ دول فى عام  ٣ الى ٢٠٠٧ات آبيرة، من دولة واحدة فى عام      القارة التى تواجه تحدي    وب افريقي وهى جن
رة،             بورآينا فاسو و   ة الول م ا الحيوي زرع          مصر، زرعت بوليفيا فول الصويا المنتج بالتكنولوجي ى ت دول الت دأت ال  ب

البرازيل زرعت  (الحيوية ايضا المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى زراعة انواع اخرى منتجة بالتكنولوجيا           
تج     )الذرة المقاومة للحشرات، وزرعت استراليا الكانوال المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الول مرة           ، وزرع محصول من

رة فى المحاصيل    بالتكنولوجيا الحيوية الول مرة وهو بنجر السكر      فى الواليات المتحدة االمريكية وآندا، وزيادة آبي
 .ات مجمعة فى القطن والذرة فى عشرة دولالتى تحتوى على صف

 
و                      ة نتيجة استمرار نم ا الحيوي تقدم هذه الموجة الجديدة امتدادا للمرحلة االولى لزراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي

 .القاعدة العريضة الصلبة متمثلة فى المساحة العالمية للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية
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ام  تك ٢٠٠٨شهد ع وناس انى مال زراعة البلي ر الث ار٨٠٠( ايك ون هكت ا ) ملي من المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي
ة فى                       ا الحيوي الحيوية بعد ثالثة اعوام فقط من اتمام زراعة البليون ايكر االولى من المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي

ى            ١٥، ووصل عدد الدول النامية الى       ٢٠٠٥عام   صناعية ال دول ال ة وعدد ال ع       دول، ١٠ دول استمرار   ومن المتوق
ى                        ة ال ا الحيوي  ٤٠هذا السياق فى المستقبل ليصل عدد الدول التى سوف تتبنى زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي

ام   ول ع ر بحل ة او اآث ا     ٢٠١٥دول ة بالتكنولوجي ارى للمحاصيل المنتج داول التج انى للت د الث ر للعق ام االخي و الع وه
دولى لخفض الجوع     االنمائية لاللفية والذى تعهد فيه  هو عام االهداف     ٢٠١٥ان عام   وبالمصادفة ف .الحيوية  المجتمع ال

ة                   و الفقر الى النصف    ا الحيوي ، وهو ما يعد من االهداف الحيوية لالنسانية والتى يمكن للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي
  .المساهمة فيها بطريقة صحيحية

ة أل       هما بورآينا فاسو ومصر زرعت المحاصيل      ن دولتان جديداتا  -التقدم فى افريقيا   ا الحيوي ول  المنتجة بالتكنولوجي
  مرة

  
دة فى     % ١٤ مليون نسمة وهى تمثل ٩٠٠يبلغ تعداد افريقيا مايزيد عن      ارة الوحي ا الق من التعداد العالمى، وتعد افريقي

راد فى      العالم الذى انخفض فيها نصيب الفرد من االنتاج الغذائى ويهدد الجوع وسوء ا             لتغذية واحد من بين آل ثالثة اف
دول     ٢٠٠٨تان المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الول مرة فى عام          زرعت دولتان افريقي   .افريقيا  ليصبح عدد ال

ة                       ا الحيوي را وحاجة ماسة لزراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي  االفريقية ثالثة دول، وتواجه قارة افريقيا تحديا آبي
ة              خالل ا الحيوي ، ظلت  ٢٠٠٧ – ١٩٩٦ االثنى عشر عاما االولى من التداول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي

ا  داول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ستفيد من الت ى ت سمراء الت ارة ال دة فى الق ة الوحي ا الدول وب افريقي جن
ة ن   . الحيوي رة م ديات آبي ة تح ارة تواج ا آق رف افريقي يل وتع ذه المحاص ول ه ى وقب ة تبن .ناحي
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ام           رار فى ع ان الق ا فاسو        ٢٠٠٨وبذلك ف ة              ٨٥٠٠ بزراعة بورآين اوى وبداي اج تق اوم للحشرات النت ار قطن مق  هكت
رارا استراتيجيا                     ٧٠٠التسويق التجارى وزرعت مصر        ك ق د ذل رة، ويع ة للحشرات الول م ذرة المقاوم ار من ال هكت

  .هاما للقارة االفريقية
اطق     وال ة من ل ثالث ا تمث ى افريقي ة  ف ا الحيوي ة بالتكنولوجي زرع المحاصيل المنتج ى ت دول الت ذه ال ان ه رة ف ول م

ارة            ا فى الغرب االفريقى ومصر فى شمال الق ذه  . رئيسية، فجنوب افريقيا فى الجنوب والشرق االفريقى وبورآين ه
ا              التغطية الجغرافية العريضة فى افريقيا ذات اهمية استراتيجية          ا فى منطقته ثالث ان تكون نموذج تسمح لهذه الدول ال

ة                ا الحيوي ى       لمزيد من المزارعين االفريقين لكى يتدربوا على زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي درة عل م الق له
والتى اثبتت انها واحدة من أهم خصائص نجاح القطن المقاوم للحشرات فى الصين و " التعلم بالفعل"تطبيق نظرية   

  .لهندا
شرق االفريقى التى                 ٢٠٠٨ديسمبر  فى   م دول ال  خرج قانون االمان الحيوى بكينيا والتى من المتوقع ان تصبح من اه

ة،          ا الحيوي سمبر             (تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ة دي انون التصديق الرئاسى بنهاي سهيل  ) ٢٠٠٨وينتظر الق لت
  .  الحيويةالتداول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا

  
  اصبحت بوليفيا الدولة التاسعة فى امريكا الالتينية التى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية

  
ة               ٢٠٠٨شهد عام    ا الحيوي د  .  دخول بوليفيا آثالث دولة فى منطقة االندى التى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي تع

د     بوليفيا من اآبر ثمانية دول فى زراعة فول     م تع الم ول ل      الصويا على مستوى الع ا البرازي زة عن جيرانه ر ممي غي
ة   و ا الحيوي تج بالتكنولوجي صويا المن ول ال ة ف ن زراع دة م ن سنوات ع ر وم شكل آبي تفادا ب ذان اس اراجواى والل ب

شائش د الح ل مبي اوم لفع ستفيد م  . والمق ى ت ة الت ا الالتيني ارة امريكي ى ق عة ف ة التاس ا الدول ة اصبحت بوليفي ن زراع
ل،    : المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية، دول امريكا الالتينية التسع مرتبة حسب المساحة هى             ين، البرازي االرجنت

دوراس  ا وهن يلى، آولومبي سيك، ش ا، المك واى، بوليفي اراجواى، االوروج ا . الب ول ٦٠٠،٠٠٠زرعت بوليفي ار ف  هكت
  .٢٠٠٨صويا مقاوم لفعل مبيد الحشائش فى عام 

  
ادة فى عام                       ة فى الزي ا الحيوي ة للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ى      ٢٠٠٨استمرت المساحة العالمي  ١٢٥ لتصل ال

  . مليون صفة للهكتار١٦٦مليون هكتار او بشكل ادق 
  

ادة فى عام                   استمرت المساحة     ة فى الزي ا الحيوي ة للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ى      ٢٠٠٨العالمي  ١٢٥ لتصل ال
در بحوالى            .٢٠٠٧ مليون هكتار فى عام      ١١٤،٣ارنة  ر مق مليون هكتا  ذى يق  ١٠٫٧ ويعكس هذا النمو الواضح وال
ر   % ٩،٤او )  عاما١٣اآبر نمو منذ (تار مليون هك  شكل اآث اعتمادا على المساحة فى حين تقاس الزيادة الحقيقية ب

  ".النمو الواضح"ى ضعف نمو من عام لعام، حوال%١٥ مليون هكتار او ٢٢وهىى " بالصفة للهكتار"دقة 
سفر جوا       " الصفة للهكتار "اعتماد القياس على     سافر فى الطائرة الواحدة               (مثل قياس ال ر من م ة اآث ذى في ذلك  ) وال وب

صفة    .تكون القياسات بحساب مسافة لكل مسافر على حدى        ام               اعتمادا على ال المى فى ع و الع ان النم ار ف  ٢٠٠٨ للهكت
  .٢٠٠٨ مليون صفة للهكتار فى عام ١٦٦ الى ٢٠٠٧ر فى عام  مليون صفة للهكتا١٤٣،٧زاد من 

ة اصبحت             وآما هو متوقع فان      ا الحيوي غالبية النمو فى الدول التى تبنت مبكرا زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي
ادا  عت والتى يمكن فيها قياس معدالت التبنى ا)فة واحدة للصنف او الهجينبخالف ص(تستخدم اآلن الصفات المجمعة     م

ة والت    صلت المساحة الى مستويات مثالية فى المحاصيل االساسية ا  على المساحة و   ا الحيوي ا  لمنتجة بالتكنولوجي ى منه
  .القطن و الذرة

ة       من المساحة االجمالية    % ٨٥ زراعة   ٢٠٠٨على سبيل المثال، شهد عام       ات االمريكي ون   ٣٥،٣(للذرة فى الوالي  ملي
ذآر ان           منزرعة بالذرة المنتجة  ) هكتار ة، والجدير بال ا الحيوي ى            % ٧٨ بالتكنولوجي وى عل ارة عن هجن تحت ا عب منه

ذلك     ة، وب ان   صفتان او ثالثة صفات مجمع ة      % ٢٢ف ا الحيوي ذرة المنتجة بالتكنولوجي ى صفة     من ال وى عل آانت تحت
ة سمارت ستاآس            .واحدة  ا الحيوي تج بالتكنولوجي ذرة المن دأ زراعة صنف ال ع ان يب   Smart StaxTM من المتوق

  . اى بعد عامان من اآلن٢٠١٠ جينات او عدة صفات فى الواليات المتحدة االمريكية فى عام ٨والذى يحتوى على 
ن          ر م ة اآث ا الحيوي تج بالتكنولوجي ن المن شغل القط ل ي شكل مماث د    % ٩٠وب ات المتح ن بالوالي ساحة القط ن م ة م

ا، وأصناف القطن ا وب افريقي تراليا وجن ة، اس ساحة االمريكي شغل م ى صفتان ت وى عل ى تحت ساحة % ٧٥لت ن الم م
ة، و            جاال ات المتحدة االمريكي ة بالوالي تراليا و   % ٨١مالية للقطن المنتج بالتكنولوجيا الحيوي وب   % ٨٣فى اس فى جن

  .افريقيا
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ة فى مجال المحاصيل المنتجة بالتكنولو                     ديدة االهمي ا  ومن الواضح ان الصفات المجمعة اصبحت من االتجاهات ش جي
شك               و ب يس النم ة ان نق ه من االهمي ة بحساب ال        الحيوية وبالتالى فان ر دق ار  ل اآث ادة بحوالى        .صفة للهكت در الزي  ٧٤تق

 مما جعل المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية اسرع تكنولوجيا يتم استخدامها فى       ٢٠٠٨ – ١٩٩٦ضعفا بين عام    
  .مجال تكنولوجيا المحاصيل الزراعية

  
دة من      ٢٠٠٨فى عام     ٢٠٠٨ – ١٩٩٦ تخطت المساحة التراآمية للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى الم
ر             ١٠ استغرقت  لقد   –الول مرة   )  مليون هكتار  ٨٠٠( بليون ايكر    ٢مساحة   ون ايك ى اول بلي ولكن   اعوام لتصل ال

ة زرعت المحا     ٢٥فى ثالثة اعوام فقط وصلت الى البليون ايكر الثانية فى             ة         دول ا الحيوي صيل المنتجة بالتكنولوجي
  . دول صناعية١٠ دولة نامية و ١٥منها 

  
، فى حين  ٢٠٠٥ اعوام لزراعة اول بليون ايكر من المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى عام ١٠لقد استغرقت  

ام       تمت زراع  )  مليون هكتار  ٨٠٠(استغرقت ثالثة اعوام فقط للوصول الى البليون ايكر الثانية           ا فى ع من  . ٢٠٠٨ته
ار ١،٦( باليين ايكر ٤جمالية تراآمية  وبمساحة ا٢٠١١ بليون ايكر بحلول عام   ٣المتوقع ان يتخطى     فى  )  بليون هكت

ة         ٢٠١٥عام   ة لاللفي ام االهداف االنمائي ا                 .  وهو ع زرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ى التى ت ة االول دول الثماني  ال
  : مليون هكتار مرتبة تنازليا على حسب المساحة هىالحيوية على مساحة اآثر من

ة   دة االمريكي ات المتح ار ٦٢،٥(الوالي ون هكت ين ، ) ملي ل  )٢١(االرجنت د )١٥٫٨(، البرازي دا   )٧،٦(، الهن ، آن
  ). مليون هكتار١،٨(وجنوب افريقيا ) ٢،٧(، الباراجواى )٣،٨(، الصين )٧،٦(

ة   ان هناك تزايد مستمر فى عد   ويجدر االشارة  ا الحيوي ا  وان د الدول النامية التى تزرع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ه
د ل، فاتلعب دورا هاما فى هذا المجال      ة        هن و عالي سبة نم ال حققت ن ى سبيل المث ام   %٢٣ عل ين ع ،  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ب

جة بالتكنولوجيا   دولة اخرى تزرع المحاصيل المنت     ١٧يوجد  . ٢٠٠٨وتنافس آندا على المرآز الرابع عالميا فى عام         
 اوروجواى، بوليفيا، الفلبين، استراليا، المكسيك، اسبانيا، شيلى،        :الحيوية مرتبة تنازليا حسب المساحة المنزرعة هى      

  .آولومبيا، هندوراس، بورآينا فاسو، جمهورية التشيك، رومانيا، البرتغال، المانيا، بولندا، سلوفاآيا ومصر
ةعالميا               اس  ٢٠٠٨يمنح النمو القوى فى عام       ا الحيوي ستقبل المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي وى وواسع لم وصل  . اس ق

ام  ين ع و ب و ٢٠٠٨ و ١٩٩٦النم سبوق وه ر م د غي ى ح ا محاصيل ٧٤ ال ا اسرع تكنولوجي ادة جعلته  ضعفا زي
ديث اريخ الح ى الت ستخدم ف ة بالت .ت زارعين للمحاصيل المنتج ل الم ة لتقب سبة العالي ائج الن ذه النت ا  وتعكس ه كنولوجي

ة  دول          الحيوي امى و ال الم الن زارعين فى دول الع دمها للم ة التى تق صحية و االجتماعي ة، ال صادية، البيئي افع االقت  والمن
ة من                  .الصناعية ا الحيوي ام بالمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي اعهم الت ويعد ذلك تحيزا قويا من المزارعين نتيجة اقتن

دار   ٢٥اسطة المزارعين فى  مليون قرار بو٧٠خالل ما يقرب من   ى م ذه المحاصيل،     ١٣ دولة عل ا لزراعة ه  عام
  .بعد اآتساب الخبرات الالزمة للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى حقولهم او حقول جيرانهم

ى                     ام والتى تصل ال د ع ام بع ادة الزراعة ع ذه المنتجات التى            % ١٠٠آما تعكس نسبة اع زارعين به مدى قناعة الم
افع                تم ار، من ى للهكت ح اعل ة ورب اج، انتاجي اليف االنت ل تك نحهم منافع متعددة مثل ادارة مرنة ومريحة للمحصول، تقلي

ة انظف من خ ة، وبيئ افع صحية واجتماعي ى من افع ال ذه المن ع ه ؤدى جمي ستخدمة، وت دات الم ة المبي الل خفض آمي
 المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية مدى المنافع التى تقدمها لكل         تعكس النسبة العالية والمتزايدة لزراعة المحاصيل     . مستدامة

  .من آبار وصغار المزارعين، المستهلكين والمجتمع فى دول العالم الصناعى والنامى
  

شكل تجارى فى                     ة ب م تداول د الحشائش، ت ل مبي اوم لفع سكر المق محصول جديد منتج بالتكنولوجيا الحيوية، بنجر ال
  .حدة االمريكية و آندادولتان، الواليات المت

  
د الحشائش الول    ٢٠٠٨شهد عام    زراعة محصول جديد منتج بالتكنولوجيا الحيوية وهو بنجر السكر المقاوم لفعل مبي

دا              سكر فى الوال        . مرة عالميا فى الواليات المتحدة بجانب مساحة صغيرة فى آن ة لبنجر ال غ المساحة االجمالي ات  تبل ي
ا      ٤٣٧،٢٤٦المتحدة االمريكية حوالى     د             ٢٥٧٫٩٧٥او  % ٥٩ هكتار زرع منه اوم لفعل مبي سكر المق ار ببنجر ال  هكت

شائش  رة  (الح ة الول م ى للزراع سبة تبن ى ن سكر    )اعل ر ال ة ببنج ساحة المنزرع صل الم ع ان ت ن المتوق تج  وم المن
ات المتحدة    % ٩٠بالتكنولوجيا الحيوية الى    سكر فى الوالي ام    من اجمالى المساحة المنزرعة ببنجر ال ة فى ع  االمريكي

سكر                  .٢٠٠٩ ى قصب ال اج    % ٨٠( آان هناك تأثيرا ايجابيا بطرح بنجر السكر المنتج بالتكنولوجيا الحيوية عل من انت
  .والذى يتم تطويرة فى العديد من الدول بادخال عدد من الصفات الهامة اليه) السكر العالمى يعتمد على قصب السكر
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ة زرعت    حزرعت محاصيل منتجة بالتكنولوجيا ال    )  البرازيل واستراليا  ليفيا،بومصر، بورآينا فاسو،  (خمسة دول    يوي
  .من قبل فى دول اخرى

  
ت        ة تم ا الحيوي ة بالتكنولوجي يل منتج رة محاص تراليا الول م ل واس ا، البرازي و، بوليفي ا فاس صر، بورآين ت م زرع

ل  ن قب ى دول اخرى م ا ف شرات، بورآ : زراعته ة للح ذرة المقاوم صر ال اوم  زرعت م و زرعت القطن المق ا فاس ين
ة الول                  ا الحيوي انوال المنتجة بالتكنولوجي للحشرات، وزرعت البرازيل الذرة المقاومة للحشرات، وزرعت استراليا الك

ام     .مرة و فى                           ٢٠٠٨ شهد ع ة للنم ا فرصا قوي ا يمنحه سية مم ة الرئي ا الحيوي ر لمحاصيل التكنولوجي المى آبي ل ع  تقب
ة       المستقبل خاصة فى السن    ا الحيوي داول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي وات السبع المتبقية للعقد الثانى من الت

ى ٢٠٠٦ ام     ١٧ زرعت .٢٠١٥ ال ى ع ة ف ا الحيوي ة بالتكنولجي ذرة المنتج ة ال شرون دول ى الخمس وع ة او ثلث  دول
ام   دول ف ٩(جيا الحيوية  دول فول الصويا المنتج بالتكنولو     ١٠، وزرعت   ٢٠٠٧ وهو نفس عدد الدول فى       ٢٠٠٨ ى ع
ت ) ٢٠٠٧ ة   ١٠وزرع ا الحيوي تج بالتكنولوجي ن المن ام  ٩( دول القط ى ع ت ) ٢٠٠٧ دول ف انوال ٣وزرع  دول الك

  .)٢٠٠٧دولتان فى (المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 
وسات، وزرعت دولتان للباباظ المقاوم للفير  ) الواليات المتحدة االمريكية و الصين    (ويجدر االشارة الى زراعة دولتان      

ا( تراليا و آولومبي تج  ) اس الحور المن ت ب صين زرع ى ال ة ف ساحات قليل ة وم ا الحيوي تج بالتكنولوجي ل المن القرنف
يم الحجازى المنتجة  ة الكوسة والبرس دة االمريكي ات المتح اوم للحشرات، وزرعت الوالي ة والمق ا الحيوي بالتكنولوجي

  .بالتكنولوجيا الحيوية
  

  :المحصول
ة   ا ا الحيوي تج بالتكنولوجي صويا المن ول ال تمر ف ى  س سى ف غل ٢٠٠٨المحصول الرئي ار أو ٦٥،٨ وش ون هكت  ملي

ة    % ٥٣ ا الحيوي ة بالتكنولوجي يل المنتج ة للمحاص ساحة العالمي ن الم ذرة ا ،م ة ال ة   يلي ا الحيوي ة بالتكنولوجي لمنتج
انوال   ) ١٢٥ مليون هكتار او     ١٥،٥ (المنتج بالتكنولوجيا الحيوية   القطن   ،%)٣٠ مليون هكتار أو     ٣٧،٣( المنتجة  والك

  .)لمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيويةمن المساحة العالمية ل% ٥هكتار او  مليون ٥،٩(بالتكنولوجيا الحيوية 
  

  :الصفة
ام              ة فى ع ا الحيوي ام   ١٩٩٦منذ بداية التسويق التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي وءت صفة  ٢٠٠٨ وحتى ع   تب

ستخدمة صفات الم د الحشائش ال ة لمبي ام المقاوم ول ٢٠٠٨، شهد ع ى ف د الحشائش ف ة لمبي  استخدم صفة المقاوم
غلت     ازى وش يم الحج ن والبرس انوال، القط ذرة، الك صويا، ال ة   ٧٩او % ٦٣ال ساحة العالمي ن الم ار م ون هكت  ملي

ة  ا الحيوي ار١٢٥للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ون هكت ة ت الص احتل. ملي ة الثاني ه المرتب صفتان او (فات المجمع
ات واحد   ىثالثة صفات ف    والى       ) نب ى الت انى عل ام الث ر وللع ار او   ٢٦،٩( بمساحة اآب ون هكت من المساحة   % ٢٢ ملي

ا الحيو      ة العالمية للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ة للحشرات         ) ي م صفة المقاوم ار او       ١٩،١(ث ون هكت د  %). ١٥ ملي تع
ة بحوالى      ٢٠٠٨ الى   ٢٠٠٧السرع نموا بين المجاميع المختلفة من       الصفات المجمعة ا   ة    % ٩ مقارن صفة المقاوم
  .للمقاومة للحشرات% ٦لمبيد الحشائش و

  
ة         -الصفات المجمعة  ا الحيوي  زرعت عشرة دول المحاصيل المنتجة     - الصفة الهامة للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجي

  .٢٠٠٨ن صفة فى عام بالتكنولوجيا الحيويةوالمحتوية على اآثر م
  

زداد            ستهلك وي زارع و الم ددة للم ات متع ى احتياج ث تغط م حي ستقبل مه صائص وم ة خ صفات المجمع ك ال تمتل
تخدامها شرة دول  اس ى ع ا،         – ف وب افريقي سيك، جن تراليا، المك ين، اس دا، الفلب ة، آن دة االمريكي ات المتح  الوالي

ين   ا واالرجنت يلى، آولومبي دوراس، ش ن ا٧(هن ة دول م شر دول نامي زرع   ،)لع ى ت دول الت ادة ال ع زي ن المتوق  وم
ستقبل    ى الم ة ف صفات المجمع يل ذات ال هد. المحاص ام ش ة ٢٠٠٨ ع ة   ٢٦،٩ زراع يل منتج ار بمحاص ون هكت  ملي

  .٢٠٠٧ مليون هكتار فى ٢١،٨ صفات مجمعة مقارنة بحوالى بالتكنولوجيا الحيوية تحتوى على
ة دة االمريكي ات المتح صدرت الوالي ام ت ى ع والى  ٢٠٠٨ ف اه بح ذا االتج ار محاصيل ٦٢،٥او % ٤١ه ون هكت  ملي

شمل           ة وت ة وذات صفات مجمع ى ثال    % ٧٨قطن،  % ٧٥منتجة بالتكنولوجيا الحيوي ة عل ذرة المحتوي د ال ة  ذرة، ويع ث
ة فع       ريكية االسرع نموا وذلك لمقاومة نوعين من الحشرات         صفات فى الواليات المتحدة االم     ى مقاوم د   اضافة ال ل مبي

  .الحشائش
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ام  هد ع تخدام ا٢٠٠٨وش ادة اس ا   زي فتين هم ى ص وى عل ى تحت ذرة الت د   ل ل مبي ة لفع شرات و المقاوم ة للح  المقاوم
ا الحيو     % ٢٥الحشائش فى الفلبين وذلك بتضاعف المساحة من         ام      ي ذرة منتجة بالتكنولوجي ى    ٢٠٠٧ة فى ع % ٥٧ ال

ى           من المتوقع اطالق الذرة المنتجة با      . ٢٠٠٨فى عام    وى عل ة التى تحت ا الحيوي سمى      ٨لتكنولوجي ات وت سمارت   جين
ى ٢٠١٠ فى الواليات المتحدة االمريكية بحلول عام  Smart StaxTMستاآس    لمقاومة عدد من اآلفات اضافة ال

  .صفة المقاومة لفعل مبيد الحشائش
ة         ومن المتوقع ان تشمل المحاصيل المحتوية على صفات مجمعة لمكافحة اآلفات، مقاو            د الحشائش ومقاوم مة فعل مبي

  . فى االرز الذهبى)ا( فى فول الصويا وتحسين فيتامين ٣الجفاف اضافة الى صفات اخرى مثل زيادة اوميجا 
  

ة بحوالى  ا الحيوي دد مزارعى المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ادة ع ام ١،٣زي ى ع زارع ف ون م صل ٢٠٠٨ ملي  لي
 مليون مزارع صغير او    ١٢،٣منهم أو   % ٩٠الحظ ان    دولة ومن الم   ٢٥ مليون فى    ١٣،٣اجمالى عدد المزارعين    

  .محدود الدخل فى دول العالم النامى
  

ام  ا ٢٠٠٨شهد ع ة بالتكنولوجي ن المحاصيل المنتج ستفيدين م زارعين الم دد الم ادة ع ى  زي ة ف ة ٢٥ الحيوي  دول
  .٢٠٠٧ مليون مزارع عن عام ١،٣ مليون بزيادة ١٣،٣ليصل الى 

ة        مزارعى المحاصيل    من بين عدد   ا الحيوي ام          ١٣،٣المنتجة بالتكنولوجي زارع فى ع ون م ون فى     مل ١٢(٢٠٠٨ ملي ي
مزارع صغير او محدود الدخل فى دول العالم        ) ٢٠٠٧ مليون فى عام     ١١( مليون   ١٢،٣منهم او   % ٩٠فان  ) ٢٠٠٧
امى صناعى ال   . الن الم ال ى دول الع زارع ف ون م د ملي ة يوج دة االمريكي ات المتح دا و والي ين   وآن ة االرجنت دول نامي

ل د . والبرازي د ٥يوج ى الهن زارع ف ون م شرات  ( ملي اوم للح ن مق والى ) قط ين ٢٠٠،٠٠٠وح ى الفلب ة ( ف ذرة منتج
ا      )بالتكنولوجيا الحيوية  وب افريقي ا مزارعات                   (، جن ول صويا والتى يزرعه ة، ذرة وف ا الحيوي تج بالتكنولوجي قطن من

  .٢٠٠٨الحيوية فى عام  االخرى التى زرعت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا يةالثمانية الناموالدول ) سيدات
 مليون مزارع صغير قاموا بزراعة القطن المقاوم للحشرات والذى ١،٢د اآبر زيادة فى عدد المزارعين شهدت الهن

شغل حوالى   د  ٨٢٥ي دخل من المحاصيل  ). ٢٠٠٧فى عام  % ٦٦( من مساحة القطن بالهن ادة ال د زي المنتجة يع
دخل لخفض                    صغير ومحدودى ال زارع ال ا للم ذه التكنولوجي دمها ه ى تق بالتكنولوجيا الحيوية من اهم المشارآات الت

ا الحيو       . الفقر والجوع  داول التجارى              ي تمتلك المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي انى من الت د الث ى  ٢٠٠٦(ة فى العق  ال
  .٢٠١٥بحلول عام % ٥٠النمائية لاللفية بخفض الفقر بنسبة آفائة عالية للمساهمة فى تحقيق االهداف ا) ٢٠١٥

  
   بشكل ثانوى من القطن المقاوم للحشرات فى الصينين مزارع صغير ومحدودى الدخل مال١٠اآثر من استفاد 

  
ه       اوم للحشرات فى           وآخرون وجدوا ان       Wuفى بحث قام ب وز باستخدام القطن المق دان الل ات  ٦مكافحة دي  مقاطع

ر القطن               شمالية فى    دار عشرة اضعاف عن المحاصيل االخرى غي وز بمق دان الل الصين ارتبط بخفض االصابة بدي
وز،    دان الل ائال لدي د ع ى تع ضروات        والت سودانى، الخ ول ال ح، الف صويا، القم ول ال ذرة، ف ى ال يل ه ذه المحاص  ه

زارع فى        مل ٥ مليون هكتار يقوم بزراعتها      ٣على النقيض للقطن والذى يشغل      . ومحاصيل اخرى  ون م  مقاطعات   ٦ي
  . مالين مزارع١٠ مليون هكتار يقوم بزراعتها ٢٢فان هذه المحاصيل االخرى تشغل مساحة اآبر تصل الى 

طن المقاوم للحشرات    االول قد يكون للق   .  وآخرون من االهمية وذلك لسببين     Wuويتضح السبب االساسى الذى ذآرة      
ى المراجع عن  ذآور ف ك الم أثير اوسع من ذل أثير المباشر لمحصول القطنت ذا . الت ا من الممكن ان يظهر ه ثاني

السبب فى دول اخرى مثل الهند حيث يعمل صغار المزارعين ومحدودى الدخل فى نظام محصولى مختلط فى وجود                
  .تبنى واسع للقطن المقاوم للحشرات لمكافحة ديدان اللوز مثل الصين

  
وية دخل صغار المزارعين وحسنت من حياتهم وعائالتهم وشارآت فى            حسنت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحي    

  جنوب افريقيا والفلبينخفض الفقر ونذآر حاالت دراسة من الهند، الصين، 
  

باالستفادة من زراعة    ) ٢٠٠٧عام  مليون مزارع فى ٣،٨( مالين مزارع صغير فى الهند    ٥  قيام ٢٠٠٨شهد عام   
اوم  ٧،٦ ن القطن المق ار م ون هكت ادل  ملي ا يع ى% ٨٢للحشرات بم دل تبن ستوى االصابة  . مع تفادة بم ر االس تتغي

فى المتوسط، وخفض    % ٣١زيادة المحصول بمقدار وتشير التقديرات الى . بالحشرات على مدار السنوات والمواقع 
  . دوالر امريكى للهكتار٢٥٠وهو ما يعادل % ٨٨بح بنسبة روزاد ال% ٣٩استخدام المبيدات الحشرية بنسبة 
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اوم للحشرات                    وعلى النقيض من العائالت التى التزرع القطن المقاوم للحشرات تتمتع العائالت التى تزرع القطن المق
الى                           يم الع ى االستمرار فى التعل الهم عل درة اطف والدة، ق اء ال زل اثن بحياة افضل ورعاية ابوية افضل وتواجد فى المن

  .تونسبة عالية منهم تستطيع الحصول على الفاآسينا
ى                 فى الصين،  ادة محصول    اعتمادا على دراسة قام بها المرآز الصينى للسياسة الزراعية والتى توصلت ال  القطن   زي

دات الحشرية المستخدمة بحوالى           %٩،٦المقاوم للحشرات بحوالى     ة      % ٦٠ وخفض المبي ل المشاآل المتعلق وتقلي
والر امريكى للهكتار الذى يساهم فى رفع مستوى     د ٢٢٠بالبيئة وصحة المزارعين اضافة الى زيادة الدخل بحوالى         

ا      حيث اليتعدى دخل مزارعى القطن دو      المعيشة تفاد   . الر امريكى واحد يومي زارع صغير ومحدود         ٧،١اس ون م  ملي
  .الدخل فى الصين من زراعة القطن المنتج بالتكنولوجيا الحيوية والمقاوم للحشرات

دخل و         ٣٦٨لت على    اشتم ٢٠٠٥ فى دراسة عام     فى جنوب افريقيا،   م      ٣٣ مزارع صغير ومحدود ال ر وت زارع آبي  م
  .مرويةتقسيمهم على حسب نظام زراعة الذرة فى اراضى جافة واراضى 

ان                   روى ف ه فى ظروف االراضى التى ت ائج ان ى بحوالى              واوضحت النت ان اعل اوم للحشرات آ ذرة المق محصول ال
و )  طن مترى للهكتار   ١٢،١ الى    طن مترى  ١٠،٩ (%١١ دات الحشر        وت اليف المبي ة تك  دوالر  ١٨ة بحوالى    يفير قيم

زارع              % ٦٠امريكى للهكتار وهو مايعادل      ادة دخل الم اج، وزي اليف االنت ار     ١١٧توفير فى تك  . دوالر امريكى للهكت
ذرة ا                  د زاد محصول ال اة االمطار فق ى مي اد عل سبة       وتحت ظروف االعتم ة للحشرات بن ى   ٣،١من   % (١١لمقاوم  ال

رى٣،٤ ار طن مت والى ) للهكت دات الحشرية بح اليف المبي ى تك وفير ف ادل ٧، وت ا يع و م ار وه  دوالر امريكى للهكت
  . دوالر امريكى للهكتار٣٥توفير فى تكاليف االنتاج، وزيادة الدخل بحوالى % ٦٠

ة فى عام                  ٢٠٠،٠٠٠استفاد   فى الفلبين،  ا الحيوي ذرة المنتجة بالتكنولوجي . ٢٠٠٨ مزارع استفادوا من زراعة ال
ات     زاد دخل المزرعة م   وقد أوضحت دراسة التأثير االجتماعى االقتصادى لصغار المزارعين،          ة لآلف ن الذرة المقاوم

والى  سوس ٧،٤٨٢ح والى ( بي ى١٣٥ح ن      ) دوالر امريك رة م الل الفت ر خ م الممط ى الموس ار ف  – ٢٠٠٣للهكت
٢٠٠٤.  

ى    م الزراع ائج الموس ادة ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤واوضحت نت درت زي د ق شرات     فق اوم للح ذرة المق ة ال ن زراع دخل م  ال
د دللت        . خالل الموسم الجاف  % ٤٨ الى   ٢٠خالل الموسم الممطر وحوالى      % ١٥ الى   ٥تتراوح بين    ام فق وبوجة ع

ة          يتم تقنتائج الدراسات االربع التى    ا الحيوي ذرة المنتجة بالتكنولوجي ا لل أثيرا ايجابي صافى وجدت ت يم دخل المزرعة ال
  .خل ومنتجى الذرة بوجة عام فى الفلبيندمزارعين ومحدودى العلى صغار ال

  
المى لزراعة                   استطاعت خمسة دول نامية هى الصين، الهند، االرجنتين، البرازيل وجنوب افريقيا ان تقود التبنى الع

، عالوة على وزادت االستفادة من المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية  . المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية   
  .مساندة سياسية آبيرة وجذب استثمارات جديدة فى مجال المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية

  
ة            النامية  تنتشر الدول الخمسة     الم الجنوبي ارات الع ة فى ق ا الحيوي ى زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي والتى تتبن

ا ف            وهى الهند و الصين فى اسيا و االرجنتين و        الثالث   وب افريقي ة وجن ا الالتيني ارة افريقي    ى البرازيل فى امريك  - ق
سمة او      ٢،٦ويسكن هذه الدول     المى،         % ٤٠ بليون ن سكان الع داد ال نهم   من تع ى         ١،٣م سمة يعتمدون عل ون ن  بلي

الزراعة بشكل اساسى ومنهم مالين من صغار المزارعين ومحدودى الدخل ومزارعين مستأجرين اليملكون اراضى              
  .ن يمثلون اغلبية الفقراء فى العالموالذي

  
ى المحاصيل المنتجة                          ول و تبن ادة قب ا لزي ا هام سة اتجاه يعد التأثير المتزايد والمستمر لهذه الدول النامية الخمس الرئي

ر    . بالتكنولوجيا الحيوية على مستوى العالم     دول الخمس و الوضع الحالى               ٣٩ويشمل التقري ذه ال ى تفاصيل عن ه  عل
  .و عن الوضع المستقبلى بها للتجارى المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيويةللتداول 

وتستثمر هذه الدول فى ابحاث وتطوير التكنولوجيا الحيوية للمحاصيل بشكل واضح، آما جذبت استثمارات من خالل                 
سيات ددة الجن شرآات متع ام  . ال ى ع صين ف د التزمت ال والى  ٢٠٠٨لق ة اضافية ح وفير ميزاني ون دوال٣،٥ بت ر  بلي

وهو ما يعد تعبيرا واضحا ) رئيس مجلس الدولة  ( Wen Jiabaoاعلن ذلك السيد  عاما، ١٢كى على مدار امري
  .عن الدعم السياسى لهذه التكنولوجيا

صينية                وقد اوضح    ة ال صينى باالآاديمي ة ال ا الحيوي د ابحاث التكنولوجي سابق لمعه الدآتور دافانج هيوانج الرئيس ال
د    لحل مشكلة الغذاء "  حيث اوضح ٢٠٠٨الصينية للعلوم فى عام     فى خطاب باالآاديمية     للعلوم ا ان نعتم يجب علين
ى المحاصيل المنتجة                     على   د عل ة وان نعتم ا الحيوي ى التكنولوجي القياسات العلمية والتكنولوجية، يجب ان تعتمد عل



 ١٠

ائال       "بالتكنولوجيا الحيوية  د للتغلب             ان استخدام االرز المن     "  ثم عقب ق ة هو الطريق الوحي ا الحيوي تج بالتكنولوجي
  ."على االحتياج المتزايد للغذاء

  
ل            لقد اتخذ    وال دا سيلفيا رئيس البرازي وة          السيد لويس لناسيو ل داعم بق سياسى ال  المحاصيل المنتجة    نفس الموقف ال

ذى اعلنت          وأ بالتكنولوجيا الحيوية  در ال نفس الق ة ب ة من      قر دعما للتكنولوجيا الحيوي ز المنتجات البرازيلي صين لتحفي ة ال
  .المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية من خالل دعم المؤسسات الحكومية البحاث التكنولوجيا الحيوية

تثمار              ون دوالر امريكى     ٣٠٠وعلى نفس النسق نجد الهند، والتى اعلنت عن اس دعم ابحاث و           ملي ة اضافية ل  آمزاني
و والى تط ن    محصول م١٥ير ح شرات م اوم للح اج قطن مق ا انت ان اوله ة وآ ا الحيوي تج بالتكنولوجي ة ن د بحثي معاه

د              . ٢٠٠٨حكومية وتم التصديق له فى عام        وة فى الهن ا الحي اه التكنولجي ذى تلق داء   يظهر الدعم السياسى القوى ال فى ن
دى      اوم للحشرات ا           الدآتور شيدامبارام وزير التجارة الهن ة القطن المق ق تجرب ة        لناج بتطبي ى المحاصيل الغذائي حة عل

  .االخرى حتى نصل بالبالد الى حد االآتفاء الذاتى من الغذاء
ى الزراعة" ة ف ا الحيوي ق التكنولوجي م تطبي شمل . من المه اوم للحشرات يجب ان ي ى القطن المق ة ف م تطبيق ا ت م

  .٢٠٠٧شيدامبارام " محاصيل الحبوب
وب           ين دول الجن اون ب ذآر ان التع اوم                     والجدير بال م زراعة القطن المق د، حيث ت صين و الهن ين ال د ظهر واضحا ب  ق

  .للحشرات الصينى بنجاح فى الهند ، وهى اشارة التجاة جديد شديد االهمية ذو عائد عظيم
  

شاآل                            ى بعض م ذاء و التغلب عل وفير الغ ة فى ت ا الحيوي اضافة  للكفاءة التى تظهرها المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي
  .خ فقد اآتسبت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية دعما سياسيا متزايدا من منظمات سياية عالميةتغير المنا

ة اوضح اعضاء  • و G8دول الثماني ى شهر يولي ان ف اعهم بالياب ى اجتم دور ٢٠٠٨ ف ة ال رة اهمي  والول م
ن   ذى يمك ن الغ    انال ق االم ة لتحقي ا الحيوي ة بالتكنولوجي يل المنتج ة المحاص ا . ذائى تلعب ء دول صرح زعم

ى  ا عل ة تعليق االتى الثماني ة آ ا الحيوي ة بالتكنولوجي وير  ":  المحاصيل المنتج اث و تط ادة ابح ع وزي يجب دف
ى،  اج الزراع سين االنت ل تح ن اج دة م ة الجدي ات الزراعي اطر  للتكنولوجي يالت المخ ل تحل ز عم  سوف نحف

 ".ةيناف المنتجة بالتكنولوجيا الحيوالقائمة على اساس علمى ومنها مساهمة انتاج تقاوى االص
ى  • اد االوروب ة   "صرح االتح ى معاج ا ف ة ان تلعب دورا هام ا الحيوي ة بالتكنولوجي ن للمحاصيل المنتج يمك

 ."االزمة الغذائية
 اهمية المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية لكفائتها فى تقديم منافع لقطاع            اوضحت منظمة الصحة العالمية    •

 .مة من خالل توفير غذاء ذو قيمة غذائية اعلى، وتقليل الحساسية وتحسين الكفائة االنتاجيةالصحة العا
  

ة للحشرات                 ذرة المقاوم ة من مساحة ال ادة ا   ٢٠٠٨فى   زادت جميع الدول االوروبي ة   ، بزي ى    % ٢١جمالي لتصل ال
  . هكتار١٠٠،٠٠٠اآثر من 

  
ى نطاق       دول من السبع وعشرون دولة من اال٧ زراعة ٢٠٠٨شهد عام    ة للحشرات عل ذرة المقاوم تحاد االوروبى ال
ارى ة. تج ة المنزرع ساحة االجمالي ن  زادت الم سبع م ة ال دول االوروبي ى ال ام ٨٨،٦٧٣ ف ى ع ار ف ى ٢٠٠٧ هكت  ال

ادة  % ٢١يادة  ، و يمثل ذلك ز ٢٠٠٨ هكتار فى عام     ١٠٧،٧١٩ ار ١٩،٠٤٦من عام الخر بزي ة   .  هكت دول االوربي ال
ة حسب المساحة المنزرعة هى     ٢٠٠٨المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى عام   السبع التى زرعت   :  مرتب

  .اسبانيا، جمهورية التشيك، رومانيا، البرتغال، المانيا، بولندا و سلوفاآيا
  

ى االستدامة ة ف ا الحيوي ساهمات ال-مساهمة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجي ددة للمحاصيل المنتجة م حققت الم تع
  .لتكنولوجيا الحيوية نجاحات آبيرةبا
  

ستدامة              ة الم ة والتطوير التنمي ة للبيئ ة         :"عرفت المفوضية العالمي ة المستدامة هى التنمي وفر احتياجات      التنمي ى ت الت
  ."الحاضر دون اهمال حاجة االجيال المستقبلية لتوفير احتياجاتهم

اط      فى التنمية المستدامة     -الى اآلن -شارآت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية       صها فى النق م تلخي بطرق عديدة ت
  :االتية
 ).سعر اقل( فى االمن الغذائى وتوفير الغذاء المساهمة .١



 ١١

 .المحافظة على التنوع البيولوجى .٢
 .المساهمة فى خفض الفقر و الجوع .٣
 .تقليل المشاآل البيئية الناتجة عن العمليات الزراعية .٤
د     .٥ ض التح ة بع ى مواجه ساعدة عل صوب        الم ن ال ة م ازات المنبعث ض الغ اخ وخف ر المن ة بتغي يات المرتبط

 .الزراعية
 .المساهمة فى المنافع االقتصادية المستدامة .٦

  
 )سعر اقل(المساهمة فى االمن الغذائى وتوفير الغذاء  .١
  

 من خالل فى المساهمة فى االمن الغذائى وتوفير الغذاءدورا هاما  تلعب المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية
بخفض االحتياج لكثير من المدخالت، تقليل المبيدات (وتقليل تكاليف االنتاج ) زيادة االنتاجية للهكتار(زيادة المصادر 

  .يل بعض المشاآل البيئية التى تؤثر على تغير المناخلتقليل استخدام الوقود غير المتجدد ومن ثم تق) الحشرية
الى ١٩٩٦ بليون دوالر فى الفترة من ٤٤ الحيوية منافع اقتصادية بلغت حققت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا

  .نتيجة لخفض تكاليف االنتاج% ٥٦منها نتيجة زيادة المحصول و % ٤٤، ٢٠٠٧
فول الصويا، (سب الناتجة عن زيادة المحصول فى االربع محاصيل الرئيسة بلغ اجمالى المكا ،٢٠٠٧فى عام 

 مالين هكتار اضافية والذى وفرت ١٠مليون طن مترى والذى يحتاج الى اضافة  ٣٢) الذرة، القطن و الكانوال
 مليون طن مترى من استخدام ٣٢زيادة المحصول . المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية استخدام هذه االراضى

 مليون طن مترى، ١٥،١ نتجت من زيادة محصول الذرة ٢٠٠٨فى عام المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 
  . مليون طن من الكانوال٠،٥ مليون طن شعر قطن و٢ل الصويا،  مليون طن فو١٤،٥

اعتمادا على متوسط انتاج عام ( مليون طن ١٤١حوالى  ٢٠٠٧ – ١٩٩٦بلغ اجمالى زيادة االنتاج فى الفترة من 
بروآس و بارفوت  ( وفرتهم المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية مليون هكتار اضافية٤٣آان يتطلب ) ٢٠٠٧
ومن ثم فقد شارآت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية بالفعل تجاة انتاجية اعلى وتقليل . )تحت االصدار ٢٠٠٩

ستقبل خاصة عند آما اظهرت قدرة على االستمرار فى المالمنتجة بالتكنولوجيا الحيوية تكاليف االنتاج للمحاصيل 
فا سوف تستفيد من حاصيل الهامة للفقراء مثل الكاسابداية زراعة االرز والقمح المنتج بالتكنولوجيا الحيوية والم

  .التكنولوجيا الحيوية
  

من المتوقع مزيدا من التقدم فى مجال مكافحة الضغوطات غير الحيوية فى المستقبل القريب بتوفير المحاصيل 
 فى شبة الصحراء ٢٠١٧ وبحلول عام  او قبل ذلك فى الواليات المتحدة االمريكية٢٠١٢بحلول عام المقاومة للجفاف 

، يوفر يعد االرز من اهم المحاصيل الرئيسة للفقراء فى العالم. االفريقية حيث يعد الذرة من اهم المحاصيل الرئيسة
ارز (ما تقدم غذاء اعلى فى قيمتة الغذائية آ) االرز المقاوم للحشرات(در ومن ثم غذاء ارخص ازيادة المصلفرصة 

وينتظر االرز المنتج بالتكنولوجيا الحيوية التصديق فى الصين ومن ثم المشارآة ). ذو محتوى عالى من فيتامين ا
  .بقوة فى االمن الغذائى وخفض االسعار و تقليل الفقر

  
 المحافظة على التنوع البيولوجى .٢
  

فقدرتها على زيادة المحصول وفر جيا الحيوية تكنولوجيا المحافظة على االراضى، تعد المحاصيل المنتجة بالتكنولو
و من ثم التنحى عن ازالة الغابات والحفاظ على التنوع البيولوجى فى  بليون هكتار من االراضى غير الزراعية ١،٥

ون هكتار من اغنى مناطق  ملي١٣يتم اهدار . الغابات وفى المناطق االخرى المحمية بما تحوية من تنوع بيولوجى
 شارآت المحاصيل ٢٠٠٧ الى ١٩٩٦خالل الفترة من . ياالعالم بالتنوع البيولوجى فى دول العالم النامى سنو

 مليون هكتار ويتوقع المزيد ٤٣المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى اظهار عدم الحاجة الضافة اراضى  اضافية حوالى 
  .فى المستقبل

  
 لفقر و الجوعساهمة فى خفض امال .٣
  

اخرون يعتمدون على الزراعة آمصدر دخل % ٢٠ و من فقراء العالم من صغار المزارعين% ٥٠اآثر من 
الى   .من البشر%)  ٧٠(اساسى، ويؤثر زيادة دخل صغار المزارعين بشكل مباشر فى خفض الفقر للغالبية العظمى 



 ١٢

 الصين و جنوب افريقيا و الذرة المنتجة بالتكنولوجيا اآلن ساهم القطن المنتج بالتكنولوجيا الحيوية فى الهند و
 مليون مزارع فقير ومن المتوقع ان تزيد هذه المساهمة فى ١٢ فى زيادة دخل الحيوية فى الفلبين و جنوب افريقيا

 – ٢٠٠٦السنوات السبع المتبقية فى العقد الثانى للتداول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 
 مليون مزارع فقير فى ٢٥٠آبيرة لحوالى   من المتوقع ان يقدم االرز المنتج بالتكنولوجيا الحيوية منافع .٢٠١٥

ن دوالر امريكى فى اليوم ويعدون من افقر المزارعين والى نصف هكتار فى المتوسط بدخل يقل عاسيا، يزرعون ح
  .فى العالم

  
نتجة بالتكنولوجيا الحيوية تحقيق تقدما ملحوظا ولكن هذا التقدم شهدت الثالث عشر االولى من زراعة المحاصيل الم

ومن حسن الحظ ان العام االخير . ٢٠١٥ – ٢٠٠٦اليتعدى قمة جبل ثليج مقارنة بقدرتها فى التقدم فى العقد الثانى 
يمنح ذلك . لفية هو عام االهداف االنمائية لال٢٠١٥فى التداول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية  

 ٢٠٠٩عام الجنوب و القطاع الخاص لتحديد فرصة مميزة لمجتمه التكنولوجيا الحيوية العالمى من الشمال و 
لتحديد مساهمة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية لالهداف االنمائية لاللفية و للتنمية الزراعية المستدامة فى 

المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية العالمى سبعة سنوات من العمل من اجل القيام  ويمنح ذلك لمجتع المحاصيل -المستقبل
  .بتفعيل خطط للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية وما يمكن ان تحققة لالهداف االنمائية لاللفية

  
 خفض التأثير الضار للزراعة على البيئة .٤
  

.  للزراعة على البيئةنولوجيا الحيوية لخفض التأثير السيئ التكتقليدية على البيئة ويمكن استخداماثرت الزراعة ال
ساهمت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى العقد االول فى خفض آمية المبيدات الحشرية المستخدمة، 

المحافظة على رطوبة التربة خاصة يد الكربون المنبعثة من التربة وتوفير الوقود، وخفض نسبة ثانى اآس
قدرت آمية مبيدات .  نظام الزراعة بدون حرث مع زراعة المحاصيل المقاومة لفعل مبيد الحشائشباستخدام

وهو .  طن مترى من المادة الفعالة٣٥٩،٠٠٠ بحوالى ٢٠٠٧ الى ١٩٩٦ترة من الحشرات التى تم توفيرها فى الف
بط باستخدام المبيدات خفض فى التأثير الضار المرت% ١٧،٢ وهو ما يعادل من مبيدات الحشائش،% ٩توفير 
تعادل  ( طن مترى مادة فعالة٧٧،٠٠٠ فقط نجد ان هناك خفض بحوالى ٢٠٠٧و بالنظر فى نتائج عام . الحشرية
  ).تحت االصدار٢٠٠٩بوآس وبارفوت (على التأثير البيئى % ٢٩وخفض ) من مبيدات الحشرات% ١٨خفض 

من المياة % ٧٠ تستخدم الزراعة .على المياة عالميازيادة آفاءة استخدام المياة سوف يكون له تأثير للحفاظ 
ليصل الى % ٥٠رة فى المستقبل خاصة مع زيادة التعداد العالمى الصالحة للشرب فى العالم وهو ما يصعب توفي

 فى الواليات ٢٠١٢ من المتوقع تسويق اول هجين ذرة مقاومة للجفاف بحلول عام .٢٠٥٠ بليون نسمة فى عام ٩،٢
 الى ٨آنساس ومن المتوقع زيادة االنتاج بنسبة التى تعانى الجفاف مثل نبراسكا ومريكية فى الواليات المتحدة اال

 فى منطقة ٢٠١٧ ومن المتوقع ان يتم التداول التجارى للذرة المقاومة للجفاف فى المنطقة االستوائية بحلول %.١٠
جفاف دورا آبيرا فى دول العالم الصناعى و آذلك دول  من المتوقع ان يلعب الذرة المقاوم لل.شبة الصحراء االفريقية

 تم ادخال صفة المقاومة للجفاف فى العديد من المحاصيل االخرى .شبة الصحراء االفريقية و امريكا الالتينية واسيا
  .مقارنة باالصناف التقليدية% ٢٠ استراليا، بزيادة التجارب الحقلية فى مثل القمح والذى اظهر نموا جيدا فى

من المتوقع ان يكون لصفة المقاومة للجفاف دورا هاما فى االستدامة ونظام زراعى عالمى خاصة فى دول العالم 
  .النامى حيث ينتشر الجفاف عن الدول الصناعية

  
 تغير المناخ و خفض غازات الصوب الزراعية  .٥
  

جيا الحيوية من مساهمة فى خفض من المهم والضرورى بالنسبة للبيئة هو ما تقدمة المحاصيل المنتجة بالتكنولو
  .الغازات المنبعثة من الصوب الزراعية والمساعدة فى التغلب على تغيرات المناخ بطريقتين اساسيتين

 ٢٠٠٧ى عام  توفير دائم للوقود غير المتجدد نظرا الستخدام اقل للمبيدات الحشرية و مبيدات الحشائش، ف:االولى
يعادل خفض عدد السيارات بحوالى وجرام من ثانى اآسيد الكربون وهو ما بليون آيل١،١قدر التوفير بحوالى 

  . مليون سيارة سنويا٠،٥
احتياج اقل او معدوم للعمليات الزراعية مثل الحرث مع استخدام ( توفيرا ناتج من تقليل العمليات الزراعية :ثانيا

 المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية وقد وفر ذلك افللغذاء و االعالف و االلي) المحاصيل المقاومة لفعل مبيد الحشائش
 ٥،٨ او ما يعادل خفض عدد السيارات بحوالى ليون، ب١٣،١ بحوالى ٢٠٠٧د بالتربة فى عام الكربون الموجو



 ١٣

ون  بلي١٤،٢ حوالى ٢٠٠٧يد الكربون فى عام و اجمالى ما تم توفيرة من غاز ثانى اآس. مليون سيارة
  .) تحت االصدار٢٠٠٩بروآس و بارفوت  ( مليون سيارة٦،٣آيلوجرام او ما يعادل ازالة 

  
توفر حلول سريعة من المتوقع زيادة المشاآل الطبيعية مثل الجفاف، السيول وتغير درجات الحرارة ومن ثم يجب ان 

 يمكن استخدام العديد من ادوات . التغيرات المناخيةلىتتأقلم عالنتاج اصناف او هجن  لتحسين المحاصيل
الهندسة مثل مزارع االنسجة، ادوات التشخيص، الجينومات، االنتخاب بمساعدة الواسمات و جيا الحيوية التكنولو

تساهم .  والمساعدة فى التغلب على التأثيرات الضارة لتغير المناخ عمليات التربيةاالسراع فىالوراثية للمحاصيل فى 
ى اآسيد الكربون بخفض العمليات الزراعية و المحافظة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى خفض انبعاث ثان

  . تقليل استخدام المبيدات الحشريةعلى التربة و
  
 المساهمة فى انتاج الوقود الحيوى بسعر مناسب .٦
  

االعالف و للهكتار فى الجيل االول للغذاء ويمكن للتكنولوجيا الحيوية المساعدة فى زيادة انتاجية الكتلة النباتية 
يمكن الوصول الى ذلك بانتاج محاصيل تتحمل الضغوط البيئية   .اللياف و للجيل الثانى من محاصيل الطاقةمحاصيل ا

وبزيادة االنتاج للهكتار من خالل تعديل ) مراضاالاآلفات، الحشائش و(ضغوط الحيوية و ال) الجفاف و الملوحة(
فى انتاج انزيمات ذات آفاءة عالية فى عمليات  يمكن استخدام التكنولوجيا الحيوية .التمثل الغذائى فى النبات
  .استخالص الوقود الحيوى

طرحت الواليات المتحدة مؤخرا عن محاصيل منتجة بالتكنولوجيا الحيويةمثل السورجم و التى تتميز بنسبة عالية من 
  .السليولوز بغرض انتاج االيثانول وهناك اصناف معدلة وراثيا تحت التطوير

  
 ع اقتصادية مستدامةالمساهمة فى مناف .٧
  

 ٢٠٠٧ الى ١٩٩٦اوضح احدث حصر للتأثير العالمى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى الفترة من 
ان صافى المنفعة االقتصادية لمزارعى المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا )  تحت االصدار٢٠٠٩ بروآس و بارفوت (

 ٤ بليون دوالر امريكى للدول النامية و ٦(بليون دوالر امريكى  ١٠ منفردة قدر بحوالى ٢٠٠٧الحيوية فى عام 
 ٤٤ الى ٢٠٠٧ الى ١٩٩٦ة االقتصادية فى الفترة من وبلغ اجمالى المنفع. )يون دوالر امريكى للدول الصناعيةبل

زراعة  ويشمل هذا التقدير . بليون دوالر امريكى لدول العالم النامى و الصناعى٢٢بليون دوالر امريكى بحوالى 
  .فول الصويا مرتين فى العام فى االرجنتين

  
ويمكن تلخيص ذلك، بجمع هذه العناصر السبع السابقة فاننا نعى مشارآة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 

  .فى الزراعة المستدامة وقدرتها الكبيرة على المشارآة فى المستقبل
  

 عن التنمية الزراعية ان ثلثى المنافع المضافة للزراعة العالمية تم ٢٠٠٨اشار تقرير البنك الدولى للتنمية فى عام 
  : قسم التقرير الدول الى ثالثة فئات. لقطاع الزراعى باهمية آبيرةاتطويرها فى دول العالم النامى يحظى 

  .الدالعاملة فى البالقوة  والذى تمثل الزراعة ثلث الدخل القومى ويعمل به ثلثى  الدول الزراعية-١
راء االفريقية واآثر من تتمرآز هذه الفئة فى دول شبة الصح مليون فقير، و٤٠٠يوجد فى هذه الفئة اآثر من 

  .منهم يعملون بالزراعة% ٨٠
من الدخل % ٧وتمثل الزراعة فى المتوسط .  وتشمل هذه الفئة الهند، الصين، اندونيسيا ورومانياتحولةم الدول ال-٢

 ٢،٢ وتشمل هذه الفئة . يعيشون فى المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعةمن الفقراء% ٨٠ولكن  القومى
  .بليون ريفى

فى الشرق % ٩٢من تعداد الريفيون فى جنوب اسيا و الباسيفيك و % ٩٨وتشمل هذه الفئة المتحولة ايضا حوالى 
  .االوسط وشمال افريقيا

او اقل من الدخل القومى ويسكن الفقراء المناطق % ٥ وفيها تقل اهمية قطاع الزراعة ويشارك فى  دول الضواحى-٣
  .النائية

  



 ١٤

منهم من الفقراء، من % ٨٠ بليون ريفى ٢٫٢، او الدول المتحولة التى يسكنها فى الدول التى تعتمد على الزراعة
اع يحتاج القط" وقد توصل تقرير البنك الدولى .المستحيل ان يتحقق النمو االقتصادى دون االهتمام بالزراعة 

 ينتج العالم من المحاصيل  ."الزراعى فى الدول التى تعتمد على الزراعة الى ثورة فى االنتاجية للمزارع الصغيرة
ج على مر السنين ان التكنولوجيا ئتؤآد النتا.  بليون طن مترى سنويا٦،٥ذاء و االعالف وااللياف حوالى الرئيسة للغ

تعتبر تكنولوجيا .  المحصولية و تحسين الوضع االقتصادى للمزارعينباستطاعتها ان تقوم بالمساهمة فى االنتاجية
ما حققته الثورة  و،١٩٣٠استخدام هجن الذرة من اهم امثلة تطبيق التكنولوجيا الجديدة فى الواليات المتحدة منذ عام 

  .١٩٦٠القمح فى دول العالم النامى خاصة فى قارة اسيا فى الخضراء لالرز و
  

 الخضراء فى الستينات والتى التى حرآت النمو االقتصادى خالل الثورة متقزم تكنولوجيا جديدةقمح شبة الآان ال
 الجوع عن ما يقرب من بليون نسمة والتى منح بسببها نورمان بورلوج جائزة توبل للسالم فى عام ابعدت شبح

ة و استخدام دولوجيا الجدي عاما افضل محفز للتكن٩٤، اليوم يظل نورمان بوراوج والذى يبلغ من العمر ١٩٧٠
المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية و الراعى المحفز للهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

ISAAA.  
  

من عن قدرة هذه االصناف تم تطوير وعمل تجارب حقلية لالرز المقاوم للحشرات فى الصين و دللت هذه التجارب 
 ويمكننا . مليون مزارع صغير فى الصين١١٠ دوالر امريكى للهكتار لحوالى ١٠٠الى بحوزيادة صافى الدخل 

قد برهنت على قدرتها فى زيادة االنتاجية وزيادة الدخل لمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية ان تلخيص ذلك با
زارعين و محدودى غار المومن ثم يمكن ان تعمل آمحرك للنمو االقتصادى الريفى مما يساعد فى خفض الفقر لص

  .الدخل فى العالم خالل االزمة المالية العالمية
  
  

يعيش اآثر من نصف سكان العالم فى الخمس و عشرون دولة التى زرعت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 
  . بليون هكتار من المساحة المنزرعة عالميا١،٥من % ٨ مليون هكتار، تعادل ١٢٥ على مساحة

  
 دولة التى زرعت ٢٥ بليون نسمة فى ٦،٦كان العالم البالغ س)  بليون نسمة٣،٦او % ٥٥(كن اآثر من نصف يس

ن دوالر امريكى فى عام ي بالي١٠ وحققت منافع متعددة بلغت ٢٠٠٨المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى عام 
 بليون ١،٥المساحةة المنزرعة عالميا ) تار مليون هك٧٧٦او % ٥٢(والجدير باالشارة ان اآثر من نصف . ٢٠٠٧

 .٢٠٠٨هكتار تقع فى دول العالم الخمس و العشرون التى زرعت المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى عام 
 بليون هكتار اجمالى ١،٥من % ٨ مليون هكتار التى زرعت بالمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية ١٢٥تمثل 

  . عالمياالمساحة المنزرعة
  

ى مصادر محدودة                          اج ال هناك حاجة ماسة الى نظام مناسب يضع فى االعتبار التكلفة والوقت وسهل التطبيق ويحت
  .ومناسب للدول النامية

  
والتى تحتاج الى توضيح هو نقص من اهم معوقات تبنى دول العالم النامى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 

عتبار التكلفة و الوقت ولوائح مسؤلة تتضمن جميع المعلومات و الخبرات التى بدأت منذ نظام مناسب يضع فى اال
العديد من اللوائح الموجودة بدول العالم النامى غير ضرورة و فى بعض االحيان يستحيل تطبيقها، قد .  عاما١٣

  .ة من الدول الناميةي الغالبيتكلف التصريح بمنتج حوالى مليون دوالر اميرآى او اآثر، وال يعد ذلك فى مقدرة
  

ن التكنولوجيا اسية للدول الصناعية لالستفادة ملقد تم تصميم اللوائح القائمة االن منذ عشرة اعوام لتوفير الحاجة االس
ويظل التحدى لدول العالم النامى هو  -قد التتوفر فى دول العالم النامى و التى الجديدة وبتوفير المصادر المناسبة

 بتراآم المعرفة فى الثالثة عشرة عاما السابقة يمكن للدول النامية اآلن تصميم نظام ".ل الكثير من القليلآيف نفع"
 يجب ان -مسؤل، شديد،  معتدل ومرن من اللوائح ويحتاج الى مصادر متاحة للغالبية العظمى من الدول النامية

  .يوضع ذلك على قمة االولويات
  



 ١٥

رورية التى وضعتها الدول الصناعية الغنية عائقا امام استفادة الدول النامية من االرز اليوم قد تقف المعاير غير الض
 تعد ماالوى من دول الجنوب االفريقى التى ارتفعت فيها .ين الذين يعانون سوء التغذيةيالذهبى الذى ينتظرة المال

  .لوجيا الحيويةالتوعية بالحاجة الماسة لعمل نظام فعال من اللوائح و سياسة قومية للتكنو
  الدولة رئيسWa Mutharikaصدق الرئيس وا موثاريكا ٢٠٠٨وفى قيادتة الجتماع مجلس الوزراء فى يوليو 

، ٢٠٠٢ون االمان الحيوي لعام نالمرتبط بقاسة ماالوى للتكنولوجيا الحيوية وووزير التعليم فى ماالوى على سيا
تعى " وفى تقديمة لهذه السياسة قال السيد الرئيس .وية فى ماالوىيا للتكنولوجيا الحيذمقدما نظاما و برنامجا تنفي

 " االقتصادى وخفض الفقروالحكومة الدور المحورى الذى يمكن ان تلعبة التكنولوجيا الحيوية من اجل تحقيق النم
 سوف تسهل التكنولوجيا الحيوية ماالوى لالسراع فى تحقيق االمن الغذائى، انشاء نظام اقتصادى"واضاف 

تتيح السياسة ." ٢٠٢٠اجتماعى متطور يساعد البالد فى النمو والتطور تجاه االهداف االنمائية لاللفية ورؤية 
بالشكل الذى يعيد وضع ماالوى من دولة الهيكل لتحفيز التطور، االآتساب واستخدام منتجات التكنولوجيا الحيوية 

  .مستوردة ومستهلكة الى دولة مصنعة و مصدرة
 السياسة مع قانون االمان الحيوى الفرصة هوتتيح هذ. ق لبيئة مناسبة للسماح للتكنولوجيا الحيوية لالزدهار خليعد ذلك

  .للبالد من االستفادة من المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية المتطورة
  
  

   متصاعدة حقيقة–الذرة المقاومة للجفاف سواء بالطرق التقليدية او المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 
  

نظرا لالهمية المحورية لمقاومة الجفاف فقد دعت الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجياالحيوية الزراعية دآتور جريج 
، للمشارآة CIMMYTالقمح ف بالمعهد الدولى البحاث الذرة وادمياديس، المدير السابق لبرنامج الذرة المقاوم للجفا

رة المقاومة للجفاف والمنتجة بالطرق التقليدية و المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى باعطاء صورة عن الحالة الدولية للذ
الذرة "ومشارآة ادمياديس . القطاع العام و الخاص ومناقشة االفاق المستقبلية على المدى القريب، المتوسط و البعيد

ت هامة تلقى الضوء على  على مراجع عديدة وصفا٣٩ويحتوى التقرير " حقيقة متصاعدة: المقاومة للجفاف
االهمية الكبيرة لصفة المقاومة للجفاف، والذى من المتوقع ان يستفيد منه جميع المزارعين خاصة عند وصول التعداد 

  . بالين نسمة و مع صعوبة استخدام المياة بنفس الصورة التى نستخدمها اآلن٩العالمى الى 
  

مكن ان تستخدم فى المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية ومن تعد صفة المقاومة للجفاف من اهم الصفات التى ي
، ويعد الجفاف من اآثر العقبات التى تواجه ٢٠١٥ – ٢٠٠٦المتوقع ان تظهر فى التداول التجارى فى العقد الثانى 

دث تطور فى يعد الذرة المقاوم للجفاف و المنتج بالتكنولوجيا الحيوية اح. زيادة االنتاجية المحصولية فى العالم
ان يتم تداولة بصورة تجارية فى الواليات المتحدة مجال المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية ومن المتوقع 

 او قبل ذلك، ويأمل القطاع العام و الخاص ان يتم تداولة تجاريا آاول محصول ذرة مقاوم ٢٠١٢االمريكية فى عام 
  . حيث تزيد الحاجة الى صفة مقاومة الجفاف٢٠١٧لول عام للجفاف فى منطقة شبة الصحراء االفريقية بح

  
  ٢٠٠٨انتاج الوقود الحيوى فى الواليات المتحدة االمريكية فى عام 

  
و بعض  على انتاج االيثانول من الذرة ٢٠٠٨اعتمد انتاج الوقود الحيوى فى الواليات المتحدة االمريكية فى عام 

من الذرة فى الواليات المتحدة % ٢٩شير التقديرات الى استخدام حوالى وت. الديزل الحيوى من المحاصيل الزيتية
 وقدرت مساحة الذرة .٢٠٠٧فقط فى عام % ٢٤بعد ان آانت النتاج االيثانول الحيوى ٢٠٠٨االمريكية فى عام 

 ٨،٧ية بحوالى يات المتحدة االمريك بالوال٢٠٠٨المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية و المستخدمة النتاج االيثانول فى عام 
  .٢٠٠٧ مليون هكتار فى عام ٧مليون هكتار من 

  
 مليون هكتار من محصول فول الصويا المنتج بالتكنولوجيا ٣٫٥وتشير النتائج الى استخدام الديزل الحيوى من حوالى 

افة الى  اض٢٠٠٨ فى عام )من اجمالى المساحة المنزرعة بفول الصويا المنتج بالتكنولوجيا الحيوية% ٧(الحيوية 
ومن . يزل الحيوى من فول الصويا فى البرازيلدولم تتح لنا معلومات عن انتاج ال.  هكتار من الكانوال٥٠٠٠حوالى 

متحدة المستخدمة النتاج الوقود الحيوى فى الواليات ال المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية وثم فان اجمالى مساحة المحاصيل
  .هكتار مليون ١٢،٢ هو ٢٠٠٨االمريكية لعام 
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 اخرى صرحت ٣٠ دولة صرحت بالزراعة و ٢٥ –عدد المنتجات التى صرح بزراعتها و استيرادها عالميا 
   دولة٥٥باالستيراد باجمالى 

  
 دولة ٣٠وصرحت ٢٠٠٨بالتداول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى عام  دولة ٢٥صرحت 

االطالق فى البيئة منذ آغذاء و اعالف ول المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية باستيراد المحاصي)  دولة٥٥باجمالى (اخرى 
  .١٩٩٦عام 

تم قبول استيراد المحاصيل المنتجة .   محصول٢٤ حالة فى ١٤٤ تصريح لحوالى ٦٧٠تم استخراج اآثر من 
ادا للغذاء والتى التزرع  دولة منها اليابان وهى اآثر الدول استير٣٠بالتكنولوجيا الحيوية و االطالق الى البيئة فى 

الخمسين التى صدقت على المحاصيل صدر اليابان قائمة الدول الخمس وتت. المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية
المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية يليها الواليات المتحدة االمريكية، آندا، المكسيك، آوريا الجنوبية، استراليا، الفلبين، 

  .حاد االوروبى و الصين، االتنيوزيالندا
  

احتل فول ). ٨(وفول الصويا ) ١٤(، الكانوال )٢٣(يلية القطن ) ٤٤(حظى الذرة باآثر الحاالت التى تم التصديق لها 
تم حساب دول االتحاد ( تصديق ٢٣ة الحاالت التى تم التصديق لها،  لفعل مبيد الحشائش صدارة قائمالصويا  المقاوم

والذرة المقاومة لفعل مبيد الحشائش )  MON810( تليها الذرة المقاومة للحشرات  ) واحدة دولة، آدولة٢٧االوربى،
)NK603 ( على مستوى العالم تصديقا١٦القطن المقاوم للحشرات حصل على  وتصديق ٢١آالهما حصل على . 

  .٢٠٠٨ التى حدثت فى عام ٦٧٠ لجميع التصديقات ٣٩يحتوى الملحق االول بالتقرير 
  

شجع . حظ استيراد اليابان و آوريا الجنوبية الذرة المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية لالستهالك آغذاء الول مرةومن المال
السعر المناسب للذرة المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية عن المنتجة بالطرق التقليدية الى الوصول الى هذه الدرجة من 

بمثابة البدء لدول اخرى للتصديق على استيراد الذرة المنتجة قد يصبح تصديق اليابان و آوريا الجنوبية . التصديق
  . بالتكنولوجيا الحيوية بما فى ذلك دول االتحاد االوروبى

  
 بليون دوالر امريكى فى عام ٧،٥منتجة بالتكنولوجيا الحيوية الى لمحاصيل ال العالمية  لسوقالوصلت قيمة 

  ٢٠٠٧ الى ١٩٩٦من  بليون دوالر فى الفترة ٥٠ باجمالى متراآم ٢٠٠٨
  

 ٦،٩من ( بليون دوالر امريكى ٧،٥ة بالتكتولوجيا الحيوية بحوالى وصلت قيمة السوق العالمية للمحاصيل المنتج
 بليون دوالر امريكى هى القيمة العالمية لسوق وقاية ٥٢،٧٢من % ١٤وهى تمثل ) ٢٠٠٧فى عام بليون دوالر 

يون دوالر امريكى هى اجمالى سوق التقاوى العالمية فى عام  بل٣٤حوالى من % ٢٢، و٢٠٠٨المحاصيل فى عام 
٢٠٠٨.  

  
يعتمد على سعر بيع التقاوى المنتجة بالتكنولوجيا  تقدر قيمة السوق العالمية للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية

ى عشر عاما منذ زراعة قدرت القيمة العالمية المتراآمة الثن. الحيوية اضافة الى اى تكنولوجيا اخرى يتم تطبيقها
 بليون دوالر امريكى وبصورة تقديرية ٤٩،٨ بحوالى ١٩٩٦وية الول مرة عام المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحي

من المتوقع ان .  بليون دوالر امريكى وهو رقم تاريخى فى سوق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية٥٠يكون 
  .٢٠٠٨ بليون دوالر امريكى فى عام ٨،٣ولوجيا الحيوية الى نتجة بالتكنيصل سوق المحاصيل الم
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  المستقبل
  

 ٢٠٠٦نظرة على السبع سنوات المتبقية فى العقد الثانى للتداول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 
– ٢٠١٥  
  

 على ٢٠١٥ الى ٢٠٠٩ل الفترة من يعتمد مستقبل تبنى المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى الدول النامية خال
ثانيا، دعما سياسيا قويا لتبنى  .اوال، انشاء نظام مناسب يضع فى االعتبار التكلفة و الوقت: العديد من من العوامل

والتى تستطيع ان تشارك فى توفير الغذاء و االعالف وااللياف، والجدير المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 
 شهدت دعما سياسيا للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية خاصة فى دول العالم النامى، وثالثا ٢٠٠٨بالذآر ان 

استمرار وتوسيع المصادر السليمة للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية والتى يمكن ان تتوافق مع احتياجات الدول 
  .افريقيامية فى اسيا، امريكا الالتينية والنا
  

لى المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى السبع سنوات المتبقية على العقد الثانى من التداول تبدو النظرة ع
لقد توقعت الهيئة الدولية لتطبيقات  . مبشرة٢٠١٥ الى ٢٠٠٦التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 

 المساحة المنزرعة و المزارعين المستفدين والدول التى تزرع  تضاعف عدد ISAAA  الحيوية الزراعيةالتكنولوجيا
 مليون مزارع او اآثر ويعتمد ذلك على الموافقة على االرز ٢٠و بوصول عدد المزارعين الى ٢٠١٥بحلول عام 

  .المنتج بالتكنولوجيا الحيوية
 ٢٠٠٩ترة من  دولة اخرى او اآثر فى زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى الف١٥من المتوقع دخول 

 لزراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية للمرة االولى ليصل عدد الدول التى تزرع المحاصيل ٢٠١٥الى 
  .٢٠١٥ دولة فى ٤٠المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الى 

ل اسيوية وثالثة  فان هناك ثالثة دوISAAA وبناء على توقعات الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية
ودولة او اثنتان فى الشمال  الى اربعة دول فى الشرق والجنوب االفريقى وثالثة الى اربعة دول فى الغرب االفريقى

ان هناك احتمال دخول دولة او اثنين من هذه المنطقة الى  والشرق االوسط تارآة مساحة للتوسع، فى حين االفريقى
  .٢٠١٥الول مرة من اآلن الى عام  بالتكنولوجيا الحيوية لمحاصيل المنتجةللتجارى االتداول 

ل اوروبا ومن الصعب التوقع بالنسبة لدو. من الممكن ان تدخل ستة دول جديدة من اوروبا الشرقية ومنها روسيا
 المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى اوروبا باسباب علمية او اعتبارات الغربية حيث اليتعلق موضوع

  . من مجموعات نشطةةايديلوجىنظرات لوجية ولكنها طبيعة سياسية وتأثير تكنو
  

من للغذاء ذاء اآثر وافضل للتأآد من امداد آالمميزات المقارنة للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية النتاج غ
التكنولوجيا الحيوية  مليون هكتار من المحاصيل المنتجة ب٢٠٠العالمى يحتاج الى مضاعفة المساحة المنزرعة الى 

  : لسببين اساسيين٢٠١٥فى عام 
  

الذرة، فول (ة لزيادة تبنى المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى االربع محاصيل الرئيسة فائاالول،هناك آ
 من مجموع ٢٠٠٨ مليون هكتار فى عام ١٢٥، والتى زرعت جميعها على مساحة )الصويا، القطن و الكانوال

 ٢٠٠لمنتجة بالتكنولوجيا الحيوية حوالى  مليون هكتار  وهو ما يتيح  للمحاصيل ا٣١٥حة الممكنة ااجمالى المس
  .مليون هكتار

  
زراعة االرز المنتج بالتكنولوجيا الحيوية آمحصول و المقاومة للجفاف آصفة يعد آاساس لمستقبل تبنى المحاصيل 

 من المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية والتى تميزت  على خالف الجيل االول.المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية
الحشائش واالمراض، فسوف يقدم الجيل اية النبات من االصابة الحشرية وبزيادة المحصول واالنتاج من خالل وق

 الجيل سيتم االعالن على. الثانى من المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية للمزارعين حوافز اضافية لزيادة االنتاج
وسوف يزيد . وهو المنتج االول فى الجيل الثانى٢٠٠٩الثانى من فول الصويا المقاوم لفعل مبيد الحشائش فى عام 

نتيجة للجينات المسؤلة عن زيادة % ١١ الى ٧لجديد المحصول بحوالى فول الصويا المقاوم لفعل مبيد الحشائش ا
هو ما ينتج صفات مختلطة اغنى باالرتباط بعدد متزايد من لخاصة بجودة المنتج واوسوف تسود الصفات . المحصول
  .الصفات
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 سوف تشغل عدد من المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية مساحات صغيرة ٢٠١٥ثانيا، من اآلن والى عام 

. ومتوسطة وآبيرة على مستوى العالم وادخال صفات محصولية وصفات فى جودة االنتاج آصفة منفصلة او مجمعة
تبر االرز المنتج بالتكنولوجيا الحيوية من اهم المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الجديدة والمقاوم للحشرات يع

 وينتظر التصديق من السلطات الصينية، ومن المتوقع ان يتوفر واالمراض والذى تمت دراستة حقليا فى الصين
  .٢٠١٢فى عام االرز الذهبى 

  
فى العالم ومما  وهو بذلك من اهم المحاصيل الحقلية) االرز، القمح، الذرة(يل الحبوب ويتميز االرز من بين محاص

من االرز فى العالم ينتج ويستهلك بواسطة الفقراء % ٩٠اآثر من .  اهم محصول للفقراء فى العالمهيزيد من اهميته ان
من . ئيلة التزيد عن نصف هكتار مزارعى االرز الفقراء بزراعة مساحات ض مليون عائلة من٢٥٠تقوم . فى اسيا

البطاطس المقاومة للحشرات :  منها٢٠١٥المتوقع  زيادة مساحات متوسطة لمحاصيل جديدة قبل عام 
  .، قصب السكر بصفات جودة ومحصولية، وموز مقاوم لالمراضوصفات معدلة لالستخدام الصناعىواالمراض

  
وعلى سبيل المثال من . لحيوية للمحاصيل العطرية والطبيةومن المتوقع زراعة المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا ا

وسوف يستفيد منه اآثر من   شهر للمرة االولى١٢المتوقع ان يزرع الباذنجان المقاوم للحشرات آغذاء فى الهند بعد 
وآذلك محاصيل الخضروات مثل الطماطم المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية . صغير ومحدود الدخل  مليون مزارع١٫٤

والتى يمكن تقليلها باستخدام منتجات التكنولوجيا (والبروآلى، الكرنب والبامية والتى تتطلب معاملة مكثفة  بالمبيدات 
  . اآلن وجميعها تحت التطوير)الحيوية

  
. مثل الكاسافا والبطاطا وفول السودانى يتم ايضا تطويرهاالمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية الخاصة بالفقراء 

 وتتوقع .ناك العديد من المنتجات التى يتم تطويرها بمعاهد القطاع العام او المعاهد الدولية فى دول العالم النامىه
دخول محاصيل جديدة منتجة بالتكنولوجيا الحيوية  ISAAA الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية

 مليون هكتار فى عام ٢٠٠تكنولوجيا الحيوية لتصل المساحة الى وزيادة النمو العالمى من المحاصيل المنتجة بال
   . مليون مزارع٢٠ تزرع بواسطة ٢٠١٥

  
سوف يشهد العقد الثانى من التداول التجارى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية نموا فى اسيا وافريقيا مقارنة 

اعة الصفات المجمعة خاصة فى امريكا الشمالية وبقوة بالعقد االول الذى آان عقد االمريكتين والتى ستستمر فى زر
سوف يظل االحتياج الى تفعيل العمليات الزراعية مع المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية من دورة . فى البرازيل

ة مع نجاحها فى العقد االول، يجب ان يستمر التدريب خاصة فى دول الجنوب و التى خاصزراعية ومكافحة اآلفات 
من المتوقع ان تصبح الالعب الرئيسى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى العقد الثانى من التداول التجارى 

  .٢٠١٥ الى ٢٠٠٦للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية 
  

ثانى من محاصيل الغذاء واالعالف والجيل الة فى الجيل االول كنولوجيا الحيوية فى زيادة الكفائاستخدمت الت
  .بمحاصيل الطاقة و انتاج الوقود الحيوى فى آل من الفرص والتحديات

  
 ويجب ان نضع صوب اعيننا دائما االمن الغذائى يجب ان تتطور استراتيجية الوقود الحيوى لكل دولة على حدى

  .قود الحيوىالستخدام محاصيل الغذاء واالعالف النتاج الوويجب ان اليواجهه اى منافسة نظرا للحاجة الشديدة 
  

يجب ان اليؤثر استخدام محاصيل الغذاء واالعالف وقصب السكر و الكاسافا والذرة آوقود حيوى على االمن الغذائى 
فى دول العالم النامى حتى التؤثر على اهداف االمن الغذائى لهذه المحاصيل والتى اليمكن استخدام التكنولوجيا 

  .االعالف والوقود الحيوى بشكل مناسبياجات الغذاء و احتة بها ومن ثم يمكن ان تتالقىيالحيو
عد التكلفة المناسبة هى المفتاح الرئيسى فى استخدام التكنولوجيا الحيوية للمحاصيل النتاج الوقود الحيوى وآذلك ت

ظل اهم وسي. والتى ينتج عنها وقود حيوى مناسبالكتلة الحيوية للهكتار  / تحسين االنتاج من ناحية الكتلة النباتية
مشارآة للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية فى تحقيق االهداف االنمائية لاللفية لضمان غذاء امن من اجل خفض 

  .٢٠١٥فى عام % ٥٠الفقر والجوع الى 
  



 ١٩

الزراعة هى االداة الرئيسة لتحقيق االهداف االنمائية لاللفية بخفض " على ان ٢٠٠٨ولى لعام رآز تقرير البنك الد
  ).٢٠٠٨البنك الدولى، ( ."٢٠١٥قر والجوع الى النصف بحلول عام الف

واشار التقرير الى ان ثالثة من بين اربعة فى دول العالم النامى يعيشون فى المناطق الريفية ويعتمد الغالبية العظمى 
  .منهم على الزراعة فى حياتهم اليومية بشكل مباشر او غير مباشر 

  
ين يدون ثورة فى االنتاجية الزراعية لمال  الفقر فى شبة الصحراء االفريقيةاليمكننا تحقيق الهدف بخفض

ومن الملفت للنظر الى هذه الحقيقة النمو االقتصادى . المزارعين فى افريقيا، الغالبية العظمى منهم من النساء
 ٨٠٠مقارنة بحوالى  (وهى ايضا وطنا لستمائة مليون مزارعالسريع فى اسيا حيث تتمرآز ثروات دول العالم الغنى 

ومن الممكن ان يبقى هذا الفقر فى اسيا يهدد حياة  يعيشون فى فقر شديد، )مليون نسمة فى شبة الصحراء االفريقية
  .مالين الفقراء لعقود قادمة

  
 وهم من فقراء العالم% ٧٠والحقيقة المرة ان الحياة فى الفقر اآلن هى ظاهرة مرتبطة بالمناطق الريفية والتى يقطنها 

 ويظل التحدى الكبير فى آيفية تحويل هذه المشكلة من ترآيز للفقر فى .من صغار المزارعين او محدودى الدخل
الزراعة الى فرصة لخفض الفقر بتداول المعرفة والخبرات بين فقراء المزارعين و دول العالم المتقدم ودول العالم 

  .تكنولوجيا الحيوية من اجل زيادة االنتاجية وزيادة العائدوالتى استخدمت بنجاح المحاصيل المنتجة بال النامى
  

واوضح تقرير البنك الدولى ان ثورة التكنولوجيا الحيوية و تبادل المعلومات تتيح فرصا مميزة الستخدام الزراعة 
الدولى المجتمع لتكنولوجيا اذا لم يقوم الساسة ولتحفيز التطور مع التخوف من عدم لحاق الدول النامية بهذه ا

بالمساعدة السريعة، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات التكنولوجيا الحيوية وهو ما يهم الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا 
  . فى تقريرهاISAAAالحيوية الزراعية 

  
انه من المشجع ان نشهد نموا فى الدعم السياسى للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية من دول الثمانية على 

سوف يسهل هذا الدعم السياسى المزارع لالخذ . مستوى العالم وعلى المستوى القومى فى دول العالم النامى
بتكنولوجيا المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية خاصة فى الدول النامية الرائدة فى هذا المجال وهو ما القينا 

  .علية الضوء فى التقرير
لمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية العديد من دول العالم النامى لنفاذ وسوف يعرض عدم وجود دعم سياسى ل

الفرص وان تظل فى حلقة الفقر وعدم المنافسة فى االنتاجية الزراعية لحوالى بليون مزارع صغير محدود الدخل 
 المصدر الرئيسى ومزارعين اليملكون اراضى وبالطبع فالحياة تتوقف على تحسين االنتاجية للمحاصيل و التى تعد

 بليون نسمة فى دول العالم النامى والغالبية العظمى منهم من الفقراء ويعانون ٥للغذاء وتشارك فى حياة اآثر من 
 .الجوع وهو الوضع الذى اليمكن ان نتقبله فى اى مجتمع






