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 ةسن 15بعد  الصعود تواصل التكنولوجيا الحيويةب المنتجة محاصيلالمساحات المنزرعة من ال

  مليارات7  الذي وصل اليعدد سكان العالم رتفاعا ب لتواآاالزدهار،من   متتالية

  

 للمساحة النمو القوي استمر  ،)تكنوحيوية (التكنولوجيا الحيويةب  المعدلة لمحاصيلكبيرةالفوائد للنظرا 

  مليون160، ليصل إلى  ٪8نمو سنوي  بمعدل ،مليون هكتار 12 قدرها مع زيادة 2011في عام  المنزرعة

   .مليون هكتار 148الذي وصلت المساحة المنزرعة به  2010 عن عام هكتار

في عام  هكتارمليون  160 حتي 1996 مليون هكتار في عام 1.7من  ،ضعفًا 94  اليزيادة معدل الوصل

   .التاريخ الحديث في المحاصيل ة لتحسينتقني أسرع  التكنوحيويةمحاصيل جعل مما ، 2011

  أن ،2011  إلى1996الفترة من  في  ،التكنوحيوية محاصيل معظم  آفائةعلى دامغةال اتشهادمن أهم ال

ثم لزراعة   مستقل مليون قرار100 أتخذوا أآثر من  قد،أنحاء العالم ًا منبلد 29في  ماليين من المزارعين

  - مليار هكتار 1.25الي  اإلجمالي التراآمي لهذه المساحات المنزرعة ليصلالنباتات   هذهإعادة زراعة

 تجنب  علي هذه التقنية ثقة واطمئنان المزارعين علي قدرةإتخاذ هذا القرار  عواملهذه الأهم  احديرجع و

  .بيئيةالو االقتصادية-االجتماعيةالفوائد  باألضافة اليانها توفر منافع مستدامة حيث المخاطر

 ةي الباق10 آانتوية  النامًابلدانمنهم  19  ت، آان2011في عام  التكنوحيويةمحاصيل  زراعة  بلدا29  بينمن

توفر في  وبذلك فإنها  ، أآثر من مليون هكتار لكل منهمول هذا وقد زرعت الدول العشرة األ. الصناعيةًابلدان

  . ذات قاعدة عريضة لتنوع النموفي جميع أنحاء العالمة يمؤسس  قاعدةالمستقبل

 مليون شخص 1.3 بزيادة لك وذ،2011في عام   التكنوحيوية مليون مزارع زراعة محاصيل16.7ني بتي

هم )  مليون مزارع15(منهم % 90 ومن الجدير بالذآر أن حوالي – 2010 ٪ عن عام 8 وهي ما يوازي

 ديس والمزارع هودائمًا ما أُعتبر  . في البلدان الناميةصغار المزارعين وهم االآثر فقرًا وذوي الموارد الضئيلة

قد ، الهند في ايضًا مثلهم، و ماليين من صغار المزارعيين 7 فأن عدد ،2011 عام  ولكنه في المخاطرقياس

 .المعدل وراثيا Bt الـ قطن هكتار من  مليون14.5 زراعة واختارا



، ويتوقع أن 2011في عام   التي تم زرعها عالميًاتكنوحيويةمحاصيل ال من% 50زرعت الدول النامية حوالي 

  معدلتضاعف  ،2011في عام و .2012في عام  اعية الصندولال هازرعتي ت الهكتارات الدد عتتجاوز

مليون  3.8  ما يعادلأو  ٪5، في مقابل هكتار  مليون8.2 بما يعادل  ٪11 حيث وصل للمحاصيل زراعةال

  .في البلدان الصناعية هكتار

المحاصيل   دولة12 زرعتهي األفضل، حيث  جمعةم  صفات التكنوحيوية التي تحمل محاصيلبرتتع

مما يشجع التوسع في و  ،2011في عام  حسنة تحتوي اثنين او اآثر من الصفات الم التيا الحيويةتكنولوجيال

 او ما هكتار  مليون42.2آانت دول نامية وقد زرعت ما يوازي  12  الدول الـ  من9إنتاج هذه المحاصيل أن 

آانت ذات  )ن هكتار مليو160 (2011 التكنوحيوية في عام يزيد علي ربع الكمية المنزرعة من محاصيل

مليون  32.3 قدرها، بزيادة 2011في عام ،  هكتار مليون160  ربع مساحة الـ أآثر من ، أيمجمعةصفات 

  .2010في عام مسجلة  هكتار  مليون148 الـ ٪ من 22  وبنسبة تصاعدية تساويهكتار

والبرازيل  في آسيا صينوال النامية هي الهندمن الدول ا  التكنوحيويةمحاصيلل  الرائدة الخمسالبلدان

سكان العالم   ٪ من40 معا، والتي تمثل أفريقيا في قارة أفريقيا، وجنوب أمريكا في أمريكا الالتينيةاألرجنتين و

   .2100بحلول عام   مليار10.1 إلىالذي من المتوقع أن يصل و ،

 ت زاد حيث التكنوحيويةلمحاصيل العالمي  للنمو الرئيسيالمحرك الثالث على التوالي ، عام، للالبرازيلتمثل 

 بما 2010عن عام % 20ذلك بزيادة قدرها  اي دولة اخري ، و زيادتها فيمن  بها اآثرالمساحة المنزرعة

 6 الذي تم من خاللة الموافقة عليو  السريعتابعةالم نظام  ويرجع الفضل الي.هكتار  مليون4.9 يوازي

 وهي إنتاج محلي تم إنتاجه فاصوليا لمقاومة للفيروستات والتي تضمنت نبا، 2011في عام محاصيل جديدة 

  ).البرازيليةجمعية البحوث الزراعية ( EMBRAPA الـ  البرازيليالقطاع العاممن خالل 

  التكنوحيويةمحاصيلوعلي الصعيد االخر فإن الواليات المتحدة االمريكية حافظت علي آونها المنتج الرائد ل

محاصيل  جميع من  ٪90 معدلب اعتماد ، بمتوسطمليون هكتار 69  زراعةلمن خالعلى الصعيد العالمي 

 راوندأب لمقومة مبيد الحشائش حسن وراثيًا المالبرسيم  نباتزراعة أنفت الواليات المتحدةاست  آما.التكنوحيوية

® RR مقاومةالمعدل لبنجر السكر  هكتار من475000  زراعةباإلضافة إلى هكتار ، 200000 يصل الىل 

 من دمةالقاولفيروس ل  البابايا المقاومة نباتاتتداولب  التصريح علي قد وافقت اليابانأيضًا في .نفس المبيد

  .2011 من ديسمبر  اعتبارًا وذلكالغذاء ،/  الطازجة  لالستهالكفاآهةآالواليات المتحدة 

حيث وصلت المساحة المنزرعة لقطن المعدل وراثيا ، تداول ابمرور عشرأعوام علي التصريح احتفلت الهند ب 

 المنزرعة ساحةمال  ٪ من88 لتمثل هكتار،  مليون10.6   ووصلت الي مليون هكتار10الول مرة أآثر من 

 كوذل صغار المزارعين  ماليين من7  همالمستفيدون الرئيسيونآان و  .) مليون هكتار12.1 (محصول القطنب

 مليار 9.4بمقدار  ينالمزارع دخل عم قد دBt ة قطن الـ فإن زراعلهند في ا. للمزارع هكتار1.5بمتوسط 

  . وحده2010 في عام  امريكي مليار دوالر2.5 و2010إلى  2002 في الفترة من  أمريكي وذلكدوالر



 رقما قياسيًا)  هكتار0.5 ما يزرعه آل منهممتوسط ( صغار المزارعين  ماليين من7  فقد حقق،في الصين

يؤثر من التوقع ان وهذا  . ٪71.5 ةد زيامعدلب المعدل وراثيا Bt الـ من القطنهكتار مليون  3.9 بزراعتهم

علي زيادة المساحة المزرعة من 2013/2014  عام في المعدل وراثيًااألرز الذهبي موافقة الفلبيين تداول

  . القطن المعدل وراثيًا في الصين باإليجاب

  وبنسبة ٪ 87نموبمعدل وذلك ، 2010في عام   هكتار من قطن التكنوحيوي161.500 المكسيك زرعآم ت

  من زراعتها هوهدف نهائيالو .)هكتار 58000( 2010 عن مثيلتها في عام  ٪178إجمالية تصل الي زيادة 

من  في الواليات الشمالية المحسنة وراثيًا الذرة زراعة و في المكسيك القطن من إنتاجيةتحقيق االآتفاء الذاتي

   . الذرة تضطر الي استيرادها سنويًا مليون طن10 الد لتعادل تعويضبال

جنوب المساحة المنزرعة في ُسجلت .  التكنولوجيا الحيويةقوانين  استيعاب معًايئطبفريقيا تقدما األ حققت القارة

قد  آينيا ونيجيريا وأوغندا , اخريثالث دول وأيضًا فإن  مليون هكتار،2.5 معا  افريقيا وبورآينا فاسو ومصر

  .تجارب حقلية اءجرت بالموافقة علي إقام

بـ  االتحاد األوروبي  منبلدان 6التكنولوجيا الحيوية في ية نتقب  المعدلةذرةالسجلت المساحة المنزرعة ب

 المعدلة "Amflora"الـ  سالبطاط زراعة  تمايضًا فانه قد ، و2010 ٪ عن عام 26، بزيادة  هكتار114490

  . في بلدينالتكنولوجيا الحيويةب

 ستدامةاالمن الغذائي واالتكنولوجيا الحيوية في  ، ساهمت محاصيل ال2010 عام وحتي 1996 عام ذمن

  ،ملياردوالر 78.4إنتاج المحاصيل قيمتها   زيادة قدرة:المناخ عن طريق الغذائية آما ساعدت في الحفاظ علي 

 2010في عام فالمبيدات ؛  من رامج آيلو مليون443توفير بيئة أفضل ، من خالل توفير آما ساهمت في 

 ن مليون سيارة ع9إبعاد رام ، أي ما يعادل ج مليار آيلو19 ما يقدر بـب CO2 ض انبعاثاتيخفبت  ساهمتوحده

 في تساعدآما   هكتار من األراضي مليون91 توفير؛ المحافظة على التنوع البيولوجي عن طريق الطريق

المحاصيل   . في العالم فقرًااألآثر  هم صغار المزارعين الذينمليون من15عن طريق مساعدة  محاربة الفقر 

الممارسات الزراعية الجيدة ، مثل بالتمسك جب لذلك ي وعصا سحريةولكنها ليست ضرورية المعدلة وراثيا 

آما هي بالنسبة للمحاصيل تكنولوجيا الحيوية  محاصيل اللزراعة ضرورية هيوالتي التناوب وإدارة المقاومة 

  .يديةالتقل

  تكونالوقت/ التكلفة نظم الدارة  ويعلماساس  على ةالقائموهناك حاجة ملحة لتوفير هياآل تنظيمية مناسبة ، 

  .التحاد األوروبيمن البلدان أيضًا الصغيرة والفقيرة وبلدان النامية مرهقة ، للت  ولكن ليسصارمةومسؤولة 

  ،2011مليار دوالر في عام  13 ـب وحدها ولوجيا الحيويةالتكنتقنية  للبذور المنتجة بالقيمة العالمية وقدرت

  .سنويا مليار دوالر 160 التكنوحيويةمحاصيل  الحبوب منقيمة الناتج النهائي لتسويق قد بلغت و

 حوالي تصل إلى زيادة : مشجعة تبدو وما بعدها ، 2015عام  حتي األهداف اإلنمائية لأللفيةو اآلفاق المستقبلية

أميرآا   فيااالفراج عنه مزمعال لمقاومة الجفاف  التكنولوجيا الحيويةمعدل بال الذرة نبات ؛ يدةجدبلدان  10 



 الذرة ؛2013/2014 في الفلبين في األرز الذهبي ؛ 2017بحلول عام  أفريقيافي   و2013في عام  الشمالية

ج ت المنBtويلي ذلك ارز الـ ،مليون هكتار 30 حتمالية زراعةإ مع فى الصين بالتكنولوجيا الحيوية المعدلة

هدف اإلنمائي آبيرة لل ًاتقديم مساهم  القدرة على التكنوحيويةمحاصيل تمتلك  .باستخدام  التكنولوجيا الحيوية

 عيسرلت ا، والتي يمكنانتاجية المحاصيل إتحسين عن طريق الى النصف الفقر لخفض 2015  في عاملأللفية

افريقيا  في  الذرة المقاوم للجفاف  إنتاج نباتات، مثلوالخاص ين العامالشراآات بين القطاع ها عن طريقمن

 .غيتس ميليندامؤسسة بيل و مثل الخيرية واسطة الكياناتب

  غيتساقتراح مع تسقوتتناغم تالشراآة الخالقة المعرفة واالبتكار و تقاسم    منISAAAان الرآائزالثالثة  للـ 

  . 2011 في نوفمبر G20  لـ
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