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ملخـص مكثـف
ملخص 44
الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية/المحورة وراثيا ً لعام
٢٠١2
إعداد

كاليف جيمس
مؤسس ورئيس مجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ـ ISAAA

بالتعاون مع
مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية – مصر EBIC

مھداه الي مليار فقير يعانون المجاعات  ،النقاذھم

1

مالحظات المؤلف:
تم تقريب مجاميع ماليين الھكتارات المزروعة بالمحاصيل التكنوحيوية عالميا ً إلى أقرب مليون وبالمثل لتحت المجاميع الي اقرب
 100¸000ھكتار  ،باستخدام كل من عالمات الـ > و < ،وبالتالي في بعض الحاالت وقد يؤدي ھذا إلى تقريب غير معنوي ،وقد
يكون ھناك فروق طفيفة في تقدير بعض االرقام ،المجاميع ،والنسبة المئوية التي ال تضاف دائما إلى  ٪100بسبب التقريب .من المھم
أيضا أن نالحظ أن البلدان في نصف الكرة الجنوبي حصدون محاصيلھم في الربع األخير من السنة التقويمية .المحاصيل الذكورة ھنا
تمثل محاصيل مزروعة في السنة المذكورة وليس بالضروري انه تم حصدھا .وعلى سبيل المثال ،فإن المعلومات المتحصل عليھا في
عام  2012لالألرجنتين والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا وأوروجواي ھو المساحات المزروعة عادة في الربع األخير من عام
 2012ولھذا فانھا تحصد في الربع األول من عام  ، 2013و في بعض الدول مثل الفلبين يوجود أكثر من موسم واحد في العام .ولھذا،
نجد انه بالنسبة الدول التي تقع في نصف الكرة الجنوبي ،مثل البرازيل واألرجنتين وجنوب أفريقيا تأتي التقديرات من التوقعات،
وبالتالي فھي دائما عرضة للتغيير بسبب الطقس ،والتي قد تزيد أو تنقص المساحات المزروعة الفعلية قبل نھاية موسم الزراعة في
وقت طبع ھذا موجز .بالنسبة للبرازيل ،وذرة الشتوي المنزرع في االسبوع االخير من شھر ديسمبر وبكثافة أكثر خالل شھري يناير
وفبراير عام  ،2013يصنف كمحصول لعام  2012في الموجز والذي يستخدم من تاريخ األول من زراعة المحاصيل لتحديد العام.
منظمة الـ  ISAAAھي منظمة غير ھادفة للربح ،مدعمة من مؤسسات القطاع العام والخاص .يتم تقديرات المساحات المنزرعة
بمحاصيل التكنوحيوية المنشورة في مطبوعات الـ  ISAAAيتم حسابھا مرة واحدة ،بغض النظر عن عدد الصفات المدرجة في
المحاصيل .يمكن االتطالع على تفاصيل عن المراجع المدرجة في الموجز التنفيذي في ملخص 44الكامل.
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ملخص مكثف
الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية/المحورة وراثياً
جدول المحتويات

رقم الصفحة
مقدمة

1

زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل التكنوحيوية في عام  2012للسنة الـ  17علي التوالي
المحاصيل التكنوحيوية ھي األسرع إعتماداً

1
1

اختار الماليين من الفالحيين زارعة المحاصيل التكنولوجيا الحيوية نظرا لما تقدمه من فوائد

1

تزرع  28دولة المحاصيل التكنوحيوية وتزرع كل دول من الدول العشر األولى أكثر من مليون ھكتار1
قامت دولتين جديدتين بزراعة المحاصيل التكنوحيوية ولم تعرض ثالثة دول بذور المحاصيل

4

التكنوحيوية للشراء من قبل المزارعيين
يستفيد أكثر من  17مليون مزارع من المحاصيل التكنوحيوية

4

البلدان النامية تتفوق علي البلدان الصناعية في زراعة المحاصيل بالتكنوحيوية

4

احتلت الصفات المكدسة حوالي  ٪25من الـ  170مليون ھكتار علي مستوي العالم

4

الدول الخمس النامية األولي زراعة المحاصيل التكنوحيوية :الصين ،الھند ،البرازيل ،األرجنتين
وجنوب أفريقيا  -تزرع  ٪46من المحاصيل التكنوحيوية ،وتحوي  ٪40من سكان العالم

5

البرازيل ،محرك نمو المحاصيل التكنوحيوية

5

الواليات المتحدة االمريكية تحافظ على صدارتھا – وكذلك تسجل رقماً قياسياً فى عدد المساحات
المنزرعه من الكانوال.

5

استمرت الھند والصين فى تنمية زراعاتھم من القطن التكنوحيوى.

5

مدى التقدم فى قارة أفريقيا

5

خمسة دول من االتحاد األوروبى تسجل رقماً قياسياً بزراعتھا  129.071ھكتار من الذرة
6
التكنوحيوية وذلك بزيادة قدرھا  %13عن عام  .2011وكانت أسبانيا إلى حد بعيد المتبنى األكبر بزراعتھا
 %90من مساحة الذرة التكنوحيوية فى االتحاد األوروبى.
مساھمة المحاصيل التكنوحيوية فى استدامة وأمن الغذاء وفى التغيرات المناخية

6

مساھمة المحاصيل التكنوحيوية فى االستدامة

6

تنظيم تداول المحاصيل التكنوحيويه

8

حاله المحاصيل التكنو حيويه التى تم الموافقه على تداولھا .

8

تقدر القيمه العالمية للبذور التكنو حيوية وحدھا اكثر من  15مليار دوالر امريكى عام 2012

8

اآلفاق المستقبلية

9

الجفاف فى الواليات المتحدة االمريكية فى عام 2012

9

نشر اول نبات ذرة مقاوم للجفاف فى الواليات المتحدة االمريكية فى عام 2013

10

أستعراض عالمى لصفة تحمل الجفاف

10

ii

ملخص مكثف
الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية  /المھندسة وراثيا ً لعام 2012
إعداد  :كاليف جيمس
مؤسس ورئيس مجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ISAAA -
بالتعاون مع
مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية – مصر EBIC
زيادة لم يسبق لھا مثيل للھكتارات المنزرعة بالمحاصيل التكنوحيوية بـ100ضعف،
من  1.7مليون ھكتار في عام  ،1996إلى  170مليون ھكتار في عام .2012
مقدمة
ھذا الملخص التنفيذي يلقي الضوء على أبرز المحاصيل المعدلة بالتكنولوجيا الحيوية في عام ،2012
والتي تم عرضھا ومناقشتھا بالتفصيل في موجز  44للـ  ، ISAAAالحالة العامة لتسويق المحاصيل
التكنوحيوية /المعدلة وراثياً :عام  ،2012مھداه الي مليار فقير يعانون المجاعات  ،النقاذھم.
زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل التكنوحيوية في عام  2012للسنة الـ  17علي
التوالي
كانت المساحة التي تزرع من المحاصيل التكنوحيوية  170¸3مليون ھكتار علي مستوي العالم في العام
 2012وذلك بمعدل نمو سنوي قدرة  %6وبزيادة  10¸3مليون من  160مليون ھكتار في عام  .2011يعتبر
عام  2012العام الـ  17لتسويق المحاصيل التكنوحيوية ،2012-1996 ،والذي شھد نمواً مستمراً والذي
توج بـ  16عاماً متتالية من النمو.
المحاصيل التكنوحيوية ھي األسرع إعتماداً
شھد عام  2012نمواً غير مسبوق في زراعة المحاصيل التكنوحيوية والذي وصل الي  100ضعف حيث
تزايدت من  1¸7مليون ھكتار في عام  1996الي  170مليون ھكتار في عام  .2012يجعل ھذا المحاصيل
التكنوحيوية أسرع المحاصيل اعتماداً في التاريخ الحديث ويرجع السبب في ذلك الي ما تقدمه من فوائد.
اختار الماليين من الفالحيين زارعة المحاصيل التكنولوجيا الحيوية نظرا لما تقدمه من فوائد
إختار الماليين من الفالحيين في حوالي  30دولة حول العالم زراعة المحاصيل التكنوحيوية في خالل
الفترة من  1996إلى 2012وذلك بمعدل غير مسبوق .تعتبر الشھادة األكثر الحاحاً وذات المصدقية انه
خالل السبعة عشر عاماً في الفترة من  1996والي  2012قد إختار الماليين من المزارعيين في حوالي
 30دولة حول العالم إتخاذ اكثر من  100مليون قرار مستقل لزراعة وإعادة زراعة مساحة اكثر من 1¸5
مليار ھكتار وھي مساحة تزيد  %50عن كتلة األراضي في الواليات المتحدة والصين .ھناك سبب
رئيسي واحد يمكن يدعم كسب ثقة المزارعيين والذين يكرھون بطبعھم المخاطرة ،في محاصيل
التكنوحيوية؛ ان المحاصيل التكنوحيوية تقدم عدداً من الفوائد المستدامة-اإلجتماعية ،االقتصادية وايضاً
المنافع البيئية .وجدير بالذكر ان الدراسة التي اجريت في  2011في اوروبا أكدت ان المحاصيل
التكنوحيوية ھي محاصيل امنة.
تزرع  28دولة المحاصيل التكنوحيوية وتزرع كل دول من الدول العشر األولى أكثر من مليون
ھكتار
قامت  28دولة بزراعة المحاصيل التكنوحيوية في عام  ،2012من ھؤالء  20دولة نامية وثماني دول
صناعية .يمكننا مقارنة ذلك بتسعة عشرة دولة نامية وعشر صناعية في  .2011وبالتالي فإن عدد الدول
النامية يقارب ثالثة أضعاف الدول الصناعية التي تزرع المحاصيل التكنوحيوية .انظر قائمة البلدان و
المساحة المنزرعة في الجدول ) (1والشكل ) .(1وتقوم كل دولة من الدول العشر االولي في الترتيب
بزراعة أكثر من مليون ھكتار وھي موفرة بذلك قاعدة واسعة وقوية للتنوع واسعة النطاق في جميع انحاء
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جدول  .1المساحة العالمية لمحاصيل التكنوحيوية في في عام ) 2012مليون ھكتار( **

المساحة

المستوي

البلد

1

الواليات المتحدة األمريكية*

69.5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

البرازيل*
األرجنتين*
كندا
الھند*
الصين*
باراجواي*
جنوب أفريقيا*
باكستان*
اورجواي*
بوليفيا*
الفلبيين*
استراليا*
بوركينا فاسو*
ميانمار*
المكسيك*
أسبانيا*
شيلي
كولومبيا
ھندوراس
السودان
البرتغال
جمھورية التشيك
كوبا
مصر
كوستاريكا
رومانيا
سلوفكبا

36.6
23.9
11.6
10.8
4.0
3.4
2.9
2.8
1.4
1.0
0.8
0.7
0.3
0.3
0.2
0.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1

اإلجمالي

160.0

محاصيل التكنوحيوية

)مليون ھكتار(

الذرة وفول الصويا والقطن والكانوال ،وبنجر السكر،
البرسيم ،والبابايا ،والكوسة
الفول الصويا والذرة والقطن
الفول الصويا والذرة والقطن
الكانوال والذرة وفول الصويا وبنجر السكر
القطن
القطن ،والبابايا والحور والطماطم والفلفل الحلو
فول الصويا والذرة والقطن
الذرة وفول الصويا والقطن
القطن
فول الصويا والقطن
فول الصويا
الذرة
القطن والكانوال
القطن
القطن
القطن وفول الصويا
الذرة
الذرة وفول الصويا والكانوال
القطن
الذرة
القطن
الذرة
الذرة
الذرة
الذرة
القطن وفول الصويا
الذرة
الذرة

*  18دولة عظمي تكنوحيوية  50¸000ھكتار ،أو أكثر من المحاصيل التكنوحيوية
** مقرب الي أقرب مائة ألف
المصدر :كاليف جيمس2012 ،
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الدول والدول العظمي* التي زرعت المحاصيل التكنوحيوية 2012 ،
# 27
رومانيا
> 0.05ماليين ھكتار

28 #
سلوفاكيا
> 0.05ماليين ھكتار

23 #
جمھورية التشيك
> 0.05ماليين ھكتار

17 #
إسبانيا *
 0.1مليون ھكتار

22 #
البرتغال
> 0.05ماليين ھكتار

4#
كندا *
 11.6مليون ھكتار

الذرة

الذرة

الذرة

الذرة

الذرة

الكانوال والذرة الصفراء وفول
الصويا وبنجر السكر

6#
الصين *
 4¸0ماليين ھكتار

1#
الواليات المتحدة
األمريكية *
 69¸5ماليين ھكتار
الذرة وفول الصويا،
القطن والكانوال ،وبنجر السكر،
البرسيم ،والبابايا ،والكوسة

24 #
كوبا
> 0.05ماليين ھكتار

والقطن ،والبابايا ،الحور،
الطماطم ،الفلفل الحلو

الذرة

16 #
المكسيك *
 0.2مليون ھكتار

5#
الھند *
 8،10ماليين ھكتار

والقطن ،وفول الصويا

قطن

20 #
ھندوراس
> 0.05ماليين ھكتار

15 #
ميانمار *
 0.3مليون ھكتار

الذرة

قطن

26 #
كوستاريكا
> 0.05ماليين ھكتار

12 #
الفلبين *
 0.8ماليين ھكتار

والقطن ،وفول الصويا

الذرة

19 #
كولومبيا
> 0.05ماليين ھكتار

13 #
أستراليا *
 0.7مليون ھكتار

قطن

القطن والكانوال

# 11
بوليفيا *
 1.0مليون ھكتار

9#
باكستان *
 2.8مليون ھكتار

فول الصويا

25 #
مصر
> 0.05ماليين ھكتار

18 #
شيلي*
 0.1مليون ھكتار

الذرة

الذرة وفول الصويا والكانوال

قطن

21 #
السودان
> 0.05ماليين ھكتار
القطن

8#
جنوب أفريقيا
2.9ماليين ھكتار
الذرة وفول الصويا والقطن

14 #
بوركينا فاسو
 0.3مليون ھكتار
قطن

2#
البرازيل
 36.6مليون ھكتار
فول الصويا والذرة والقطن

10 #
أوروجواي
1.4ماليين ھكتار

7#
باراخواي *
 3.4مليون ھكتار

فول الصويا والذرة

فول الصويا والذرة القطن

3#
األرجنتين
 23.9مليون ھكتار
فول الصويا والذرةوالقطن

* 18دولة تكنوحيوية عظمي تزرع مساحة  50¸000ھكتار ،أو أكثر ،من المحاصيل التكنوحيوية
مصدر :كاليف جيمس2012 ،

شكل  .1الخريطة العالمية للدول والدول العظمي التي زرعت المحاصيل التكنوحيوية في عام 2012
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لكل منھا.
العالم في المستقبل ،في الواقع ،فإن الدول التسعة االولي تزرع أكثر من  2مليون ھكتار
ٍ
يعيش في ھذه الدول الـ  28اكثر من نصف سكان العالم ) (%60او ما يوازي  4مليار نسمة.
قامت دولتين جديدتين بزراعة المحاصيل التكنوحيوية ولم تعرض ثالثة دول بذور المحاصيل
التكنوحيوية للشراء من قبل المزارعيين
قامت دولتيين جديدتين بزراعة المحاصيل التكنوحيوية الول مرة في عام  2012وھي السودان )القطن
المعدل وراثيا( وكوبا )المعدل وراثيا الذرة( .لم تقم ألمانيا والسويد بزراعة نبات البطاطس التكنوحيوية
 ، Amfloraحيث انھا قد عجزت عن تسويقه .اوقفت بواندا زراعة الذرة المعدل وراثيا لمقاومة الحشرات
 Btبسبب التناقضات في تفسير القانون المنظم لزراعته بين بولندا ودول االتحاد األوروبي؛ حيث االتحاد
األوروبي كافة الموافقات لزراعتھا بينما لم تكمل بولندا ذلك .أصبحت السودان في عام  ،2012أصبح
السودان الدولة الرابعة في أفريقيا بعد جنوب افريقيا ،بوركينا فاسو ومصر في تسويق المحصول
التكنوحيوية بزراعتھا القطن المعدل وراثيا .تم زرعة ما مجموعه  20¸000ھكتار في كل من المناطق
المروية وتلك التي تزرع بماء المطر .كان عدد المستفديين األوائل حوالي  10¸000مزارع من الذين لديھم
في المتوسط نحو  2¸5 -1ھكتار من األراضي .وشھد عام  2012حدثاً بارزاً بإنضمام كوبا للدول التي تزرع
المحاصيل التكنوحيوية .للمرة األولى ،قام المزارعين في كوبا بزراعة  3¸000ھكتار من الذرة المعدل
وراثياً الھجين في "تسويق مقنن" المبادرة الذي يتم من خاللھا حصول المزارعين على إذن لزراعة الذرة
التكنولوجيا الحيوية تجارياً .المبادرة ھي جزء من برنامج البيئة مستدامة خالية من المبيدات الحشرية
بزراعة محصول الذرة الھجين التكنوحيوي واضافة الميكوريزا .تم تطوير الذرة التكنوحيوي لمقاومة اآلفة
االساسية ،دودة  Fall armywormمن قبل معھد ھافانا المتخصص في الھندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية ).(CIGB
يستفيد أكثر من  17مليون مزارع من المحاصيل التكنوحيوية
زرع حوالي  17¸3مليون مزارع و بزيادة قدرھا  0.6مليون دوالر خالل عام  ،2011محاصيل التكنوحيوية.
والجدير بالذكر أن أكثر من  ٪90منھم أو ما يزيد عن  15مليون فالح يعدون من صغار المزارعين معدومي
الموارد في البلدان النامية .يعتبر المزارعون سادة "الھروب من المخاطرة" وعندما يقوم  7.2مليون من
صغار المزارعين في الصين و  7¸2مليون آخرين في الھند في عام  2012بزراعة حوالي  15مليون ھكتار
من المحاصيل التكنوحيوية فإن ذلك يعني شيئاً .لقد رفع زراعة القطن المعدل وراثياً الـ  BTدخل الفالح
بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى  250دوالر أمريكي للھكتار الواحد وايضاً فإنھا قد خفضت إستعمال
المبيدات الحشرية بنسبة النصف وبالتالي فإنھا قد ادت لتقليل تعريض المزارع للمبيدات الحشرية.
البلدان النامية تتفوق علي البلدان الصناعية في زراعة المحاصيل بالتكنوحيوية
للمرة األولى ،تقوم الدول النامية بزراعة مساحة أكبر من محاصيل التكنوحيوية ،حيث قامت الدول النامية
بزراعة  ٪52من محاصيل التكنوحيوية علي مستوي العالم في عام  2012وكان نصيب الدول الصناعية
 .٪48ويتعارض ھذا مع تنبؤ النقاد الذين اعلنوا في عام  ،1996وقبل تسويق ھذه التكنولوجيا أن ھذه
التقنية إنما ھي فقط للدول الصناعية ،وأنھا لن تكون مقبولة ولن يتم إعتمادھا في الدول النامية .كان
معدل نمو زراعة المحاصيل التكنوحيوية في عام  2012على األقل أسرع ثالثة أضعاف وأكبر خمسة مرات
في الدول النامية وبنسبة تصل الي  ٪11أو بلغ  8.7مليون ھكتار مقابل  ٪3أو  1.6مليون ھكتار في الدول
الصناعية .كانت الفوائد االقتصادية المتراكمة عالية في الدول النامية خالل الفترة  2011-1996بما يوازي
 49¸6مليار دوالر امريكي مقارنة بـ  48¸6مليار دوالر للدول الصناعية .في خالل عام  2011فقط ،كانت
الفوائد االقتصادية للدول النامية اعلي بـ  10¸1مليار دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ  9¸6مليار دوالر للدول
الصناعية وبإجمالي يصل الي  19¸7مليار دوالر.
احتلت الصفات المكدسة حوالي  ٪25من الـ  170مليون ھكتار علي مستوي العالم
تعتبر الصفات مكدسة صفة ھامة للمحاصيل التكنوحيوية  -زرعت  13دولة المحاصيل التكنوحيوية التي
تحمل صفتيين أو أكثر في عام  .2012ويعتبر مشجعاً ،أن  10دول منھم كانت دوال ً نامية .كان حوالي
 43¸7مليون ھكتار أي ما يوازي  ٪26من الـ  170مليون ھكتار كانت لمحاصيل تحمل صفات مكدسة في
عام  ،2012وذلك مقارنة بـ  42.2مليون ھكتار أو  ٪26من الـ  160مليون ھكتار في عام .2011
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الدول الخمس النامية األولي لزراعة المحاصيل التكنوحيوية :الصين ،الھند ،البرازيل،
األرجنتين وجنوب أفريقيا  -تزرع  ٪46من المحاصيل التكنوحيوية ،وتحوي  ٪40من سكان
العالم
تعتبر الدول النامية األولي الخمس في زراعة المحاصيل التكنوحيوية ھي الصين والھند في آسيا والبرازيل
واألرجنتين في أمريكا الالتينية ،وجنوب أفريقيا في قارة أفريقيا ،تزرع ھذه الدول مجتمعة  78¸2مليون
ھكتار ) ٪46من المساحة المنزرعة عالمياً( وتمثل مجتمعة حوالي  ٪40من سكان العالم البالغ 7
مليار،الذي من المتوقع أن يصل إلى  10¸1مليار بحلول عام  .2100ومن الجدير بالمالحظة أن أفريقيا
وحدھا يمكن ان تصعد من مليار االن )حوالي  ٪15من تعداد سكان العالم( إلى مستوى متوقع أن يصل
الي  3.6مليار )حوالي  ٪35من تعداد سكان العالم( بحلول نھاية ھذا القرن في عام  .2100يعتبر األمن
الغذائي العالمي ،الذي يھدده ارتفاع اسعار المواد الغذائية الغير محتمل  ،تحديا ھائال يمكن أن تساھم
المحاصيل التكنوحيوية في حله ،ولكننا ال يجب ان ننسي انھا ليست وحدھا الترياق الشافي.
البرازيل ،محرك نمو المحاصيل التكنوحيوية
تأتي البرازيل في المرتبة الثانية ،بعد الواليات المتحدة األمريكية ،في نسبة المساحة المنزرعة من
محاصيل التكنوحيوية في العالم ،بنسبة  36.6في مليون ھكتار ،وتبرز كرائدة للمحاصيل التكنوحيوية علي
مستوي العالم .للعام الرابع على التوالي ،فإن البرازيل تمثل محرك النمو العالمي للعام  ،2012زيادة
النسبة المنزرعة من المحاصيل التكنوحيوية أكثر من أي بلد آخر في العالم  -بزيادة قياسية قدرھا 6.3
مليون ھكتار أوبزيادة مثير لإلعجاب عاماً بعد أخر توازي  .٪ 21تزرع البرازيل  ٪21من إجمالي المساحة
المنزرعة عالمياً والتي تصل الي  170مليون ھكتار ،وتعزز مكانتھا بتقليل الفجوة مع الواليات المتحدة.
نظام الموافقة بالمسار السريع يسمح للبرازيل بالحصول علي الموافقة في الوقت المناسب .وقد وافقت
البرازيل بالفعل علي تسويق اول فول الصويا به صفات مكدسة لمقاومة الحشرات وتحمل مبيدات
األعشاب في عام  .2013والجدير بالذكر أن  ،EMBRAPAوھو معھد تابع للقطاع العام ،والذي بلغ ميزانية
حوالي مليار دوالر أمريكي سنوياً ،قد فاز برخصة تسويق نبات الفاصوليا التكنوحيوية والذيتم تطويرة محلياً
لمقاومة االصابة بالفيروسات) ،يعتبر األرز والفاصوليا ھما المحصوالن الرئيسيان ألمريكا الالتينية( وقد تم
تغطيه تكاليف تطويره كلياً من موارد المؤسسه الخاصه وان دل ذلك على شئ فھو يدل على قدرة
المؤسسه التقنيه والجديرة باالعجاب على قدرتھا على تقديم وتطوير ونشر المحاصيل التكنوحيويه التى
تم تطويرھا باستخدام احدث تقنيات العصر .
الواليات المتحدة االمريكية تحافظ على صدارتھا – وكذلك تسجل رقماً قياسياً فى عدد
الھكتارات المنزرعه من الكانوال.
حافظت الواليات المتحدة األمريكية بصدارتھا كمنتج رئيسى للمحاصيل التكنوجيوية على مستوى العالم
وذلك بزراعتھا  69.5مليون ھكتار ،بما يوازى متوسط اعتماد حوالى  %90لكافة المحاصيل التكنوحيوية.
زرعت كندا رقماً قياسياً من نبات الكانوال يوازى  8¸4مليون ھكتار من الكانوال التكنوحيوية وبما يوازى
معدل اعتماد قياس .%97.5
استمرت الھند والصين فى تنمية زراعاتھم من القطن التكنوحيوى.
سجلت الھند رقماً قياسياً بزراعتھا  10¸8مليون ھكتار من القطن التكنوحيوى وذلك بمعدل اعتماد .%93
في حين زرع  7.2مليون من المزارعين الفقراء ذو الموارد الصغيرة فى الصين  4.0مليون ھكتار من القطن
التكنوحيوى وذلك بمعدل اعتماد  ،%80وبمتوسط زراعة  0.5ھكتار لكل مزارع .عززت الھند دخل المزرعة
من زراعة القطن التكنوحيوى بـ  12.6مليار دوالر أمريكى فى الفترة من  2002وإلى  ،2011كما بلغ
التعزيز  3.2مليار دوالر أمريكى فى عام  2011فقط.
مدى التقدم فى قارة أفريقيا
استمرت أفريقيا فى التقدم بقيام جنوب أفريقيا بزيادة المساحة المنزرعـة بالمحاصـيل التكنوحيويـة بــ 0.6
مليون لتصل إلى  2.9مليون ھكتار .انضمت السودان إلى جنوب أفريقيا وبوركينيا فاسو ومـصر ليـصبح عـدد
الدول التى تـزرع المحاصـيل التكنوحيويـة فـى أفريقيـا إلـى أربـع .فـى جنـوب أفريقيـا اسـتمرت المـساحة
المنزرعة بالمحاصيل التكنوحيوية فى الزيادة وذلـك للعـام الخـامس عـشر علـى التـوالى مدفوعـة أساسـاً
بزيادة المساحة المنزرعـة مـن الـذرة وفـول الـصويا التكنوحيويـة .بلغـت إجمـالى المـساحة المنزرعـة مـن
المحاصيل التكنوحيوية فى أفريقيا فى عام  2012حوالى  2.9مليون ھكتار مقارنة بـ  2.3مليون ھكتـار فـى
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الموســم الزراعــى  2012 – 2011وذلــك بزيــادة ســنوية مثيــرة لإلعجــاب تــصل إلــى  %26مــن المــساحة
المنزرعة.
خمسة دول من االتحـاد األوروبـى تـسجل رقمـاً قياسـياً بزراعتھـا  129.071ھكتـار مـن الـذرة
التكنوحيوية وذلك بزيادة قدرھا  %13عن عام  .2011وكانـت أسـبانيا إلـى حـد بعيـد المتبنـى
األكبر بزراعتھا  %90من مساحة الذرة التكنوحيوية فى االتحاد األوروبى.
خمسة دول أوروبية ھى أسبانيا  ،البرتغال  ،التشيك  ،سلوفاكيا  ،ورومانيا ،قامت بزراعـة  129.071ھتكـار
مــن الــذرة التكنوحيويــة وذلــك بزيــادة ملحوظــة قــدرھا  %13عــن عــام  2011مــع زيــادة أســبانيا للمــساحة
المنزرعة من الذرة التكنوحيوى لتصل إلى  %90من إجمالى المساحة المنزرعـة فـى االتحـاد األوروبـى أو
ما يعادل  116¸307ھكتار .كان معدل االعتماد المسجل ألسبانيا  . %30تمثل الموافقات المزمع الحـصول
عليھــا فــى عــام  2014ووفق ـاً لــشروط الموافقــة علــى تــسوية نبــات بطــاطس تكنوحيــوى جديــد يــسمى
" ”Fortunaوھو مقاوم مرض اللفحة المتأخرة )أھم األمراض التى تصيب البطـاطس(  ،عـامال ً ھامـاً والـذى
يمكن أن يلبى احتياجات وشروط دول االتحاد األوروبى البيئية والتـى مـن شـأنھا جعـل إنتاجيـة البطـاطس
اكثر استدامة عن طريق الحد من االستخدامات الثقيلة لمبيدات الفطريات وأيضاً التقليل من خسائر اإلنتاج
والتى تقدر بما يصل إلى  1.5مليار دوالر أمريكـى سـنوياً فـى دول االتحـاد األوروبـى فقـط وتـصل إلـى 7.5
مليار دوالر على مستوى العالم.
مساھمة المحاصيل التكنوحيوية فى استدامة وأمن الغذاء وفى التغيرات المناخية
ساھمت المحاصيل التكنوحيوية منذ عـام  1996وحتـى عـام  2011فـى األمـن الغـذائى واسـتدامة الغـذاء
وفى التغيرات المناخية عن طريـق :زيـادة إنتاجيـة المحاصـيل بمـا قيمتـه  98¸2مليـار دوالر أمريكـى ،كمـا
ساھمت فى توفير بيئة أفضل عن طريق توفير استخدام  473مليـون كجـم مـن المبيـدات فـى عـام 2011
وحده وبالتالى فقط قللت من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بما يقـدر بحـوالى  23.1مليـار كجـم أو بمـا
يوازى ابعاد  10.2مليون سيارة عن الطريق ،كما ساھمت فى حفظ التنوع البيئى عـن طريـق انقـاذ 108.7
مليون ھكتار من األراضى .وأيضاً فقد ساعدت المحاصيل التكنوحيويـة فـى تخفيـف حـدة الفقـر مـن خـالل
مساعدة ما يزيد عن  15¸0مليون من صغار الفالحين والذى يبلغ إجمالى عدد أسرھم أكثر من  50مليـون
شخص والذين ھم األفقر فى العالم .تعتبـر المحاصـيل التكنوحيويـة ضـرورة ولكنھـا ليـست عـصا سـحرية.
ويعتبــر التمــسك بالممارســات الزراعيــة الجيــدة مثــل تنــاوب وإدارة المقاومــة لالصــابة ضــرورة للمحاصــيل
التكنوحيوية كما ھو الحال بالنسبة للمحاصيل التقليدية.
مساھمة المحاصيل التكنوحيوية فى االستدامة
تساھم المحاصيل التكنوحيوية فى االستدامة عن طريق النقاط الخمس التالية:
 المساھمة فى تحقيق األمن الغذائى لإلنسان والحيوان واأللياف واألكتفاء الـذاتي بمـا
يمثله ذلك من توفير الغذاء بأسعار مناسبة وذلك عن طريق زيادة اإلنتاجيـة واسـتدامة
المكاسب االقتصادية على مستوى المزارع.
وفرت المحاصيل التكنوحيوية المكاسب االقتصادية على مستوى المزرعـة خـالل فتـرة الـستة عـشر عامـاً
الممتدة من عام  1996وحتى عام  2011على النحو التـالى %51 :كانـت نتيجـة تخفـيض مـصاريف اإلنتـاج
)حرث أقل  ،استخدام أقل للمبيدات الحشرية وعـدد أقـل مـن العمالـة( وكانـت  %49نتيجـة ارتفـاع العائـد
والبالغ  328مليون طن .توضح نتائج العام  2011أن  %78من إجمـالى المكاسـب كـان يرجـع لزيـادة العائـد
)بما يوازى  50.2مليون طن(  ،بينما كانت  %22نتيجة تخفيض مصاريف اإلنتـاج ) بـروكس وبـارفوت 2013 ،
تحت النشر(.
 الحفاظ على التنوع البيئى :المحاصيل التكنوحيوية ،ھى تقنية إلنقاذ األرض.
تعتبر المحاصيل التكنوحيوية تقنية إلنقاذ األرض ،فھى قادرة على زيـادة اإلنتاجيـة مـن خـالل ال  1.5مليـار
ھكتار الحالية من األراضى الزراعية ،وبالتالى فإنھا قادرة على المساعدة فى وقـف إزالـة الغابـات وحمايـة
التنوع البيئى فيھا وأيضاً فى المحميات الطبيعية األخرى .يـتم فقـد حـوالى  13مليـون ھكتـار مـن الغابـات
الغنية بالتنوع البيئى فى الدول النامية سنوياً .إذا لم تكن الـ  328مليون طن من الغذاء  ،العلـف  ،واألليـاف
التى وفرتھا المحاصيل التكنوحيوية خالل الفترة من  1996وحتى  2011لم تكن موجودة فإن الحاجـة كانـت
تقتضى توفير  108.7مليون ھكتار من األراضى المنزرعة بالمحاصيل التقليدية إلنتاج الكمية ذاتھـا )بـروكس
وبارفوت  2013 ،تحت النشر( كان من المرجح أن يكون بعضاً من الـ  108.7مليون ھكتار ھى مـن األراضـى
الضعيفة ،والغير صالحة إلنتاج المحاصيل والتى سوف تتطلب الحـرث ،وربمـا كانـت الحاجـة سـوف تقتـضى
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أيضاً قطع بعض من الغابات االستوائية ،والغنية بالتنوع البيئـى وذلـك إلفـساح المجـال للزراعـة فـى الـدول
النامية .وكال األمرين يعنى فى النھاية تدمير التنوع البيولوجى.
 المساھمة فى التخفيض من حدة الفقر والجوع.
كان إسھام المحاصيل التكنوحيوية ملحوظاً فى البلدان النامية مثل الصين  ،الھند  ،باكستان  ،ميانمار ،
بوليفيا  ،بوركينا فاسو ،جنوب أفريقيا  ،حيث ساھمت فى زيادة دخل ما يزيد عن  15مليون مزارع فقير
الموارد وذلك فى عام  .2012األمر الذى يمكن أن ُيعزز كثيراً فى الثالثة أعوام المتبقية من العقد الثانى
من التسويق ،بداية من عام  2013وحتى عام  2015وخاصة مع وجود القطن والذرة التكنوحيوى.
 الحد من التأثير البيئى علي الزراعة
كان للزراعة التقليدية أثرھا على البيئة ،ويمكننا استخدام المحاصيل التكنوحيوية للحد من التأثير البيئى
علي الزراعة .وحتى ھذه اللحظة فإن المحاصيل التكنوحيوية قد ساھمت فى ذلك عن طريق :انخفاض
ملحوظ فى استخدام المبيدات الحشرية ،إنقاذ الوقود العضوي ،خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من
خالل تقليل عمليات الحرث  ،الحفاظ على التربة والمياه عن طريق االستفادة المثلى من الممارسات
التى ال تستخدم الحراثة من خالل استخدام المحاصيل المتحملة لمبيدات الحشائش .قُدر االنخفاض
التراكمى فى استخدام المبيدات الحشرية فى الفترة من  1996وحتى  2011بما يوازى  473مليون كجم
من المواد الفعالة بما يوازى وفراً قدره  %8.9فى استخدام المبيدات والذى يوازى بدوره خفضاً قدره
 %18.3فى األثر البيئى المقابل للمبيدات الحشرية لھذه المحاصيل والذى يقاس عن طريق مقياس األثر
البيئى )  ( EJQوھو مقياس مركب يعتمد على العوامل المختلفة والتى تساھم بدورھا فى األثر البيئى
النھائى لكل من العناصر النشطة الفردية .وكانت النتائج المقابلة للعام  2011وحدة تقليل  37مليون كجم
) وبما يعادل وفراً مقداره  ( %8.5فى استخدام المبيدات الحشرية وانخفاضاً مقداره  %22.8على
مقياس األثر البيئى ) بروكس وبارفوت  ، 2013،تحت النشر(.
سوف يكون لزيادة كفاءة استخدام المياة تـأثير كبيـر علـى الحفـاظ وتـوفير الميـاه علـى مـستوى العـالم ،
حالياً فإن  %70من استخدام المياه العذبه يستخدم الغراض الزراعـه علـى مـستوى العـالم ويفتقـد ھـذا
النھج الى االستدامه فى المستقبل وخاصه مع زيادة السكان بنسبه  %30وليصل عدد الـسكان المتوقـع
الى اكثر من  9مليـارات نـسمه وذلـك بحلـول عـام  . 2050مـن المتوقـع البـدء فـى تـسويق اول نبـات ذره
تكنوحيوى ھجـين والـذى يحمـل صـفات مقاومـة الجفـاف بحلـول عـام  2013وذلـك فـى الواليـات المتحـده
االمريكية  ،وايضاً من المتوقـع البـدء فـى تـسويق اول نبـات ذره تكنوحيـوى مقـاوم للجفـاف فـى المنـاطق
االستوائيه بحلول عام  2017فى دول جنـوب الـصحراء الكبـرى فـى افريقيـا  .مـن المتوقـع ان يكـون لـصفة
تحمل الجفاف التأثير االكبر على النظم المـستدامة فـى جميـع انحـاء العـالم ال سـيما فـى الـدول الناميـة
حيث يكون الجفاف اكثر قسوة ووضوحاً عن مثيله فى الدول الصناعية .
 المساعدة فى التخفيف من تغير المناخ والحد من الغازات المسببه لالحتباس الحرارى
تالقى االھتمامات الھامة والعاجلة عن البيئه تطبيقات مباشرة للمحاصيل التكنوحيوية  ،والتى تساھم
فى الحد من غازات االحتباس الحرارى كما تساعد فى التخفيف من تغير المناخ وذلك بطريقتين
رئيسيتين  .االولى تحقيق وفورات مستدامه فى انبعاث ثانى اكسيد الكربون عن طريق التقليل من
استخدام الوقود العضوي عن طريق التقليل من استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش وقد قدر
ھذا التوفير فى عام  2011بما يبلغ  1.9مليار كجم من ثانى اكسيد الكربون وھو ما يوازى ابعاد حوالى
 0.8مليون سيارة عن الطرق وتأتى ثانى ھذه الطرق عن طريق تنظيم حرث االرض عن طريق التقليل من
حرث األرض او عدم الحاجه اليه وھو ما سھلته المحاصيل التكنوحيويه المقاومه لمبيدات الحشائش.
ويأتى ذك بالنسبه لمحاصيل الغذاء واالعالف وااللياف والذى يؤدى بدورة الى توفير إضافى من انبعاثات
ثانى اكسيد الكربون قدر فى عام  2011بما يوازى  21.1مليار كجم من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون وھو
ما يوازى إبعاد  9.4مليون سيارة عن الطرق وھكذا فإنه فى عام  2011وحده فإن الوفورات الدائمه
واإلضافيه كانت تلك الناتجه عن تنحيه ما يوازى  23مليار كجم من ثانى اكسيد الكربون او ما يوازى ابعاد
 10.2مليون سيارة عن الطرق ) بروكسى وبارفوت  2013 ،تحت النشر ( .
باتت الحاجـه ملحـه لوجـود بـرامج سـريعه لتطـور اصـناف ھجـين يمكنھـا ان تتكيـف بـسھوله مـع الجفـاف
والفيضانات والتغيراات فى درجات الحرارة والتـى اصـبحت اكثـر انتـشاراً مـع مـا واجھـه العـالم مـن تغيـرات
ســريعه فــى الظــروف المناخيــه  ،ھنــاك العديــد مــن ادوات المحاصــيل التكنوحويــه والتــى تتــضمن زراعــه
االنسجه ،الوسائل التشخيصيه ،علم الجينوم  ،الواسمات الجزئيه لمساعدة األنتخـاب ) (MASوالمحاصـيل
التكنوحيويه نفسھا ويمكن استخدام ھذه االدوات جميعھا لـ "تسريع عمليـة التربيـة" وبالتـالى المـساعدة
فى التخفيف من االثار الناتجه عن تغير المناخ  .تسھم المحاصيل التكنوحيويه فعلياً فى الحد من انبعاثات
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ثانى اكسيد الكربون عن طريق استبعاد الحاجه الى حرث أجزاء كثيرة من االرض المزروعه وبالتـالى فإنھـا
تحافظ على التربه والرطوبه بصفه خاصه كما انھا تقلل من اسـتخدام المبيـدات الحـشريه وايـضاً تحـد مـن
انبعاثات ثانى اكسيد الكربون .
وخالصه القول فإن الخمسة محاور السابقه توضح جميعھا قدرة المحاصيل التكنوحيويـة علـى المـساھمة
فى االستدامة بطريقة كبيرة كما توضح مساھمتھا فى التخفيـف مكـن التحـديات الھائلـه المرتبطـه بتغيـر
المناخ واإلضـرار العـالمى كمـا ان ھنـاك العديـد مـن االحتمـاالت المـستقبلية الواعـدة  .يمكـن للمحاصـيل
التكنوحيويه زيادة انتاجيه المحاصيل وكـذلك الـدخل بـشكل كبيـر  ،وبالتـالى فإنھـا يمكـن ان تكـون محركـاَ
للنمو االقتصادى فى المناطق الريفية والـذى يمكـن ان يـسھم بـدورة فـى التخفيـف مـن حـدة الفقـر فـى
االماكن األكثر فقراً واالقل فى الموارد فى العالم .
تنظيم تداول المحاصيل التكنوحيوية
يعتبر عدم وجود نظـم تنظيميـه قائمـة علـى العلـم تراعـى التكلفـه مقابـل الوقـت ھـي العـائق الرئيـسى
العتماد تداول المحاصيل التكنوحيويه .
يتطلب االمن من الدول الناميه وجود نظم مسئولة وصارمة ولكنھا ليست مرھقه .من الجدير بالذكر انه
فى والية كاليفورنبا بالواليات المتحدة االمركية فإنه قد جائت نتيجه التصويت النھائيه بنسبه " % 53.7ال"
و" %46.3نعم" وذلك لاللتماس رقم ) (37الذى تقدمت به الوالية بشأن " مبادرة الزام وضع العالمات
المميزه لالغذية التكنوحيوية " وذلك فى  6نوفمبر . 2012
حاله المحاصيل التكنوحيوية التى تم الموافقة على تداولھا .
بينما قامت  28دوله بزراعة المحاصيل التكنوحوية تجارياً وذلك فى عام  ، 2012فإن  31دوله اخـرى ،ليـصل
مجموع الدول الى  ،59قد أعطت موافقات تنظيميه لتداول المحاصيل التكنوحبوبة بغـرض االسـتيراد كغـذاء
او كعلف وايضاً الموافقه على إطالقھا فى البيئة وذلك منذ عام  .1996تم إصدار عـدد إجمـالى يـصل الـى
 2.497موافقه تنظيميه تتضمن  25محصول تكنوحيوى و 319إصدار قد تم الموافقة على إصدارھا مـن قبـل
السلطات المختـصة وذلـك فـى  59بلـداً منھـا  1129لإلسـتخدام األدمـى " االسـتخدام المباشـر او فـي
الصناعة " 813 ،لالستخدام كعلف" مباشرة او فى الـصناعة " و 555لزراعتھـا او اطالقھـا فـى البيئـة  .مـن
الدول الـ  59التى اصدرت موافقتھا ،فإن الواليات المتحدة االمريكية كان لھا النصيب االكبر فـى اصـدار ھـذه
الموافقات ) (196يليھـا اليابـان ) ، (182كنـدا ) (131المكـسيك ) (122اسـتراليا ) (92كوريـا الجنوبيـه )(86
نيوزيالندا ) (81االتحاد االوروبى ) 67وھـى تتـضمن الموافقـات التـى انتھـت صـالحيتھا او تحـت التجديـد(،
الفلبين ) ،(64تايوان ) ،(52جنوب افريقيا ) .(49كان للذرة النصيب االكبر من الموافقـات )  121موافقـة فـى
 23دولة( يليه القطـن ) 48موافقـه فـى  19دولـة (  ،البطـاطس ) 31موافقـة فـى 10دول (  ،الكـانوال ) 30
موافقــة فــى  12دولــة ( ونبــات فــول الــصويا ) 22موافقــة فــى  24دولــة  .وقــد حــصد نبــات الــذرة المقــاوم
للحشائش  NK603اكبر عدد من الموافقات التنظيمية ) 50موافقه فى  22دوله  +دول األتحاد االوربي الــ
 (27يليه نبات فول الصويا المقاوم للحشائش ) (GST-40-3-2حصل على  48موافقة فـى  24دولـه  +دول
األتحاد االوربي الـ  ،27يليه نبات الذرة المقاوم للحشرات ) (MON810والذى حصل علـى  47موافقـة فـى
 22دوله  +دول األتحاد االوربي الـ  ،27يليه نبات القطن المقاوم للحشرات ) (MON 531والذى حصل على
 36موافقـة فـى  17دولـه  +دول األتحـاد االوربـي الــ  27ونبـات القطـن المقـاوم للحـشرات )(MON1445
والذى حصل على  31موافقة فى  14دوله  +دول األتحاد االوربي الـ .27
تقدر القيمه العالمية للبذور التكنوحيوية وحدھا اكثر من  15مليار دوالر امريكى عام 2012
تخطت القيمة النقديه للبذور التكنوحيوية وحدھا فـى العـام  2012الـى حـاجز الــ  15مليـار دوالر .اوضـحت
دراسة تم اجراؤھا فى عام  2011ان قيمة اكتشاف  ،تطوير والموافقات القانونية لمحصول صفه تكنوحيويـة
ھى ما يقارب  135مليون دوالر امريكي  .تم تقدير القيمة السوقية للمحاصيل التكنوحيوية فى عام 2012
بواسطة  Cropnosinبقيمة  14.84مليار ) وذلك ارتفاعاً من  13.35مليار فى عـام  2011ويمثـل ذلـك %23
من القيمة السوقية العالمية لحماية المحاصيل والتى تقدر بـ  64.62مليار دوالر أمريكى وحوالى  %35من
 34مبيار دوالر أمريكى تمثل القيمة التـسوقية لـسوق البـذور العالميـة  ,وتزيـد القيمـة التقديريـة العالميـة
لإليردات تسويق حصاد منتج المزراعة "المنتج النھائى " )حبوب التكنولوجيا الحيوية وغيرھا مـن المنتجـات
التى تم حصرھا( عشرة مرات أكبر عن قيمة البذور التكنوحيوية وحدھا .
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اآلفاق المستقبلية :
تعتبر اآلفاق المستقبلية حتى عام  2015وما بعده مشجعة ومن المتوقع قيام عدد من الدول النامية
بزراعة المحاصيل التكنوحيوية وذلك قبل عام  2015وعلى رأسھم عدد من الدول االسيوية مع تفاؤل حذر
بأن الدول االفريقية سوف تكون ممثل جيداً بين ھذه الدول .
ايضاً  :من المزمع زراعة أول نبات ذرة متحمل للجفاف فى امريكا الجنوبية فى عام  2013وفى افريقيا
بحلول عام  , 2017من المزمع ايضاً زراعة أول نبات فول صويا ذو صفات مجمعه لمقاومة مبيدات
الحشائش والحشرات فى البرازيل فى عام  2013وايضاً فإن من الممكن الموافقة على زراعة االرز
الذھبى فى الفلبين فى  2014/2013ويعتبر قصب السكر المتحمل للجفاف مرشحاً محتمال للزراعة فى
اندونسيا  ,وايضا فإن من المتوقع زراعة الذره التكنوحيوية فى الصين على مساحة محتملة تقدر بـ
30مليون ھكتار وعامة فإن لدى االرز التكنوحيوى إمكانيات ھائلة لفائدة مليار شخص فقير فى الدول التى
تعتمد علي األرز كغذاءاً رئيسياً فى اسيا وحدھا  .فى حين ال تملك المحاصيل التكنوحيوية عصاً سحرية ,
فإن لھا القدرة على تقديم مساھمة كبيرة فى تحقيق األھداف االنمائية لأللفية حتى عام  2015وذلك
بخفض الفقر الى النصف عن طريق تحقيق اإلستفادة الكبرى من انتاجية المحاصيل ،االمر الذى يمكن
تحقيقه عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ,مثال ذلك مشروع  WEMAالذى يتم دعمه فى
عدد من البالد النامية عن طريق جيل جديد من المؤسسات الخيرية مثل مؤسستى ھيشى وبوفيتا .
يسود المراقبون تفاؤل حذر بشأن المستقبل فى وجود مكاسب سنوية متواضعة وذلك بسبب ارتفاع
معدل بالفعل للمحاصيل التكنوحيوية بالنسبة لكافة المحاصيل الرئيسية فى جميع األسواق الكبري فى
كل من البلدان النامية والصناعية .
الجفاف فى الواليات المتحدة االمريكية فى عام 2012
ضربت أسوأ موجة من الجفاف تشھدھا الواليات المتحـدة األمريكيـة منـذ  50عامـاً عـام  .2012وقـد قـدرت
النتائج ان الجفاف قد آثر على  26والية من الـ  52والية وغطى  %55مـن مـساحة األراضـى فـى الواليـات
المتحدة على األقل وھو ما يقرب من مليار ھكتار .وعلى سبيل المقارنة فإن اكثر العواصف الترابية الجافـة
فى عام  1934قد غطت حوالى  %80من مساحة الواليات المتحـدة االمريكيـة  ,وبنھايـة يوليـو  2012فـإن
الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة قد القت بظاللھـا علـى اكثـر مـن  1000مقاطعـة فـى  29واليـة وقـد تـم
اعتبارھا مقاطعات كوارث طبيعية من قبل وزارة الزراعة االمريكية  ,وبحلول يوليو  2012وبإعتبـار العـام عامـاً
متوسطاً  ,فإن  %38من محصول الذره االمريكـى كـان قـد اصـبح تـصنيفه بالفعـل فقيـراً وكـذلك  %30مـن
محصول فول الصويا واذا ما وضعنا فـى االعتبـار أن محـصول الـذره ھـو المحـصول االھـم بالنـسبة للواليـات
المتحدة األمريكية بقيمة تقديرية تصل الى  76.5مليار فى عام  ,2011فـإن مـن المتوقـع أن تكـون خـسائر
 2012ھائلة .
وقد بلغت الخسائر فى والية تكساس وحدھا ما يزيد عن  7.6مليار دوالر أمريكى ومن المتوقع أن تكون
الخسائر النھائية لموجة الجفاف فى عام  2012اكثر من ذلك بكثير .وبالتبعية ،فإن من المتوقع أن توثر
موجة الجفاف فى الواليات المتحدة االمريكية على االسعار العالمية للذرة وفول الصويا تاثيراً معنوياً حيث
تمثل صادرات الواليات المتحدة االمريكية  %53و  %43من إجمالى الصادرات العالمية للذرة وفول الصويا
على التوالى ولكنه يبعث عن التفأول ان اإلمدادات العالمية لمحصول اآلرز والقمح كانت وفيرة نسبياً فى
عام  2012واألمل أن ذلك سوف يحول دون تصعيد واسع السعار السلع األساسية كما كان الحال فى
منتصف  . 2008يعتبر نبات الذرة ھو األكثر تعريضاً الرتفاع االسعار بالمقارنة مع فول الصويا وذلك بسبب
تزايد الطلب على الذرة فى الواليات المتحدة االمريكية حيث يستخدم كوقود حيوى .
إقترحت التقديرات االولية فى يوليـو  , 2012ان تكـون الخـسائر الناتجـة عـن موجـة الجفـاف فـى الواليـات
المتحدة االمريكية بالنسبة لنبات الذرة وفول الـصويا  %30ولكـن التقـديرات النھائيـة التـى يمكـن االعتمـاد
عليھا لم تكن متاحة حتـى وقـت الحـق .تـشير بعـض مـن النتـائج األخيـرة أنـه مقارنـة بالعـام  2011فـإن
متوسط االنتاجية لعام  2012سوف يقل بنسبة  %21بالنسبة للذرة وبنـسبة  %12لفـول الـصويا  .وتـشير
التقديرات المبدئية من قبل وزارة الزراعة االمريكية أن موجة الجفاف التـى شـھدتھا الـبالد فـى عـام 2012
سوف تؤدى إلى رفع أسعار الغذاء بنسبة  3إلى  %4فى عام  2013مع رفع أسعار اللحـوم بنـسبة تتـراوح
بين  4الي .%5
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نشر اول نبات ذرة مقاوم للجفاف فى الواليات المتحدة االمريكية فى عام 2013
تعتبر صفة تحمل الجفاف ھي الصفة االكثـر أھميـة والتـى مـن المتوقـع تـسوقيھا فـى العقـد الثـانى مـن
تسويق المحاصيل التكنوحيوية  2006 ,الى  2015وما بعدھا حيث أن يعد  ،حتى االن  ,القيد األكثر أھميـة
لزيــادة انتاجيــة المحاصــيل فــى جميــع انحــاء العــالم  .ســوف يــتم إطــالق اول نبــات ذرة متحمــل للجفــاف
للتسويق من قبل شركة مونـساتو ومؤسـسة باسـف فـى الواليـات المتحـدة االمريكيـة عـام  .2013ومـن
الجدير بالذكر ان نفس التقنية  ,وقد تم اھداؤھا مـن قبـل مطوريھـا ،شـركة مونـسانتو ومؤسـسة باسـف،
الى مؤسسة  WEMAوھى مؤسسة شراكة بين القطـاعين الخـاص والعـام والتـى تأمـل فـى اطـالق أول
نبات ذرة تكنوحيوى بحلول مطلع العام  2017فى جنوب الصحراء األفريقية حيث الحاجة األكبـر إلـى نباتـات
تتحمل الجفاف .
أستعراض عالمى لصفة تحمل الجفاف :
نظراً للحاجة الملحة لصفة تحمل الجفاف ،فقد دعت مؤسسة الـ  ISAAAد .جريج إدميدز الرئيس الـسابق
لبرنامج "الذرة المتخملة للجفاف" فى المركز الدولى لتحسين الذرة والقمح ) ، (CIMMYTللمساھمة فى
إعطاء لمحة عالمية عن صفة تحمـل الجفـاف فـى الـذرة بإسـتخدام الطـرق التقليديـة وتلـك الناشـئة عـن
استخدام المحاصيل التكنوحيوية وذلك بالنسبة لكل من القطـاع العـام والقطـاع الخـاص  ,وايـضاً لمناقـشة
اآلفاق المستقبلية المتوقعة على المدى القريـب ,والمتوسـط ,والبعيـد .يتـضمن مـساھمة الـدكتور جـريج
"مدى التقدم فى التوصل الى وتقديم صفة تحمل الجفاف فى نبات الذرة  -آخر مانشر" والمدعم بفھـارس
تفصلية متضمن فى النسخة الكاملة من الموجز وكذلك فصل تقديمى إللقاء الضوء على األھمية العالميـة
لصفة تحمل الجفاف وھى الصفة التى اليوجد محصول او مزارع فى العالم يمكنه أن ان يستغني عنھا .
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