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  ٢٠١٣ وراثياً لعام/المحورة التكنولوجيا الحيويةبالمحاصيل المنتجة لمي لتسويق االوضع الع

  &يف جيمسك : بقلم
  ISAAAـ مجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ل الفخري رئيسالمؤسس و

   EBICمصر  –بالتعاون مع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 

  ، نورمان بورلوغ،ھداة الي الحاصل علي جائزة نوبل للس&م الراحلم

  ٢٠١٤مارس  ٢٥، في الذكرى المئوية لمي&ده، ISAAA ھيئة الـ راعيومؤسس 

  

  ٢٠١٣ /المحورة وراثياً لعاممحاصيل التكنوحيويةالحقائق العشر حول أھم 

 
تم  .لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية حھو العام الثامن عشر على التوالى للتسويق الناج ٢٠١٣يعتبر العام : الحقيقة ا@ولي

لمزروعة بمحاصيل التكنولوجيا الحيوية كل عام اتزايدت المساحة  .١٩٩٦المحاصيل التكنوحيوية للمرة اولي في عام تسويق 
، مما يعكس ا1مان والثقة لدى م.يين المزارعين والذى عاماً  ١٢لمدة متضاعفة معدت نمو بو ،٢٠١٣وحتى  ١٩٩٦ما بين 

منذ بدء زراعتھا ، فوبشكل ملحوظيبتعدون بطبعھم عن المخاطر فى جميع أنحاء العالم، فى كل من البلدان النامية والصناعية. 
ا يوازي أكثر من مھكتار وب ارملي ١٫٥تصل الي حوالي غير مسبوقة  مساحة تراكميةفقد تم بنجاح زراعة ، ١٩٩٦فى عام 

   .% من مساحة اليابسة بالويات التحدة امريكية او الصين٥٠

 مليDون ھكتDار ١٫٧ ضDعفاً وذلDك مDن ١٠٠زيادة المساحة المنزرعة بمحاصيل التكنولوجيا الحيوية بDأكثر مDن  الحقيقة الثانية:
التكنولوجيCا اDكثCر للمحاصCيل ويجعCل ھCذا التكنولوجيCا الحيويCة  .٢٠١٣مليDون ھكتDار فDى عDام  ١٧٥إلى أكثر من  ١٩٩٦فى 

المساحة المنزرعة بمحاصيل التكنولوجيا الحيوية فى عام  زايدتماتقدمه من فوائد. ت –اعتماداً فى اDونه اDخيرة والسبب بسيط 
مCن المتوقCع أن نحصCل علCى ومCن المھCم م.حظCة أنCه  %.٣نمو سCنوية تصCل إلCى  معدلمليون ھكتار، وب ٥بما يوازى  ٢٠١٣
معCدل  الوصCول الCي مCع إسCتمرار إعتمCاد ھCذه التكنولوجيCا ويرجCع ذلCك إلCىفي السنوات القادمCة نمو سنوية أكثر تواضعاً  معدل

Dعتماد ا%) وذلCك بالنسCبة لمحاصCيل التكنولوجيCا الحيويCة الرئيسCية، ممCا يتCرك مسCاحة ضCئيلة أو ١٠٠ – ٩٠مثCال بالفعCل (ا
 .لزيادة النسبةمعدومة 

الCدول السCبع وعشCرين والتCى  بCين مCن  .ةدسكذات الصفات المو تكنوحيويةزراع المحاصيل التعدد الب&د التى الحقيقة الثالثة: 
دولCة كانCت مCن الCدول الناميCة بينمCا كانCت الCدول الثمCان  ١٩ فCإن ٢٠١٣اعتمدت زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية فCى عCام 
  %.٢٧مليون ھكتار أو مايوازى  ٤٧٫١ ةدسمكالباقيه دوً صناعية واحتلت المساحة المنزرعة بصفات 

لDك للسنه الثانية على التوالى، فإن الدول الناميه زرعت مساحة أكبر من محاصيل التكنولوجيDا الحيويDة عDن ت الحقيقة الرابعة:
مليCون ھكتCار)  ٩٤% (٥٤من الم.حظ أن الدول النامية قد زرعت ما يزيد عن  .٢٠١٣التى زرعتھا الدول الصناعية فى عام 

 ٨١% (٤٦وبذلك فCإن الCدول الصCناعية تكCون قCد زرعCت مCايوازى  ٢٠١٣فى عام  اً عالمي حيوية المنزرعةمن محاصيل التكنو
  بين القطاع العام والخاص فى عدد من الدول منھا البرازيل، بنج.ديش واندونسيا . ناجحة مليون ھكتار). تم اعتماد شراكات

 مليCون مCزارع ١٨ تCم تسCجيل ٢٠١٣في عCام  .عدد المزارعين الذين يعتمدون زراعة محاصيل التكنوحيوي الحقيقة الخامسة:
وبشCكل ملحCوظ فCإن أكثCر   –٢٠١٢العCام مليCون مCزارع عCن  ٠٫٧ وذلك بزيادة قدرھا، حيويةتكنويعتمدون زراعة المحاصيل ال

. يعتبر المزارعون موارد المحدودة فى الدول الناميةالمزارعين ذوى ال صغار مليون كانوا من ١٦٫٥ % أو ما يزيد عن٩٠من 
مليCار  ١٫٥ الزراعCة فCى تصCرسادة تقدير المخاطر ومن يھدفون إلى تحسين اWنتاجية من خ.ل التكثيف المسCتدام للزراعCة (حُ 

مليCون مCن  ٧٫٥ . إختCار عCدد قياسCى يصCل الCى)ھكتار من اDراضى الزراعية، وبذلك يتم انقاذ الغابات والتنCوع البيولCوجى بھCا
المقCCاوم  Btـ مليCون ھكتCار مCCن القطCن الC ١٥مليCون آخCرين فCCى الھنCد، زراعCة أكثCر مCCن  ٧٫٣ صCغار المCزارعين فCى الصCCين و

ن صCغار مC ٤٠٠٠٠٠ . وأيضCاً اسCتفاد مCا يقCرب مCن ٢٠١٣، وذلك بسبب الفوائد الكبيرة التى يوفرھا وذلCك فCى عCام للحشرات
  .تكنوحيويةالمزارعين فى الفلبيين من زراعة الذرة ال

ول نشر أول ذرة معدلDة وراثيDاً لتحمDل الجفDاف وفD –محاصيل التكنوحيوية الدول الخمس اNولى فى زراعة  الحقيقة السادسة:
 اً بلCدصCدارتھا كالويCات المتحCدة واصCلت  .(تحمل مبيدات الحشائش/مقاومة الحشDرات) HT/IR كدسةالصويا ذو الصفات الم

جميCع  مCن بCين% ٩٠اد يصل الى مليون ھكتار وبمتوسط اعتم ٧٠٫١ فى زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية بزراعتھا  ةرائد



  ٢٠١٣أھم الحقائق العشر حول محاصيل التكنولوجيا الحيوية فى عام 

  

مCن المCزارعين  ٢٠٠٠ذرة معدل وراثياً لتحمل الجفاف قCد تCم زراعتCه بواسCطة  واDھم من ذلك، فإن أول محصول .المحاصيل
ھكتار. وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية واستمرت للسنه الخامسة على التوالى فى كونھا  ٥٠٠٠٠ اDمريكيين على ما يزيد عن

المعدلة وراثياً بمعدل أكبر مCن أى دولCة أخCرى ى وذلك بزيادتھا المساحة المنزرعة بالمحاصيل ممحرك النمو على الصعيد العال
لتصل الى مسCاحة منزرعCة  ،٢٠١٢% عن العام ١٠مليون ھكتار وبزيادة قدرھا  ٣٫٧ وذلك بتسجيلھا زيادة رائعة تصل الى –
وذلCك بCرقم  HT/IR ةدسCمكمليون ھكتار. كما زرعت البرازيCل أيضCاً أول نبCات فCول صCويا معCدل وراثيCاً بصCفات  ٤٠٫٣ الي
.  تCم تسCويقهقCد  محليCاً  نCتجالم ايضCاً فCإن نبCات الفCول المعCدل وراثيCاً لمقاومCة الفيروسCاتو مليCون ھكتCار، ٢٫٢ ياسى يصCل الCىق

مليون  ١١ا وذلك بزراعتھا دمليون ھكتار. أتت الھند رابعاً على حساب كن ٢٤٫٤ واحتفظت اDرجنتين بالمركز الثالث بزراعتھا
مليCون  ١٠٫٨ . واحتلCت كنCدا المركCز الخCامس بزراعتھCا%٩٥وذلCك بنسCبة اعتمCاد تصCل الCى  ھكتار من القطن المعCدل وراثيCاً 

وفى العام  .%٩٦عال وصل الى  ھكتار وذلك على حساب تقليص المساحة المنزرعة من الكانوً ولكنھا احتفظت بمعدل اعتماد
، صCCلب للنمCCو فCCى أسCCاس واسCCع رممCCا يCCوف مليCCون ھكتCCار ١٠، فCCإن كCCل مCCن الCCدول الخمCCس اDوائCCل قCCد زرعCCوا أكثCCر مCCن ٢٠١٣

  المستقبل.

اسCCتمرت القCCارة اDفريقيCCة فCCى تحقيCCق تقCCدم فCCى زراعCCة محاصCCيل  .حالDDة محاصDDيل التكنوحيويDDة فDDى أفريقيDDا الحقيقDDة السDDابعة:
زادت كCل مCن جنوب أفريقيا من محاصيل التكنولوجيا الحيوية كثر من عقCد مCن الزمCان. ستفادة إالتكنولوجيا الحيوية وذلك مع 

% علCى التCوالى فCى عCام ٣٠٠% و  ٥٠بوركينا فاسووالسودان من المساحة المنزرعة بالقطن بنسبة مثيرة ل[عجاب تصل إلى 
اميرون ومصر وغانا وكينيا وماوى ونيجيريا وأواغندا) تجارباً ميدانية كخطوة قبCل اDخيCرة ك.  أجريت سبعة بلدان ( ال٢٠١٣

مCن المقCرر أن يسCلم أول  WEMA. والحدث اDكثر أھمية فCإن مشCروع محاصيل التكنولوجيا الحيويةسويق قبل الموافقة على ت
ومناسبة من حيث  قائمة علي أسس علمية . يمثل غياب نظم تنظيمية فعالة٢٠١٧نبات ذرة مقاوم للجفاف فى افريقيا بحلول العام 

مسCئولة وصCارمة وغيCر  قCوانينالتكلفة العائق الرئيسى فى اعتماد محاصيل التكنوحيوية فى افريقيا . وبات من المطلCوب وجCود 
  مرھقه وخاصة بالنسبة للبلدان النامية الصغيرة والفقيرة.

ھكتCار مCن محصCول الCذرة  ١٤٨٫١٣ زرعCت خمسCة دول  .حالة محاصDيل التكنوحيويDة فDى الDدول اNوروبيDةالحقيقة الثامنة: 
ھكتCار مCن نبCات  ١٣٦٫٩٦٢ . واستمرت اسبانيا فى المقدمة بزراعتھا٢٠١٢% عن العام ١٥المعدل وراثياً وذلك بارتفاع قدره 

  .٢٠١٣% فى عام ٣١وبنسبة اعتماد قياسية تصل الى  ٢٠١٢% عن العام ١٨وبزيادة قدرھا  Btقاوم للحشرات رة المذال

وحتCCى  ١٩٩٦سCاھمت محاصCCيل التكنولوجيCCا الحيويCة منCCذ عCCام  لمنDDافع التDى تقDDدمھا محاصDDيل التكنوحيويDDة.ا التاسDDعة:الحقيقDة 
مليCار دور  ١١٦٫٩ زيCادة إنتاجيCة المحاصCيل بمCا قيمتCه :فى ا1من الغذائى واستدامه وتغيCر البيئCة/المناخ عCن طريCق ٢٠١٢

وحCده فإنھCا قCد  ٢٠١٢، فCى عCام مليCون كيلCو جCرام مCن المبيCدات ٤٩٧ اسCتخدام ، مCن خC.ل تCوفيرأفضCل يئةأمريكى، وتوفير ب
عCCن  سCCيارة مليCCون ١١٫٨ مليCCار كيلCCو جCCرام أو بمCCا يعCCادل إبعCCاد ٢٦٫٧ بنسCCبة تصCCل إلCCى CO2سCCاھمت فCCى الحCCد مCCن انبعاثCCات 

من ا1راضCى بCين مليون ھكتار  ١٢٣فير والطريق لمدة سنه واحدة، وأيضاً ساھمت فى المحافظة على التنوع البيئى من خ.ل ت
مليون مCن صCغار الCزارعين وأسCرھم وبمجمCوع كلCى  ١٦٫٥ ، وساھمت فى تخفيف حدة الفقر 1كثر من٢٠١٢و  ١٩٩٦عامى 
رورية ولكنھCا ضCأن محاصCيل التكنولوجيCا الحيويCة  .من أكثر النCاس فقCراً فCى العCالممليون شخص والذين ھم بعض  ٦٥يساوى 

أن التCCزام بالممارسCCات الزراعيCCة الجيCCدة مثCCل التنCCاوب وإدارة المقاومCCة ھCCو أمCCر ضCCرورى لمحاصCCيل ليسCCت حCC.ً سCCحرياً كمCCا 
  .التكنولوجيا الحيوية كما ھى بالنسبة للمحاصيل التقليدية.

التبنCى تفائCل حCذر مCع تCوفير مكاسCب سCنوية أكثCر تواضCعاً وذلCك نظCراً رتفCاع معCدت  .المسDتقبلية قاRفDا الحقيقة العاشرة:
فى كل من البلCدان الناميCة والصCناعية.   كبريأو أكثر) بالنسبة لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية الرئيسية فى اسواق ال ٩٠بالفعل (

مCع وجCود خطCط مسCتقبلية  ٢٠١٣وافقت كل من بنج.ديش واندونيسيا وبنما على زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية فCى عCام 
  . ٢٠١٤للتسويق فى عام 

  

 محاصيل التكنوحيوية تقديرالمساحات المنزرعة بيتم . والخاص العام القطاع مؤسسات من مدعمة للربح، ھادفة غير منظمة ھي ISAAAالـ منظمة 
عن على تفاصيل يمكن اتط.ع مدرجة في المحاصيل. المرة واحدة، بغض النظر عن عدد الصفات يتم حسابھا  ISAAAالمنشورة في مطبوعات الـ 

 من ،٤٤" ٢٠١٢ عام :المعدلة وراثياً  / التكنوحيوية للمحاصيل العالمي لتسويق الوضع" الكامل٤٤في الموجز التنفيذي في  ملخص المراجع المدرجة 
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