لمزيد من المعلومات برجاء االتصال :
مولي الستوفيشيا
713-513-9524

http://www.e‐bic.net

mollie.lastovica@fleishman.com

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ-ﻣﺼﺮ

أستمرار النمو في تسويق محاصيل التكنوحيوية ،فوائد جديدة في عام ،2014
زيادة المساحة المنزرعة عالميا ً بمايقدر بـ  6مليون ھكتار
الموافقات علي تسويق الباذنجان والبطاطس تستھدف المستھلك في المقام االول
بكين )تاريخ( .في عام  ،2014بلغت المساحة المنزرعة بمحاصيل التكنوحيوية رقما ً قياسيا ً يقدر بنحو  181،5مليون ھكتار من المحاصيل
التكنوحيوية عالميا ً ،وذلك بزيادة قدرھا أكثر من ستة ماليين ھكتار عن تلك التي تم زراعتھا في عام  ،2013وفقا لتقرير صدر اليوم عن
الھيئة الدولية لحيازة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ) .(ISAAAوذلك بعد إضافة بنجالديش ،ليصل الي ما مجموعه  28دولة
تزرع محاصيالً تكنوحيوية خالل ھذا العام .تمثل الدول العشرين النامية والدول الثمانية الصناعية التي تزرع المحاصيل التكنوحيوية ما
يزيد عن  %60إجمالي سكان العالم.
والمساحة المنزرعة المتراكمة من محاصيل معدلة وراثيا التي تزرع في  2014-1996يساوي ،تقريبا ،أكثر من  80في المئة من مجموع
كتلة األرض من الصين
"إن المساحة التراكمية المنزرعة من محاصيل التكنوحيوية التي ُزرعت خالل الفترة ُ 2014-1996تمثل أكثر من  %80علي وجه
التقريب من إجمالي مساحة الصين" صرح بذلك كاليف جيمس ،مؤسس والرئيس الفخري لھيئة الـ  ، ISAAAوالذي اضاف "إن المساحة
العالمية المنزرعة بالمحاصيل التكنوحيوية قد إزادت أكثر من مئة ضعف منذ بدء زراعتھا للمرة األولى" .
منذ عام  ،1996قد تمت الموافقة على أعتماد وتسويق أكثر من عشر من محاصيل الغذائية واأللياف التكنوحيوية حول العالم .وھي تتضمن
مجموعة من السلع الرئيسية مثل الذرة وفول الصويا والقطن ،والفواكه والخضروات مثل البابايا ،والباذنجان ،ومؤخرا ،البطاطا .تستھدف
ھذه السمات في المحاصيل عدد من القضايا المشتركة التي تؤثر على المنافع التي تقدمھا المحاصيل للمستھلك وكذلك علي إنتاجية
للمزارعين ،متضمنة تحمل الجفاف ،ومقاومة الحشرات واألمراض ،وتحمل مبيدات الحشائش وكذلك إرتفاع مستوي المادة الغذائية وكفاءة
الغذاء .تساھم المحاصيل التكنوحيوية في إيجاد حلول الستدامة االنتاجية العالية لمحاصيل وتوفر استجابات مرنة لتحديات تغير المناخ.
ووفقا للتقرير ،فإن الواليات المتحدة ال تزال الرائدة بانتاجھا حوالي  71.1مليون ھكتار .إرفاعا ً بـ  3ماليين ھكتار  -بمعدل نمو يعادل
أربعة في المئة  -عن العام  ،2013وسجلت الواليات المتحدة أعلي زيادة علي مدار العام ،متجاوزا البرازيل ،التي سجلت أعلى زيادة
سنوية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وألقي التقرير أيضا الضوء علي الفوائد الرئيسية للتكنولوجيا الحيوية ،بما في ذلك العمل علي التخفيف من وطأة الفقر والجوع وذلك من
خالل زيادة دخل صغار المزارعين الذين يفتقرون إلى الموارد ويكرھون المخاطرة ،حول العالم .أظھر الموجز معلومات عن الوضع
العالمي عن الفترة من  2013-1996أن محاصيل التكنوحيوية قد ادت إلى زيادة اإلنتاجية تبلغ قيمتھا مبلغ  133مليار دوالر ،إنخفض
ايتخدام المبيدات في الفترة من  1996إلى  2012بشكل ملحوظ بما يقرب من توفير  500مليون كيلوجرام من المادة الفعالة .وفي عام
 2013وحده ،فإن زراعة ھذه المحاصيل قد ادت الي إنخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يعادل إبعاد  12.4مليون سياراة عن الطريق
لمدة سنة واحدة.
تتفق ھذه النتائج مع التحليل التجمعي الصرام  ،والذي أجراه خبراء االقتصاد األلماني ،كالمبير وكويم ) ،(2014الذي خلُصوا إلى أن تقنية
التكنولوجيا للكائنات المحورة  ،GMفي المتوسط ،قد خفضت من استخدام المبيدات الكيماوية بنسبة  37في المئة ،كما زادت إنتاجية
المحاصيل الزراعية بنسبة  22في المئة ،وكما زادت صافي أرباح المزارعين  68في المئة خالل فترة العشرين عاما ً والتي امتدت من سنة
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وافق واحدة من أصغر وأفقر الدول في العالم ،بنجالديش ،علي إعتماد تسويق الباذنجان التكنوحيوي لمقاومة الحشرات  Btوذلك في أكتوبر
 .2013وبدأ تسويق بعد ما بقل عن  100يوما من الموافقة في يناير  2014عندما زرع  120مزارعا ً  12ھكتارا من المحاصيل
التكنوحيوية على مدار السنة .إن الباذنجان التكنوحيوي ال يقدم فقط مزايا مالية للمزارعين الفقيري الموارد في البالد ،ولكنه أيضا قلل بشكل
كبير من تعرض المزارع للمبيدات على المحاصيل الغذائية بنسبة  70الى  90في المئة.
ً
تماما ،علي تسويق الباذنجان التكنوحيوي في بنجالديش إلى قوة اإلرادة السياسية
"إنما تعود الموافقة ،والتي جاءت في الوقت المناسب
والدعم من الحكومة" ،وقال جيمس" .إن ھذا يضع األساس كنموذج للنجاح ،دول اخري فقيرة وصغيرة األخرى للتطبيق السريع واالستفادة
من محاصيل التكنوحيوية".
أكدت حالة بنجالديش في عام  2014على قيمة ونجاحات الشراكات بين القطاعين العام والخاص .إن صفة المقاومة للحشرات  Btفي
الباذنجان ،وھو واحدة من أھم الخضروات ذات القيمة الغذائية والھامة في بنجالديش – كان قد تم التبرع بھا ماھيكو  ،Mahycoوھي
شركة ھندية.
"إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تزيد من إحتمالية توفير محاصيل التكنوحيوية التي تم الموافقة عليھا في الوقت المناسب الي
مستوى المزرعة" قال جيمس" .انھا سوف تبقي أساسية لألعوام القادمة".
إن مشروع إنتاج الذرة ذات كفاءة إلستخدام المياه من اجل أفريقيا ) (WEMAھو مثال آخر على العمل النتاتج من الشراكة بين القطاعين
العام والخاص .ابتداء من عام  ،2017فإنه من المقرر ان تتسلم بعض الدول األفريقية المختارة أول نباتات ذرة تكنوحيوية متحملة للجفاف،
والذرة من المواد الغذائية األساسية التي يعتمد علٮھا أكثر من  300مليون من فقراء أفريقيا .تعتبر الصنف المتحمل للجفاف المنتجة
بالتكنولوجيا الحيوية ھو نفس الصنف  DroughtGardTMالمستخدم في الواليات المتحدة ،والذي زادت المساحة  5.5ضعف في
الھكتارات المزروعة من عام  2013إلى عام  .2014و يدل ھذا على قبول المزارع الواضح للذرة التكنوحيوية المتحملة للجفاف.
موافقات جديدة علي تسويق المحاصيل التكنوحيوية تتناول اھتمامات المستھلكين
في الواليات المتحدة ،تم منح الموافقة على تسويق البطاطس إنات  InnateTMفي نوفمبر  .2014وتتميز البطاطس إنات بإنتاجية اقل من
مادة األكريالميد ،وھي مادة محتملة إلحداث السرطان ،تنتج عندما يتم طھي البطاطس في درجات حرارة عالية .وعالوة على ذلك ،فإنه
يُزيد من رضا المستھلكين حيث انه بقلل من فقدان  40في المئة مع البطاطس حيث انھا لن يتغير لونھا عند التقشير ولديھا مناطق منبعجة
أقل .وھذه الصفات يكون لھا تأثير ملموس على األمن الغذائي وذلك مع استمرار فقد الطعام ،بوصفته عامالً ھاما ً في مناقشة كيفية إطعام
 9.6مليار شخص في عام  2050وحوالي  11مليار نسمة في عام .2100
تمثل البطاطس رابع أھم غذاء أساسي في العالم .وعلى ھذا النحو ،يُبذل جھد مستمر لتحسين البطاطس وتقليل الخسائر في اإلنتاجية الناجمة
عن األمراض والحشرات والحشائش الضارة ،وغيرھا من معوقات.
المقاومة القائمة على التكنولوجيا الحيوية لمرض اللفحة المتأخرة الفطري ،وھو أھم األمراض التي تصيب البطاطس في العالم ،يُجري
إختبارھا بالفعل حقليا ً في بنجالديش والھند واندونيسيا .ومن الجدير بالذكر ان مرض اللفحة المتأخرة تسببت في حدوث مجاعة غي ايرلندا
عام  ،1845االمر الذي كان نتبجته وفاة مليون شخص .كذلك فإن التكنولوجيا الحيوية لمفاومة األمراض الفيروسية وخنفساء كولورادو،
اھم اآلفات الحشرية ،متاحة بالفعل ،ولكن استخدامھا لم ينتشر بعد.
حالة تسويق المحاصيل التكنوحيوية في آسيا
في آسيا ،استمرت الصين والھند في الريادة للبلدان النامية التي أعتمدت زراعة المحاصيل التكنوحيوية وذلك بزراعتھا  3.9مليون ھكتار
و 11.6مليون ھكتار في عام  ،2014على التوالي.
ارتفع معدل اعتماد القطن المعدل في الصين من  90إلى  93في المئة في عام  ،2014بينما زادت زراعة البابايا المقاومة للفيروسات بما
يقرب من  50في المئة .استمر أكثر من  7ماليين من صغار المزارعين في االستفادة من محاصيل التكنوحيوية ،وتشير أحدث البيانات
االقتصادية المتاحة ان مزارعين آسيا قد ربحوا ما يزيد عن  16.2مليار دوالر منذ تطبيق التكنولوجيا الحيوية في عام .1996
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ووفقا للتقرير ،فإن الھند قد زرعت رقما ً قياسيا ً يصل الي  11.6مليون ھكتار من القطن التكنوحيوي المقاوم للحشرات  Btوبمعدل اعتماد
 95في المئة .ويقدر خبراء االقتصاد البريطانين بروكس وبارفوت أن الھند قد عززت دخل المزارع من خالل زراعة القطن التكنوحيوي
 Btبما يصل الي  2.1مليار دوالر أمريكي في عام  2013وحده.
منحت البلدان النامية فيتنام واندونيسيا الموافقة على تسويق المحاصيل التكنوحيوي وذلك اعتباراً من عام  .2015ويشمل ھذا عديد من
ھجن الذرة التكنوحيوي لالستيراد والزراعة في فيتنام ونبات قصب السكر المتحمل للجفاف للزراعة كمحصول غذائي في إندونيسيا.
استمر النمو في إعتماد المحاصيل التكنوحيوي في أفريقيا وأمريكا الالتينية
يزراعتھا  2.7مليون ھكتار في عام  ،2014فإن جنوب أفريقيا تصنف الدولة الرائدة من بين الدول النامية التي تزرع المحاصيل
التكنوحيوي في أفريقيا .زادت السودان من المساحة المنزرعة بالقطن  Btالتكنوحيوي بنسبة تصل الي  50في المئة في عام  2014وقامت
عدد من الدول األفريقية تتضمن الكاميرون ومصر وغانا وكينيا ومالوي ونيجيريا وأوغندا إجراء التجارب الحقلية على عدد من
المحاصيل والتي تستھدف صالح الفقراء بما في ذلك المحاصيل الغذاء األرز والذرة والقمح والذرة الرفيعة ،والموز والكسافا والبطاطا
الحلوة.
ويمكن لھذه المحاصيل ان تسھم في تحقيق المرونة واالستدامة في مواجھة التحديات الجديدة الناشئة من تغير المناخ.
في أمريكا الالتينية ،جاءت البرازيل في المرتبة الثانية ،بعد الواليات المتحدة االمريكية ،وذلك بالنسبة للدول التي زرعت المحاصيل
التكنوحيوي في عام  .2014وذلك بزراعتھا  42.2مليون ھكتار ،وھو ما يمثل زيادة قدرھا  ٪5عن عام .2013
تأثير محاصيل التكنولوجيا الحيوية علي األمن الغذائي واالستدامة والبيئة
في االعوام من  1996وحتي  ،2013فإن استخدام المحاصيل التكنوحيوية زاد إنتاجية المحاصيل بنسبة تقدر بحوالي  133مليار دوالر
أمريكي .كما ساعد علي التخفيف من حدة الفقر ألكثر من  16.5مليون من صغار المزارعين وأسرھم –أكثر من  65مليون شخص ،بشكل
إجمالي – وھم بعض من أكثر الناس فقراً في العالم؛ كما خفض من األثر البيئي علي إنتاج األلياف الغذاء وعن طريق الحد من استخدام
المبيدات وزيادة الحفاظ علي األراضي الزراعية وكذلك الحد من انبعاثات .CO2
وطبقا ُ لبروكس وبارفوت ،فان لو لم يتم إنتاج الـ  441مليون طن إضافية من الغذاء والعلف واأللياف التي انتجھا محاصيل التكنوحيوية في
الفترة من  1996وحتي  ،2013فإنه كان سوف يستوجب إنتاج  132مليون ھكتار اضافية من المحاصيل التقليدية للحصول علي نفس
اإلنتاجية .وھذه الزيادة المطلوبة في ھكتارات االراضي الزراعية كانت ستؤثر تآثيراً سلبيا ً على التنوع البيولوجي والبيئة نظرا للطلب
المتزايد علي االراضي المزروعة.
من خالل األرقام
• واصلت الواليات المتحدة كونھا الدولة الرائدة وذلك بزراعتھا  73.1مليون ھكتار ،وبنسبة زيادة سنوية تقدر بـ  4في المئة ،أي ما يعادل
 3ماليين ھكتار.
• جاءت المرتبة البرازيل في المرتبة الثانية للعام السادس على التوالي ،وزيادة المساحة المنزرعة بـ  1.9مليون ھكتار عن عام .2013
• احتفظ األرجنتين بالمركز الثالث بزراعتھا  24.3مليون ھكتار.
• سجلت كل من الھند وكندا زراعة  11.6مليون ھكتار .وصل معدل االعتماد بالنسبة للھند  95في المئة للقطن التكنوحيوية .زادت نسبة
المساحة المنزرعة بالكانوال وفول الصويا بدرجة ملحوظ في كندا.
لمزيد من المعلومات أو الحصول علي الموجز التنفيذي ،برجاء زيارة www.isaaa.org

حول :ISAAA

الھيئة الدولية لحيازة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ) ،(ISAAAھي منظمة غير ھادفة للربح لديھا شبكة دولية من المراكز تھدف
إلى المساھمة في التخفيف من وطأة الجوع والفقر عن طريق تبادل المعرفة حول محاصيل التكنوحيوية والتطبيقات .كاليف جيمس،
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الرئيس الفخري ومؤسس  ،ISAAAعاش و /أو عمل على مدى السنوات الـ  30الماضية في البلدان النامية في آسيا وأمريكا الالتينية
وأفريقيا ،وكريس جھوده لقضايا متعلقة بالبحث العلمي والتنمية الزراعية مع التركيز على محاصيل التكنوحيوية واألمن الغذائي العالمي.
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