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 ،2014 عام في  جديدةفوائد ،تكنوحيويةال محاصيلأستمرار النمو في تسويق 

 ھكتار مليون 6ايقدر بـ مبً اعالمي زرعةنالم ةالمساح زيادة

   في المقام االولالمستھلكتستھدف  والبطاطس الباذنجان  علي تسويقالموافقات

 محاصيلال من ھكتار مليون 181،5بنحو ًا يقدر قياسيً ارقم التكنوحيوية بلغت المساحة المنزرعة بمحاصيل ،2014 عام في ).تاريخ (بكين
 عن اليوم صدر لتقرير وفقا ،2013 عام  تلك التي تم زراعتھا فينع ھكتار ماليين ستة من أكثر قدرھا بزيادةوذلك  ً،عالميا التكنوحيوية

 دولة 28 مجموعه ما ليصل الي الديش،جبنوذلك بعد إضافة ). ISAAA (الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقات لحيازة الدولية ھيئةال
ما  التكنوحيوية المحاصيلالتي تزرع  الصناعية ثمانيةال والدول النامية الدول العشرين تمثل. العام  ھذاخاللتكنوحيوية  ًمحاصيالتزرع 

   .إجمالي سكان العالم% 60يزيد عن 

 مجموع من المئة في 80 من أكثر تقريبا، يساوي، 2014-1996 في تزرع التي وراثيا لةمعد محاصيل من المتراكمة المنزرعة والمساحة
 الصين من األرض كتلة

علي وجه % 80 كثر منُ تمثل أ2014-1996ُالتي زرعت خالل الفترة  المنزرعة من محاصيل التكنوحيوية  التراكميةإن المساحة"
 المساحةإن " والذي اضاف ،ISAAA لـ لھيئة ا الفخري والرئيس مؤسس يمس،ج كاليفصرح بذلك "  الصينمساحةالتقريب من إجمالي 

 ." األولى ھا للمرةعتازر  بدءمنذ مئة ضعف من أكثرقد إزادت   بالمحاصيل التكنوحيوية المنزرعة العالمية

 ي تتضمنھو. حول العالم حيويةنوالتك واأللياف الغذائية محاصيلمن   عشرمن أكثرأعتماد وتسويق  على الموافقة تمت قد ،1996 عام منذ
تستھدف . البطاطا ومؤخرا، والباذنجان، البابايا، مثل والخضروات والفواكه والقطن، الصويا وفول الذرة مثل الرئيسية السلع من مجموعة
 يةإنتاجلك علي  للمستھلك وكذالمحاصيلالمنافع التي تقدمھا  على تؤثر التي المشتركة القضايا دد منع المحاصيلفي  سماتھذه ال

ذائية وكفاءة  مستوي المادة الغكذلك إرتفاعو حشائشال مبيدات وتحمل واألمراض، الحشرات ومقاومة الجفاف، تحملمتضمنة  للمزارعين،
 .اخالمن تغير لتحديات مرنة استجابات وتوفر  الستدامة االنتاجية العالية لمحاصيل في إيجاد حلولالتكنوحيوية محاصيلال ھماتس. الغذاء

يعادل   نمو بمعدل - ھكتار ماليين 3 ًإرفاعا بـ. ھكتار مليون 71.1حوالي  ھاانتاجالرائدة ب تزال ال المتحدة الوالياتن إف للتقرير، ووفقا
 زيادة أعلى سجلت التي البرازيل، متجاوزا العام، علي مدار علي زيادة أ المتحدة الواليات وسجلت ،2013 عامال نع - المئة فيأربعة 
  .الماضية الخمس السنوات مدى على سنوية

 منوذلك  والجوع الفقر وطأة من التخفيفالعمل علي  ذلك في بما الحيوية، للتكنولوجيا الرئيسية الفوائدالضوء علي  أيضا التقريرلقي وأ
لوضع ا  عنمعلوماتوجز  المظھرأ. العالم حول ،المخاطرةويكرھون  الموارد إلى يفتقرون الذين المزارعين صغار دخل زيادة خالل

إنخفض  دوالر، مليار 133 مبلغ قيمتھا تبلغ يةنتاجاإل زيادة إلى  قد ادتالتكنوحيوية محاصيل أن 2013-1996  منلفترةا العالمي عن
 عام فيو. الفعالة المادة من رامجكيلو مليون 500 توفيربما يقرب من  ملحوظ بشكل 2012 إلى 1996 من الفترة فيايتخدام المبيدات 

 الطريق نع ةسيارا مليون 12.4  إبعاديعادل ماب الكربون أكسيد ثاني انبعاث ضاخففإن زراعة ھذه المحاصيل قد ادت الي إن وحده، 2013
 .واحدة سنة لمدة

تقنية  أن إلى اوُصخل الذي ،)2014(كالمبير وكويم  األلماني، االقتصادخبراء  أجراه  والذي،صرام ال جمعيالت تحليلال مع النتائج ھذه تتفق
 ت إنتاجيةزادكما  المئة، في 37  بنسبةالكيماوية المبيدات استخدام  منتخفضقد  المتوسط، في ،GMللكائنات المحورة  التكنولوجيا
 سنة منًالعشرين عاما والتي امتدت  فترة خالل المئة في 68 ينمزارعال أرباح ت صافيزادكما و المئة، في 22 بنسبة الزراعية المحاصيل

 .2014 وحتي 1995

 نجاح قصة: الديشجبن
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 أكتوبر في وذلك Bt، علي إعتماد تسويق الباذنجان التكنوحيوي لمقاومة الحشرات الديشجبن ،العالم في أفقر الدولو أصغر من واحدة وافق
 المحاصيل من اھكتار 12 ًامزارع 120 زرع عندما 2014 ينايرفي  الموافقة من يوما 100 نع بعد ما بقل تسويق وبدأ. 2013

 بشكل قلل أيضا هولكن البالد، في ي المواردريالفق للمزارعينإن الباذنجان التكنوحيوي ال يقدم فقط مزايا مالية . السنة مدار على التكنوحيوية
 .المئة في 90 الى 70 بنسبة الغذائية المحاصيل على للمبيدات مزارعال تعرض من كبير

 السياسية اإلرادة قوة إلى الديشجبن فيالباذنجان التكنوحيوي  تسويقً تماما، علي المناسب الوقت في ، والتي جاءتالموافقة تعود اإنم"
لتطبيق السريع واالستفادة ل األخرى صغيرةو فقيرة دول اخري للنجاح، كنموذج األساس يضع ھذاإن . "جيمس وقال ،"الحكومة من والدعم

  ."التكنوحيوية محاصيل من

 يف Bt إن صفة المقاومة للحشرات .والخاص العام القطاعين بين الشراكات اتونجاح قيمة على 2014 عام في الديشجبن حالةأكدت 
 وھي ،Mahyco  ماھيكوبھا تبرعال  تمقد كان – الديشجبن في ھامةالو يةائالغذذات القيمة  الخضروات  أھممن واحدةالباذنجان، وھو 

 . ھنديةشركة

الي  المناسب الوقت في من إحتمالية توفير محاصيل التكنوحيوية التي تم الموافقة عليھا زيد توالخاص امالع القطاعين بين الشراكات إن"
 ."القادمة لألعوام ةأساسيوف تبقي س اانھ. "جيمس قال" المزرعة مستوى

 القطاعين بين الشراكة اتج من العمل النتعلى آخر مثالھو ) WEMA (أفريقيامن اجل  المياه  إلستخدامكفاءة  ذاتالذرةإن مشروع إنتاج 
 لجفاف،ل  متحملةتكنوحيوية  نباتات ذرةأول مختارةال األفريقية دولالتتسلم بعض ان  المقرر منفإنه  ،2017 عام من ابتداء. والخاص العام
  المنتجةتحمل للجفافمل انفصالتعتبر . اأفريقيمن فقراء  مليون 300 من أكثر ھاعلٮ عتمد التي ياألساسية الغذائية الموادن م الذرةو

 في ضعف 5.5المساحة  زادت يذوال المتحدة، الواليات في المستخدم DroughtGardTM نفس الصنف وبالتكنولوجيا الحيوية ھ
 .متحملة للجفافال التكنوحيوية الواضح للذرة مزارعال قبول على  ھذايدل و. 2014 عام إلى 2013 عام من المزروعة الھكتارات

  المستھلكينتناول اھتمامات ت  علي تسويق المحاصيل التكنوحيويةةجديد موافقات

 تتميز البطاطس إنات بإنتاجية اقل منو. 2014 نوفمبر في InnateTM  إناتالبطاطس  تسويقعلى الموافقة منح تم المتحدة، الواليات في
 نهفإ ذلك، على وعالوة. عالية حرارة درجات في سالبطاط طھي يتم عندماتنتج  ، إلحداث السرطانمحتملة مادة وھي األكريالميد، مادة
ھا مناطق منبعجة دي التقشير ولعند ھالون غيرتي لن س حيث انھاالبطاط مع المئة في 40 فقدانحيث انه بقلل من  ينالمستھلك رضا  منزيدُي

 إطعام مناقشة كيفية في ًھاما ًعامال هتبوصف ،الطعام فقد استمرار معوذلك  الغذائي األمن على ملموس تأثير لھا يكون الصفات وھذه. أقل
 .2100 عام في نسمة مليار 11 وحوالي 2050 عام في شخص مليار 9.6

 في اإلنتاجية الناجمة خسائرال س وتقليلالبطاط لتحسين مستمر جھد بذلُ يالنحو، ھذا علىو. العالم في أساسيء غذا  أھمرابع سالبطاط تمثل
 .معوقات من وغيرھا الضارة، شحشائوال والحشرات األمراضعن 

 جريُي العالم، في سالبطاطھو أھم األمراض التي تصيب و فطري،ال تأخرةم اللفحة اللمرض الحيوية التكنولوجيا على القائمةمقاومة ال
 اايرلند  غيمجاعةث حدو في تسببت  ومن الجدير بالذكر ان مرض اللفحة المتأخرة.واندونيسيا والھند الديشجبن فيً  حقليابالفعلإختبارھا 

 كولورادو، وخنفساء الفيروسية األمراض  لمفاومةالحيوية التكنولوجيا كذلك فإن.  شخصمليوناالمر الذي كان نتبجته وفاة  ،1845 عام
  . بعدشرتني كن استخدامھا لمول بالفعل، متاحة  الحشرية، اآلفاتاھم 

 آسيا فيالتكنوحيوية  محاصيلتسويق ال حالة

 ھكتار مليون 3.9تكنوحيوية وذلك بزراعتھا ال المحاصيل التي أعتمدت زراعة النامية لبلدانفي الريادة  ل والھند الصين مرتاست آسيا، في
 .التوالي على ،2014 عام في ھكتار مليون 11.6و

 ماب اتفيروسالمقاومة لل اياالباب بينما زادت زراعة  ،2014 عام في المئة في 93 إلى 90 من الصين في المعدل القطن اعتماد معدل ارتفع
 البيانات أحدث ، وتشيرالتكنوحيوية محاصيل من ستفادةالا في المزارعين صغارمن  ماليين 7 من أكثر ستمرا .المئة في 50 من يقرب

  .1996 عام في الحيوية التكنولوجيا تطبيق منذ دوالر مليار 16.2 قد ربحوا ما يزيد عنآسيا  مزارعين ان المتاحة االقتصادية
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ًقد زرعت رقما قياسيا يصل الي  الھندفإن  للتقرير، ووفقا  اعتماد معدل وبBtتكنوحيوي المقاوم للحشرات ال القطن من ھكتار مليون 11.6ً
تكنوحيوي ال القطن  خالل زراعةمن المزارع دخل تعززقد  الھند أن  وبارفوتبروكس نالبريطاني قتصادويقدر خبراء اال. المئة في 95
Bt   وحده 2013 عام في أمريكي دوالر مليار 2.1يصل الي بما. 

 يد منعد ھذا ويشمل. 2015 عامًبارا من تتكنوحيوي وذلك اعال المحاصيل تسويق على الموافقة واندونيسيا فيتنام النامية البلدان تمنح
  .إندونيسيا في غذائي كمحصول راعةللز لجفاف المتحمل لالسكر قصب نباتو فيتنام في ةعازرالو الستيرادل تكنوحيويال الذرة ھجن

 الالتينية وأمريكا أفريقيا تكنوحيوي فيال المحاصيل إعتماد  في النمو استمر

 المحاصيلالرائدة من بين الدول النامية التي تزرع  دولةال تصنف أفريقيا جنوبفإن  ،2014 عام في ھكتار مليون 2.7 تھاعايزر
قامت و 2014 عام في المئة في 50التكنوحيوي بنسبة تصل الي  Bt القطنب المنزرعة المساحةن م السودان تزاد. أفريقيا في تكنوحيويال
 من عدد علىحقلية ال التجاربإجراء  وأوغندا ونيجيريا ومالوي وكينيا وغانا ومصر الكاميرون تتضمن فريقيةاأل د من الدولعد

 والبطاطاكسافا وال الموزو الرفيعة، والذرة والقمح والذرة األرز ذاءالغ محاصيلال ذلك في بما الفقراء صالحوالتي تستھدف  المحاصيل
 .الحلوة

 .المناخ تغير  الناشئة منالجديدة التحديات مواجھة في واالستدامة المرونةتحقيق  في تسھمان  المحاصيل لھذه ويمكن

 المحاصيل وذلك بالنسبة للدول التي زرعت ،االمريكية المتحدة الواليات بعد الثانية، المرتبة فيالبرازيل  تجاء الالتينية، أمريكا في
  .2013 عام عن٪ 5 قدرھا زيادة يمثل و ماوھ ھكتار، مليون 42.2ذلك بزراعتھا و. 2014 عام في تكنوحيويال

 والبيئة واالستدامة الغذائي األمن  عليالحيوية التكنولوجيا محاصيلتأثير 

 دوالر مليار 133بحوالي  تقدربنسبة  المحاصيل يةإنتاج زاد التكنوحيوية محاصيل الفإن استخدام ،2013 وحتي 1996 منفي االعوام 
 بشكل شخص، مليون 65 من أكثر– وأسرھم المزارعين صغار  منمليون 16.5 من ألكثر الفقر حدة  منتخفيفال علي ساعدكما . أمريكي

 استخدام من الحد طريق وعن ءالغذا األلياف إنتاج  عليالبيئي األثر  منخفضكما  العالم؛ في ًافقر  أكثر الناسمن بعضوھم  – يلجماإ
 .CO2 انبعاثات من الحدكذلك و  الزراعيةاألراضي الحفاظ علي وزيادة المبيدات

  فيالتكنوحيوية محاصيل نتجھاا التي واأللياف والعلف الغذاء من إضافية طن مليون 441  لو لم يتم إنتاج الـانف وبارفوت، لبروكسُطبقا و
لحصول علي نفس ل التقليدية المحاصيل من  اضافيةھكتار مليون 132 إنتاج يستوجبفإنه كان سوف  ،2013 وحتي 1996الفترة من 

للطلب  نظرا والبيئة البيولوجي التنوع على ًاسلبي ًاريآثكانت ستؤثر ت ات االراضي الزراعيةھكتار في المطلوبة الزيادة ھذهو. يةنتاجاإل
  .المزروعةراضي المتزايد علي اال

 األرقام خالل من

 يعادل ما أي المئة، في 4 وية تقدر بـسن زيادةوبنسبة  ھكتار، مليون 73.1وذلك بزراعتھا  ةالرائددولة الكونھا  المتحدة الواليات واصلت •
 .ھكتار ماليين 3

 .2013 عام نع ھكتار مليون 1.9 بـ المنزرعة احةالمس وزيادة التوالي، على السادس للعام الثانية  في المرتبةالبرازيل المرتبةجاءت  •

 .ھكتار مليون 24.3بزراعتھا  الثالث المركزب األرجنتين احتفظ •

 ةزادت نسب. التكنوحيوية للقطن المئة في 95 لھندل  بالنسبةعتماداال صل معدلو. ھكتار مليون 11.6  زراعةوكندا الھند من كل سجلت •
 .كندا في ملحوظ درجةب الصويا ولوف الكانوالالمساحة المنزرعة ب

  org.isaaa.www زيارة برجاء التنفيذي،وجز الم  الحصول عليأو المعلومات من لمزيد

  : ISAAA حول

 تھدف المراكز من دولية كةشبديھا ل  ھي منظمة غير ھادفة للربح،(ISAAA)التكنولوجيا الحيوية الزراعية لحيازة تطبيقات ة الدولية الھيئ
 جيمس، كاليف. التطبيقاتو التكنوحيوية محاصيل حول المعرفة تبادل طريق عن والفقر الجوع وطأة من التخفيف في المساھمة إلى
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 الالتينية وأمريكا آسيا في النامية البلدان في الماضية 30 ـال السنوات مدى على عمل أو/ و عاش ،ISAAA ومؤسس الفخري الرئيس
  . العالميالغذائي واألمن التكنوحيويةمحاصيل  على التركيز مع الزراعية والتنمية  العلميالبحثب  متعلقةلقضايا جھوده وكريس وأفريقيا،

  


