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  ٢٠١٤/المحورة وراثياً لعام لمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيويةاالوضع الع

  +يف جيمسك : بقلم

 ISAAAـ الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية  رئيسالمؤسس و

   EBICمصر  –بالتعاون مع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 
  ، ،ج، الحائز علي جائزة نوبل للس+م الراحلنورمان بورلو ھداة اليم

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

  

  ٢٠١٤ /المحورة وراثياً لعاممحاصيل التكنوحيويةأھم الحقائق العشر حول 

  
للتسويق الناجح للمحاصيل التكنولوجيا عشر تاسع ـالھو العام  ٢٠١٤الحقيقة اOولي: يعتبر عام 

لتصل غير مسبوقة  الي مستويالمساحة المنزرعة  تراكم، ١٩٩٦في عام بدء الزراعة منذ   الحيوية.
مليار فدان ;ول مرة) تم زراعتھا بنجاح، أي ما يعادل  ٤مليار ھكتار (أكثر من  ١٫٨أكثر من  الي 
رعت ھكتار المحاصيل الصين أو الوFيات المتحدة . زُ  في٪ أكثر من مجموع كتلة ا;رض ٨٠~ 
 ضعف من ١٠٠أكثر من  الي المساحة المنزرعة توزاد ٢٠١٤بلدا في عام  ٢٨في  تكنوحيويةال

مليون ھكتار  ٦٫٣بزيادة  - ٢٠١٤ھكتار في عام  مليون ١٨١٫٥حتي  ١٩٩٦مليون ھكتار في  ١٫٧
٪. ٤إلى  ٣بين  ة يتراوحسنوي زيادةبمعدل  ٢٠١٣مليون ھكتار في عام  ٥٫٠ ـمقارنة بوذلك 

تقنيات أسرع ھي محاصيل للالتكنولوجيا الحيوية ، فإن تقنية أضعاف ١٠٠ قدرھا زيادة بتحقيقھاو
التي  ولعدد من الدتضاعف . منفعاً  قدمأنھا ت - الوحيد السبب –في ا\ونة ا;خيرة  اً اعتمدالمحاصيل 

إلى لتصل  ١٩٩٦في عام  ٦من ارتفاعاً  ،أكثر من أربع مراتللمحاصيل  التكنولوجيا الحيويةتطبق 
  .٢٠١٣ن عام مع زيادة دولة واحدة ع، ٢٠١٤في عام دولة  ٢٨

  

في عام . التكنوحيويةمحاصيل البزراعة الذين يقومون عدد من المزارعين : الثانيةالحقيقة 
رقم قياسي وصل ،  المزاعيناء وفقر راصغ منمن ھؤFء ٪ ٩٠مليون مزارع،  ١٨زرع ، ٢٠١٤

ن ھم سادة يالمزارعمن المعروف ان . دولة ٢٨مليون ھكتار من محاصيل التكنوحيوية في  ١٨١الي 
حيث ( ةالمستدام الزراعات تحسين اhنتاجية من خgل تكثيفانھم يعملون علي المخاطرة و تجنب

فإنھم يحافظون  من ا;راضي الزراعية، وبالتالي المتاحة مليار ھكتار ١٫٥ في اتزراع ونحصري
مليون صغار المزارعين في  ٧٫١فإن ). وھكذا، للكائنات الحية الغابات والتنوع البيولوجيعلي 

مليون ھكتار من  ١٥ما يزيد عن زراعة  قد اختاروا بمحض إرادتھم ن في الھندمليو ٧٫٧الصين و
ك لما يقدمه من منافع ملحوظة. وذل ٢٠١٤في عام  Btتكنوحيوي والمقاوم للحشرات القطن ال
مما قدمته زراعة صغار المزارعين في الفلبين من  ٤١٥،٠٠٠، استفاد ٢٠١٤في عام  ، فإنوبالمثل

  .تكنوحيويةال الذرة

  

 Yول مرة. بتداول الباذنجان التكنوحيوي اديش جبنل سمحت سياسية قويةالرادة اT لثة:الحقيقة الثا
مليون  ١٥٠ والتي يصل تعدادھا اليصغير والفقير تلك الدولة الgديش، جالجدير بالذكر أن بنمن 

 ٣٠في  شراتحلمقاومة ال المعدل وراثيا، نفيس، وھو خضار قد وافقت علي تداول الباذنجاننسمة، 
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عدد بدء حيث  –الموافقة  بعد الحصول علييوما  ١٠٠ن عقل ي -، وفي وقت قياسي ٢٠١٣ أكتوبر
مثل ھذا المصير . ٢٠١٤يناير  ٢٢المعدل وراثيا في في زراعة الباذنجان  ينرعازمن صغار الم

 ةمن وزيربالذات السياسية، والفذ لم يكن من الممكن تحقيقه من دون الدعم الحكومي القوي واhرادة 
تختبر بالنسبة للبلدان الفقيرة الصغيرة. نموذج يحتذي به التجربة ھي ھذه  –الزراعة ماتيا تشودري 

  .التكنوحيوي القطن وا;رزتدرس التكنوحيوي و سبالفعل البطاط حقلياً  gديشجبن

  

ة علي وافقوالتي تم المبعض من محاصيل التكنوحيوية "الجديدة"، تتضمن : رابعةالحقيقة ال
 .+ديشجفي بنالباذنجان خضار وفي الوOيات المتحدة  سالبطاط -المواد الغذائية  ،مؤخراً  زراعتھا

"جديدة": التكنوحيوية اثنين من محاصيل علي زراعة  ٢٠١٤في عام وافقت الوFيات المتحدة 
ا;كريgميد،  ة مننخفضممستويات  ذو المواد الغذائية ا;ساسية من و ھ، و Innate™ سالبطاط
 كدماتتبسبب ال وايضاً ذات مستوي اقل للفاقد، ةيسرطنإحداث أمراض  تسبب التي مادةالوھي 

KK179 (HarvXtraوالمعروف باسماللجنين  خفضالبرسيم الحجازي من. ووالرضوض
TM

)  
الحجازي  البرسيميعتبر ( إنتاجية أعليايضاً تسبب في ھضم ويتميز بقدرة عالية علي ال يوالذ

قصب السكر  تعلي تداول نباتاالعالم). وافقت اندونيسيا  علي مستوي ١#   محصول ا;عgف
Cultivance علي تداول الكاليفانس  وافقت البرازيل كما للجفاف. تحملةالم

TM  ، فول صوياوھو 
المنتظر ان يكون من ، والمنشأ محلي اصوليافيروس الفمقاوم ل، وHT متحمل لمبيدات الحشائش

المقاومة للحشرات تكنوحيوية الذرة العلي تداول . وافقت فيتنام ٢٠١٦ عام للزراعة في جاھز
. وباhضافة إلى محاصيل التكنوحيوية ٢٠١٤) ;ول مرة في عام IRو HT(ومبيدات الحشائش 

ء في جنوب (الذرة البيضا بصفة خاصة المستھلكينمصلحة مباشرة تستھدف الغذائية الحالية التي 
في الوFيات  سةفي الوFيات المتحدة وكندا، والبابايا والكو سكريةأفريقيا، بنجر السكر والذرة ال

) في الباذنجان( واتملكة الخضرتتضمن  جديدةالالغذائية  التكنوحيويةمحاصيل فإن المتحدة) 
الغذائية  حاصيلمالھو رابع أھم  سالبطاطاتعتبر  –في الوFيات المتحدة  سgديش والبطاطاجبن

 ٦دول مثل الصين (العديد من الويمكن أن تسھم في تحقيق ا;من الغذائي في  في العالما;ساسية 
  مليون دوFر). ٢مليون دوFر) واFتحاد ا;وروبي (~  ٢مgيين ھكتار من البطاطا)، والھند (

  

 استمرت الوFيات .مس اYولي في زراعة المحاصيل التكنوحيويةخالدول ال  :خامسةالحقيقة ال
ما  ) معإجمالي العالم ٪ من٤٠(مليون ھكتار  ٧٣٫١ريادتھا للدول التكنوحيوية بزراعتھا المتحدة في 

فول  ،٪)٩٣ تصل الي اعتمادبنسبة الذرة ( ثلللمحاصيل الرئيسية ممنھا اعتماد ٪ ٩٠ عن دزيي
ات ھكتارالزيادة السنوية للفي  كأعلي دولة البرازيل بينما استمرت ٪). ٩٦٪) والقطن (٩٤الصويا (
في عام اFولي ت المتحدة في المرتبة الوFيا جاءت، وخيرةعلى مدى السنوات الخمس اF المنزرعة

للبرازيل. والجدير بالذكر أن مليون ھكتار  ١٫٩ ـمقارنة بوذلك مليون ھكتار،  ٣ بزراعتھا، ٢٠١٤
 HT / IR مقاومة للحشرات ومبيدات الحشائش مكدسةذو صفات فول الصويا زرعت البرازيل 

 فظتإحت. علي التوالي منذ بدء الزراعةالثاني وذلك للعام مليون ھكتار  ٥٫٢وبمساحة تصل 
 ٢٤٫٤ من طھبووذلك ب مليون ھكتار ٢٤٫٣بزراعتھا مساحة قدرھا بالمركز الثالث،  ا;رجنتين

مليون ھكتار من  ١١٫٦وبمساحة تقدر بـ ، المرتبة الرابعة جاءت الھند في .٢٠١٣مليون في عام 
٪. ٩٥ تصل الي اعتمادبنسبة )، و٢٠١٣في عام  ١١٫٠(قاوم للحشرات الم التكنوحيوي القطن

الكانوF  ة مساحةدازيمليون ھكتار أيضا، مع  ١١٫٦ اھبزراعت ةالخامسفي الرتبة وكانت كندا 
من الدول الخمس اFولي قد زرعت ما كل فإن ، ٢٠١٤٪. في عام ٩٥ لتصل عتمادنسبة اFوارتفاع 
  .بما يمثل ارضية مgئمة لنمو مستقبلي مستدام مليون ھكتار ١٠يزيد عن 
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 ،متحمل للجفاف حيويتكنو محصول ذرة ولYالمنزرعة مساحة ال تضاعف :سادسةالحقيقة ال
محصول  .٢٠١٤أضعاف في عام  ٥أكثر من الي  ٢٠١٣الوOيات المتحدة في عام والذي زرع في 

DroughtGard الذرة التكنوحيوي
TM  ُيات المتحدة في رع والذي زF٢٠١٣عام ال;ول مرة في الو ،

ھكتار في عام  ٢٧٥،٠٠٠إلى  ٢٠١٣ھكتار في عام  ٥٠،٠٠٠ف من ضع ٥٫٥ادت يزبقد تضاعف 
الحدث إلى الشراكة بين القطاعين العام  وھب ھذاتم وقد  – ينمزارعالل قبتما يعكس ب ٢٠١٤

طوير ھدف إلى ت، والذي ي)WEMA( محصول ذرة ذو كفاءة مائية من اجل أفريقيا والخاص،
  .٢٠١٧بحلول عام ة وذلك فريقيلعدد مختار من الدول ا;لجفاف نباتات ذرة تكنوحيوية متحملة ل

  

مع تقدم التحقيق في واصلت القارة حيوية في أفريقيا. وضع محاصيل التكنو :سابعةالحقيقة ال
ويرجع ذلك أساسا إلى الجفاف. ، مليون ھكتار ٢٫٧ بزراعتھا جنوب أفريقيا انخفاض طفيف في

نفس الوقت فإن ٪، في ٥٠ تصل بنسبةتكنوحيوي القطن البالمساحة المنزرعة السودان  تادز
سبعة دول  . بينما تابعتبوركينا فاسوفي  مليون ھكتار ٠٫٥منع نسبة الزيادة المحتملة الجفاف قد 

اFختبارات الحقلية علي عدد  (الكاميرون ومصر وغانا وكينيا ومgوي ونيجيريا وأوغندا) اخري
محدود من المحاصيل، وھي الخطوة التي تسبق الموافقة علي تداول ھذه المحاصيل. ومن المثير 

مكدسة  محصول ذرة تكنوحيوي ذو صفات أول WEMAانه من المنتظر ان يقدم مشروع ، لgھتمام
إن اFفتقار الي . ٢٠١٧) في جنوب أفريقيا في عام Btلحشرات (ومقاوم ل) DTلجفاف (للتحمل ل
 العائق الرئيسيتعتبر التكلفة /علمية ومجدية من حيث الوقت قائمة علي أسس تنظيمية فعالةقوانين 

ولكن  ةوصارم ةمسؤولقوانين  يالقد باتت ھناك حاجة ماسة . المحاصيل التكنوحيويةاعتماد  امام
  النامية الفقيرة. صغار المزارعيين في الدوللتتناسب مع احتياجات  ةمرھق تليس

  

دول من استمرت خمسة في اOتحاد اYوروبي. التكنوحيوية محاصيل الوضع  :ثامنةالحقيقة ال
. ٢٠١٣ن عام ع٪ ٣بانخفاض طفيف بنسبة وذلك ھكتار  ١٤٣،٠١٦زراعة في  اFتحاد ا;وروبي

ن ع٪ ٣بنسب  ھبوطاً  معوذلك  ، تكنوحيويھكتار من الذرة ال ١٣١،٥٣٨اوFً بزراعتھا اسبانيا أتت 
ة كانت ھناك زيادفإنه . وباختصار، ٪٣١٫٦بنسبة أعتماد قياسية تصل الي ، ولكن ٢٠١٣عام 

، دولتين من دول اFتحاد اFوروبيوانخفاض طفيف في ثgثة الاFتحاد ا;وروبي دول متواضعة في 
  البيروقراطية.كذلك الذرة وزراعة  التقليل من إلىبصفة رئيسية ويرجع ذلك 

  

 Meta-analysis عييتجم تحليلأكد . التكنوحيويةمحاصيل تقدمھا الالمنافع التي  :تاسعةالحقيقة ال
عالمي جديد المنافع المتعددة والملحوظة التي قدمتھا المحاصيل التكنوحيوية في خgل العشرين عاماً 

أن "في الماضية، عوام العشرين في ا; ةدراس ١٤٧ عي الدولي لـيأكد التحليل التجم اFخيرة.
استخدام المبيدات الكيماوية  في ضاخفادي الي إنقد الحيوية  التكنولوجيا تقنية اعتماد، فإن المتوسط

دخل  فعرالي  ادي كما٪، ٢٢لتصل الي  المحاصيل الزراعية إنتاجية ٪، وزيادة٣٧ تصل الي بنسبة
عالمية الدراسات المن النتائج السابقة  نتائج توضح وتؤكد٪." ھذه ال٦٨ تصل الي بنسبة الفgح

محاصيل الأن ،  ٢٠١٣وحتي عام  ١٩٩٦ من عامالنتائج السابقة  تسنوية ا;خرى. وأظھرال
المناخ عن /البيئةالتغيرات و ،واFستدامة ،ا;من الغذائي حل مشاكل ساھمت في قد ويةحيالتكنو

 طريق نعبيئة أفضل،  خلقمليار دوFر،  ١٣٣ بـ درتقُ  التيوالمحاصيل  يةطريق: زيادة إنتاج
فإن ، فقط ٢٠١٣في عام و. ٢٠١٢وحتي  ١٩٩٦ من المبيدات من كجممليون  ٥٠٠توفير ~ 

 ١٢٫٤ إبعاد مليار كجم، أي ما يعادل ٢٨بـ قد قدر  CO2 ثاني اكسيد الكربون انبعاثاFنخفاض في 
توفير  للكائنات عن طريق ؛ المحافظة على التنوع البيولوجيكاملسيارة عن الطريق لمدة عام مليون 
تخفيف من حدة الفقر على  تساعدكما . ٢٠١٣-١٩٩٦ من عام مليون ھكتار من ا;راضي ١٣٢
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Fتھم وذلك بإصغار المزارعين ومن مليون  ١٦٫٥ كثر منgمليون  ٦٥عن  يدجمالي ما يزعائ
ھامة  حيويةمحاصيل التكنوالإن . علي مستوي العالم فقر اFشخاصمن أيعدون ين الذوشخص، 

الممارسات الزراعية الجيدة، مثل تناوب ترتبط ارتباطً وثيقاً بولكنھا  – ةسحري عصاولكنھا ليست 
للمحاصيل ، مثلھا تماماً مثل حيويةلمحاصيل التكنوحيث تعد اساسية بالنسبة لوإدارة المقاومة، 

  التقليدية.

  

اعتماد في  متواضعال سنويالفاع تhرا مع حذرالتفائل الإن  .آفاق المستقبل :عاشرةالحقيقة ال
ساحة ما يترك مب، في   متوقع ھو أمر ٪)١٠٠٪ إلى ٩٠( حيوية الرئيسية الحاليةمحاصيل التكنوال

مفتوحاً إن المجال قد بات  في كل من البلدان النامية والصناعية.المتقدمة للتوسع في ا;سواق صغيرة 
التي و ،التنظيمية للزراعة واستيراد)لموافقة لخاضعة ال(الجديدة تكنوحيوية نتجات المحاصيل الم امام

د قائمة تضم جوت -ذلك ما يقرب من المقبلة أو  مسختكون متاحة خgل السنوات الأن  من المحتمل
، مجموعة واسعة من المحاصيل يتضمن ذاكامل. وھالموجز الفي  محتمل منتج ٧٠أكثر من 

كذلك  تلك ا;مراض و/لمقاومة ل�فاتمتعددة  قطرذات ، فضg عن المنتجات جديدةالصفات الو
كذلك البطاطس و حقليةال اتاFختباربتفوق  ذھبيا;رز الل يواص ،حشائشلمبيدات ال ةملحتمال

gديش، وإندونيسيا، جفي بنوالتي يتم اختبارھا في التجارب الحقلية  المتأخرة لفحةالمقاومة لمرض ال
علي إعتماد  وافقةبطلب لل بالفعل Simplotتقدمت سيمبولت والھند. في الوFيات المتحدة، وقد 

 من السكريات ةخفضذات نسبة منو المتأخرة لفحةلمرض ال المقاومة  ™Innateالبطاطس 
 مقاومةالاللوبيا لصالح الفقراء، وF سيما في أفريقيا، مثل الموز المحصنة والمحاصيل  ،المختزلة

ي تطوير نسبيا ف ة) نجاحPPP، تبدو واعدة. وكانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص (�فاتل
مجموعة واسعة من المحاصيل التي تشمل ، وPPP الـدراسات  منة أربع – اإنتاج تم إعتمادھو

  موجز كامل.الشرحھا في  تم، ةالثgثالجنوبية  والصفات المختلفة في جميع القارات

  

تقديرالمساحات يتم . والخاص العام القطاع مؤسسات من مدعمة للربح، ھادفة غير منظمة ھي ISAAAالـ منظمة 
مرة واحدة، بغض النظر عن يتم حسابھا  ISAAAالمنشورة في مطبوعات الـ  محاصيل التكنوحيوية المنزرعة ب

في الموجز التنفيذي في  عن المراجع المدرجة على تفاصيل يمكن ا1تط0ع مدرجة في المحاصيل. العدد الصفات 
 تأليف من ،٤٤" ٢٠١٤ عام :المعدلة وراثياً  / التكنوحيوية للمحاصيل العالمي لتسويق الوضع" الكامل٤٩ملخص 
 ISAAA او ا1تصال بـ   http://www.isaaa.orgزيارة  يرجى المعلومات، من لمزيد. كليف جيمس

SEAsiaCenter   ًاو بالبريد ا1كتروني  7216 536 49 63+ تليفونياinfo@isaaa.org  
  

 


