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ملخص تنفيذي
ملخص ٥١

الذكري السنوي علي مرور  ٢٠عاما ً علي التسويق العالمي للمحاصيل المنتجة
بالتكنولوجيا الحيوية )(٢٠١٥ – ١٩٩٦
والقاء الضوءعلي المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا لعام ٢٠١٥
إعداد  :كاليف جيمس
مؤسس والرئيس الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ـ ISAAA
بالتعاون مع
مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية – مصر EBIC
المؤلف يھدي ملخص  ٢٠١٥-٥١الي مرشده وزمياه نورمان بورلوج الحائز علي جائزة نوبل للسالم ،
مؤسس وراعي ھيئة الـ ISAAA

رقم ٢٠١٥ – ٥١

الذكري السنوي علي مرور  ٢٠عاما ً علي التسويق العالمي للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية )(٢٠١٥–١٩٩٦

مالحظات المؤلف:
تم تقريب ماليين المجاميع الكلية والفرعية العالمية للھكتارات المزروعة بمحاصيل التكنولوجيا الحيوية حسابيًا ألقرب مئة
ألف ھكتار ،باستخدام عالمتي > و <؛ وبالتالي يؤدي ھذا في بعض الحاالت إلى قيم تقريبية ضئيلة ،وقد تكون ھناك
اختالفات طفيفة في بعض تقديرات األرقام والمجاميع والنسبة المئوية التي ال تصل دائ ًما بالضبط إلى  %١٠٠بسبب التقريب.
ضا أن نالحظ أن الدول الواقعة في نصف الكرة الجنوبي تزرع محاصيلھا في الربع األخير من السنة الميالدية.
من الھام أي ً
مساحات محاصيل التكنولوجيا الحيوية المذكورة في ھذا المنشور ھي مساحات مزروعة وليست بالضرورة المساحة
المحصودة في السنة المشار إليھا .لذلك ،على سبيل المثال ،معلومات عام  ٢٠١٥لكل من األرجنتين والبرازيل وأستراليا
وجنوب أفريقيا وأوروجواي ھي المساحة المزروعة بالھكتار عادةً في الربع األخير من عام  ٢٠١٥والمحصودة في وقت
مبكر في عام  ٢٠١٦مع بعض الدول مثل الفلبين التي لديھا أكثر من موسم في السنة .وھكذا بالنسبة لدول نصف الكرة
الجنوبي مثل البرازيل واألرجنتين وجنوب أفريقيا فإن التقديرات عبارة عن توقعات مستقبلية ،وبالتالي فھي دائما عرضة
دائ ًما للتغير بسبب الطقس ،والذي قد يسبب زيادة أو نقص الھكتارات الفعلية المزروعة قبل نھاية موسم الزراعة عندما ينتقل
ھذا الموجز للطباعة .بالنسبة للبرازيل ،فقد ُز ِر َع محصول ذرة الشتاء )سافرينا( في األسبوع األخير من شھر ديسمبر عام
 ٢٠١٥وبصورة أكثر كثافة خالل شھري يناير وفبراير  ٢٠١٦وھو مصنف في ھذا الموجز على أنه محصول عام ٢٠١٥
متسقًا مع السياسة التي تستخدم أول تاريخ زراعة لتحديد عام المحصول .لتحقيق ھذه المصلحة من التماثل واالستمرارية
والمقارنة ،حيثما أمكن ،تستخدم ھيئة  ISAAAنفس مصدر البيانات المنشورة سنويًا؛ على سبيل المثال ،تُستَخدَم تقارير
التكنولوجيا الحيوية للبرازيل لشھر أغسطس لشركة سيليريس؛ وبالمثل للواليات المتحدة تُستَخدَم تقارير مساحات المحصول
الخاصة بوزارة الزراعة األمريكية/ھيئة اإلحصاءات الزراعية الوطنية التي تُنشر بتاريخ  ٣٠يونيو سنويًا .ھيئة ISAAA
ھي منظمة غير ھادفة للربح تعمل برعاية مؤسسات القطاع العام والخاص .جميع تقديرات مساحة محاصيل التكنولوجيا
الحيوية المذكورة في جميع منشورات ھيئة  ISAAAتم حسابھا مرة واحدة فقط ،بغض النظر عن عدد الصفات المدمجة في
المحاصيل .األھم أن جميع مساحات محاصيل التكنولوجيا الحيوية المذكورة ھي للمنتجات ال ُمعتَ َمدَة والمزروعة رسميًا ،وال
تشمل مزروعات غير رسمية من أي محاصيل معدلة وراثيًا .في الوقت الذي ذھب فيه ھذا الموجز للطباعة ،كانت تقديرات
الفوائد االقتصادية وتقديرات اإلنتاجية وحفظ األراضي ،وبيانات الكربون ومبيدات اآلفات لفترة ) ٢٠١٤-١٩٩٦بروكس
وبارفوت ،(٢٠١٦ ،وبالتالي كانت تحت تقديرات فترة  ٢٠عا ًما من عام  ١٩٩٦إلى عام  .٢٠١٥تفاصيل المراجع المذكورة
في الملخص التنفيذي موجودة في الموجز الكامل رقم .٥١
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ملخص تنفيذي
الذكري السنوي علي مرور  ٢٠عاماً علي التسويق العالمي للمحاصيل المنتجة
بالتكنولوجيا الحيوية )(٢٠١٥ – ١٩٩٦
والقاء الضوءعلي المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا لعام ٢٠١٥
جدول المحتويات
رقم الصفحة

المحتويات
مقدمة

٤

الذكرى العشرون لتسويق محاصيل التكنولوجيا الحيوية

٤

الوضع العالمي لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية في عام ٢٠١٥

٤

الم َھن َدسة وراثيًا ھي تكنولوجيا المحاصيل األسرع اعتما ًدا في العالم.
المحاصيل ُ

٥

جة بالتكنولوجيا الحيوية خالل العشرين عا ًما األولﯩن
المن َت َ
المحرز في اعتماد المحاصيل ُ
التقدم ُ

٥

الم َھن َدسة وراثيًا ھي تكنولوجيا المحاصيل األسرع اعتما ًدا في العالم
المحاصيل ُ

٥

التطورات الكبرى في الواليات المتحدة في عام ٢٠١٥

٨

أعلى  ٥دول زارعة لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية

٩

ما يصل الى  ٢٨دولة /سنويًا زرعت محاصيل التكنولوجيا الحيوية في الفترة من  ١٩٩٦إلى ٢٠١٥
١٠

سا وراثيًا ألول مرة في عام ٢٠١٥
فيتنام زرعت محصو ًال ُمھن َد ً
ثمانية كانت دول نامية كانت من ضمن أعلى عشرة دول منتجة لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية
حسب المساحة بالھكتار،

١٠

جا يحتذى في أھمية اإلرادة
بنجالديش ،واحدة من أصغر وأفقر الدول في العالم ،تُ َعد نموذ ً
السياسية في اعتماد محاصيل التكنولوجيا الحيوية

١٠

ما يقرب من  ١٨مليون ُمزارِع يستفيدون من محاصيل التكنولوجيا الحيوية على مدى  ٢٠عا ًما في
الفترة من  ١٩٩٦إلى  – ٢٠١٥حوالي  %٩٠منھم كانوا من صغار المزارعين المفتقرين للموارد.

١١

للسنة الرابعة على التوالي ،الدول النامية زرعت محاصيل ُمھن َدسة وراثيًا أكثر من الدول الصناعية
في عام ٢٠١٥

١١

الم َھن َدسة وراثيًا المقاومة للجفاف في الواليات المتحدة
زيادة اعتماد الذرة ُ

١١

الموافقة على مجموعة "جديدة" من محاصيل التكنولوجيا الحيوية ،العديد منھا محلية ،في عام
 ،٢٠١٥والتخطيط لتسويقھا في عام  ٢٠١٦وما بعده في دول أخرى غير الواليات المتحدة ،والتي
تناولھا ھذا الملخص التنفيذي ساب ًقا

١٢

الصفات مكدسة احتلت نسبة  %٣٣من المساحة العالمية البالغة  ١٧٩٫٧مليون ھكتار ،صعو ًدا من
 %٢٨في عام ٢٠١٤

١٢

أعلى خمس دول نامية زارعة لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية في القارات الثالث من الجنوب:
البرازيل واألرجنتين في أمريكا الالتينية والھند والصين في آسيا ،وجنوب أفريقيا في قارة أفريقيا،

١٣
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الم َھن َدسة وراثيًا عالميًا ) (%٤٨وتمثل حوالي  %٤١من سكان
زرعوا ما يقرب من نصف المحاصيل ُ
العالم
عشرة دول في أمريكا الالتينية يستفيدون من محاصيل التكنولوجيا الحيوية

١٣

البرازيل ،المحرك العالمي لنمو محاصيل التكنولوجيا الحيوية في المرتبة الثانية بعد الواليات
المتحدة من حيث المساحة المنزرعة

١٣

الم َھن َدسة وراثيًا ،بينما ارتفعت مساحة الزراعة المحلية
كندا خفضت مساحة زراعات الكانوال ُ
الم َھن َدسة وراثيًا
لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية في استراليا بسبب الكانوال ُ

١٤

الم َھن َدس وراثيًا وتصبح المنتج رقم  ١للقطن في العالم
الھند تحافظ على مساحة زراعات القطن ُ

١٤

وضع قطن الـ  Btوالبابايا المقاومة للفيروس في الصين

١٥

الوضع في أفريقيا

١٦

الم َھن َدسة وراثيًا .وإسبانيا
خمس دول في االتحاد األوروبي زرعت  ١١٦٨٧٠ھكتار من ذرة الـ ُ Bt
كانت أكبر متبني حيث زرعت  %٩٢من إجمالي المساحة المنزرعة من ذرة الـ  Btفي االتحاد
األوروبي
وضع أصناف محاصيل التكنولوجيا الحيوية المعتمدة
الم َھن َدسة وراثيًا وحدھا كانت حوالي  ١٥٫٣مليار دوالر في عام ٢٠١٥
القيمة العالمية للبذور ُ
التحدي
التحدي الھائل إلطعام  ٩٫٧مليار نسمة عام ٢٠٥٠
تغير المناخ :منشور البابوية ومؤتمر األطراف رقم  21في باريس
مساھمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية في األمن الغذائي واالستدامة والبيئة وتغير المناخ
تنظيم محاصيل التكنولوجيا الحيوية
التحليل التلوي العالمي يؤكد فوائد كبيرة ومتعددة
وضع األرز الذھبي
تقنيات جديدة تربية :الدور الحاسم الستغالل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الجديدة المطورة
والواعدة ،مثل تقنية كريسبر ،في تحسين المحاصيل
افاق المستقبل
تعليقات الخاتمة
النھج المستقبلي
تراث نورمان بورلوج وتأييد تكنولوجيا المحاصيل الحيوية
اقتباس نورمان بورلوج
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ملخص تنفيذي
الذكري السنوي علي مرور  ٢٠عاما ً علي التسويق العالمي للمحاصيل المنتجة
بالتكنولوجيا الحيوية )(٢٠١٥ – ١٩٩٦
والقاء الضوءعلي المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا لعام ٢٠١٥
إعداد  :كاليف جيمس
مؤسس والرئيس الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ـ ISAAA
بالتعاون مع
مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية – مصر EBIC
المؤلف يھدي ملخص  ٢٠١٥ - ٥١الي مرشده وزمياه نورمان بورلوج الحائز علي جائزة نوبل للسالم  ،مؤسس وراعي ھيئة الـ
ISAAA
مقدمة :
يركز ھذا الموجز على الذكرى العشرين للتسويق العالمي لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية )في الفتـرة مـن
س مؤلف الموجز ،د .كاليف جيمس ،ھـذا العمـل
كر َ
 ١٩٩٦إلى  ،(٢٠١٥وأبرز ما يتعلق بھا في عام  .٢٠١٥ﱠ
لمعلمه وزميله الراحل الحائز على جائزة نوبل للسـالم نورمـان بورلـوج ،الـذي كـان راعـي تأسـيس ھيئـة
 .ISAAAكان بورلوج أي ً
م َھن َدسة وراثيًـا ،وسـاھم فـي إنقـاذ
ضا أنبل داعية للتكنولوجيا الحيوية والمحاصيل ال ُ
مليار فقير من الجوع في ستينات القرن الماضي خالل الثورة الخضراء التي ابتكرھا وقادھا.
الذكرى العشرون لتسويق محاصيل التكنولوجيا الحيوية
يصــادف عــام  ٢٠١٥الــذكرى العشــرين )مــن  ١٩٩٦إلــى  (٢٠١٥لتســويق محاصــيل التكنولوجيــا الحيويــة،
المعروفــة أي ً
ضــا باســم المحاصــيل المعدلــة أو المحــورة وراثيًــا ،أمــا اآلن فــي الغالــب فيطلــق عليھــا اســم
"محاصيل التكنولوجيا الحيوية" ،كما ھو ُمشار إليھا في ھذا الملخص .على مستوى العـالم ،تمـت زراعـة
مساحة تراكمية غير مسبوقة تقدر بـ  ٢مليار ھكتار من محاصيل التكنولوجيا الحيوية ،أي ما يعـادل ضـعف
مساحة اليابسة الكلية للصين ) ٩٥٦مليون ھكتار( أو الواليات المتحـدة ) ٩٣٧مليـون ھكتـار( ،بنجـاح فـي
زارع فـي الفتـرة  ٢٠١٥-١٩٩٦بـأكثر مـن  ١٥٠مليـار دوالر.
فترة  ٢٠عاما ٢٠١٥-١٩٩٦؛ و ُق ِّ
د َرت استفادة ال ُ
م ِ
م َھن َدس وراثيًـا ،و  ٠٫٦مليـار ھكتـار
تشمل  ٢مليار ھكتار متراكمين يتضمنون مليار ھكتار من فول الصويا ال ُ
م َھنـ َدس وراثيًـا و  ٠٫١مليـار ھكتـار مـن الكـانوال
م َھن َدسة وراثيًا و  ٠٫٣مليار ھكتار من القطن ال ُ
من الذرة ال ُ
م َھن َدسة وراثيًا.
ال ُ
أكدت تجربة التسويق خالل العشرين سنة األولى أنه قد تـم الوفـاء بالوعـد المبكـر لمحاصـيل التكنولوجيـا
الحيوية .فقد قدمت محاصيل التكنولوجيا الحيوية منافع زراعية وبيئية واقتصادية وصـحية واجتماعيـة كبيـرة
للمزارعين ،وللمجتمع ككل علـى نحـو متزايـد .ويعكـس االعتمـاد السـريع لمحاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة
التكنولوجيا خالل أول  ٢٠عا ًما ) ١٩٩٦إلى  (٢٠١٥الفوائد المتعددة الكبيرة التي أدركھا كل من كبار وصـغار
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المزارعين في الدول الصناعية والدول النامية التي زرعـت محاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة علـى المسـتوى
التجاري.
الوضع العالمي لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية في عام ٢٠١٥
بشكل عام ،كان وضع محاصيل التكنولوجيا الحيوية في عام  ٢٠١٥متغي ًرا مع عدة دول بقيادة البرازيل مـع
زيادة المساحة المنزرعة ،والبعض اآلخر بقيادة الواليات المتحـدة مـع تنـاقص المسـاحة المنزرعـة ،وتـوازن
ً
ضئيال أو معدو ًما من العام للعام ،والذي كان منخف ً
ضا نسبيًا فـي عـام  ٢٠١٥وھـو
الدول التي تسجل تغي ًرا
متضح بالتفصيل في الجدول رقم  ١وشكل رقم .١
جة بالتكنولوجيا الحيوية خالل العشرين عامًا األولين
من َت َ
محرز في اعتماد المحاصيل ال ُ
التقدم ال ُ
عقب سلسلة رائعة من النمو السنوي المتوالي على مدى تسعة عشر عا ًما في الفترة مـن عـام ١٩٩٦
إلى عام  ،٢٠١٤بلغت المساحة المنزرعة السـنوية العالميـة لمحاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة ذروتھـا عنـد
 ١٨١٫٥مليون ھكتار في عام ) ،٢٠١٤انظر المخطط البياني على صفحة الغالف( مقارنة بــ  ١٧٩٫٩مليـون
ھكتار في عام ٢٠١٥؛ وھذا التغير يعـادل تغيـر ھـامش الـربح الصـافي مـن سـنة إلـى سـنة والـذي يقـدر
بسالب  %١بين عامي  ٢٠١٤و  .٢٠١٥وقد تأثرت التقلبـات السـنوية فـي المسـاحة المنزرعـة لمحاصـيل
التكنولوجيا الحيوية )بالزيادة والنقصان( بعدة عوامل .في عام  ،٢٠١٥أدى أحد العوامل الرئيسية المتسببة
في انخفاض المساحة المنزرعة من محاصيل التكنولوجيا الحيويـة فـي بعـض الـدول إلـى تقليـل إجمـالي
المساحات المزروعة؛ على سـبيل المثـال ،كـان نصـيب الـذرة سـالب  %٤والقطـن سـالب  ،%٥مـدفوعا
بانخفاض األسعار ،مع تحول بعض المزارعين من زراعة الذرة والقطن والكانوال إلى المحاصيل التي تسـھل
م َھن َدس وراثيًا وكذلك المحاصيل األخرى األوفر جھ ًدا مثـل البقـول ودوار الشـمس
إدارتھا مثل فول الصويا ال ُ
والذرة البيضاء .ومن المرجح أن تنعكس انخفاضات المساحة المنزرعة لمحاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة مـن
سـنة إلـى سـنة ،والتــي دفعھـا انخفـاض األســعار فـي عـام  ،٢٠١٥عنـدما تعــود أسـعار المحاصـيل إلــى
مستويات أعلى في المستقبل.
ھندَسة وراثيًا ھي تكنولوجيا المحاصيل األسرع اعتما ً
دا في العالم.
م َ
المحاصيل ال ُ
من َتجـة بالتكنولوجيـا الحيويـة بمقـدار مئـة ضـعف مـن ١٫٧
زادت المساحة المنزرعة العالميـة للمحاصـيل ال ُ
مليون ھكتار في عام  ١٩٩٦إلى  ١٧٩٫٩مليون ھكتار في عام  ٢٠١٥بما يصل إلى  ١٨~١٧مليون ُمزارِع –
وھذا يجعل منھا تكنولوجيا المحاصيل األسرع اعتمـا ًدا فـي اآلونـة األخيـرةُ .ي َعـد ھـذا معـدل اعتمـاد مثيـ ًرا
لإلعجاب ،وھو يتحدث عن نفسه من حيث استدامته ومرونته والفوائد الكبيرة التي يوصلھا لكل مـن صـغار
وكبار المزارعين وكذلك المستھلكين.
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جدول  .١المساحة العالمية المزروعة بمحاصيل تكنوحيوية في عام ) ٢٠١٥مليون ھكتار(**

المستوي

البلد

المساحة
)مليون ھكتار(

١

الواليات المتحدة األمريكية*

٧٠٫٩

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

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

٤٤٫٢
٢٤٫٥
١١٫٦
١١٫٠
٣٫٧
٣٫٦
٢٫٩
٢٫٣
١٫٤
١٫١
٠٫٧
٠٫٧
٠٫٤
٠٫٣
٠٫١
٠٫١
٠٫١
٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١

اإلجمالي

١٧٩٫٧

محاصيل التكنوحيوية
الذرة وفول الصويا والقطن والكانوال ،وبنجر
السكر ،البرسيم ،والبابايا ،الكوسة والبطاطس
الفول الصويا والذرة والقطن
الفول الصويا والذرة والقطن
القطن
الكانوال والذرة وفول الصويا وبنجر السكر
القطن ،والبابايا والحور
فول الصويا والذرة والقطن
القطن
الذرة وفول الصويا والقطن
فول الصويا والقطن
فول الصويا
الذرة
القطن والكانوال
القطن
القطن
القطن وفول الصويا
الذرة
القطن والذرة
القطن
الذرة
الذرة وفول الصويا والكانوال
الذرة
الذرة
الذرة
الذرة
القطن وفول الصويا
الباذنجان
الذرة

*  ١٩دولة ُعظمي تكنوحيوية تزرع  ٥٠¸٠٠٠ھكتار ،أو أكثر من المحاصيل التكنوحيوية
** مقرب الي أقرب مائة ألف
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المصدر :كاليف جيمس،
٢٠١٥

*  ١٩دولة عُ ظمي تكنوحيوية تزرع  ٥٠¸٠٠٠ھكتار ،أو أكثر من المحاصيل التكنوحيوية

دول محاصيل التكنوحيوية والدول العظمي*٢٠١٥ ،

عظمي منھا في عام ٢٠١٥
شكل  .١الخريطة العالمية للدول التي زرعت المحاصيل التكنوحيوية والدول ال ُ

-٧ -
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التطورات الكبرى في الواليات المتحدة في عام ٢٠١٥
حر َز تقد ًما كبي ًرا على العديد من الجبھات في الواليات المتحدة في عـام  ٢٠١٥تتـراوح بـين:
بشكل عامُ ،أ ِ
م َھن َدسة وراثيًا؛ والموافقـة األولـى علـى منـتج غـذائي
الموافقات الجديدة؛ والمحاصيل التجارية الجديدة ال ُ
حيواني ُم َھن َدس وراثيًا لالستھالك البشري؛ واالستخدام الواسع لتقنية تعديل الجينوم المتقدمـة الجديـدة
والقوية "تقنية كريسبر"؛ وتحقيق بعض النجاح في وسم األغذية.
ج الجيـل األول مـن بطـاطس إنيـت™ المحسـنة بصـفات
م َھن َدسة وراثيًاُ ،أنتِ َ
بالنسبة لمنتجات المحاصيل ال ُ
متعددة والمطورة بواسطة شركة سيمبلوت ألول مرة للغرض التجاري على مساحة  ١٦٠ھكتار فـي عـام
٢٠١٥؛ وتمت الموافقة على النسخة المحسنة ،إنيت™  ٢في عام  ،٢٠١٥وأضـافت مقاومـة ضـد المـرض
الفطري "اللفحة المتأخرة في البطـاطس" مسـبب المجاعـة األيرلنديـة عـام  ،١٨٤٥عنـدما تـوفي مليـون
شخص من الجوع .ومن الالفت للنظر أنه ال يزال المـرض األكثـر أھميـة الـذي يصـيب البطـاطس بعـد ١٥٠
سنة من المجاعة ،مع خسائر عالمية سنوية تقدر بـ  ٧٫٥مليار دوالر .محصول آخـر كـان األول عالميًـا مـن
حيث اإلنتاج على المستوى التجاري لمحصول معدل جينوميًا وغير ُم َھن َدس وراثيًا وھـو صـنف الكـانوال إس
ع على مسـاحة  ٤آالف ھكتـار .تمـت الموافقـة علـى زراعـة
يو™ ،المطور بواسطة شركة سيبوس وقد ُز ِر َ
صنفين من تفاح أركتيك® األقل اسمرا ًرا وتعطبًا في الواليات المتحدة وكندا ،مع ستة ھكتارات ُز ِر َعت فـي
الواليات المتحدة وحدھا في عام  ،٢٠١٥ومن المقرر أن يتم أول وصـول للمسـتھلكين فـي العـام المقبـل.
الشركة التي طورت تفاح أركتيك® "أوكاناجان سبيشيالتي فروتس" مـن كنـدا ،تطبـق نفـس التكنولوجيـا
على الفواكه األخرى القابلة للتلف بما في ذلك الخوخ والكمثرى والكرز .وقد تمت حيازة شـركة أوكاناجـان
سبيشيالتي فروتس من قِبَل شركة إنتريكسون ،وھي شركة بيولوجيا اصطناعية فـي الواليـات المتحـدة،
في عام ُ .٢٠١٥ووفق بالفعل على صنف البرسيم منخفض اللجنين ) KK179ھارفكسترا™( سھل الھضـم
وعالي الغلة )البرسيم ھو المحصـول العلفـي األول فـي العـالم( فـي نـوفمبر  ،٢٠١٤وھـو مرشـح للطـرح
م َھن َدس وراثيًـا والمقـاوم للجفـاف،
التجاري في الواليات المتحدة عام  .٢٠١٦أما صنف ذرة دراوت-جارد™ ال ُ
ع ألول مرة في الواليات المتحدة عام  ،٢٠١٣فقد بلغت مساحته المنزرعة أكثر من  ١٥ضعف مـن
والذي ُزرِ َ
 ٥٠ألف ھكتار في عام  ٢٠١٣إلى  ٢٧٥ألف ھكتار في عام  ٢٠١٤و  ٨١٠ألف ھكتار فـي عـام  ٢٠١٥ممـا
مزارِع .في ديسـمبر  ،٢٠١٥وافقـت شـركة داو وشـركة دوبونـت علـى
يعكس نسبة القبول العالية لدى ال ُ
االتحاد لتكوين مؤسسة دوو-دوبونت ،بھدف تقسيم الشركة الجديدة إلى ثالث شركات مـع التركيـز علـى
الزراعة والمواد والمنتجات المتخصصة.
م َھن َدسة وراثيًا ،فبعد  ٢٠عا ًمـا مـن المراجعـة ،فـي قـرار تـاريخي فـي نـوفمبر
أما فيما يتعلق بالحيوانات ال ُ
 ،٢٠١٥وافقت إدارة االغذية واألدوية علـى أول حيـوان ُم َھنـ َدس وراثيًـا لالسـتھالك البشـري وإنتـاج الغـذاء
م َھنـ َدس وراثيًـا ،والـذي مـن المتوقـع أن يـدخل السلسـلة
التجاري – وھو سمك السلمون سريع النمـو ال ُ
الغذائية في الواليات المتحدة قبل عام ٢٠١٨؛ عادة ما يستغرق السلمون األطلسي ثالث سنوات لموسم
م َھنـ َدس وراثيًـا.
الحصاد في المزارع السمكية ،مقارن ًة بـ  ١٨شھ ًرا فقط أو نصف الوقت لسمك السلمون ال ُ
م َھن َدس وراثيًا "أكوادفانتيتج" بواسطة شركة أكوا-باونتي تكنولوجيز ،والتي امتلكتھا شركة
طُوِّ َر السلمون ال ُ
إنتريكســون األمريكيــة عــام  .٢٠١٥ووافقــت إدارة االغذيــة واألدويــة علــى دجــاج جديــد ُم َھنــ َدس وراثيًــا
ل.
ج َ
سيم الحا ّ
س ُيس َتخ َدم بيضه لعالج مرض بشري نادر ولكن قاتل يسمى نقص اليبيز حمض ال ُ
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تم اختيار تقنية كريسبر لتعديل الجينوم ،الحائزة على جـوائز ،مـن قِبَـل مجلـة سـاينس باعتبارھـا الطفـرة
التكنولوجية في عام  .٢٠١٥يجـري اسـتخدام تلـك التقنيـة فـي العديـد مـن المختبـرات لتطـوير وتحسـين
المحاصيل والحيوانات .على سبيل المثال ،يجري بالفعل تقييم فول الصويا والذرة المحسـنين فـي الصـوب
النباتية ،ويخضعون للتنظيم والموافقة ويمكن تسويقھم في وقت مبكر من خمس سنوات من اآلن .ويجري
تطوير خنازير مقاومة لمرض فيروسي قاتل يكلـف صـناعة لحـوم الخنـازير األمريكيـة  ٦٠٠مليـون دوالر فـي
السنة.
ً
وھائال من قِبَل كـل مـن مؤيـدي ومعارضـي
ل من جھ ًدا مكل ًفا
وفيما يخص وسم المنتجات ،مع اعتبار ما ُب ِذ َ
حا كبي ًرا بواسـطة المؤيـدين فـي عـام
م َھن َدسة وراثيًا ،مع اختالط النتائج ،إال أنه قد تحقق نجا ً
المحاصيل ال ُ
 .٢٠١٥وقد فشلت االقتراعات التي تطلب الوسم على مستوى الدولة في واليتي أوريجون وكولورادو في
عام  ٢٠١٤وفشلت مثلھا اقتراعات عام  ٢٠١٥في والية كاليفورنيا وواشنطن .ولعل األھـم مـن ذلـك إقـرار
مشروع قانون في مجلس النواب في يوليـو  ٢٠١٥مـن شـأنه اسـتباق أولويـة القـوانين الدوليـة والمحليـة
م َھن َدسة وراثيًا؛ ومن المقرر عرض مشروع قانون مماثـل لجلسـة اسـتماع قريبـة
المتعلقة بالشؤون غير ال ُ
في مجلس الشيوخ .في نوفمبر عام  ،٢٠١٥رفضت إدارة االغذية واألدوية "التماس مواطن" يطلب الوسـم
م َھن َدسة وراثيًا .وأخي ًرا ،بعد أن أعلنت شركة شيبوتل للمواد الغذائية أنھـا سـتتخلص
اإللزامي للمنتجات ال ُ
م َھن َدسة وراثيًا ذات
م َھن َدسة وراثيًا من قائمتھا وستركز فقط على منتجات الخضروات غير ال ُ
من المنتجات ال ُ
المصادر المحلية ،تعيد الشركة اآلن تمركز موردھا النبـاتي بعـد ادعـاء حـوالي  ٣٠٠شـخص فـي الواليـات
م َھن َدسة وراثيًا ذات المصدر المحلي.
المتحدة إصابتھم بالمرض بعد تناول خضروات شيبوتل غير ال ُ
أعلى  ٥دول زارعة لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية
ال تزال الواليات المتحدة ھي الدولة الرائدة بمقـدار  ٧٠٫٩مليـون ھكتـار ) %٣٩مـن المقـدار العـالمي( مـع
اعتماد أكثـر مـن  %٩٠للمحاصـيل الرئيسـية وھـي :الـذرة )نسـبة اعتمـاد  ،(%٩٢وفـول الصـويا )،(%٩٤
والقطن ).(%٩٤
البرازيل ،ثاني أكبر دولة زارعة عالميًا بمقدار  ٤٤٫٢مليون ھكتار )وصلت إلـى  %٢٥مـن المقـدار العـالمي
ألول مرة في عام  ،(٢٠١٥وھي بذلك تستأنف دورھـا الھـام كمحـرك لنمـو محاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة
على الصعيد العالمي بزيادة تقدر بـ  ٢مليون ھكتار في عام  ٢٠١٥عـن عـام ٢٠١٤؛ وھـذا يقـارن بسـالب
 ٢٫٢مليون ھكتار للواليات المتحدة .ويرجع ھذا النقص في الواليات المتحدة في األسـاس إلـى االنخفـاض
المؤقت في إجمالي زراعات الذرة والقطن والكانوال والتي من المتوقع أن تتحسـن عنـد تعزيـز أسـعار تلـك
م َھنـ َدس
المحاصيل وزيـادة إجمـالي المسـاحة المنزرعـة .وجـدير بالـذكر أن البرازيـل زرعـت فـول الصـويا ال ُ
بالصفات المكدسـة )مقاومـة مبيـدات األعشـاب ومقاومـة الحشـرات( علـى مسـاحة  ١١٫٩مليـون ھكتـار
)صعو ًدا من  ٥٫٢في عام  (٢٠١٤في عامھا الثالث بعـد اإلطـالق .واحتفظـت األرجنتـين بـالمركز الثالـث بــ
 ٢٤٫٥مليون ھكتار ،وھذا ارتفا ًعا طفي ًفا من  ٢٤٫٣مليون ھكتار في عام  .٢٠١٤واحتلت الھند المركز الرابع
م َھن َدس وراثيًا )وھو نفس مقـدار عـام  ،(٢٠١٤ومعـدل اعتمـاد
بمقدار  ١١٫٦مليون ھكتار من قطن الـ  Btال ُ
مرن بنسبة  .%٩٥وكانت كندا في المركز الخامس بـ  ١١مليون ھكتـار ،بإجمـالي نمـو أقـل للكـانوال قـدره
 ٠٫٤مليون ھكتار في عام  ،٢٠١٥ولكن مـع اسـتمرار معـدل اعتمـاد التكنولوجيـا الحيويـة المرتفـع بنسـبة
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أساسـا
 .%٩٣في عام  ،٢٠١٥زرعت كل دولة من الدول الخمس أكثر من  ١٠مليون ھكتار ،مھيئين بذلك
ً
واس ًعا ومتي ًنا لنمو مستقبلي مستدام.
ما يصل الى  ٢٨دولة سنويًا زرعت محاصيل التكنولوجيـا الحيويـة فـي الفتـرة مـن  ١٩٩٦إلـى
َسا وراثيًا ألول مرة في عام .٢٠١٥
مھند ً
 .٢٠١٥فيتنام زرعت محصو ًال ُ
ع عالميًا مـا مجموعـه  ١٨-١٧مليـون مـزارع %٩٠ ،مـنھم تقريبًـا كـانوا مـن صـغار المـزارعين ،محاصـيل
َز َر َ
التكنولوجيا الحيوية في  ٢٨دولة في عام ) ٢٠١٥جدول  ١وشكل  ،(١عشرون من الـدول المـذكورة كانـت
ناميــة وثمانيــة فقــط كانــت دول صــناعية .وتتضــمن الــدول الثمانيــة والعشــرون فيتنــام التــي أنتجــت الــذرة
م َھن َدسة وراثيًا بالصفات المكدسة على المستوى التجاري فـي عـام  ٢٠١٥للمـرة األولـى .كوبـا ،التـي
ال ُ
م َھن َدسة وراثيًا في آخر عامين ستستأنف زراعتھا في غضون عامين عنـدما تكـون أصـنافھم
زرعت الذرة ال ُ
من الذرة الھجينة المحسنة جاھزة للنشر.

ثمانية كانت دول نامية كانت من ضمن أعلى عشرة دول منتجة لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية
حسب المساحة بالھكتار.
زرعت كل دولة من أعلى عشرة دول ،ثمانية منھم كانت دول نامية ،أكثر من مليون ھكتار واضـعين بـذلك
أساسا عالميًا واسع النطاق من أجل النمو المستمر والمتنـوع فـي المسـتقبل .وأكثـر مـن نصـف سـكان
ً
العــالم ،حــوالي  %٦٠أو  ٤مليــار شــخص ،يعيشــون فــي الــدول الثمانيــة والعشــرين الزارعــة للمحاصــيل
م َھن َدسة وراثيًا في عام .٢٠١٥
ال ُ

بنجالديش ،واحدة من أصغر وأفقر الدول في العـالم ،تُعَـد نموذجًـا يحتـذى فـي أھميـة اإلرادة
السياسية في اعتماد محاصيل التكنولوجيا الحيوية.
ضاعفت بنجالديش ،وھي دولة فقيرة صـغيرة بھـا  ١٥٠مليـون نسـمة ،المسـاحة المنزرعـة التجاريـة مـن
باذنجان الـ  Btالثمين؛ وقد تم ھذا بواسطة ُ ٢٥٠مزارِع من صغار المزارعين علـى مسـاحة  ٢٥ھكتـار فـي
عام  ٢٠١٥مقارنة بـ ُ ١٢٠مزارِع على مساحة  ١٢ھكتار في عام  .٢٠١٤األھـم مـن ذلـك أنـه يجـري اآلن
مضاعفة حجم البذور لتلبية االحتياجات المتزايدة لكم ھائل من المزارعين في عام  .٢٠١٦وقـد دفـع نجـاح
باذنجان الـ  Btبنجالديش إلى إعطاء األولوية لالختبار الحقلي لصنف بطاطس جديد مقـاوم لمـرض اللفحـة
المتأخرة )وھو محصول ھام يحتل تقريبًا نصف مليون ھكتار في بنجالديش( والذي قد تـتم الموافقـة عليـه
عام  .٢٠١٧البطاطس ھي رابع أھم غذاء رئيسي على المستوى العالمي وقد تساھم في تحقيق األمن
الغذائي في دول مثل الصين ) ٦مليون ھكتار من البطاطس( ،والھند ) ٢مليون( واالتحاد األوروبي )حـوالي
 ٢مليون( .ونظ ًرا ألھمية صناعة القطن/النسـيج الكبيـرة فـي بـنجالديش ،يجـري تقيـيم قطـن الــ  Btفـي
التجارب الحقلية وكذلك األرز الذھبي الذي قد يعـالج حـاالت نقـص فيتـامين أ المتفشـية فـي الـبالد .ھـذا
العمل الفذ ،الذي يتمثل في تعزيز محاصيل التكنولوجيا الحيوية المحلية من خالل شـراكات القطـاع العـام
ً
فعاال للغاية ولكن لم يكن من الممكن تحقيقه دون الدعم الحكـومي القـوي واإلرادة السياسـية،
والخاص،
ً
مثاال يحتـذى بـه للـدول
وخاصة من قِبَل وزير الزراعة السيد المحترم ماتيا تشودري – إن تجربة بنجالديش
الفقيرة الصغيرة.
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مزا ِرع يستفيدون من محاصيل التكنولوجيا الحيوية على مـدى  ٢٠عامًـا
ما يقرب من  ١٨مليون ُ
في الفترة من  ١٩٩٦إلى  – ٢٠١٥حوالي  %٩٠منھم كـانوا مـن صـغار المـزارعين المفتقـرين
للموارد.

زارع محاصيل التكنولوجيـا الحيويـة
في الفترة من عام  ١٩٩٦إلى عام َ ،٢٠١٥ز َر َ
ع ما يقرب من  ١٨مليون ُم ِ
سنويًا – وكان من الالفت للنظر أن حوالي  ،%٩٠أو  ١٦٫٥مليون فرد ،مـنھم مـن صـغار المـزارعين الفقـراء
الذين يتجنبون المخاطرة في الدول النامية .وتوضح أحدث البيانات االقتصادية المتاحـة للفتـرة ٢٠١٤-١٩٩٦
أن المزارعين في الصـين جنـوا  ١٧٫٥مليـار دوالر وفـي الھنـد  ١٨٫٣مليـار دوالر .باإلضـافة إلـى المكاسـب
االقتصادية ،استفاد المزارعون بشكل كبير من انخفاض عدد تطبيقات مبيدات الحشرات بنسبة  %٥٠على
زارع للمبيـدات الحشـرية ،واألھـم أنھـا سـاھمت فـي بنـاء بيئـة أكثـر
األقل ،وبالتالي انخفـاض تعـرض ال ُ
مـ ِ
استدامة وجودة حياة أفضل.
مھندَسـة وراثيًـا أكثـر مـن الـدول
للسنة الرابعة على التوالي ،الدول الناميـة زرعـت محاصـيل ُ
الصناعية في عام .٢٠١٥
في عام  ،٢٠١٥زرع مزارعو آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينيـة مـا مجموعـه  ٩٧٫١مليـون ھكتـار أو  %٥٤مـن
مساحة زراعات التكنولوجيا الحيوية العالمية البالغـة  ١٧٩٫٧مليـون ھكتـار )مقابـل  %٥٣فـي عـام (٢٠١٤
مقارنة بالدول الصناعية التي زرعـت  ٨٢٫٦مليـون ھكتـار أو ) %٤٦مقابـل  %٤٧فـي عـام  ،(٢٠١٤أي مـا
يعادل وجود فجوة قدرھا  ١٤٫٥مليون ھكتار لصالح الدول النامية .وقد تعارضت نسـبة المسـاحة المنزرعـة
األكبر في الدول النامية مع تنبؤ النقاد الذين أعلنوا في وقت سابق ألوانه ،قبـل تسـويق التكنولوجيـا فـي
مـد أبـ ًدا مـن قِبَـل
عام  ،١٩٩٦أن محاصيل التكنولوجيا الحيوية كانت فقط للدول الصناعية ولـن تقبـل أو تُع َت َ
الدول النامية ،على وجه الخصوص صغار المزارعين الفقراء.
خالل الفترة  ،٢٠١٤-١٩٩٦بلغ إجمالي الفوائد االقتصادية المتراكمة  ١٥٠مليار دوالر :الدول الصناعية ٧٤٫١
مليار دوالر مقارنة بـ  ٧٦٫٢مليار دوالر ناتجة من الدول النامية .في عام  ،٢٠١٤حظيت الدول النامية بنسبة
ربح  %٤٦٫٥أي ما يعادل  ٨٫٣مليار دوالر من مجموع  ١٧٫٨مليار دوالر ،وكـان نصـيب الـدول الصـناعية ٩٫٥
مليار دوالر )بروكس وبارفوت.(٢٠١٦ ،
ھندَسة وراثيًا المقاومة للجفاف في الواليات المتحدة
م َ
زيادة اعتماد الذرة ال ُ
م َھن َدسة وراثيًا المقاومة للجفاف "دراوت-جارد™" ألول مرة فـي الواليـات المتحـدة فـي عـام
ُزرِ َعت الذرة ال ُ
 ،٢٠١٣وزادت أكثر من  ١٥ضعف من  ٥٠ألف ھكتار في عام  ٢٠١٣إلى  ٢٧٥ألف ھكتار فـي عـام  ٢٠١٤و
 ٨١٠ألف ھكتار في عام  ،٢٠١٥مما يعكس القبول العالي لدى المزارعين بمعدل  ٣أضعاف من العام إلـى
العـام بـين عـامي  ٢٠١٤و  .٢٠١٥وقـد تبرعـت شـركة مونسـانتو بـنفس الصـنف ،MON 87460 ،لشـراكة
ھ َد َ
ف مشروع "الذرة الموفرة للمياه ألفريقيـا ) "(WEMAإلـى تقـديم ذرة مھندسـة
القطاع العام والخاص ،و َ
وراثيًا مقاومة للجفاف لدول محددة في أفريقيا بحلول عام  .٢٠١٧و ُي َعد تحمل الجفاف من خـالل الھندسـة
الوراثية ھد ًفا ھا ًما للغاية نظ ًرا إلى أنه من المرجح أن يصبح الجفاف أكثر حد ًة وأكثر توات ًرا ،حيـث يـؤثر تغيـر
المناخ على إنتاجية المحاصيل والزراعة والمجتمع .وقد ُوزِّ َعت الذرة التقليدية المقاومة للجفاف علـى نحـو
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م َھن َدسة وراثيًا المقاومـة
ملحوظ في جنوب أفريقيا في عام  ٢٠١٤ومن المؤمل أن ييسر ھذا قبول الذرة ال ُ
للجفاف "دراوت-جارد™ ) "(MON 87460والتي تمت الموافقة على تسويقھا فـي يونيـو  ،٢٠١٥و ُي َتوقﱠـع أن
تكون متاحة للمزارعين في عام .٢٠١٧

الموافقة على مجموعة "جديدة" من محاصيل التكنولوجيا الحيوية ،العديـد منھـا محليـة ،فـي
عام  ،٢٠١٥والتخطيط لتسويقھا في عام  ٢٠١٦وما بعده في دول أخرى غير الواليات المتحدة،
والتي تناولھا ھذا الملخص التنفيذي ساب ً
قا.
في األرجنتين ،تمت الموافقة على اثنين من المنتجات المحلية – فول الصويا المقاوم للجفاف والبطـاطس
المقاومة للفيروس .وفي البرازيل ،تم الحصول على الموافقة لزراعة كافور محلي ذو إنتاجية إضافية بنسبة
مطَ ﱠور بواسطة شركة فيوتشرا-جين/سوزانو ،باإلضافة إلـى تسـويق منتجـين محليـين فـي عـام
 ،%٢٠وال ُ
 – ٢٠١٦الفاصوليا المقاومة للفيروس وفول صويا جديد مقاوم لمبيدات األعشاب .وفي ميانمار ،تم تسويق
صنف جديد من قطن الـ  Btيحمل اسم " "Ngwe-chi-9في عام  .٢٠١٥وفي كنـدا ،كانـت الموافقـة علـى
التفاح عالي الجودة المضاد لالسمرار .ويالحظ التحول الھام نحو مزي ًدا مـن المحاصـيل الغذائيـة – وتشـمل
م َھن َدسة وراثيًا الذرة البيضاء في جنوب أفريقيـا؛ وبنجـر السـكر والـذرة الحلـوة
المحاصيل الغذائية الحالية ال ُ
في الواليات المتحدة وكندا؛ والبابايا والقرع والبطاطس والتفاح في الواليات المتحدة؛ والبابايـا فـي الصـين؛
وباذنجان الـ  Btفي بنجالديش.
الصـفات مكدسـة احتلـت نســبة  %٣٣مـن المسـاحة العالميــة البالغـة  ١٧٩٫٧مليـون ھكتــار،
صعو ً
دا من  %٢٨في عام .٢٠١٤
ضّل المزارعون الصفات المكدسة في جميع الدول ولجميع المحاصـيل .وقـد زادت الصـفات مكدسـة مـن
ُي َف ِ
 ٥١٫٤مليون ھكتار في عام  ٢٠١٤إلى  ٥٨٫٥مليون ھكتار في عام  – ٢٠١٥بزيادة قدرھا  ٧٫١مليون ھكتار
أي ما يعادل زيادة بنسبة  .%١٤ويرجع ھذا التحول الجوھري إلى الصفات المكدسة بحد كبيـر إلـى زيـادة
م َھن َدس وراثيًا بمساحة  ١٢٫٩مليون ھكتار تمت زرعتھم بصفة أساسية فـي البرازيـل ،وبحـد
فول الصويا ال ُ
أقل من قِبَل جيرانھا ،األرجنتين وباراجواي وأوروجواي .واصلت الصفات مكدسة كونھا سمة ھامة ومتزايـدة
م َھن َدسة وراثيًا بصـفتين أو أكثـر فـي عـام
لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية – وقد زرعت  ١٤دولة المحاصيل ال ُ
م َھن َدســة وراثيًـا بالصــفات المكدسـة كــأول محصـول
 ،٢٠١٥منھـا  ١١دولــة ناميـة .وزرعــت فيتنـام الــذرة ال ُ
ُم َھن َدس وراثيًا في عام .٢٠١٥

أعلى خمس دول نامية زارعة لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية في القارات الـثالث مـن الجنـوب:
البرازيل واألرجنتين في أمريكا الالتينية والھند والصـين فـي آسـيا ،وجنـوب أفريقيـا فـي قـارة
ھندَسـة وراثيًـا عالميًـا ) (%٤٨وتمثـل حـوالي
م َ
أفريقيا ،زرعوا ما يقرب من نصف المحاصـيل ال ُ
 %٤١من سكان العالم.
الدول النامية الخمس الرائدة في زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية في القارات الثالث مـن الجنـوب ھـي
الھند والصين في آسيا والبرازيل واألرجنتين في أمريكا الالتينية ،وجنوب أفريقيـا فـي قـارة أفريقيـا .زرعـت
تلك الدول بشكل إجمـالي مـا مجموعـه  ٨٦٫٦مليـون ھكتـار ) %٤٨مـن النسـبة العالميـة( ويمثلـون معًـا

-١٢ -

الذكري السنوي علي مرور  ٢٠عاما ً علي التسويق العالمي للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية )(٢٠١٥–١٩٩٦
حوالي  %٤١من عدد سكان العالم البالغ  ٧٫٣مليار نسمة ،والذي قد يصل إلـى  ١١مليـار نسـمة أو أكثـر
بتحول القرن في عام  .٢١٠٠الالفت للنظر أن عدد السكان في أفريقيا وحدھا يمكن أن يتصاعد من حوالي
 ١٫٢مليار اليوم )تقريبًا  %١٦من المجموع العالمي( إلى زيادة محتملة تقدر بـ  ٤٫٤مليار )تقريبًا  %٣٩من
المجموع العالمي( بحلول نھاية ھذا القرن في عام  .٢١٠٠وعلـى أسـاس المسـاحة المنزرعـة ،مـن بـين
الدول الثمانية والعشرين الزارعة لمحاصيل التكنولوجيـا الحيويـة فـي عـام  ،٢٠١٥كانـت نسـبة  %٨٧مـن
المساحة المنزرعة في األمريكتين ،و %١١في آسيا ،و %٢في أفريقيا ،وأقل من  %١في أوروبا.
عشرة دول في أمريكا الالتينية يستفيدون من محاصيل التكنولوجيا الحيوية.
ھناك اآلن  ١٠دول في أمريكا الالتينية تستفيد من االعتماد الواسع لمحاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة علـى
نحو ملحوظ .تلك الدول حسب الترتيب التنازلي للمساحة المنزرعة ھـي :البرازيـل واألرجنتـين وبـاراجواي
وأوروجواي وبوليفيا والمكسيك وكولومبيا وھندوراس وشيلي وكوستاريكا ،وأضف إلـيھم كوبـا التـي تخطـط
الستئناف الزراعة في غضون عامين لحين توافر أصنافھم المحلية من الذرة الھجينة.
البرازيل ،المحرك العالمي لنمو محاصيل التكنولوجيا الحيوية في المرتبة الثانية بعد الواليـات المتحـدة مـن
حيث المساحة المنزرعة.
صنِّ َفت البرازيل في المرتبة الثانية بعـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن حيـث المسـاحة
في عام ُ ،٢٠١٥
المنزرعة من محاصيل التكنولوجيا الحيوية عالميًا بـ  ٤٤٫٢مليون ھكتار )صعو ًدا من  ٤٢٫٢مليـون فـي عـام
(٢٠١٤؛ وكانت الزيادة في عام  ٢٠١٥قـدرھا  ٢مليـون ھكتـار أي مـا يعـادل نسـبة نمـو  .%٥علـى مـدى
السنوات الست الماضية ،كانت البرازيل محرك النمو العالمي .في عام  ،٢٠١٥زرعت البرازيل ) %٢٥بزيادة
 %٢عما كانت عليه في  (٢٠١٤من المساحة المنزرعة العالمية البالغة  ١٧٩٫٧مليون ھكتار .و ُي َت َوقﱠع على
المدى الطويل أن تسد البرازيل الفجوة مع الواليات المتحدة التـي تتمتـع بنظـام موافقـة فعـال قـائم علـى
العلم يسھل االعتماد السريع .في عام  ،٢٠١٥زرعت البرازيل للسنة الثالثة على المستوى التجاري فول
م َھن َدس بالصفات المكدسة لمقاومة الحشرات ومبيـدات الحشـائش علـى مسـاحة  ١١٫٩مليـون
الصويا ال ُ
ما )بزيادة قدرھا خمسة أضعاف( من  ٢٫٣مليون ھكتار في عام  ٢٠١٣و ٥٫٢
ھكتار ،وھذا يمثل صعو ًدا ضخ ً
مليون ھكتار في عام  .٢٠١٤وأي ً
ضا في البرازيل ،حصلت شركة فيوتشرا-جين/سوزانو على موافقـة زراعـة
م َھنـ َدس وراثيًـا ذو اإلنتاجيـة اإلضـافية بنسـبة  ،%٢٠باإلضـافة إلـى تسـويق اثنـين مـن
الكافور المحلي ال ُ
منتجات المحاصيل المحلية في عام  – ٢٠١٦الفاصوليا المقاومة للفيروس وصنف فـول صـويا جديـد مقـاوم
لمبيدات األعشاب.
ھندَسة وراثيًا ،بينما ارتفعت مساحة الزراعة المحليـة
م َ
كندا خفضت مساحة زراعات الكانوال ال ُ
ھندَسة وراثيًا.
م َ
لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية في استراليا بسبب الكانوال ال ُ
احتفظت كندا بمركزھا الخامس في التصنيف العالمي لمحاصيل التكنولوجيا الحيويـة بمسـاحة  ١١مليـون
ھكتار مقارن ًة بـ  ١١٫٦مليون ھكتار في عام  – ٢٠١٤بانخفاض قدره  %٥تقريبًـا ،ويرجـع ذلـك بشـكل كبيـر
إلى انخفاض المساحة المنزرعـة مـن إجمـالي الكـانوال ونتيجـة انخفـاض اسـعار زيـت الكـانوال .و ُي َت َوقﱠـع أن
ينعكس االنخفاض الذي حدث في مساحة الكانوال المنزرعة في عـام  ٢٠١٥عنـدما ترتفـع أسـعار الكـانوال
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وتصبح أكثر قدرة على منافسة المحاصيل األخرى .ھذا وقد زرعت أستراليا  ٦٥٨ألف ھكتـار مـن محاصـيل
التكنولوجيا الحيوية في عام  ٢٠١٥مقارنة بـ  ٥٤٢ألف ھكتار في عام  ،٢٠١٤أي بزيادة قـدرھا  .%٢١ھـذا
يضم  ٢١٤ألف ھكتار من القطن ،أي بزيادة قـدرھا  %٧مـن  ٢مليـون ھكتـار فـي عـام ٢٠١٤؛ و  ٤٤٤ألـف
م َھن َدسة وراثيًا ،أي بزيادة قدرھا  %٣٠من  ٣٤٢ألف ھكتار في عام  .٢٠١٤وقـد اتضـح
ھكتار من الكانوال ال ُ
م َھن َدس وراثيًا بنسبة  %١٠٠تقريبًا من جميع القطن المزروع في أستراليا ونحو %٩٩
بقاء اعتماد القطن ال ُ
ن صفات مكدسة )مقاومة الحشرات ومبيدات الحشائش( .تقدم أستراليا ريادة عالمية فـي نشـر
منه تَ َ
م َ
ض ﱠ
م َھن َدس وراثيًا ،وقد خضع صنف بولجارد  ®٣المقاوم للحشرات بالفعل لالختبار الحقلي فـي عـام
القطن ال ُ
 ٢٠١٥على حوالي مساحة  ٣٠ألف ھكتار.

ھندَس وراثيًا وتصـبح المنـتج رقـم  ١للقطـن فـي
م َ
الھند تحافظ على مساحة زراعات القطن ال ُ
العالم.

في تطور تاريخي ،أصبحت الھند المنتج رقم  ١للقطن في العالم ،مع الكثير مـن النجـاح الـذي يعـزى إلـى
م َھن َدس وراثيًا في العـالم بــ  ١١٫٦مليـون ھكتـار تمـت
قطن الـ  .Btوظلت الھند أكبر دولة منتجة للقطن ال ُ
زراعتھم بواسطة  ٧٫٧مليون من صغار المزارعين بمعدل اعتماد  ،%٩٥على غرار عام  .٢٠١٤وقد أشـارت
إحصاءات بروكس وبارفوت األخيرة أن الھند عززت دخل المزرعة مـن قطـن الــ  Btبمقـدار  ١٨٫٣مليـار دوالر
في فترة اثني عشر عا ًما  ٢٠١٤-٢٠٠٢و  ١٫٦مليار دوالر في عام  ٢٠١٤وحده.
وضع قطن الـ  Btوالبابايا المقاومة للفيروس في الصين
م َھنـ َدس وراثيًـا بمعـدل اعتمـاد
في عام  ،٢٠١٥زرعت الصين بنجاح نحـو  ٣٫٧مليـون ھكتـار مـن القطـن ال ُ
) ،%٩٦صعو ًدا من  %٩٣فـي عـام  (٢٠١٤مـن إجمـالي مسـاحة القطـن بھـا البالغـة  ٣٫٨مليـون ھكتـار.
باإلضافة إلى ذلك ،زرعت نحو  ٧آالف ھكتار من البابايا المقاومة للفيروس في جوانجـدونج وجزيـرة ھونـان
م َھن َدس وراثيًا .وبالرغم من انخفاض إجمـالي
وجوانجزى؛ باإلضافة إلى  ٥٤٣ھكتار تقريبًا من شجر الحور ال ُ
المساحة المنزرعة من القطن الصين ،من  ٤٫٢مليون ھكتار في عام  ٢٠١٤إلى  ٣٫٨مليون ھكتار ،بسبب
م َھنـ َدس
انخفاض األسعار وزيادة مخزونات القطن في األساس في الصـين ،إال أن معـدل اعتمـاد القطـن ال ُ
وراثيًا ارتفع من  %٩٣في عام  ٢٠١٤إلى  %٩٦في عام  ،٢٠١٥وزرعه ما يقدر بنحـو  ٦٫٦مليـون ُمـزارِع أو
أكثر .وانخفضت مزروعات البابايا المقاومة للفيروس من  ٨٤٧٥ھكتار في عام  ٢٠١٤إلى  ٧آالف ھكتار في
عام  ،٢٠١٥وذلك بسبب زيادة العرض في عام  ،٢٠١٤ولكن معدل االعتماد ظل مرتف ًعا عند حوالي .%٩٠
م َھنـ َدس وراثيًـا ،إال أنـه قـد يكـون ھنـاك ١٠
وباإلضافة إلى استفادة المزارعين مباشرة مـن قطـن الــ  Btال ُ
ً
بـديال لـدودة
ماليين ُمزارعين ثانويين مستفيدين يزرعون  ٢٢مليون ھكتار من المحاصيل التي تمثل مضي ًفا
لـوزة القطــن ويســتفيدون مــن انخفـاض انتشــار اآلفــات بســبب زراعــة قطـن الـــ  .Btوبالتــالي ،فــإن العــدد
اإلجمالي الفعلي للمزارعين المستفيدين من قطن الـ  Btفي الصين وحدھا قد يتجاوز  ١٧مليون فـرد .أمـا
مزارِع في الفترة  ٢٠١٤-١٩٩٧فقد كانت  ١٧٫٥مليـار
المكاسب االقتصادية من قطن الـ  Btعلى مستوى ال ُ
دوالر و  ١٫٣مليار دوالر لعام  ٢٠١٤وحده.
يقدم كل من أرز وذرة الـ  Btمنافع كبيرة محتملة ولھم آثا ًرا ضخمة على الصين وآسـيا وبقيـة العـالم علـى
المدى القريب والمتوسط والبعيد ،ألن األرز ھو أھم محصول غذائي والذرة أھم محصول علفي في العالم.
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ومن شأن بحوث الصين وتسويقھا لذرة الـ  Btوالذرة المقاومة لمبيدات األعشاب وذرة الفـايتيز وكـذلك األرز
أن يكون لھم مساھمات محتملة ھامة ج ًدا للصين والحتياجات الغذاء واألعالف العالمية .وبينما أقر الرئيس
م َھن َدسـين وراثيًـا التـي
شي جين بينج تكنولوجيا التعديل الوراثي المستخدمة فـي فـول الصـويا والـذرة ال ُ
استوردتھم الصين بكميات كبيرة ج ًدا ) ٧٧مليون طن من فول الصويا و  ٣٫٣مليون طن من الـذرة فـي عـام
 ،(٢٠١٥لم يتم إنتاج ھذه المحاصيل محليًا حتى اآلن .وجدير بالذكر أن في الوقت نفسـه وافقـت الواليـات
م َھن َدسة وراثيًا في عام  ،٢٠١٥وأعلنت الصين ،وھي أكبر منتج للبطاطس فـي
المتحدة على البطاطس ال ُ
العالم بمقدار  ٦ماليين ھكتار ،عن نيتھا لمضاعفة مساحة البطاطس المنزرعة وصنفت البطاطس كغذائھا
الرئيسي الرابع بعد األرز والذرة والقمح.
دفعت الحكومة الصينية ما ال يقل عن  ٣مليار دوالر للمعاھد البحثية والشركات المحلية لتطوير بذور محلية
مھندسة وراثيًا وتجري المناقشات لتسريع موافقات زراعة محاصيل التكنولوجيـا الحيويـة .سـيعمل اإلنتـاج
م َھن َدسة وراثيًـا علـى زيـادة اإلنتاجيـة وتقليـل اعتمـاد الصـين علـى واردات كميـات الـذرة
المحلي للذرة ال ُ
المتزايدة ،والتي يمثل معظمھا )أكثر من  (%٩٠ذرة مھندسة وراثيًا .تستھلك الصين ثلث إنتاج فول الصويا
العــالمي وتســتورد  %٦٥مــن واردات فــول الصــويا العالميــة ،والتــي يمثــل أكثـر مــن  %٩٠منھــا محاصــيل
م َھن َدســة وراثيًــا )ذرة الـــ  Btأو ذرة الفـايتيز(
مھندســة وراثيًــا .يخمــن بعــض المــراقبين أن الــذرة المحليـة ال ُ
ً
ً
محـتمال لــ ٣٥
ھـائال
ستطرح على المستوى التجاري في السنوات الـثالث المقبلـة ،لتفـتح بـذلك سـو ًقا
مليون ھكتار من الذرة .وھكذا يمكن أن تساعد محاصيل التكنولوجيـا الحيويـة الصـين علـى أن تصـبح أقـل
اعتما ًدا على الواردات المتزايدة من فول الصويا والذرة ،والذي يمثل أكثر من  %٩٠منھم محاصيل مھندسة
وراثيًا .ذكرت وكالة بلومبرج )في نوفمبر  (٢٠١٥أن الرئيس الصيني شي جين بينج كان يحث الصين علـى
م َھن َدسة وراثيًا .ويتسق تحفيزه مع محاولة عـرض شـركة
دعم "البحث واالبتكار القوي" على المحاصيل ال ُ
ً
محتمال على اعتمـاد
كيم-تشاينا لسينجينتا الذي تبلغ قيمته  ٤٣مليار دوالر ،والذي قد يكون له تأثي ًرا قويًا
م َھن َدسة في الوقت المناسب على ما يصل إلى  ٣٥مليون ھكتار في الصين على المدى القريـب.
الذرة ال ُ
من شأن العرض الناجح أن يوفر لشركة كيم-تشاينا إمكانية الوصول الفوري لمجموعة كبيـرة مـن منتجـات
مخ َتبَر سالمتھا بالفعل والتي ُزرِ َعت على مسـتوى العـالم
م َھن َدسة وراثيًا التجارية الجاھزة وال ُ
المحاصيل ال ُ
لسنوات عديدة.

الوضع في أفريقيا
على الرغم من بعض التحديات الكبيرة ،واصلت القارة األفريقية تحقيق تقد ًما عا ًما على عدة جبھـات .أدى
الجفاف المـدمر الـذي أصـاب جنـوب أفريقيـا إلـى تنـاقص المسـاحة المنزرعـة المسـتھدفة مـن محاصـيل
التكنولوجيا الحيوية في البالد في عام  ٢٠١٥بحوالي  ٧٠٠ألف ھكتار من  ٣مليون ھكتار إلـى  ٢٫٣مليـون
ً
ھائال يمثل نسبة  .%٢٣وھذا يؤكد مرة أخرى على الطبيعة الخطـرة وأھميـة الجفـاف
صا
ھكتار – وھذا نق ً
المحتمل المھدد للحياة في أفريقيا وتحـديات الجفـاف الجديـدة الوشـيكة المتفاقمـة بسـبب تغيـر المنـاخ.
األھم من ذلك أنه قد تمت الموافقة على صنف الذرة المقاوم الجفاف )دراوت-جـارد®( فـي إطـار مشـروع
خط ﱠـط إلطـالق الـذرة المقاومـة للجفـاف بسـمة مكافحـة
 WEMAلإلنتاج العام فـي جنـوب أفريقيـا ،بينمـا ُي َ
الحشرات )ذرة الـ  (Btفي عام  .٢٠١٧زادت السودان المسـاحة المنزرعـة مـن قطـن الــ  Btبمقـدار %٣٠
لتصل إلى  ١٢٠ألف ھكتار بينما حالت تغيـرات التحـول السياسـي وجـودة األليـاف دون مسـاحة محتملـة
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أعلى من  ٠٫٤مليون ھكتار تقريبًا في بوركينـا فاسـو .أجـرت ثمـاني دول إضـافية )الكـاميرون ومصـر وغانـا
وكينيا ومالوي ونيجيريا وسوازيالند وأوغندا( تجاربًا حقليـة علـى المحاصـيل األفريقيـة ذات األولويـة ،وھـي
الخطوة قبل األخيرة التـي تسـبق عمليـة الموافقـة .وتركـز التجـارب الجاريـة علـى الصـفات األكثـر ارتباطًـا
بالتحديات التي تواجـه أفريقيـا ،بمـا فـي ذلـك الجفـاف؛ وكفـاءة اسـتخدام النيتـروجين؛ وتحمـل الملوحـة؛
ً
فضال عن مقاومـة األمـراض واآلفـات االسـتوائية .ويمثـل بـطء تنفيـذ اللـوائح النظاميـة
والتحسين الغذائي،
القائمة على العلم والفعالة من حيث الوقت/التكلفة العائق الرئيسي لعملية االعتماد .ھناك حاجة ملحـة
للوائح تتسم بالمسؤولية والصرامة ولكن غير مرھقة لتتناسب مع احتياجات مطوري التكنولوجيـا فـي كـل
من القطاع العام والخاص لضمان الوصول السلس لألداة المطلوبة بشـدة فـي أيـادي المـزارعين األفارقـة.
في النھاية ،من شأن اإلرادة السياسية الثابتة والمشاركة المكثفة مـع جميـع الالعبـين أن تكـون مفـاتيح
تحرير المأزق التنظيمي.
ھندَســة وراثيًــا.
م َ
خمــس دول فــي االتحــاد األوروبــي زرعــت  ١١٦٨٧٠ھكتــار مــن ذرة الـــ  Btال ُ
وإسبانيا كانت أكبر متبني حيث زرعت  %٩٢من إجمـالي المسـاحة المنزرعـة مـن ذرة الــ Bt
في االتحاد األوروبي.

واصــلت نفــس دول االتحــاد األوروبــي الخمــس )إســبانيا والبرتغــال والتشــيك وســلوفاكيا ورومانيــا( زراعــة
 ١١٦٨٧٠ھكتار من ذرة الـ  ،Btبانخفاض قدره  %١٨من  ١٤٣٠١٦ھكتار في عـام  .٢٠١٤وقـادت إسـبانيا،
م َھن َدسة وراثيًا ،االتحاد األوروبي بــ  ١٠٧٧٤٩ھكتـار مـن ذرة الــ ،Bt
التي زرعت  %٩٢من إجمالي الذرة ال ُ
بانخفاض قدره  %١٨من  ١٣١٥٣٨ھكتار في عام  ،٢٠١٤مع معدل اعتماد  %٢٨مقارنة بـ  %٣١في عـام
 .٢٠١٤انخفضت المساحة المنزرعة من ذرة الـ  Btفي جميـع دول االتحـاد األوروبـي الخمـس ،وكـان ھـذا
االنخفاض مرتبطًا بعدة عوامل بما في ذلك قلة إجمالي مساحات زراعة الذرة في عام  ،٢٠١٥ولكـن أي ً
ضـا
بسبب عقبات كبيرة للمزارعين في مواجھة التقارير البيروقراطية والمرھقة للمزروعات المستھدفة من ذرة
الـ  .Btفي ١٩أكتوبر  ،٢٠١٥صوتت  ١٩دولة من دول االتحاد األوروبي الثمانية والعشرين لصالح االنسـحاب
من زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية ولكن األھم أن جميع الدول الخمس الزارعة حاليًا لذرة الـ  Btصوتت
لصالح استمرار الزراعة حتى يتمكنوا من االستفادة من المزايا الھامة التـي تقـدمھا محاصـيل التكنولوجيـا
الحيوية.
وضع أصناف محاصيل التكنولوجيا الحيوية المعتمدة
اعتبــا ًرا مــن  ١٥نــوفمبر  ،٢٠١٥منحــت  ٤٠دولــة ) + ٣٩االتحــاد األوروبــي (٢٨-موافقــات تنظيميــة علــى
م َھن َدسة وراثيًا الستخدامھا كغذاء و/أو أعالف أو لإلطـالق البيئـي منـذ عـام  .١٩٩٤مـن ھـذه
المحاصيل ال ُ
الدول ،صدرت  ٣٤١٨موافقة تنظيمية بواسطة السـلطات التنظيميـة عبـر  ٢٦محصـول ُمھن َدسـة وراثيًـا )ال
يشــمل ذلــك القرنفــل والــورد والبيتونيــا( و  ٣٦٣صــنف ُمھن َدســة وراثيًــا .أكبــر خمــس دول بـأكبر عــدد مــن
الموافقات التنظيمية تضمنت اليابان ) ٢١٤موافقة(؛ والواليات المتحـدة األمريكيـة ) ١٨٧ال تشـمل الصـفات
المكدسة(؛ وكندا )(١٦١؛ والمكسيك )(١٥٨؛ وكوريا الجنوبية ) .(١٣٦وال تزال الـذرة تمتـاز بـأكبر عـدد مـن
األصناف المعتمدة ) ١٤٢في  ٢٩دولة( ،يليھا القطن ) ٥٦صنف في  ٢٢دولة( ،والبطاطس ) ٤٤صـنف فـي
 ١١دولة( ،وزيت الكانوال ) ٣٢صنف في  ١٣دولة( ،وفول الصويا ) ٣١صنف في  ٢٨دولة( .يتمتع صنف الـذرة
المقاومة لمبيدات الحشائش " ٥٤) "NK603موافقة في  ٢٦دولة  +االتحاد األوروبـي (٢٨-بـأكبر عـدد مـن
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الموافقات يليھا صنف فول الصويا المقاوم لمبيـدات الحشـائش  ٥٢) GTS 40-3-2موافقـة فـي  ٢٦دولـة +
االتحاد األوروبي ،(٢٨-وصـنف الـذرة المقاومـة للحشـرات  ٥٠) MON810موافقـة فـي  ٢٥دولـة  +االتحـاد
األوروبي ،(٢٨-وذرة الـ  Bt11المقاومة للحشرات ) ٥٠موافقة في  ٢٤دولة  +االتحاد األوروبي .(٢٨-فـي ٨
ديسمبر  ،٢٠١٥قررت المحكمة العليا في الفلبين أن إجراء االختبار الحقلي لباذنجان الـ  Btمحظور بشـكل
دائم؛ األمر اإلداري رقم  ٠٨الخاص بوزارة الزراعة ،وإعالن سلسلة عام  ٢٠٠٢الغيـة وباطلـة؛ وعليـه ،فـإن
م َھن َدسـة
أي تطبيق لالستخدام المحدود واالختبـار الحقلـي وإكثـار وتسـويق واسـتيراد الكائنـات الحيـة ال ُ
وراثيًا محظور بشكل مؤقت حتى يصدر أمر إداري جديد وف ًقا للقانون.

ھندَسة وراثيًا وحدھا كانت حوالي  ١٥٫٣مليار دوالر في عام ٢٠١٥
م َ
القيمة العالمية للبذور ال ُ
في عـام  ،٢٠١٥كانـت القيمـة السـوقية العالميـة لمحاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة ،والتـي قـدرتھا شـركة
كروبنوسيس ١٥٫٣ ،مليار دوالر) ،بانخفاض طفيف من  ١٥٫٧مليار دوالر في عام (٢٠١٤؛ وھذا يمثل %٢٠
من سوق حماية المحاصيل العالمي البالغة قيمته  ٧٦٫٢مليـار دوالر فـي عـام  ،٢٠١٤و  %٣٤مـن سـوق
تجارة البذور العالمي البالغة قيمته  ٤٥مليار دوالر تقريبًا .بلغت العائدات المقدرة إلجمـالي "قيمـة تسـليم
م َھن َدسة وراثيًا والمنتجـات األخـرى المحصـودة( أكثـر
المزرعة" العالمية للمنتج النھائي التجاري )الحبوب ال ُ
م َھن َدسة وراثيًا وحدھا .وقدرت دراسة في عام  ٢٠١١أن تكلفـة اكتشـاف
من عشرة أضعاف قيمة البذور ال ُ
وتطوير وتفويض محصول/صفة جديدة مھندسة وراثيًا كانت حوالي  ١٣٥مليون دوالر .وأشار تقرير صادر عن
شركة ترانسبيرانسي ماركت ريسيرش للفترة  ٢٠١٩-٢٠١٣أن التكنولوجيا الحيوية الزراعية العالمية التي
بلغت قيمتھا  ١٥٫٣مليار دوالر في عام  ٢٠١٢من المتوقع أن تصل قيمتھا إلى  ٢٨٫٧مليار دوالر بحلول عام
 .٢٠١٩ويتوقع أن تتمدد القيمة بمعدل ) %٩٫٥معدل النمـو السـنوي المركـب( مـن عـام  ٢٠١٣إلـى عـام
جا مع الكميات المتناقصة من األراضي
 ٢٠١٩وذلك بسبب الطلب المتزايد على عائد محصول أعلى ،مدمو ً
الصالحة للزراعة التي من شأنھا أن تقود شريحة تطبيق الھندسة الوراثية في السوق.

التحدي
التحدي الھائل إلطعام  ٩٫٧مليار نسمة عام ٢٠٥٠
إطعام  ٩٫٧مليار نسمة في عام  ،٢٠٥٠وحوالي  ١١مليار في عام  ،٢١٠٠ھو أحد التحـديات ،إن لـم يكـن
أصعبھا ،التي تواجه البشرية خالل السنوات المتبقية من ھذا القـرن .عـدد سـكان العـالم الـذي كـان ١٫٧
مليار فقط عند مطلع القرن في عام  ،١٩٠٠أصبح اآلن  ٧٫٣مليار )يوليو  – (٢٠١٥لقد أضاف العالم ما يقرب
من  ١مليار نسمة خالل االثني عشر سنة الماضـية .ومـن المتوقـع أن يرتفـع ھـذا العـدد إلـى  ٩٫٧مليـار
نسمة بحلول عام  ،٢٠٥٠وإلى  ١١مليار في نھاية ھـذا القـرن فـي عـام  .٢١٠٠علـى الصـعيد العـالمي،
ھناك  ٨٧٠مليون شخص في الوقت الحالي يعانون من الجوع المزمن و  ٢مليار يعانون من سـوء التغذيـة.
قد يستھلك العالم مزي ًدا من الحبـوب التـي أنتجھـا فـي عـام  .٢٠١٥وقـد انخفضـت معـدالت نمـو إنتاجيـة
المحاصيل عقب المساھمة الھامة للثورة الخضراء في ستينات القرن الماضي للقمح واألرز .ومـن الواضـح
اآلن أن تكنولوجيا المحاصيل التقليدية وحدھا لن تسمح لنـا بإطعـام أكثـر مـن  ٩مليـارات فـي عـام ٢٠٥٠
وكذلك ليست التكنولوجيا الحيوية حال سحريا .أحد الخيارات المقترحة من قِبَل المجتمع العلمي العـالمي
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جا متوازنًا وآم ًنا ومستدا ًما ،وذلك باستخدام أفضل ما في تكنولوجيا المحاصـيل التقليديـة )األصـول
يمثل نھ ً
م َھن َدس وراثيًـا وغيـر
الوراثية المتكيفة بشكل جيد( وأفضل ما في التكنولوجيا الحيوية )الصفات المناسبة ال ُ
م َھن َدسة وراثيًا( لتحقيق التكثيف المستدام إلنتاجية المحاصيل علـى  ١٫٥مليـار ھكتـار مـن األراضـي
ال ُ
الزراعية في العالم .عائدات االستثمار في الزراعة مرتفعة وباإلضافة إلـى ذلـك تـؤثر بشـكل مباشـر علـى
تخفيف الفقر ،وخاصة على صغار المـزارعين المفتقـرين للمـوارد والمعـدمين فـي المنـاطق الريفيـة الـذين
يعتمدون على الزراعة ،الذين يمثلون األغلبية األشد فق ًرا في العالم.
تغير المناخ :منشور البابوية ومؤتمر األطراف رقم  21في باريس
أكد بوب فرانسيس في منشوره البابوي لعام " ٢٠١٥الوداتو سـي" علـى أھميـة قيـام الجميـع ،فـي
جھد منسق بتنفيذ االستراتيجيات الالزمة للتصدي لتغير المنـاخ والـدمار البيئـي الـذي سـيؤثر
ج َد أن الجھود المبذولـة فـي
على الجميع ،وخاصة ضعفاء المجتمع العالمي – الفقراء والجياع .وقد ُو ِ
الماضي من قِبَل الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة غير كافية ،وبالتالي ھناك حاجة عالمية ملحة إلـى
مضاعفة وتوحيد الجھود.
كما أعرب البوب عن قلقه بشكل مناسب في دعوة واضـحة للعمـل )ال وعـود( خـالل جلسـة مـؤتمر
األطراف رقم  ٢١في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ التي ُع ِق َدت في باريس بفرنسا في
ديسمبر  .٢٠١٥األھم من ذلك ،أنه للمرة األولى على اإلطالق يتم توقيع اتفاق ملزم قانونًا بواسـطة ١٩٥
دولة لوضع حد لظاھرة االحتباس الحراري أقل من  ٢درجة مئوية ،حيث أن أعلـى مـن ذلـك سـيؤدي إلـى
انخفاض إنتاج المحاصيل العالمي بشكل كبير ،ال سيما في الدول النامية التي ال تستطيع تحمل الخسائر
الناجمة عن الضغوط البيئية )ارتفاع درجات الحرارة والجفاف( والضغوط الحيويـة )اآلفـات واألعشـاب الضـارة
ھندَسة وراثيًا/محاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة
م َ
واألمراض( .من الھام ج ًدا أن نعترف أن المحاصيل ال ُ
تساھم بالفعل في الحد من آثار زيادة الضغوط المرتبطـة بتغيـر المنـاخ ،كمـا ھـو مفصـل فـي
الفقــرة التاليــة .وعــالوة علــى ذلــك ،فــإن الھندســة الوراثيــة وتطبيقــات التكنولوجيــا الحيويــة
الجديدة ،مثل كريسبر ،يحمالن إمكانات ھائلة للمستقبل ،عنـدما يصـل سـكان العـالم إلـى ١١
مليار في عام  .٢١٠٠التحدي الذي يواجه المجتمع ھـو تبنـي نظـام منسـق قـائم علـى العلـم ومالئـم
ومتناســب ،ويكــون فعـ ً
ـاال ولــيس مرھ ًقــا بشــكل مفــرط ،ويضــمن النشــر فــي الوقــت المناســب لمزارعــي
س َنة التي يمكن أن تزيد من اإلنتاجية وتضاعف إنتاج الغذاء.
م َ
ح ﱠ
المحاصيل ال ُ
مساھمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية في األمن الغذائي واالستدامة والبيئة وتغير المناخ
أظھرت البيانات األخيرة في الفترة من عام  ١٩٩٦إلى عام  ٢٠١٤أن محاصيل التكنولوجيا الحيوية ساھمت
في األمن الغذائي واالستدامة وتغير المناخ من خالل :زيادة إنتاج المحاصيل بقيمة  ١٥٠مليار دوالر؛ وتوفير
بيئة أفضل من خالل توفير  583.5مليون كجـم مـن المبيـدات الحشـرية فـي الفتـرة ٢٠١٤-١٩٩٦؛ وخفـض
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في عام  ٢٠١٤وحده بنسبة  ٢٧مليار كجم ،أي ما يعادل إبعاد  ١٢مليون
سيارة عن الطريق لمدة سنة؛ وحفظ التنوع الحيوي في الفترة  ٢٠١٤-١٩٩٦من خـالل تـوفير  ١٥٢مليـون
ھكتار من األراضي )بروكس وبارفوت(٢٠١٦ ،؛ وساعدت في تخفيف حدة الفقر من خالل مساعدة ما يصل
إلى  ١٦٫٥مليون من صغار المزارعين وأسرھم بإجمالي أكثر من  ٦٥مليون شخص ،الذين ھم بعـض أفقـر
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الناس في العالم .تستطيع محاصيل التكنولوجيا الحيوية زيـادة اإلنتاجيـة والـدخل بشـكل كبيـر ،وبالتـالي،
يمكن أن تخدم كمحرك للنمو االقتصـادي الريفـي الـذي يمكـن أن يسـھم فـي تخفيـف حـدة الفقـر لصـغار
المزارعين والمفتقرين للموارد في جميع أنحاء العالم .يمكن لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية أن تسـھم فـي
استراتيجية "التكثيف المستدام" التي يفضلھا العديـد مـن أكاديميـات العلـوم فـي جميـع أنحـاء العـالم،
والتي تسمح بزيادة اإلنتاج/اإلنتاجية على فقط المساحة الحالية المتمثلة في  ١٫٥مليار ھكتار من أراضي
المحاصيل العالمية ،وبالتالي تصون الغابات والتنوع الحيوي .محاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة ضـرورية ولكنھـا
ليســت حــال ســحريا والبــد مــن االلتــزام بالممارســات الزراعيــة الجيــدة ،مثــل التناوبــات ومكافحــة مقاومــة
الحشــرات ومســببات األمــراض واألعشــاب الضــارة مــع محاصـيل التكنولوجيــا الحيويــة كمــا ھــو الحــال مــع
المحاصيل التقليدية.
تنظيم محاصيل التكنولوجيا الحيوية
تظــل اللــوائح التنظيميــة المرھقــة لمحاصــيل التكنولوجيــا الحيويــة العــائق الرئيســي لعمليــة
االعتماد ،وھو أمرًا ھامًـا علـى وجـه الخصـوص للعديـد مـن الـدول الناميـة ،التـي رفضـت فرصـة
استخدام محاصيل التكنولوجيا الحيويـة لمعالجـة مشـاكل الغـذاء والعلـف واألليـاف .وعلـى عكـس اللـوائح
م َھن َدسة وراثيًا ،تعير المنتجـات الناتجـة عـن تعـديل
التنظيمية المرھقة التي تُطَبﱠق حاليًا على المنتجات ال ُ
الجينوم نفسھا على نحو منطقي لل ّوائح المناسبة والمالئمة القائمة على العلم والمناسبة للغـرض .ھـذا
م َھن َدسة وراثيًا وتكنولوجيات تعديل الجينوم الجديـدة ،مثـل كريسـبر ،اللـوائح
ويناھض معارضو المحاصيل ال ُ
التنظيمية القائمة على العلم/األدلة ويطالبون بلوائح مرھقة تحرم المـزارعين الفقـراء فـي الـدول الناميـة،
وكذلك وصول أوروبا للتكنولوجيات .من خالل استخدام تلك التقنيات ،من شان صـغار المـزارعين الفقـراء أن
يكونوا قادرين على المجابھة والمساھمة في مضاعفة إنتاج الغذاء لتلبية احتياجات األعداد المتزايـدة مـن
السكان التي يتوقع وصولھا إلى  ١١مليـار فـي عـام  .٢١٠٠عـالوة علـى ذلـك ،فـإن معارضـي المحاصـيل
م َھن َدسة وراثيًا وتطبيقات التكنولوجيا الحيويـة تشـير التقـديرات إلـى امـتالكھم لميزانيـة عالميـة ضـخمة
ال ُ
تضاعفت من حوالي  ١٠مليار دوالر في عام  ٢٠١١إلى  ٢٠مليار دوالر في عام .٢٠١٤
اآلفاق المشجعة ھي أن التكنولوجيا ،بالتوافق مع السياسات المواتية يمكن أن تضـاعف اإلنتـاج الغـذائي.
ومع ذلك ،ال يمكن مالحظة مضاعفة إنتـاج الغـذاء مـن قِبَـل المجتمـع مـا لـم يضـمن أن تنظـيم المحاصـيل
المســتمدة مــن الھندســة الوراثيــة وتقنيــات تعــديل الجينــوم قــائم علــى العلم/األدلــة ومناســب للغــرض
ومتناسق إلى أقصى حد ممكن عالميًا .إن فشل المجتمـع العـالمي فـي ضـمان لـوائح تنظيميـة مالئمـة
وذات توقيت مناسب إلنتاج األغذية سيكون له عواقب وخيمة .فمن ناحية ،سـيعاني العـالم بسـبب عـدم
كفاية اإلمدادات الغذائية ،بينما على الناحية األخرى سيتم رفـض قـوة العلـم والتكنولوجيـا إلنتـاج إمـدادات
آمنــة وكافيــة ومؤكــدة مــن الغــذاء لجميــع البشــر بســبب األصــوات األيديولوجيــة المھيمنــة لمعارضــي
التكنولوجيات الحيوية الجديدة.
التحليل التلوي العالمي يؤكد فوائد كبيرة ومتعددة
ُص التحليل التلوي الذي أجراه كلومبر وقايم في عام  ٢٠١٤على  ١٤٧دراسة منشورة علـى محاصـيل
َ
خل َ
ب اعتمــاد
َســبﱠ َ
التكنولوجيــا الحيويــة خــالل العشــرين ســنة الماضــية إلــى التــالي "فــي المتوســط ،ت َ
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ھندَسة الوراثية في خفض استخدام مبيدات الحشرات الكيميائية بنسـبة ،%٣٧
م َ
تكنولوجيا ال ُ
مــزا ِرع بنســبة  .%٦٨وكانــت
وزيــادة إنتــاج المحاصــيل الزراعيــة بنســبة  ،%٢٢وزادت أربــاح ال ُ
مكاسب المحصول وحاالت خفض مبيدات الحشرات أكبر للمحاصيل المقاومـة للحشـرات عـن
المحاصيل المقاومة لمبيـدات الحشـائش .وكانـت مكاسـب العائـد واألربـاح أعلـى فـي الـدول
النامية عن الدول المتقدمة" .تؤيد ھذه االكتشـافات نتـائج دراسـة التـأثير العـالمي السـنوية لبـروكس
وبارفوت بشركة بي جي إيكونوميكس ،والتي ُيشار إليھا سنويًا في موجزات ھيئة  ISAAAالسـنوية .قـدم
ً
ً
مستقبال،
شموال آلثار تطبيقات محاصيل الھندسة الوراثية الحالي والمحتملة
قايم )عام  (٢٠١٥وصفًا أكثر

ومساھماتھا الكبيـرة فـي التنميـة الزراعيـة المسـتدامة واألمـن الغـذائي ،فـي كتابـه األخيـر ،المحاصـيل
ُص الى ان المعارضة المستمرة للتكنولوجيات التي ظھر أنھا مفيدة
م َھن َدسة وراثيًا والتنمية الزراعية .و َ
خل َ
ال ُ
وآمنة تستتبع معاناة إنسانية غير ضرورية وانحالل بيئي.
وضع األرز الذھبي
صت منظمة الصحة العالمية إلى أن ھناك  ١٩٠إلـى  ٢٥٠مليـون طفـل فـي العـالم فـي سـن مـا قبـل
َ
خلُ َ
المدرسة يعانون من نقص فيتامين أ سنويًا .قد يكون األرز الـذھبي سـببًا فـي انقـاذ  ١٫٣إلـى  ٢٫٥مليـون
طفل من الموت سنويًا .في المعھد الدولي لبحوث األرز ،تمت تربية صـنف  Eالحامـل لصـفة األرز الـذھبي
واستدرار أصناف ھائلة منه ،وتجري حاليًا االختبارات الحقلية المحدودة في الفلبين ،وتمت الموافقة علـى
التجربة الحقلية في بـنجالديش .تتمثـل المھمـة الرئيسـية لمشـروع األرز الـذھبي فـي المسـاھمة فـي
تحسين صحة ماليين األشخاص الذين يعانون من نقص المغذيات الصـغرى .األرز ھـو المحصـول الرئيسـي
ألربعة مليارات شخص في الجنوب يستھلكون بشكل جمـاعي فقـط  ٢٠٠٦٨٦٩سـع ًرا حراريًـا فـي اليـوم.
ويختل ھذا االستھالك حسب المنطقة يوميًا في :جنـوب آسـيا ) ١١٣٠٦٤٨سـعر حـراري( ،جنـوب شـرق
آسيا ) ٦٦٠٩٧٩سعر حـراري( ،أفريقيـا ) ،(١٢٥١٢٤أمريكـا الالتينيـة ) ،(٧٥٢٣٨آسـيا الوسـطى )(١٤٨٨٠
بإجمالي  ٢٠٠٦٨٦٩سع ًرا حراريًا في اليوم )ھارفيست بلس ،بيرسونال كوميونكيشنز( .تلك ھي المناطق
التي تحدث فيھا معظم حاالت نقص فيتامين أ واألمراض المرتبطة به – وقد ينخفض ھذا إذا تـم تـوفير األرز
الذھبي للنـاس ،وھـو أرز ُم َھنـ َدس وراثيًـا بمركـب البيتـا كـاروتين .حـوالي  ١٥٠-١٠٠جـرام يوميًـا مـن األرز
سن سيوفر أكثر من نصف احتياجات األشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين أ.
م َ
ح ﱠ
الذھبي ال ُ
تقنيات جديدة تربية :الدور الحاسم الستغالل تطبيقات التكنولوجيا الحيويـة الجديـدة المطـورة
والواعدة ،مثل تقنية كريسبر ،في تحسين المحاصيل
بعد عشرين عا ًما من تسويق محاصيل التكنولوجيا الحيوية المطورة من خالل اسـتخدام األجروباكتيريـام أو
تقنية قصف الجسيمات ،مرة أخرى يتحمس المجتمع العالمي العلمي إلمكانات تقنية حيوية زراعية جديدة
تسمى "تعديل الجينوم أو الجين" .ھناك أنواعًا مختلفة من تقنيات تعديل الجينوم ،أحـدث واحـدة تسـمى
كريسبر )وھي اختصار لحروف تشير إلى موضع صبغي يحتوي على عدة تكرارات مباشرة قصيرة( وقد قيل
عنھا من قِبَل العديد من الجھات المعنية بأنھا تقنية واعدة .تسمح ھذه التقنيـات الجديـدة بقطـع الحمـض
النووي في مكان محدد مسب ًقا واإلدراج الدقيق لطفرة ،أو تغييرات نووية منفردة فـي الموضـع األمثـل فـي
الجينوم ليحدث التعبير بأقصى قدرته .ويرجع القراء إلى مقـالتين علـى تقنيـات التربيـة الجديـدة وتطبيقـات
تعديل الجينوم في مجموعة من المقاالت الدعوية في الوثيقة المرفقة للموجز علـى موقـع ھيئـة .ISAAA
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ويعتقد الخبراء في ھذا المجال أن "القوة الحقيقية" لھذه التكنولوجيات الجديـدة تكمـن فـي قـدرتھا علـى
"تعديل" وتغيير جين فردي أو جينات متعددة أصلية في النبات )بـدون ھندسـة وراثيـة( ،المشـفرة لصـفات
ھامة مثل الجفاف ،إلنتاج محاصيل محسنة مفيدة غيـر ُمھن َدسـة وراثيًـا .يجـري بالفعـل تطـوير المنتجـات
حمﱡـل
وتشمل جميع محاصيل الغذاء واألعـالف الرئيسـية :الكـانوال )مقاومـة مبيـدات األعشـاب( ،والـذرة )تَ َ
الجفاف( ،والقمـح )مقاومـة األمـراض وتكنولوجيـا التھجـين( ،وفـول الصـويا )جـودة الزيـت( ،واألرز )مقاومـة
األمراض( ،والبطاطس )تحسين خواص التخزين( ،والطماطم )نضج الثمار( ،والفول السـوداني )خـالي مـن
خط ﱠط لتطوير صفات أكثـر تعقيـ ًدا يشـفر لھـا جينـات متعـددة ،مثـل تحسـين
المواد المثيرة للحساسية( .و ُي َ
عملية التمثيل الضوئي ،في المستقبل الذي قد يكون أقـرب ممـا يظـن بعـض النـاس .وقـد حصـلت تقنيـة
كريسبر على جائزة مجلة ساينس لعام " ٢٠١٥طفرة العام" .التكنولوجيا التي كانت في المركز الثاني في
عــام  ٢٠١٢و  ،٢٠١٣تُحـ ِدت ثــورة اآلن فــي بحــوث الجينــات والعــالج الجينــي ،وقــد وصــفھا مراســل مجلـة
ساينس جون ترافيس في عدد  ١٨ديسمبر بأنھا "تجاوزت نظرائھا لتكشف قوتھا الحقيقيـة فـي سلسـلة
من اإلنجازات الرائعة".
اعترا ًفا بأنه ال يوجد تكنولوجيا تمثل ً
حال سحريًا أو رصاصة فضية ،بما في ذلك تعديل الجينوم ،يـرى العديـد
من المراقبين الملمين باألمر في المجتمع العلمي )العالج الجيني في الطب ،حيث تم تطوير ھذه التقنية
ألول مرة ،وتحسين المحاصيل في الزراعة( أن تقنية تعديل الجينوم تقـدم مجموعـة مـن المزايـا النسـبية
م َھن َدسة وراثيًا في أربعة
الكبيرة المالئمة لحينھا والفريدة من نوعھا عن المحاصيل التقليدية والمحاصيل ال ُ
نطاقات :الدقة – نظ ًرا لقدرتھا على التحكم بدقة في جينات مفردة أو متعددة مما يـؤدى إلـى منتجـات ال
تختلف عن الطفرات الطبيعية؛ والتنظيم – على عكس اللوائح التنظيمية المرھقة التي تُطَبﱠق حاليًا على
م َھن َدسة وراثيًا ،تعير المنتجات الناتجة عن تعديل الجينـوم نفسـھا علـى نحـو منطقـي لل ّـوائح
المنتجات ال ُ
المالئمة القائمة على العلم والمناسبة للغرض؛ والسرعة – بعض المنتجـات ،مثـل البطـاطس المشـتقة
مــن تعــديل الجينــوم ،تطــورت فــي ســنة واحــدة فحســب ،مقارنـ ًة بمــا يصــل إلــى  ١٠ســنوات باســتخدام
التكنولوجيا التقليديـة أو الھندسـة الوراثيـة؛ والتكلفـة – السـرعة العاليـة فـي تحسـين المحاصـيل وقلـة
جمان إلى توفير إجمالي كبير .فالتكلفة المتوسطة لتطـوير محصـول ُم َھنـ َدس وراثيًـا ھـي ١٣٥
التنظيم ُي َتر َ
مليون دوالر منھا  ٣٥مليون دوالر خاصة بتكاليف عمليات التنظيم المرھقة .األمل ھـو أن ال تطلـب الھيئـات
ما صار ًما للمحاصيل المستمدة من تقنية تعديل الجينوم وأن تسھل
التنظيمية في جميع أنحاء العالم تنظي ً
تنسيق اللوائح دوليًا إلـى أقصـى حـد ممكـن .ھـذا يبشـر بـالخير لتقنيـات تعـديل الجينـوم الجديـدة التـي
ستسمح بتقديم محاصيل متفوقة أقل أسعا ًرا ومطورة بأحدث التقنيات للمنتجين والمستھلكين.
على حد علم ھيئة  ،ISAAAفإن أول منتج غير ُم َھن َدس وراثيًا و ُمع ﱠدل جينوميًـا ينتظـر الموافقـة والتسـويق
ھو صنف الكانوال إس يو™ المطور بواسطة شركة سيبوس والمزروع على مساحة  ١٠آالف فـدان ) ٤آالف
ھكتار( في الواليات المتحدة األمريكية في عام  .٢٠١٥وقد وافقت كندا أي ً
ضا على زراعة صنف الكانوال إس
يو™ .يجري تطوير منتجات مماثلة غير ُمھن َدسة وراثيًـا فـي العديـد مـن المختبـرات علـى مسـتوى العـالم
بھدف تسويقھا مبك ًرا من قِبَـل المـزارعين خـالل خمـس سـنوات مـن اآلن فـي عـام  .٢٠٢٠علـى سـبيل
المثال ،ذكرت شركة دوبونت أنھا تـزرع بالفعـل نباتـات الـذرة والقمـح المسـتمدة مـن تقنيـة كريسـبر فـي
الصوب النباتية وتأمل في إجراء االختبارات الحقليـة األولـى فـي عـام  .٢٠١٦درسـت العديـد مـن الـدول –
الواليات المتحدة األمريكية وكندا والسويد واألرجنتين ،بالفعل تنظيم المنتجات المحورة ببساطة من خـالل

-٢١ -

الذكري السنوي علي مرور  ٢٠عاما ً علي التسويق العالمي للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية )(٢٠١٥–١٩٩٦
صوا إلى أن أنھم ال يحتاجون إلى أن إزالـة اللـوائح التنظيميـة فـي
تقنية كريسبر والتقنيات المشابھة ،و َ
خلَ ُ
ظل لوائح الھندسة الوراثية الوطنية الخاصة ببالدھم .ويـرى د .جانسـون مـن السـويد أن "قـرار مجلـس
الزراعة السويدي ھو القرار المنطقي الوحيد" لمنتجاتھم الخاصة المعدلة جينوميًا .األھـم مـن ذلـك
أنه ينبغي أن يركز توجه الحاجة إلى التنظيم على منتج معين وليس على العملية نفسھا.
ويرى كبار علماء المجتمع العلمي العالمي أن التنسـيق الـدولي للتنظـيم القـائم علـى العلـم للمحاصـيل
المعدلة جينوميًا أم ًرا في غاية األھمية لبرامج تربية النبات .وذلك ألن تلك البرامج مطلوبة للزيـادة العاجلـة
إلنتاجية المحاصيل العالمية ،لتحقيق األمن الغذائي لـ  ١١مليار نسـمة فـي عـام  ،٢١٠٠وكـذلك لتخفيـف
و ﱠ
قـع أن
التحديات اإلضافية الھائلة مثل موجات الجفاف الشديدة والمتكررة الناجمـة عـن تغيـر المنـاخ .و ُي َت َ
تدلي دول االتحـاد األوروبـي والعديـد مـن الـدول األخـرى بنتائجھـا ومواقفھـا وقراراتھـا بشـأن
تنظيم تقنيات تعديل الجينوم على المدى القريب – وھذه من شأنھا أن تكون قـرارات حاسـمة
لتغيير قواعد اللعبة مع اآلثار العالمية لدور العلـم فـي األمـن الغـذائي وتغيـر المنـاخ وتخفيـف
وطأة الجوع والفقر لما يقرب من مليار شخص في الدول النامية.
باختصار ،إن درجة االھتمام والحماس الغريبة في تعـديل الجينـوم أنھـا ،بالنسـبة إلـى التقنيـات التقليديـة
والھندسة الوراثية األخرى ،تقنية بسيطة وسـريعة ودقيقـة وبتكلفـة معقولـة – وھـي ميـزات تجعـل منھـا
مجال جذاب للتطوير عالميًا لمعظم الجھات المعنية .يمكن أن تساعد تقنية تعديل الجينوم في حـل بـؤس
نحو  ٨٥٠مليون فقير يعانون من انعدام األمن الغذائي فـي الـدول الناميـة ،حيـث يمـوت ألـف شـخص كـل
ساعة من الجوع وسوء التغذية – وھو وضع غير مقبول في مجتمع عادل .وأعرب نورمـان بورلـوج عـن رأيـه
بأنه ال يمكن بناء السالم على معدة خاوية ،وأن التكنولوجيا يمكن أن تسھم فـي تحقيـق األمـن الغـذائي
حقﱠا – فإن حق الغذاء الكافي أمر ال بد منه ،والتكنولوجيا
وتحسين جودة الحياة لماليين الفقراء – وقد كان ُم ِ
الحيوية يمكن أن تساعد في حدوث ذلك.

افاق المستقبل
ھناك ثالثة نطاقات تستوجب بعض االعتبارات:
ً
أوال ،ارتفاع معدالت اعتماد ) %٩٠إلى  (%١٠٠محاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة الرئيسـية الحاليـة تكـاد ال
ً
جة لمحاصيل التكنولوجيـا
تدع
م ن تِ َ
مجاال للتوسع في األسواق المتوازنة في الدول الرئيسية ال ُ
م َھن َدسة وراثيًا .على سبيل المثـال،
الحيوية .ومع ذلك ،ھناك إمكانية كبيرة لمنتجات مختارة مثل الذرة ال ُ
ً
م َھن َدسة وراثيًا ،مع  ٣٥مليون ھكتار في الصين
يوجد في آسيا حوالي  ٦٠مليون ھكتار
محتمال من الذرة ال ُ
ً
ً
م َھن َدسـين وراثيًـا،
احتماال
وحدھا؛ وھناك
مماثال في أفريقيا يصل إلى  ٣٥مليون ھكتار من الذرة والقطن ال ُ
في حوالي  ١٠دول أفريقية تزرع  ١٠٠ألف ھكتار أو أكثر من القطن.
ثانيا ،إن خط اإلنتاج ملـيء بمنتجـات محاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة الجديـدة التـي يمكـن )وف ًقـا لموافقـة
الجھات التنظيمية للزراعة واستيراد( أن تكون متاحة خالل السنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك – وھنـاك
م َھن َدسـة
مجموعة مدرجة في الموجز الكامل ألكثر من  ٨٥منتج محتمل .تشـمل تلـك المنتجـات الـذرة ال ُ
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م َت َوقﱠع إصدارھا في أفريقيا في عام  ،٢٠١٧ومجموعة
المقاومة للجفاف المستمدة من مشروع  WEMAوال ُ
واسعة من المحاصيل والصفات الجديدة بما فـي ذلـك المنتجـات التـي تتمتـع بأسـاليب متعـددة لمقاومـة
حمﱡل مبيـدات األعشـاب ،وكـذلك مقاومـة النيمـاتودا .ويسـير األرز الـذھبي مـع االختبـار
اآلفات/األمراض وتَ َ
الحقلي في آسيا .وتبدو المحاصيل الموجھة للفقراء واعدة ،تحدي ًدا في أفريقيا مثل الموز المقوى واللوبيـا
المقاومة لآلفات ،وقد نجحت الشراكات المؤسسية بين القطاع العام والخـاص نسـبيًا فـي تطـوير وتقـديم
المنتجات المعتمـدة للمـزارعين – وھنـاك أربـع دراسـات حالـة لشـراكات القطـاع العـام والخـاص ،يضـمون
مجموعة واسعة من محاصيل وصفات التكنولوجيا الحيوية المختلفة في جميع القارات الثالث من الجنـوب،
معروضة في ملحق الموجز الكامل.
ثال ًثا ،ظھور المحاصيل المعدلة جينوميًا قد تكون إلى حد بعيد أھم تطور حدده المجتمع العلمي اليوم .أحد
التطبيقات الحديثة والواعدة ھي تقنية قوية تسمى كريسبر .ويرى العديد من المـراقبين الملمـين بـاألمر
في المجتمع العلمي أن تقنية تعديل الجينوم تقدم مجموعة من المزايا النسبية الكبيرة والقويـة والفريـدة
م َھن َدســة وراثيًــا فــي أربعــة نطاقــات :الدقــة
والمالئمــة لحينھــا عــن المحاصــيل التقليديــة والمحاصــيل ال ُ
والســرعة والتكلفــة والتنظــيم – علــى عكــس اللــوائح التنظيميــة المرھقــة التــي تُطَبﱠــق حاليًــا علــى
م َھن َدسة وراثيًا ،تعير المنتجات الناتجة عن تعديل الجينـوم نفسـھا علـى نحـو منطقـي لل ّـوائح
المنتجات ال ُ
المالئمة القائمة على العلم والمناسبة للغرض .وسوف يكون إحراز تقد ًما مع النطـاق األخيـر بمثابـة ميـزة
ھائلة .لمزيد من التفاصيل يرجع القارئ إلى مقالتين في الوثيقة المرفقة للموجز رقم  ٥١على موقع ھيئة
) ISAAAلالحتفال بالذكرى العشرين لتسويق محاصيل التكنولوجيا الحيوية( تصف تطور تكنولوجيا تحسـين
المحاصــيل ،وتحديــ ًدا دور تقنيــات التربيــة الجديــدة .وھــي تشــتمل علــى اســتراتيجية تطلعيــة ُمقترحــة
الســتخدام ثالثيــة؛ الجينــات المحــورة؛ وتعــديل الجينــوم؛ والميكروبــات )اســتخدام مجموعــات الميكروبيــوم
النباتي كمصدر جديد للجينات اإلضافية لتعديل الصـفات النباتيـة( لزيـادة إنتاجيـة المحاصـيل التـي بـدورھا
يمكن أن تسھم في تحقيق الھدف النبيل المتمثل في تحقيق األمن الغذائي وتخفيف وطأة الجوع والفقر.

تعليقات الخاتمة
النھج المستقبلي
النھج المستقبلي ھو العمـل الجمـاعي – التعـاون بـين الشـمال والجنـوب والشـرق والغـرب،
شـراكات القطــاع العــام والخـاص ،اســتخدام كــل مــن التطبيقـات التقليديــة )األصــول الوراثيــة
سـ َنة( .خــالل
م َ
ح ﱠ
المتكيفــة بشــكل جيــد( وتطبيقــات التكنولوجيــا الحيويــة )الصــفات المفيــدة ال ُ
استعراض مشاريع نقل تكنولوجيا المحاصيل علـى مـدى العقـدين الماضـيين ،كـان التقـدم المحـرز ووعـود
شراكات القطاع العام والخاص ملفتين للنظر .حيث تقدم مشاريع شراكات القطـاع العـام والخـاص المرونـة
وكانت ناجحة في ظل مجموعة واسعة ج ًدا من الظروف .األھم من ذلك ،أن شراكات القطاع العام والخاص
مـزارِع فـي فتـرة زمنيـة
توفر مزايا تزيد من احتمال تقديم منـتج ُم َھنـ َدس وراثيًـا معتمـدة علـى مسـتوى ال ُ
معقولة .وتوضح أربعة دراسات حالة/مشاريع على شراكات القطاع العام والخاص ،تم اختيارھم ومراجعتھم
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من قِبَل ھيئة  ،ISAAAمدى التنوع في مشاريع نماذج شراكات القطاع العام والخاص األربعـة :باذنجـان الــ
 Btفي بنجالديش ،وفول الصويا المقاوم لمبيدات األعشاب في البرازيل ،وقصـب السـكر المقـاوم للجفـاف
في إندونيسيا ،والذرة المقاومة للجفاف بمشروع  WEMAفي دول مختارة في أفريقيا .لراحة القراء ،يوجـد
ح ﱠدثَة ومختصرة لكل دراسة من دراسات الحالة األربع ملخصـة فـي ملحـق المـوجز رقـم  ٥١لعـام
أوصاف ُم َ
.٢٠١٥
تراث نورمان بورلوج وتأييد تكنولوجيا المحاصيل الحيوية
من المناسب والمالئم اآلن إغالق االحتفالية السنوية رقم  ٢٠لموجز ھيئة  ISAAAلعام  ،٢٠١٥مـن خـالل
تدوين مشورة نورمان بورلوج ،الحائز على جـائزة نوبـل للسـالم فـي أواخـر عـام  ،١٩٧٠علـى التكنولوجيـا
م َھن َدسة وراثيًا .حصل نورمان بورلوج ،الذي ساعد في إنقاذ مليار شخص
الحيوية بما في ذلك المحاصيل ال ُ
من الجوع ،على جائزة نوبل للسالم لتأثير عمله في تكنولوجيا القمح شـبه القزمـي علـى التخفيـف مـن
وطأة الجوع والفقر .وكان نورمان بورلوج أي ً
ضـا الراعـي المؤسـس لھيئـة  ،ISAAAوأنبـل داعيـة للتكنولوجيـا
م َھن َدسة وراثيًا في جميع أنحاء العالم.
الحيوية والمحاصيل ال ُ
فيما يلي اقتباس نورمان بورلوج البارز ،والذي يـدعو إلـى شـجاعة قادتنـا) ،العلمـاء والسياسـيين( لـدعم
تكنولوجيا المحاصيل الحيوية التي يمكن أن تسھم في تحقيق األمن الغذائي العالمي وعالم أكثر سـال ًما.
وجدير بالذكر أن ھذا االقتباس من الرجل الذي عرف أكثر من أي شخص حول إطعام العالم ألنـه "فعلھـا"
خالل الثورة الخضراء في ستينات القرن الماضي وفھم خالصة المثل – القراءة تَ َ
علﱡم والمشاھدة أدعى
للتصديق ،ولكن العمل معرفة – إدراك .ويسعى ھذا المـوجز لمشـاركة المعرفـة بحريـة حـول جميـع
جوانب محاصيل التكنولوجيا الحيويـة مـع احتـرام حقـوق القـراء ألخـذ قـراراتھم الخاصـة المدروسـة بشـأن
التكنولوجيا الحيوية الزراعية.
اقتباس نورمان بورلوج:

"ما نحتاجه ھو شجاعة قادة تلك الدول التي ال يزال فيھـا المزارعـون ال يملكـون خيـارًا سـوى
استخدام األساليب القديمة واألقل فعالية .الثورة الخضراء والتكنولوجيـا الحيويـة النباتيـة اآلن
يساعدان علـى تلبيـة الطلـب المتزايـد علـى إنتـاج األغذيـة ،مـع الحفـاظ علـى بيئتنـا لألجيـال
القادمة ")ھيئة .(2009 ،ISAAA

منظمة الـ  ISAAAھي منظمة غير ھادفة للربح ،مدعمة من مؤسسات القطاع العام والخاص .يتم تقديرالمساحات
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 ٥١
الكامل " الذكري السنوي علي مرور  ٢٠عاما ً علي التسويق العالمي للمحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية )– ١٩٩٦
 ،(٢٠١٥والقاء الضوءعلي المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا لعام  ،"٢٠١٥من تأليف جيمس كليف .لمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة  http://www.isaaa.orgاو االتصال بـ  ISAAA SEAsiaCenterتليفونيا ً +63 49 536
 7216او بالبريد االكتروني info@isaaa.org
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