
 

1 

 

http://www.e-bic.net 

������� 	�
������� �	����� ����������� 	�
������� �	����� ����������� 	�
������� �	����� ����������� 	�
������� �	����� ���� � � � �������������         

  

 ٢٠١٥إلى  ١٩٩٦من في الفترة  ھكتار مليار ٢ على تعَ رِ زُ  الحيوية التكنولوجيامحاصيل 

على  الحيوية التكنولوجيامحاصيل  طوراتت من دو(ر مليار ١٥٠يحصدون أكثر من  نوالمزارع
 اعامً  ٢٠مدى 

  

ذكر الذي ي سنويال ھاتقريراليوم  )ISAAA( ةالزراعي الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدوليةأصدرت الھيئة  – )٢٠١٦ أبريل ١٣( بكين

في الفترة من ( محاصيل التكنولوجيا الحيويةل العالمي لتسويقعشرون لال الذكرى"بعنوان  محاصيل التكنولوجيا الحيوية اعتماد ليصافت

 التكنولوجيا بمحاصيل زرعةالمن المساحة في العالمية الزيادةالتقرير  عرضي. "٢٠١٥ عام فيوأبرز ما يتعلق بھا ) ٢٠١٥إلى  ١٩٩٦

 اعامً  ٢٠ في ضعفالتي تقدر بمئة  الزيادة ھذه .٢٠١٥ عام في ھكتارمليون  ١٧٩٫٧إلى  ١٩٩٦عام  في ھكتار مليون ١٫٧ من الحيوية

حاصيل مب مزارعالقناعة  سيعك ماوھو  ا<خيرة، ا?ونة في ادً ااعتما<سرع  ليصامحتقنية ال الحيوية التكنولوجيامن  جعلمما ي فقط

 .التكنولوجيا الحيوية

 أكثرتقدر ب ضخمةوھي مساحة  – الحيوية التكنولوجيا بمحاصيل للزراعة الصالحة ا<راضي من ھكتارمليار  ٢ُزِرَع  ،١٩٩٦ عام منذ

 دولة ٢٨ في حوالي المزارعين أن إلى التقديرات تراشأ ذلك، إلى باJضافة .المتحدة الوIيات أو الصين في اليابسة مساحة ضعف من

 صلما يل الفقر تخفيف في ذلك ساعد وقد .١٩٩٦ عام منذ محاصيل التكنولوجيا الحيوية من منافع دوIر مليار ١٥٠ من أكثر واحصد قد

 .العالم في الناس أفقر، وھم بعض مليون ٦٥ حوالي تبلغ إجمالية بقيمةسنوًيا  وأسرھممن صغار المزارعين  مزارع مليون ١٦٫٥ إلى

 من المزيد"، قائPً الماضيين العقدين مدى علىالھيئة  تقريرومؤلف  ISAAAھيئة ل الفخري والرئيس المؤسس جيمس، كPيفذكر 

 Iختبارات خضعتمثل خياًرا محاصيل ن تلك ال< التحديد وجه على الناميةالدول  في محاصيل التكنولوجيا الحيوية يزرعون المزارعين

 الصناعيةالدول  مزارعي خدمت الحيوية التكنولوجيا أنب المعارضين ادعاءات من الرغمب"ضاف وأ ."المحاصيلعوائد  تحسينل صارمة

 ".ذلك يدحض الناميةالدول  في التكنولوجيا تبني استمرارإI أن  ،فقط

 .)ھكتار مليون ١٤٫٥ بزيادة قدرھا( الصناعية الدول منُمَھنَدسة وراثًيا أكثر محاصيل  النامية تزرع الدول التوالي على الرابعة للسنة

العالمية لتلك  مساحةال من% ٥٤ على محاصيل التكنولوجيا الحيوية ياقيوأفر اآسيو الPتينية أمريكازرع مزارعو  ،٢٠١٥ عام فيف

عشرون  ،محاصيل التكنولوجيا الحيويةالدول الثماني وعشرين الزارعة ل ومن )ھكتارمليون  ١٧٩٫٧ من ھكتارمليون  ٩٧٫١(المحاصيل 

 الدول في لمواردل نيفتقرالم المزارعين صغار من منھم% ٩٠ مزارع، مليون ١٨ إلى صلما ي اسنويً وقد استفاد  .ناميةدول كانت  ھممن

 .٢٠١٥-١٩٩٦في الفترة  محاصيل التكنولوجيا الحيوية زراعة من، النامية

 

 الدول في للمزارعين الحيوية التكنولوجيا فوائدل فقط دواح مثال ھي الصين"قائISAAA،  Pًلھيئة  العالمي المنسقراندي ھوتيا،  أوضح

 القطن لمزارعي دوIر مليار ١٧٫٥قيمتھا بـ  قدرالمھندس وراثًيا فوائد ت القطنجلبت أصناف  ،٢٠١٤و ١٩٩٧ عامي بينف .النامية

 ".فقط ٢٠١٤ عام في دوIر مليار ١٫٣أرباًحا بمقدار  قد حققًواو ،يينالصين

  لمزيد من المعلومات برجاء ا�تصال :

  أ.د./ نج�ء غبد هللا
Naglaa.abdallah@agr.cu.edu.eg 
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 الھند .وراثًيا َھَنَدسالمُ  Btالـ  قطنالكثير من نموھا الذي يعزي إلى  مع العالم في للقطن منتج ربكأ الھند أصبحت ،٢٠١٥ عام في أيًضا

 .صغير مزارع مليون ٧٫٧ بواسطة ٢٠١٥ عام في واعُ رِ زُ  ھكتار مليون ١١٫٦بـ  العالم فيوراثًيا  الُمَھَنَدس لقطندولة زارعة ل أكبر ھي

 ت نسبةوكان ؛من مزروعات القطن في الھند% ٩٥القطن الُمَھَنَدس وراثًيا نسبة مذھلة قدرت بـ بذور حققت  ،٢٠١٥و  ٢٠١٤ي عام في

 .%٩٦تقدر بـ  ٢٠١٥ عام في الصين اعتماد

 للمزارعين فوائد تقدم التي ،محاصيل التكنولوجيا الحيوية قيمة وندركي عادةفي اليتجنبون المخاطر  الذين المزارعين"أضاف ھوتيا 

جودة و التغذية وزيادة ا<عشاب مبيدات تحملو وا<مراض الحشرات ومقاومة الجفاف تحمل ذلك في بما سواء، حد على والمستھلكين

 تغيرالمتعلقة ب المخاوف لمعالجة استدامة أكثر محاصيل إنتاجفي أنظمة  محاصيل التكنولوجيا الحيوية تسھم ذلك، على عPوة. الغذاء

 ."العالمي ئيالغذا وا<من المناخ

عاًما من النمو  ١٢مع ، ٢٠١٤إلى عام  ١٩٩٦عاًما في الفترة من عام  النمو المتوالي على مدى تسعة عشرسلسلة رائعة من عقب 

، ٢٠١٤في عام ھكتار  مليون ١٨١٫٥ عندذروتھا  التكنولوجيا الحيويةمحاصيل العالمية لالمساحة المنزرعة بلغت با<رقام العشرية، 

 إلى ساسيرجع ھذا التغير في ا< %.١بنسبة صافي ھامش الربح النقص يعادل  و ماھو؛ ٢٠١٥ھكتار في عام  مليون ١٧٩٫٩ بـمقارنة 

Iھيئة  تتوقع .٢٠١٥ عام في المحاصيل سلع أسعار انخفاضب ويرتبط ،عةوالمزر محصولال مساحة فيالكلي  نخفاضاISAAA أن 

 الكانوI مساحةتعود  أن كندا توقعت المثال، سبيل على .المحاصيل أسعار تحسن عند عةوالمزر المحاصيل مساحة إجماليتزداد 

المنزرعة من  مساحةعلى ال تثرأ أخرى عوامل وھناك .٢٠١٤ عامعليه في  ي التي كانتلاعال مستوىال إلى ٢٠١٦ عام في المنزرعة

% ٢٣قدره  ھائل انخفاض إلى أدى الذي أفريقيا جنوب في المدمر الجفاف تشمل ٢٠١٥ عام في المنزرعة الحيوية التكنولوجيامحاصيل 

عامي  فيالشرقية والجنوبية  أفريقيا فيالذي حدث  الجفافيعرض و .٢٠١٥ عام في فةدستھالم المزروعات في ھكتارألف  ٧٠٠ من

 ةردe صَ مُ وھي دولة  ا،أفريقي جنوب ويجبر الغذائي ا<من انعدام خطرى لإ الفقراء من شخص مليون ٢٠ إلى ١٥ منحوالي  ٢٠١٥/٢٠١٦

 .الذرة واردات على اIعتماد إلى ،في العادة لذرةل

 :يلي ما 2015لعام  ISAAAھيئة  تقرير من ضافيةتشمل النقاط الرئيسية ا2

 والبرازيل المتحدة الوIيات بينھا من دول عدة فيتسويقھا  أو/و جديدة محاصيل التكنولوجيا الحيوية على الموافقة تمت •

 .وميانمار وكندا نتينوا<رج

 :مثل الجديدة المنتجات تسويق ذلك في بما ولىا<سلع ال من اعددً  المتحدة الوIيات شھدت •

o ميد،المخفضة من  مستوياتذات ال ™ا<ول من بطاطس إنيت الجيلPة،نَ رطِ سَ مُ يحتمل أن تكون  مادة وھي ا<كري 

كان كذلك مقاوًما لمرض و ،٢٠١٥ عام في ™نف إنيتوتمت الموافقة على الجيل الثاني من ص .لتعطبل مقاومالو

 .العالم في غذائي محصول أھم رابع ھي سالبطاط أن بالذكر وجدير .ةمتأخراللفحة ال

o سمرار عند تقطيعه ®أركتيك تفاحPالمقاوم ل. 

o  رغير مُ أول محصول زراعة jيات التسويق عالمًيا فيبغرض  معدل جينومًياو وراثًيا حوIوھو صنف  ،المتحدة الو

 ™.إس يو كانوIال

o ك البشريحيواني  غذائي على منتج مرة <ول الموافقةPستھPُمَھنَدس وراثًياال السلمون سمكوھو  ،ُمَھنَدس وراثًيا ل. 

 ٥٨٫٥على مساحة  ،"سةدj كَ مُ ال الصفات"يطلق عليھا  اوغالبً  متعددة،ال ذات الصفات الحيوية التكنولوجيا محاصيل تعَ رِ زُ  •

بزيادة سنوية قدرھا  الحيوية من محاصيل التكنولوجيا المزروعةإجمالي المساحة  من% ٣٣ يمثل ما وھو تار،ھك مليون

١٤%. 
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 .لھا ُمَھنَدس وراثًيال وكأول محص الحشائش لمبيدات والمقاومة مكدسةالُمَھنَدسة وراثًيا بالصفات الالذرة  فيتنامزرعت  •

 من اضعفً  ١٥بمقدار  زادتو ،٢٠١٣ عام في المتحدة الوIيات في مرة ول< االُمَھنَدسة وراثيً  ™ذرة دراوت جارد ُزِرَعت •

 .عزارِ مُ العالية لدى ال قبولنسبة ال عكسلت ھكتارألف  ٨١٠ إلى ٢٠١٣ عام في ھكتارألف  ٥٠

يادة ز دون مختلفة عوامل حالتبينما  ھكتار،ألف  ١٢٠ الى% ٣٠ بنسبة Btـ ال قطنالمساحة المزروعة من  السودان تزاد •

 .فاسو بوركينا في المنزرعة المساحةنسبة 

الخطوة قبل ا<خيرة وھي  ولوية،ذات ا< ا<فريقية المحاصيلعلى  الفقراء لصالح ةحقلي اترااختب أفريقية دول ثمانيأجرت  •

 .الموافقةالتي تسبق عملية 

 

 اعتماد في المستمر النمو لتحقيق رئيسية صفر ثPث ISAAAھيئة  حددت الزراعة، في الحيوية التكنولوجيا مستقبل الىبالنظر 

 :التالي النحو على وھي ،محاصيل التكنولوجيا الحيوية

 .للتوسعصغيًرا  مجاIً تترك  الحالية الرئيسية الحيوية التكنولوجيا أسواق في )% ١٠٠ إلى % ٩٠( عاليةال اIعتماد معدIت •

 إمكان لديھا التي ،الُمَھنَدَسة وراثًيا ذرةال مثل مختارةال منتجاتال بعضل "جديدة" أخرى دول في كبيرة إمكانات ھناك ذلك، ومع

 باJضافة وحدھا، الصين في مليون ٣٥ ممنھ آسيا، في ھكتار مليون ٦٠ العالم، مستوى علىأكثر  ھكتار مليون ١٠٠ حوالي

 .أفريقيا في ھكتار مليون ٣٥ إلى

وراثًيا مقاومة  ُمَھنَدَسةويشمل ذلك صنف ذرة  ا؛حقليً  هاختبار ييجر ا?ناJنتاج  خط في محتمل جديد منتج ٨٥ من أكثر •

 في الذھبي ا<رزو ،٢٠١٧ عام أفريقيا في ھاراصدإ عقj وَ تَ التي يُ  )<فريقياه موفرة للمياالذرة ال( WEMA مشروع من لجفافل

 .أفريقيا في لkفات المقاومة واللوبياقوى، الم والموز آسيا،

ھي تكنولوجيا  موضع صبغي يحتوي على عدة تكرارات مباشرة قصيرة)صار لحروف تشير إلى وھي اخت( كريسبرتقنية  •

 :نطاقات أربعة فيالُمَھنَدَسة وراثًيا المحاصيل و التقليدية المحاصيلعن  انسبيً كبيرة  مزايا لديھاالجينوم لتعديل  قويةجديدة و

 إنتاجية زيادةمن  كريسبرقد تتمكن تقنية  المحاصيل، علوم في ىا<خرضمھا للتطورات  عند .والتنظيم والتكلفة والسرعة الدقة

 اإسھامً  وتقدم للزراعة، الصالحةالعالمية  ا<راضي من ھكتار مليار ١٫٥مساحة  على "مستدام تكثيف" وضع في لوالمحص

 .العالمي الغذائي ا<من تحقيق في احيويً 

 www.isaaa.org موقع زر للتقرير، التنفيذي الملخصعن  المعلومات من لمزيد

 :ISAAAھيئة  حول

 المساھمة إلى تھدف دولية مراكز شبكةلھا  للربح ھادفة غير منظمة ھي )ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدولية ھيئةال

 الفخري الرئيس جيمس، كPيف عملو عاش .الحيوية التكنولوجيال تطبيقات محاصيو المعرفة تبادل خPل من والفقر الجوع تخفيف في

 ثولبحا لقضايا جھوده اكرسً م وأفريقيا، الPتينية وأمريكا آسيا في الناميةالدول  في الماضية سنةلثPثين ل ،ISAAAھيئة  ومؤسس

 .لميالعا غذائيال منا<و الحيوية التكنولوجيامحاصيل  على التركيز مع الزراعية والتنمية

  


