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 ١٩٩٦( التكنولوجيا الحيويةبلمحاصيل المنتجة لالعالمي لتسويق اعاماً علي  ٢٠ علي مرور السنوي ذكريال
  ٢٠١٥لعام  التكنولوجيابالمحاصيل المنتجة والقاء الضوءعلي  ،)٢٠١٥ –

  Rيف جيمسك : بقلم

 ISAAAـ الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية  رئيسالمؤسس و
  EBICمصر  –بالتعاون مع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 

مؤسس وراعي  علي جائزة نوبل للسRم ، ئزالحا جنورمان بورلو زمياهمرشده والي  ٢٠١٥ - ٥١ي ملخص ھدالمؤلف ي
  ISAAA ھيئة الـ 

  
  ٢٠١٥ /المحورة وراثياً لعاممحاصيل التكنوحيويةأھم الحقائق العشر حول 

  

تمت  .محاصيل التكنولوجيا الحيويةلالتجاري ح االنجمن عشرين العام ال ٢٠١٥عام  يصادف الحقيقة اsولي:

، أي ما يعادل ضعف نولوجيا الحيويةمحاصيل التكمليار ھكتار من  ٢بـ تُقدر مساحة تراكمية غير مسبوقة زراعة 

دولة  ٢٨ھكتار)، بنجاح على مستوى العالم في ما يصل إلى  مليار ٩٣٧الكلية للوRيات المتحدة (اليابسة مساحة 

 ١٥٠أكثر من في تلك الفترة بمزارع الت فوائد رَ دِّ وقُ  ؛٢٠١٥إلى عام  ١٩٩٦ ا من عاممً اع ٢٠ا، في فترة سنويً 

جدير  ا،سنويً  لمخاطرالمتجنبين ل الذين ينمزارعمن المليون  ١٨حوالي ما يصل الى  استفاد .دوRرمليار 

  .النامية دولفي ال % منھم كانوا من صغار المزارعين المفتقرين للموارد٩٠ بالمyحظة أن

ي النمو السنوسلسلة رائعة من عقب  .ا{ولىالعشرين عتماد في السنوات اsالُمحَرز في تقدم ال الحقيقة الثانية: 

العالمية السنوية المساحة بلغت ، ٢٠١٤إلى عام  ١٩٩٦عاًما في الفترة من عام  المتوالي على مدى تسعة عشر

 ١٧٩٫٩بـ ، مقارنة ٢٠١٤في عام ھكتار  مليون ١٨١٫٥ عندذروتھا  التكنولوجيا الحيويةمحاصيل لالمنزرعة 

بين عامي  %١بنسبة  سنة إلى سنةن مصافي نقص ھامش الربح اليعادل  و ماھو؛ ٢٠١٥ھكتار في عام  مليون

بسبب  تها�خر مساح البعض خفضبينما المزروعة  ھاإجمالي مساحات دولبعض الرفعت  .٢٠١٥و  ٢٠١٤

Rإلى مستويات تلك المساحات المنخفضة ا�ساس؛ ومن المرجح أن تعود في لمحاصيل اأسعار الحالي في نخفاض ا

محاصيل التكنولوجيا من المنزرعة المساحة العالمية د تضاعفت ھذا وق .أعلى عندما تتحسن أسعار المحاصيل

، مما ٢٠١٥ھكتار في عام  مليون ١٧٩٫٧إلى  ١٩٩٦عام مليون ھكتار في  ١٫٧ضعف من بمقدار مئة الحيوية 

  .في ا�ونة ا�خيرة ادً اسرع اعتما�تكنولوجيا المحاصيل منھا يجعل 

محاصيل التكنولوجيا تحوز النصيب ا{كبر في زراعة النامية ل الدوعلى التوالي،  رابعلعام الل الحقيقة الثالثة:

% من ٥٤ھكتار أو  مليون ٩٧٫١ ينمعتمج ياقيوأفر اآسيوأمريكا الyتينية  ومزارعزرع ، ٢٠١٥في عام  .الحيوية



) مقارنة ٢٠١٤% في عام ٥٣ھكتار (مقابل  مليون ١٧٩٫٧البالغة التكنولوجيا الحيوية العالمية مساحة زراعات 

ومن المرجح أن  ؛)٢٠١٤% في عام ٤٧% (مقابل ٤٦ھكتار أو  مليون ٨٢٫٦ التي زرعتالدول الصناعية ب

كانت ، ٢٠١٥في عام  محاصيل التكنولوجيا الحيويةبين الدول الثماني وعشرين الزارعة لمن  .يستمر ھذا اRتجاه

  .ةصناعيوثمانية فقط  دولة، ٢٠، نامية الغالبية

 .ھكتار مليون ١٧٩٫٧البالغة العالمية المساحة من  %٣٣ حوالي تحتلاُمَكدََّسة الالصفات :رابعةالحقيقة ال

مساحة زادت  .الرئيسية الثyثةالمزارعين لجميع محاصيل التكنولوجيا الحيوية ھي المفضلة لدى مكدسة الصفات ال

بزيادة قدرھا  – ٢٠١٥ھكتار في عام  مليون ٥٨٫٥إلى  ٢٠١٤عام ھكتار في  ٥١٫٤الصفات مكدسة من زراعات 

مكدسة بالصفات الالمھندسة محاصيل الدولة  ١٤زرعت وقد  .%١٤مليون ھكتار أي ما يعادل زيادة بنسبة  ٧٫١

المقاومة لمبيدات الحشائش  Btالـ ذرة زرعت فيتنام و .ةناميدولة  ١١ م، منھ٢٠١٥أو أكثر في عام الحاملة لصفتين 

  .٢٠١٥عام في من محاصيل التكنولوجيا الحيوية لھا ل ومكدسة كأول محصالمھندسة وراثيًا بالصفات ال

أكبر مساحة منزرعة بأمريكا الyتينية حظيت  .٢٠١٥ النامية في عام دولالمن  اتمختار  الحقيقة الخامسة: 

ا�رادة السياسية دفعت �ول مرة، والذرة الُمھَنَدَسة وراثيًا فيتنام في آسيا، زرعت  .بقيادة البرازيل، تليھا ا�رجنتين

مستقبلية كأھداف  وراثيًا ينالُمھَنَدسَ والقطن  سا�رز الذھبي والبطاط واوحدد Btالـ باذنجان في بنجyدش زراعة 

نف قرار المحكمة أستتا، وعامً  ١٣بنجاح لمدة  وراثيًا ةالُمھَنَدسَ الفلبين الذرة زرعت  .التكنولوجيا الحيويةلمحاصيل 

المحلي ندونيسيا من الموافقة على قصب السكر إبينما تقترب ، لحيويةمحاصيل التكنولوجيا اا�خير بشأن العليا 

)، ٢٠١٤- ١٩٩٧لفترة ل دوRرمليار  ١٨( Btـ اRستفادة بشكل كبير من قطن الالصين تواصل و .لجفافالمقاوم ل

لھند ، أصبحت ا٢٠١٥في عام  .مليار ٤٣الذي تبلغ قيمته  سينجينتاشركة لا�خير تشاينا -شركة كيمعرض ةً صاوخ

 ٢٠١٤-٢٠٠٢لفترة في افوائد وقُدَِّرت ال –كبيرة بصورة  Btـ قطن الحيث ساھم لقطن في العالم، ل ١المنتج رقم 

أدى إلى انخفاض والذي جنوب أفريقيا الذي أصاب الجفاف المدمر من رغم بالأفريقيا  تتقدم .دوRرمليار  ١٨بنحو 

 .%٢٣يمثل نسبة نقص ھائل وھذا  – ٢٠١٥تار في عام ھك ألف ٧٠٠ستھدفة على مساحة حوالي المزروعات الم

الذرة المھندسة وراثيًا تسير لحسن الحظ، ، ، حيثمھدد للحياة في أفريقياالجفاف الأھمية وھذا يؤكد مرة أخرى على 

زادت السودان المساحة المنزرعة من  .٢٠١٧في عام  نتاجل  ھاطريقفي  WEMAبمشروع المقاومة للجفاف 

زيادة دون عدة عوامل مختلفة بينما حالت ، ٢٠١٥في عام  ھكتار ألف ١٢٠% لتصل إلى ٣٠ بمقدار Btقطن الـ 

 ةحقلي اتفريقية اختبارأ أجرت ثماني دول ٢٠١٥في عام ا�مر الھام أنه  .في بوركينا فاسوالمساحة المنزرعة 

 .الموافقةالتي تسبق عملية رة الخطوة قبل ا�خيوھي ، ا�فريقية ذات ا�ولوية المحاصيلعلى  لصالح الفقراء

على العديد من الجبھات  اتقدمً  زَ حرِ أُ  .٢٠١٥التطورات الرئيسية في الوsيات المتحدة في عام  الحقيقة السادسة:

 TMس إنيت"الجديدة"، مثل بطاط المھندسة وراثيًامحاصيل تسويقات ال" في الموافقات واستباقاتبما في ذلك: عدة "



؛ ™صنف الكانوR إس يووھو  غير ُمھَنَدس وراثيًامحصول معدل جينوميًا ول أو تسويق؛ و®أركتيكوتفاح 

الُمھَنَدس لمون سمك السوھو  –ُمھَنَدس وراثيًا لyستھyك البشري حيواني  غذائيمنتج على  مرة موافقة �ولوال

وھي اختصار لحروف كريسبر (القوية المسماة  الجينوملتكنولوجيا تعديل وزيادة استخدام البحث والتطوير  ؛وراثيًا

ذرة مھندسة وراثيًا ول � عاليالعتماد واR؛ موضع صبغي يحتوي على عدة تكرارات مباشرة قصيرة)تشير إلى 

 .دوبونت-دوومؤسسة  شركة دوبونت لتشكيلمع و ودشركة اندمجت وقد  .)با�سفللجفاف (أنظر مقاومة ل

تضاعفت  .ع في الوsيات المتحدةزرَ تُ مقاومة للجفاف وراثيًا مھندسة ذرة ول العالي {عتماد اs الحقيقة السابعة:

�ول مرة في والذي ُزِرَع ، للجفاف المقاومالُمھَنَدس وراثيًا و™ جارد-دراوت ذرةالمساحة المنزرعة من صنف 

ھكتار في عام  ألف ٨١٠إلى  ٢٠١٣ھكتار في عام ألف  ٥٠ا من ضعفً  ١٥، ٢٠١٣الوRيات المتحدة في عام 

القطاع العام مشروع شراكة إلى بنفس الصنف  تبرعتم الوقد  .عزارِ مَ العالية لدى القبول نسبة الما يعكس م ٢٠١٥

ذرة إلى تقديم ھََدَف والذي  "�فريقياه موفرة للمياالذرة لاختصاًرا لعنوان ا" WEMAالذي يحمل اسم والخاص 

 .٢٠١٧في أفريقيا بحلول عام  رةالمختادول للفي الوقت المناسب لجفاف مھندسة وراثيًا مقاومة ل

دول اRتحاد ا�وروبي نفس واصلت  .في اsتحاد ا{وروبي محاصيل التكنولوجيا الحيويةوضع   الحقيقة الثامنة:

المساحة انخفضت  .٢٠١٤عن عام  %١٨قدره ، بانخفاض Btـ ذرة الھكتار من  ١١٦٨٧٠زراعة  الخمس

عقبات  ووضع، الذرةب المزروعةمساحات القلة  لكعوامل بما في ذ عدةبسبب  دولفي جميع ال المنزرعة

 .مرھقةالالتقارير مع للمزارعين 

 ةدراس ١٤٧على عالمي تلوي تحليل ذكر  .محاصيل التكنولوجيا الحيويةفوائد التي تقدمھا ال  الحقيقة التاسعة:

استخدام مبيدات  ي خفضف ةوراثيال تََسبََّب اعتماد تكنولوجيا الَھنَدسة"في المتوسط، ا�تي الماضية سنة  عشرينلل
ع بنسبة زارِ أرباح المُ  ةديا%، وز٢٢%، وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة ٣٧ية بنسبة ئايالكيما�فات 

ا�خرى (بروكس العالمية ھذه اRكتشافات نتائج الدراسات السنوية تؤكد  .)٢٠١٤ ،م وآخروني(قا "%٦٨

في ا�من  التكنولوجيا الحيويةمحاصيل ساھمت  ٢٠١٤م إلى عا ١٩٩٦عام في الفترة من  .)٢٠١٥وآخرون، 

الحفاظ على و ؛مليار دوRر ١٥٠تغير المناخ من خyل: زيادة إنتاج المحاصيل بقيمة البيئة/الغذائي واRستدامة و

غاز خفض انبعاثات ساھمت في  فقط، ٢٠١٤عام في فات؛ ومبيدات ا�من  كجم مليون ٥٨٤بيئة من خyل توفير ال

حفظ التنوع و ؛مليون سيارة عن الطريق لمدة سنة ١٢إبعاد مليار كجم، أي ما يعادل  ٢٧بمقدار كسيد الكربون ثاني أ

في تخفيف حدة الفقر  تمليون ھكتار من ا�راضي؛ وساعد ١٥٢من خyل توفير  ٢٠١٤- ١٩٩٦في الفترة الحيوي 

مليون شخص،  ٦٥حوالي بإجمالي مليون من صغار المزارعين وأسرھم  ١٦٫٥من خyل مساعدة ما يصل إلى 

Rبد من محاصيل التكنولوجيا الحيوية ضرورية ولكنھا ليست حy سحريا و .الذين ھم بعض أفقر الناس في العالم



لحشرات ومسببات ا�مراض وا�عشاب امقاومة مكافحة و اتتناوبالاRلتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، مثل 

 .محاصيل التقليديةالحال مع ال وكما ھ الحيوية التكنولوجيامحاصيل مع ، الضارة

%) ١٠٠% إلى ٩٠، ارتفاع معدRت اعتماد (أوsً ، عتباراRحق تست نطاقاتثyثة  .آفاق المستقبلالحقيقة العاشرة:

في دول ومع ذلك، ھناك إمكانية كبيرة  ؛للتوسعصغيًرا  مجاsً ترك تالرئيسية الحالية  التكنولوجيا الحيويةمحاصيل 

إمكانية الزراعية على ما s يقل عن التي لديھا  الُمھَنَدسة وراثيًاذرة المختارة مثل المنتجات بعض الل"جديدة" أخرى 

مليون  ٣٥ و )مليون ھكتار في الصين وحدھا ٣٥(في آسيا مليون ھكتار  ٦٠و  مليون ھكتار عالميًا، ١٠٠حوالي 

 يخضعون ا�ن لyختبار الحقلي، ا�نتاجخط محتمل في  منتج جديد ٨٥أكثر من ھناك ، اثانيً  .في أفريقياھكتار 

لجفاف المقاومة لوراثيًا تلك المنتجات الذرة الُمھَنَدسة  تشمل .الموافقةالتي تسبق عملية الخطوة قبل ا�خيرة وھي 

ز الموو ،ا�رز الذھبي في آسياو ،٢٠١٧في أفريقيا في عام إصدارھا ع قَّ وَ تَ المُ و WEMAمن مشروع المستمدة 

بين القطاع  ةمؤسسيالالشراكات وقد نجحت  .في أفريقياواعدة  تبدووھي محاصيل  ¯فاتلمقاومة الواللوبيا المقوى 

قد تكون إلى  يًاجينوم ةعدلالم، ظھور المحاصيل اثالثً  .العام والخاص في تطوير وتقديم منتجات معتمدة للمزارعين

ويرى  .كريسبر ىسمتتقنية قوية  ةواعدالحديثة وال اتتطبيقحد الأ .حد بعيد أھم تطور حدده المجتمع العلمي اليوم

من المزايا النسبية قدم مجموعة تالجينوم تقنية تعديل العلمي أن المجتمع في الملمين با�مر العديد من المراقبين 

: نطاقاتيًا في أربعة وراث المحاصيل الُمھَنَدسةالمحاصيل التقليدية و نعوالمyئمة لحينھا فريدة الوالكبيرة والقوية 

الُمھَنَدسة المنتجات ق حاليًا على بَّ طَ على عكس اللوائح التنظيمية المرھقة التي تُ  .والسرعة والتكلفة والتنظيم الدقة

 ةمناسبللّوائح المyئمة القائمة على العلم والمنطقي نفسھا على نحو الجينوم الناتجة عن تعديل منتجات ، تعير الوراثيًا

 الجينات المحورةثRثية استخدام  تتضمن )٢٠١٥(فyفيل،  تطلعيةاستراتيجية تم اقتراح  .ر المرھقةوغي للغرض

ضافية لتعديل ا�كمصدر جديد للجينات  يالميكروبيوم النباتمجموعات (استخدام  والميكروبات وتعديل الجينوم

التي بدورھا يمكن أن تسھم في تحقيق م"، وتكثيف مستدا، في وضع "لزيادة إنتاجية المحاصيلالصفات النباتية) 

  .ا{من الغذائي وتخفيف الجوع والفقرفي تحقيق  ةالمتمثل ةف النبيلاھدا{

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

 ٥١في الموجز التنفيذي في  ملخص عن المراجع المدرجة على تفاصيل يمكن اQتطPع مدرجة في المحاصيل. الالصفات 
 – ١٩٩٦( التكنولوجيا الحيويةبلمحاصيل المنتجة للتسويق العالمي عاماً علي ا ٢٠الذكري السنوي علي مرور  " الكامل
 المعلومات، من لمزيد. كليف جيمس تأليف من ،"٢٠١٥التكنولوجيا لعام بمحاصيل المنتجة الوالقاء الضوءعلي ، )٢٠١٥
 536 49 63+ تليفونياً   ISAAA SEAsiaCenter او اQتصال بـ   http://www.isaaa.orgزيارة  يرجى

  info@isaaa.orgاو بالبريد اQكتروني  7216

 


