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 ٢٠١٥مليون فدان( عن عام  ١٣.١مليون هكتار ) ٥.٤ ٪ أو٣أي بزيادة قدرها 
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 ٢٠١٦وراثياً لعام  عدلة الم / الوضع العالمي لتسويق المحاصيل التكنوحيوية

 

 ٢٠اد لـ هو امتد ٢٠١٦ لعام  ISAAAالـ  ملخص. ٢٠١٦ (ISAAA) الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية

 االمعدلة وراثي / التكنوحيوية لمحاصيلا لتسويق الوضع العالميب خاص( ٢٠١٥إلى  ١٩٩٦)  سنوي تقرير

  

 (ISAAA) الـ لهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعيةل فخريالرئيس الكليف جيمس، مؤسس و عداد:إ

 

ةدمـمق  

يوية أو تكنولوجيا الحلتسويق محاصيل ال العالمية السنوية الدوياتالهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية تنشر 

وهو وثق أحدث المعلومات حول هذا الموضوع، تمن سلسلة  ٢١ الـ هو ٥٢رقم  ISAAA موجز . إنISAAAالـ  ملخصات

 ة منذ عام، فضال عن البيانات التراكمي٢٠١٦ قاعدة بيانات عالمية عن اعتماد وتوزيع المحاصيل المعدلة وراثيا في عام

بلية فاق المستقالمحاصيل المعدلة وراثيا، واآل موافقة الدول واتجاهاتها علي اعتماد التسويق(، بدء )السنة األولى من ١٩٩٦

هي واحدة من  ISAAAالـ  ملخصات  العالم.حيوية في تكنوزراعة المحاصيل الوحالة لتكنولوجيا في البلدان النامية االعتماد 

اصيل مح زراعة مادتكنولوجيا الحيوية الزراعية الحديثة نظرا لمصداقيتها ودقتها. ومنذ اعتفي مجال ال المعتمدةأكثر المراجع 

 المصدر الوحيد األبرز لهذه المعلومات. ISAAA، ظلت ١٩٩٦ التکنولوجيا الحيوية في عام

 

التكنولوجيا  استخدام دعميبيانا  -لمرة األولىول-أصدر الحائزون على جائزة نوبل حيث بالغ األهمية   عاما   ٢٠١٦يعتبر العام 

من  ا  ماالتزكما شهد ايضا األرز الذهبي. كذلك تقنية وقنية  تهذه الالمعادي الستخدام في موقفهم  من ينتقدونها نيديالحيوية و

يئات واله G20 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث األغذية والسياسات وبلدان مجموعة العشرين

التغذية في سوء ، بالقضاء على الجوع و٢٠٣٠ األخرى ذات التفكير المماثل، التي تسترشد بخطة التنمية المستدامة لعام

 لحوالي مرجعا  نشرت األكاديميات الوطنية األمريكية للعلوم والهندسة والطب فقد عاما أو أقل. واألهم من ذلك،  ١٥غضون 

تماثل المحاصيل المعدلة وراثيا  الي ان  صخلتي ذوال ١٩٩٦منذ عام وذلك  تكنوحيويهمحاصيل مجال انتاج في ا  بحث  ٩٠٠

لمحاصيل ا سجلتمن حيث المخاطر المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة . وقد  ةتقليديال تنتج بطرق التربيةالتي تلك 

 ن لألجيال المقبلة أن تستفيدعاما. ويمك ٢٠ألكثر من  اآلمن االستخدام واالستهالك حيث من نتائجا  غير مسبوقه وحيويهالتكن

من حيث  وكذلك آمنة   الجوده عاليةوقيمه غذائيه   انتاجيةصفات حيويه ذات محاصيل التكنوالمن خيارات واسعة من  اكثر

 لبيئة.ء اولغذااستخدامها ك
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 ٢٠١٦التكنوحيويه في العام اعتماد المحاصيل يميز  مارز اب

کتار في جميع مليون ه  ١٨٥.١ تصل الي  مرتفعةاعتماد بنسبة  ٢٠١٦في عام التكنوحيويه زراعة المحاصيل استمرت • 

 .أنحاء العالم

 ولةد ٢٦فقد زرعت ، ٢٠١٦المعدلة وراثيا في عام  /التكنوحيويهمحاصيل الالعقد الثاني من تسويق  منعام مرور بعد 

  ١٧٩.٧ نمارتفاعا  ٪ ٣ مليون هكتار أو ٥.٤ بزيادة قدرها ـمليون هكتار من المحاصيل المعدلة وراثيا  ١٨٥.١ اجمالي

زيادات سلسة الن م ٢٠ ـالفإن هذه الزيادة تعتبر ، ٢٠١٥في عام عتماد واذا ما استثنينا نسبة اال . ٢٠١٥مليون هكتار في عام 

 الرقم. ثنائيةكانت معدالت نمو  عاما   ٢٠ من أصل عاما   ١٢من الجدير بالذكر ان ؛ ومستمرةالسنوية ال

 

ً  اً عروض التكنوحيويةمحاصيل التوفر •    ٢٠١٦للمستهلكين في عام  أكثر تنوعا

الكانوال( والصويا والقطن  )الذرة وفول االساسيناألربعة  لتشمل محاصيال  اكثر من التكنوحيويةمحاصيل زراعة التوسعت 

والباذنجان  هلكوسبنجر السكر والبابايا وا محاصيل هذه الضم لمستهلكين في العالم. وتل من الخيارات للعديد ا  مزيد لتمنح

تعتبر  .٢٠١٧ذي من المزمع البدء في تسويقه بحلول العام ، فضال عن التفاح، واليتم تسويقها بالفعلالتي ووالبطاطس 

ن يسهم التفاح أفي آسيا. ويمكن  استهالكا  الخضراوات  اكثرالباذنجان بينما يعتبر في العالم المحاصيل  رابع اهم س البطاط

لبحوث التي ا فأنالطعام. وباإلضافة إلى ذلك،  الفقد فيفي الحد من والبطاطس الغير قابلين للعطب او التحول للون البني 

صب السكر والخردل وق اللوبياوو رز والموز والبطاطا والقمح والحممثل األ محاصيال  تشمل  تجريها مؤسسات القطاع العام

 .ناميةال سيما في البلدان الأكثر تنوعا للمستهلكين، و ا  راحل متقدمة من التقييم، ومن المرجح أن توفر عروضفي م

 

 صالح المزارعين والمستهلكينتصب في جديدة وصفات  حيويةمحاصيل تكنوانتاج  • 

المزارعين لتلبية احتياجات  حقليا   جديدة  صفات تكنوحيوية و محاصيال   اختبار حاليا   يجري همن الجدير بالذكر أن

يجري والتي بيتا كاروتين الغني ب األرز الذهبي المحاصيل األساسية مثل تشمل، أخرى محاصيلمن بين ووالمستهلكين. 

الموز  ؛في أوغندا القمة الناميه والتي يجري اختبارهافيروس والمقاوم ل حيويوالموز التكن الديش؛اختبارها في الفلبين وبنج

 وتكوينمحتوى زيت  ذو لجفاف، ول متحملوالالمقاوم لالمراض القمح  ؛الفيوزاريومذبول  ضلمروالمقاوم  التكنوحيوي

ي المملكة فيجري اختباره   القمح   التكنوحيوي ذو االنتاجية المرتفعةو ؛في أستراليا حقليا  ا ميجري اختباره  معدلةحبوب 

س أوغندا والبطاط يجري اختبارهما في  ديزيريه وفيكتوريا  للفحه المتأخره صنفيلمرض االمقاومة  سالمتحدة؛ أنواع البطاط

في  اقل أكريالميدتحتوي علي نسبة و نتوئات اقلوالتي تتميز ب ماريس بايبر  صنفالمتأخرة المقاومة للنيماتودا واللفحة 

الخضروات األساسية ومصدر  ذين منالو ينوالخردل التكنوحيوي البازالءلمقاومة للحشرات وا لوبياالاالتحاد األوروبي؛ و

في االتحاد  ٣ـأوميغاب الغنيةالكامولينا على التوالي، في الهند. وقصب السكر المتحمل للجفاف في الهند وإندونيسيا؛ و للزيت

 األوروبي.

 

، ١٩٩٦عام  ذمن اً فضع ١١٠ من يقارب بماحيوية ومحاصيل التكنالزادت  •

 ات تراكميةفي العالم. هكتار اً عتمدامحاصيل ال تأسرع تكنولوجيابما يجعلها 

 مليار هكتار ٢.١ صل اليباجمالي ي

 ١١٠محاصيل التكنوحيوية بمقدار لعة باوزرالم العالمية تازدادت الهكتارا

 إلىلتصل  ١٩٩٦مليون هكتار في عام  ١.٧ منارتفاعا  وذلك  ا  فضع
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معتمدة في اآلونة أسرع تكنولوجيا محاصيل يجعل المحاصيل المعدلة وراثيا  مما – ٢٠١٦مليون هكتار في عام  ١٨٥.١

( من تسويق ٢٠١٦-١٩٩٦عاما ) ٢١في  مجمعة  مليار فدان ٥.٣ مليار هكتار أو ٢.١ الوصول الياألخيرة. وقد تم 

 .المحاصيل المعدلة وراثيا

  

 حيويةتكنو محاصيلً  زرعتبلدان صناعية   ٧بلدا ناميا و ١٩ ،بلدا  ٢٦• 

حيوية حاصيل التكنومالمليون هكتار من  ١٨٥.١ ـت الرعز  

 ا  بلدان ٧بلدا في طور النمو و  ١٩بلدا، منها  ٢٦في 

العالمية   مساحة ال٪ من ٥٤البلدان النامية  زرعتصناعية. 

مليون هكتار( مقابل ١٨٥.١حيوية )لتكنواالمحاصيل من 

 ٪ للبلدان الصناعية.٤٦

 

 لمعدلة وراثيااصيل االمحبالمزروعة  المساحة العالمية٪ من ٥٠ لتكنوحيويافول الصويا عة بوت المساحة المزربلغ •

 كثر المحاصيلأهي  قطن والكانوال، الصويا والذرة والكانت المحاصيل األربعة الرئيسية في مجال التكنولوجيا الحيوية: فول 

 بحواليعلى هي األ لتكنوحيويافول الصويا بعة وزرالمالمساحة بلدا. وكانت  ٢٦في مجال التكنولوجيا الحيوية في  اعتمادا  

حاصيل مليون هكتار لجميع الم  ١٨٥.١ باجمالي  عالميا  عة والمزرالمساحة ٪ من ٥٠ مايوازي مليون هكتار، وهو ٩١.٤

 ٢٠١٥ م٪ عن عا١انخفاضا طفيفا بنسبة  أظهرت  قد فول الصويابعة والمزرالمساحة من أن المعدلة وراثيا. وعلى الرغم 

المية المساحة الع لىعادا متعوامليون هكتار.   ٩١.٤ ساويا ياالعلي بمكتار(، فإن المساحة ال تزال مليون ه ٩٢.٧)

 ننوحيوي٪ من الكانوال  التك٢٤٪ من الذرة و ٢٦٪ من القطن و ٦٤٪ من فول الصويا و ٧٨ تكون النسب منفردة  لمحاصيلل

 .٢٠١٦ في عام

 

ً والمساحة المزر٪ من ٤١احتلت الصفات المكدسة •   ٪٤٧ ي مثلتوالت الحشائشمبيدات تالية لصفة تحمل ، عة عاالميا

٪ ٤٧ والتي مثلتالسائدة  هي الصفة في فول الصويا والكانوال والذرة والبرسيم والقطن،  الحشائشمبيدات كانت صفة تحمل 

مع ظهور   الحشائشلمبيدات  زراعة المحاصيل المتحملة تراجعاتجاه نحو حظ . وقد لو  عالميا  عة والمزرمن المساحة 

، مقاومة الحشراتوالتي تحمل صفات مكدسة )الصفات المحاصيل ذات ال

(. وبلغت المساحة المجمعه وغيرها من الصفات الحشائشمبيدات  تحمل

مليون هكتار في   ٨٦.٥الحشائش مبيدات لالمزروعة بالمحاصيل المقاومة 

لتكنولوجيا لمحاصيل ا٪ من المساحة العالمية ٤٧، حيث احتلت ٢٠١٦عام 

مليون هكتار. ومن ناحية أخرى، ازدادت المساحة  ١٨٥.١ البالغةو الحيوية 

 ٢٠١٦٪ في عام ٢٩صفات المكدسة بنسبة محاصيل ذات المزروعة بالال

مليون هكتار في عام   ٥٨.٤ من ارتفاعا  مليون هكتار  ٧٥.٤ لتصل الي

المساحة ٪ من ٤١الصفات المكدسة  المحاصيل ذات احتلتكما  . ٢٠١٥

 مليون هكتار.  ١٨٥.١ـ والمقدرة بالمحاصيل الحيوية في العالم بعة والمزر

 

توزيع زراعة المحاصيل التكنوحيوية علي البلدان الصناعية 
٢٠١٦والنامية في عام   
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ازيل ربل)ا دان ناميةثة بللصيل التكنولوجيا الحيوية، هناك ث٪ من محا٩١ األوائل والتي تزرعمن بين البلدان الخمسة • 

 .(متحدة وكنداليات االالو)الصناعية  الدولواثنتان من ( والهند االرجنتينو

مليون  ٧٢.٩ بمساحة قدرها ٢٠١٦المحاصيل المعدلة وراثيا في عام  البلدان التي تزرع تقود الواليات المتحدة األمريكية 

لهند ا ثم ر( مليون هكتا ١١.٦كندا ) مليون هكتار( ، ٢٣.٨األرجنتين ) مليون هكتار(، ٤٩.١يها البرازيل )هكتار، تل

 الهكتارات مساحة٪ من ٩١ مايوازي اي مليون هكتار،  ١٦٨.٢ وباجمالي( ١، الشكل ١مليون هكتار( )الجدول ١٠.٨)

 .عالميا  عة والمزر

 

م سويقها في عااستمرت في ريادتها للسوق العالمي للمحاصيل التكنوحيوية وذلك منذ بداية ت الواليات المتحدة االمريكية

ل المحاصي منمليون هكتار  ٧٣تقريبا  أو  ٧٢.٩مايساوي  ٢٠١٦. زرعت الواليات المتحدة االمريكية في عام  ١٩٩٦

كتار(، مليون ه ٣.٧٠مليون هكتار( والقطن ) ٣١.٨٤مليون هكتار( وفول الصويا ) ٣٥.٠٥حيوية الرئيسية: الذرة )تكنوال

 لسكر، بنجر ا (مليون هكتار ٠.٦٢ال )الكانو ، (مليون هكتار ١.٢٣)البرسيم : التكنوحيويل اصيمحال من وبعض مناطق

  ،(منهما هكتار لكل ١٠٠٠ات )المقاومة للفيروس كوسة بابايا والصغيرة من ال ساحاتمإلضافة الي اب (مليون هكتار ٠.٤٧)

اصيل محالهكتار(. وتشير تقديرات وزارة الزراعة األميركية إلى أن النسبة المئوية العتماد  ٢٥٠٠) InnateTMبطاطس 

النسبة التي تم  ٪ )نفس٩٤ة األمثل: فول الصويا بنسب االعتماد نسب  رب منتقتأو  مساويه التكنوحيوية الرئيسية الثالث كانت 

لك ن تع٪  ١٪ )أقل بنسبة ٩٣( والقطن ٢٠١٥عام النسبة التي تم تسجيلها في ٪ )نفس ٩٢( والذرة ٢٠١٥عام تسجيلها في 

عام لل التکنوحيوية يصامحالمساحة  فان   ٪.٩٣وبمتوسط اعتماد   (USDA, NASS, 2016) ، (٢٠١٥في التي تم تسجيلها 

ية العالممساحة ال٪ من ٣٩ تمثل حوالي مليون هکتار، ٧٣حوالي  والتي تبلغ في الواليات المتحدة األمريکية ٢٠١٦

  ٧٠.٩والتي بلغت  ٢٠١٥عام تها في عازر عن المساحة التي تم ٪ ٣ هو مايزيد بنسبةتکنوحيوية وعة بمحاصيل وزرالم

ي فة األمريكية عة بالمحاصيل المعدلة وراثيا في الواليات المتحدفي المساحة المزروملحوظة مليون هکتار. وتشير الزيادة ال

لذرة ا زى إلى انخفاض أسعار السلع األساسية،انما يع ٢٠١٥لعام الذي تم تسجيله إلى أن االنخفاض الطفيف  ٢٠١٦عام 

تصنيع الة الماشية واألسعار العالمية والتجارة النشطة مع البلدان من أجل تغذي دةاعاست تكان مؤقتا فقط. وقد أدوالذي والقطن 

 هامسار الي ة ل التكنوحيوية في الواليات المتحديصامحالاعتماد  عودةإلى  ٢٠١٦واحتياجات الوقود الحيوي في عام  الغذائي

 .٢٠١٥٪ عن عام ٣بنسبة تسجيلها ارتفاعا  يقدر الصحيح مع 

 

ا
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 مليون هكتار(**) ٢٠١٦في عام محاصيل تكنوحيوية ب المزروعة . المساحة العالمية١دول ج
 

 

 المساحة محاصيل التكنوحيوية
 مليون هكتار()

 المستوي البلد

بنجر الكانوال،  ،القطن ،الصوياوفول  الذرة

  ، والبطاطس، البابايا، الكوسةالبرسيمالسكر، 

 ١ الواليات المتحدة األمريكية* ٧٢.٩

 ٢ البرازيل* ٤٩.١ القطن و ،الذرة ،الفول الصويا

 ٣ األرجنتين* ٢٣.٨ بنجر السكرو القطنالفول الصويا، الذرة، 

 ٤ كندا ١١.٦ وبنجر السكر ،فول الصوياالكانوال، الذرة، 

 ٥ الهند* ١٠.٨ القطن

 ٦ باراجواي* ٣.٦ والقطن ،الذرة ،فول الصويا

 ٧ باكستان* ٢.٩ القطن

 ٨ الصين* ٢.٨ لوالفلفل الحوالطماطم والبابايا والحور القطن، و

 ٩ جنوب أفريقيا* ٢.٧ والقطن  ،وفول الصويا،الذرة

 ١٠ اورجواي* ١.٣ والقطن ،فول الصويا

 ١١ بوليفيا* ١.٢ فول الصويا

 ١٢ استراليا* ٠.٩ والكانوال ،القطن

 ١٣ الفلبيين* ٠.٨ الذرة 

 ١٤ ميانمار* ٠.٣ القطن

 ١٥ أسبانيا* ٠.٣ الذرة

 ١٦ *السودان ٠.١ القطن

 ١٧ المكسيك* ٠.١ وفول الصويا ،القطن

 ١٨ *كولومبيا ٠.١ الذرةو ،القطن

 ١٩ فيتنام ٠.١> الذرة

 ٢٠ هندوراس ٠.١> الذرة

 ٢١ شيلي ٠.١> والكانوال ،فول الصويا ،الذرة

 ٢٢ البرتغال ٠.١> الذرة

 ٢٣ بنجالديش ٠.١> الباذنجان

 ٢٤ كوستاريكا ٠.١> وفول الصويا ،القطن

 ٢٥ سلوفكبا ٠.١> الذرة

 ٢٦ جمهورية التشيك ٠.١> الذرة

  اإلجمالي ١٨٥.١ 

 
 محاصيل التكنوحيوية ال من أكثر أو، هكتار ٥٠٬٠٠٠ تزرع ظمي تكنوحيويةدولة ع   ١٩* 
 ألفمقرب الي أقرب مائة  **
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مليون هكتار من  ٤٩.١ ، حيث زرعتاالمريكية بعد الواليات المتحدة الثاني تاليا  بتصنيفها العالمي  احتفظت لبرازيل

مليون هكتار. يبلغ إجمالي مساحة زراعة   ١٨٥.١ البالغة ية ومساحة العالمال٪ من ٢٧وهي ماتمثل حيوية، التكنو محاصيلال

او   (مليون هكتار ٤٤.٢) ٢٠١٥عن عام  ٪١١مليون هكتار بزيادة قدرها   ٤٩.١٤ حيوية في البرازيلالتكنوالمحاصيل 

في جميع أنحاء العالم في  التي تم تحقيقها  علىاأل هي مليون هكتار ٤.٩التي بلغت . وتعتبر هذه الزيادة مليون هكتار ٤.٩

: عةالمزرو المحاصيلشملت لمحاصيل المعدلة وراثيا في جميع أنحاء العالم. لمما يجعل البرازيل محرك النمو  ٢٠١٦عام 

وراثيا )الذرة الصيفية  مليون هكتار من الذرة المعدلة  ١٥.٧ .فول الصويا التكنوحيويمن مليون هكتار   ٣٢.٧ حوالي

. ويقدر مجموع المساحة المزروعة من هذه المحاصيل الثالثة لتكنوحيوياون هكتار من القطن ملي  ٠.٨ حواليوالشتوية(؛ و

  ٤٩.١٤ مليون هكتار منها ٥٢.٦ في البرازيل بنحو

المحاصيل ٪ من ٩٣.٤ مايعادل مليون هكتار أو

تقدر  زيادة ٪ ٩٣.٤ عتماداالمعدل يمثل وحيوية. التكنو

. ٪(٩٠.٧) ٢٠١٥ مثيله لعام  مقارنة مع ٪ ٢.٧بنسبة 

وكما هو الحال في الواليات المتحدة، فإن معدالت تبني 

تكاد تقترب من حيوية الرئيسية الثالث محاصيل التكنوال

 ٪. ٩٣.٤اعتماد يصل الي  بمتوسط النسبة االمثل 

المقاومة  TMIntacta  صنف فول الصويااكتسب 

 شعبية بين المزارعين بسبب  مبيدات الحشائشت/للحشرا

فواتير  تقليصالمبيدات الحشرية واستخدام في  التوفير

المساحة زيادة الي بالتالي، مما ادي ، ث الي الشئالحر

الحاجة إلى إمدادات مستمرة  تدفعقد كما . المزروعة

صناعة لحم الخنزير والماشية في دعم وثابتة من الذرة ل

البالد المزارعين إلى زراعة المزيد من الذرة في عام 

٢٠١٧. 

 

المتحدة  عد الواليات، ب٢٠١٦حيوية في العالم في عام محاصيل التكنولثالث أكبر منتج لكحافظت على تصنيفها  األرجنتين

أنخفاض وذلك ب مليون هكتار،  ٢٣.٨٢ األرجنتين تزرع. المساحة المزروعة عالميا  ٪ من ١٣ ذلك بزراعتها ووالبرازيل، 

راثيا في المحاصيل المعدلة و تتكون. و٢٠١٥في عام تم زراعتها مليون هكتار  ٢٤.٤٩ من نزوال  مليون هكتار  ٠.٦٧ قدره

 ٤.٧٤ يومساحة غير مسبوقه من الذرة التكنوحيوية تصل ال، مليون هكتار من فول الصويا تكنوحيوي ١٨.٧ من األرجنتين

في ا  يفطف ا  ضاانخفشهدت قد  األرجنتين تمليون هكتار. وكان ٠.٣٨ التكنوحيوي اليالقطن مع تقلص مساحة مليون هكتار 

الي حد ا وفول الصويالي التناقص في زراعة إلى حد كبير  يعزياالمر الذي المحاصيل المعدلة وراثيا المساحة المزروعة ب

 عةزرالعلى ه بالتبعيلم تكن الظروف الجوية السيئة مواتية لزراعة القمح وأثرت كما . عالميا  القطن ضئيل الي تدني اسعار 

 لظروف المناخيةاترجع أساسا إلى  الذرةزروعة من مالمساحة البعد القمح. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة  فول الصويال الثانية 

فإن  ٪، ٩٧ والذي يصل الياعتماد المحاصيل المعدلة وراثيا  من تقريبا   قصىاأل الي الحداألرجنتين وصول  المواتية. مع

 التوسع في تسويق المحاصيل المعدلة وراثيا يمكن أن يتحقق باستخدام المحاصيل والصفات الجديدة.

 

 (٢٠١٦توزيع زراعة المحاصيل التكنوحيوية في البرازيل )
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مليون  ١١.٥٥ـ وذلك بمساحة تقدر بحيوية، لمحاصيل التكنوا لزراعة في المرتبة الرابعة في التصنيف العالميتأتي  كندا

معدل متوسط مليون هكتار، مع  ١٠.٩٥ـ والتي قدرت ب ٢٠١٥عام المساحة المزروعة في ٪ عن ٥بزيادة قدرها و هكتار، 

كانت . ٢٠١٥عام والذي يماثل مثيله في ٪،  ٩٣ يصل الياعتماد 

 ،٢٠١٦ عامالمعدلة وراثيا التي تزرع في كندا في  االربعة المحاصيل

مليون(، والذرة  ٢.٠٨(، وفول الصويا )مليون هكتار٧.٥٣الكانوال )

 تصل الي اعتماد بنسبةهكتار  ٨٠٠٠مليون(، وبنجر السكر ) ١.٤٩)

قد هكتار(. و ٨٠٩) البرسيم المنخفض اللجنين ٪(، وللمرة األولى ١٠٠

 ١١.٧٤ منصعودا  ٪ ٥إجمالي زراعة هذه المحاصيل بنسبة ارتفع 

المساحة  كندامليون هكتار. وزادت  ١٢.٣٨( إلى ٢٠١٥مليون هكتار )

 لزراعة المساحة الكلية زيادةالمحاصيل المعدلة وراثيا بعد المزروعة ب

مجلس الكانوال في كندا بنشاط يسعي لكانوال وفول الصويا والذرة. ا

مليون  ٢٦للوصول الي انتاجية تصل الي ستراتيجية االخطته لتحقيق 

. نتاجالل تقنيات تحسين االمن خ ٢٠٢٥ام الكانوال بحلول ع طن من

ارتفاع أسعار البذور الزيتية. وبالنسبة للذرة، فإن زيادة الي فول الصويا إلى ربحيتها والمساحة المزروعة بوتعزى الزيادة في 

 زراعة الذرة.زيادة حافزا ل يعتبر بنزيناستهالك البنزين واإليثانول بسبب انخفاض أسعار ال

 

ساحة في إجمالي م انخفاض طفيف ادت بدورها اليالتي و لتكنوحيويا٪( في زراعة القطن ٧فاضا طفيفا )شهدت انخ الهند

٪ ٩٦لى إ٪ ٩٥من  المساحة المزروعة في الهند اعتمادنسبة  ارتفعت٪( في الواليات العشر من الهند. ومع ذلك، ٨القطن )

ة األحيائية في . وقد تم تبسيط لوائح السالمنيةقزارع يستفيدون من هذه التمليون م  ٧.٢قبول ما يصل إلى  مدي مما يدل على

 خردلاليخضع ية. لمحاصيل التكنوحيوحددة لمع المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن مراقبة التجارب الميدانية الم لتتوافق الهند

 تمهيدا  عامة لمراجعة النهائية بما في ذلك التعليقات الل،  barnase-barstarجين والذي يشفر عن  ،التكنوحيوي)المستردة( 

حمل يمكن ان وي الماضية،  عشرينراكدة على مدى السنوات الإنتاج الخردل عملية . ظلت ٢٠١٧لإلفراج البيئي في عام 

إحياء مكن يك وبذل  إدخال الخردل التكنوحيويتعتبر ووذلك عبر  ٪، ٢٥بنسبة تصل إلى نتاجية الخردل المستقبل زيادة في ا

 بازالءوال لحمصاجراء التجارب الحقلية لكانوال. وتمت الموافقة على العلى المنافسة مع  لتكون قادرةخردل الصناعة 

في  في العالم بلد رقم واحدالك هالقب. احتفظت الهند ب٢٠١٦للحشرات من قبل الهيئة التنظيمية الحكومية في عام  ينالمقاوم

 سوق القطن العالمي.نمو مليون بالة على الرغم من تباطؤ  ٣٥تجاوز تية مع إنتاج إنتاج القطن

 

  حيويةومحاصيل التكنالمليون هكتار من  ٨٠حواليعشرة بلدان في أمريكا اللتينية  زرعت 

 فان الدول التي تتبني زراعة لتصدير، ابغرض باستثناء شيلي وكوستاريكا التي تزرع باستمرار المحاصيل المعدلة وراثيا 

 البرازيل  حققت. صنيعلتلو كعلفو بغرض الغذاء  معدلة وراثيا  محاصيال  تزرع المحاصيل المعدلة وراثيا في أمريكا الالتينية 

 بذلك واحتلت ٢٠١٦مليون هكتار من المحاصيل المعدلة وراثيا في عام  ٤.٩ يساوي ما ٪ أو١١زيادة قدرها نسبة للأعلى 

في  التوفيرشعبية بين المزارعين بسبب  TMIntacta ا. اكتسبت إنتاكتا  وراثيا عالميمساحة المحاصيل المعدلة ٪ من ٢٧

 حيوية الرئيسية الثالث مثلى تقريبا بمتوسطعتماد المحاصيل التکنو. وكانت معدالت االحرث تكاليفوتوفير المبيدات استخدام 

نتيجة  في األرجنتين وبوليفيا  يا التکنوحيوي٪ في البرازيل واألرجنتين. تأثرت زراعة فول الصو٩٣.٤ اعتماد يصل الي

واي بسبب المنافسة مع زراعة الذرة لتلبية الطلب المتزايد علی صناعة جفي بارا االنخفاض الهامشيكان الجفاف الشديد، و
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عن  في المكسيك، كان انخفاض زراعة فول الصويا بسبب الصراعات الناتجة .وايجبارالحم الخنزير اآلخذة في التوسع في 

المساحة  حيوية. وانخفضتمحاصيل التكنولالدعاية السلبية ل

واي في أوروج نول الصويا والذرة الصفراء التكنوحيويفالمزروعة ب

بسبب انخفاض األسعار وارتفاع تكاليف اإلنتاج والتطورات اإليجابية 

في مجال السياسات في قطاع الحبوب وفول الصويا في األرجنتين. 

زراعته في سلبا على  العالمية أسعار القطنكما أثر انخفاض 

 األرجنتين والمكسيك وكولومبيا.

 

قد يؤدي التوسع المحتمل في صناعة لحم الخنزير والماشية في 

ن الذرة في عام البرازيل إلى دفع المزارعين إلى زراعة المزيد م

. ومن بين المنتجات الجديدة التي ينتظر أن يتم تسويقها والتي ٢٠١٧

( االكين)الوكالبتوس امن المتوقع أن تؤثر على االقتصاد البرازيلي، 

والفاصوليا المقاومة للفيروسات. وفي األرجنتين، سيتيح  لتكنوحيويا

مرحلة هو اآلن في و ـ للجفاف حملة تطوير فول الصويا المت

استخدام المناطق الهامشية المتضررة من الجفاف. كما أن  ـ-االختبار

للمزارعين  المقاومة للفيروسات سيكون مفيدا   سالبطاطزراعة اعتماد 

واي وكولومبيا  بسبب التوسع المتزايد باراجفي  لذرةازراعات وتخفيض تكلفة اإلنتاج. وقد لوحظ توسع  نتاجيةفي زيادة األ

بسبب الطلب  التي من المرجح أن تستمر في السنوات القليلة القادمة مع ارتفاع أسعار الذرة نسبيا  والخنزير  في صناعة لحم

. وقد تتراجع البلدان المتأثرة بعيةي مجال التكنولوجيا الحيوية بالتالذرة فزراعة من البرازيل وشيلي. وقد يزيد اعتماد المتزايد 

د أن تصبح األسعار مستقرة، على غرار الذرة التي عانت من انخفاض األسعار في بانخفاض أسعار القطن العالمية بمجر

 ا  تالقي ترحيباإلجهاد س /أن تصمد أمام الجفاف العامين الماضيين. محاصيل التكنولوجيا الحيوية الجديدة والصفات التي يمكن

 السنوات الماضية. خسائر لتعويض

 

 حيويةمحاصيل التکنوالمليون هکتار من  ١٨.٦ حوالي ثمانية بلدان في آسيا والمحيط الهادئ زرعت •

ف األليا بينئ حيوية المزروعة في البلدان المحصولية للتكنولوجيا الحيوية في آسيا والمحيط الهادمحاصيل التكنوالتراوحت 

اصيل المعدلة المحاصيل المح اعتماد زراعة هذه تنوع )الذرة والباذنجان(.  غذاء)القطن( واألعالف )الذرة والكانوال( وال

مي، في انخفاض سعر القطن العال بسببللغاية والصين الهند في  زراعة القطن التكنوحيويتأثرت : ٢٠١٦وراثيا في عام 

حة المسا خر فقد ارتفعتعلي الجانب االلتكنوحيوي. االقطن علي المساحة المزروعة بحين حافظت باكستان وميانمار 

لظروف في الفلبين وفيتنام بسبب ارتفاع الطلب علی الماشية وعلف الدواجن، فضال عن ا لذرة التکنوحيویباالمزروعة 

طن قبالعة وزرلماالمساحة بزيادة  -بعد عامين من الجفاف-المناخية المواتية. وفي أستراليا، سمحت الظروف المناخية المواتية 

كنوحيوي الت III Flex®BollgardIII/RRلجاردبوبقطن . وباإلضافة إلى ذلك، تم تزويد المزارعين ينالتكنوحيويوالكانوال 

ديش الجوزادت بن الحشائش.تحمل مبيدات صفة ية باالضافة الي اآلفات الحشر وذلك للحصول علي اعلي درجه من مقاومة 

قليا  تمهيدا  ح  Btجين الباذنجان المدعم بمن هكتار، ويجري اختبار أنواع أكثر  ٧٠٠إلى التكنوحيوي  Btالباذنجان  ةعامن زر

 .لتسويقه مستقبال  

عشرة بلدان في  زرعت
أمريكا اللتينية 

مليون هكتار  ٨٠حوالي
محاصيل المن 

حيويةوالتكن  
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لقطن راعة الز وكذلك الصين وفيتنام وباكستان والفلبين، كل من حيوية فيلتكنوافاق واعدة لزراعات الذرة اال تزال هناك 

ن محصول م بمثابة رابع سالبطاط ،هاتصناعوتبر األغذية حيث تع الديش والفلبين. وفي الصين،جفيتنام وبنفي  التكنوحيوي

 والخاليه من حيوية القادمةتكنوببحوثها وتطويرها وإنتاجها. وستساعد البطاطس ال مية مع ضرورة تجديد االهتمامااله حيث 

األرز ساعد سوف ي اللفحة المتأخرة، وكذلك لمرض  مقاومةالنسبة السكر المخفضة، واألكريالميد المنخفض، وذات ، االنبعاج

 الجوع في آسيا والمحيط الهادئ. ومكافحةبيتا كاروتين، على معالجة سوء التغذية ب الغنيالذهبي 

 

 هكتار ١٣٦٬٠٠٠ مساحة تزيد علي عليحاد األوروبي زراعة الذرة التكنوحيوية في االت دولواصلت أربعة • 

المقاومة للحشرات   حيوية )حدث الذرة( زراعة الذرة  التكنودولة ٢٨األوروبي )واصلت أربعة بلدان في االتحاد 

Mon810 هكتار(، سلوفاكيا  ٧٠٦٩هكتار، البرتغال ) ١٢٩٬٠٨١ التي زرعتإسبانيا  هذه الدول هي ، ٢٠١٦(. في عام

، ٢٠١٦في عام فانه هكذا، هكتار. و  ١٣٦٬٣٦٣ المساحة المزروعة الي هكتار( ليصل إجمالي ٧٥هكتار( و التشيك ) ١٣٨)

. ٢٠١٥في عام هكتار   ١١٦٬٨٧٠ من ارتفاعا  ٪ ١٧ ـبنسبة زيادة تقدر ب هكتار أو ١٩٬٤٩٣ بزراعةتم تحقيق فارق كبير قد 

بالذرة  عة روزكانت زيادة المساحة الم حيوية في االتحاد األوروبي في إسبانيا.تكنو٪ من إجمالي الذرة ال٩٥ة عاتم زر

الذرة المقاومة للحشرات بسبب اإلصابة المدمرة  ةعازر بتأييدإلى قرار المزارعين راجعة  إسبانيا وسلوفاكيا في التكنوحيوية 

لذرة األوروبية. وفي البرتغال، باإلضافة إلى انخفاض بثاقبات ا

أثرت موجة الجفاف على أعلى  في السوق المحليه فقد سعر الذرة

أدى ذلك إلى انخفاض في للذرة، وهي ألينتيخو. و المدن انتاجا  

حيوية. تكنوالذرة ال تقلص مساحة المساحة الكلية للذرة وبالتالي 

غير أن االنخفاض المستمر في زراعة المحاصيل في مجال 

عن إزعاج متطلبات التشيك تکنولوجيا الحيوية کان ناجما في ال

، مما IR المقاومة للحشرات الذرة زراعة عن اإلبالغ الصارمة

للمزارعين وجميع أصحاب المصلحة  رباح تقليل االأدى إلی 

. IR ذرة الـ الذين يسعون إلی الحصول علی الفوائد التي توفرها

تي اختارت زراعة على رومانيا ال وهو االمر الذي اثر ايضا  

االتحاد األوروبي  اتوراثيا بعد صدور توجيه عدلةالمحاصيل الم

حيوية في تكنوذرة اللم يكن هناك زراعة لل ولهذا. ٢٠١٥في عام 

 . ٢٠١٦رومانيا في عام 

 

التي و جديدةالموافقة على محاصيل لصفات  علي ة في هذه البلدانالتوسع المحتمل لمحاصيل التكنولوجيا الحيوي ويحتمل

فة لفة. وباإلضاالمخت مبيدات الحشائش / المقاومة للحشرات حفار الذرة مثل تقنيات الذرةبصابة إلستعالج المشكلة المتكررة ل

لجفاف متحملة لالحيوية ذرة التكنولمنتج مماثل لهي  ؛المتاحة في الواليات المتحدةوللجفاف  المتحملةإلى ذلك، فإن الذرة ا

 ائدة على المزارعين في البرتغال.ستعود بالفوالتي  (WEMA) "ويما"مشروع  الناتجة عنمقاومة للحشرات و

 

 حيويةومحاصيل التكنزيدان المساحة المزروعة بالت جنوب أفريقيا والسودان• 

و سبوركينا فا ،في الماضي قامت بتسويق محصول تكنوحيوي قل قد االعلى افريقية دول ، كانت أربعة ٢٠١٦بحلول عام 

جنوب أفريقيا  د قامتمؤقتة في بوركينا فاسو ومصر، فق مشاكل ومصر وجنوب أفريقيا والسودان. ومع ذلك، وبسبب
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 تهازراعباألوائل  ريقيا هي واحدة من البلدان العشرمليون هكتار. جنوب أف ٢.٨ حيوية فيمحاصيل تكنولو ةعازربوالسودان 

 ريادة الدول التي، واستمرت في ٢٠١٦مليون هكتار في عام  ١أكثر من 

المساحة زادت قد حيوية في القارة األفريقية. ومحاصيل التكنوال دتاعتم

مليون هكتار في عام  ٢.٦٦ إلى ينوالقطن التكنوحيوي الذرةالمزروعة ب

مليون هكتار في عام  ٢.٢٩ عنارتفاعا  ٪ ١٦ قدرها ، بزيادة٢٠١٦

٢٠١٥. 

 في القارة المحاصيل التكنوحيوية موجة جديدة من قبول فقفي اال وتظهر

 ة مرحل هي كينيا ومالوي ونيجيريا مندول انتقلت ثالثة . االفريقية

ي حين ، فالتجارب الحقليةعلى  اتمنح الموافق مرحلة البحوث إلى

وغانا ونيجيريا  واثيوبيابوركينا فاسو ـ  أحرزت ستة بلدان أخرى

تقدما كبيرا في التحرك نحو استكمال التجارب  ـ-وسوازيلند وأوغندا

التجارية .  اتالموافقمنح نظر في المتعددة المواقع استعدادا للالحقلية 

 ـ الموز واللوبيا والذرة الرفيعةـ جديدة  وهناك ثالثة من هذه المحاصيل

فإن  أفريقيا )ويما(،من اجل الذرة الموفرة للمياه مشروع أساسا األمن الغذائي. ومن الجدير بالذكر أنه في ظل  تستهدف وهي

لتجارب الجفاف، بينما منحت موزامبيق أول موافقة لها  المتحملةلذرة ل حقليه محدودةأول تجربة قد بدأت في اجراء  تنزانيا

مقاومة للحشرات الذرة ال مكدسة، وهي  حقلية محدودة لمحاصيل ذات صفات

 .لجفافالمتحملة لو

 

 ، غذاءكالمستخدمة وحيوية نومحاصيل التكلحالة األحداث المعتمدة ل •

 للتصنيع الغذائيعلف، وكا

حيوية على نطاق ضيق في وقت مبكر من عام ومحاصيل التكنبدأت زراعة ال

  ١٩٩٤. من ١٩٩٦زراعات على نطاق واسع في عام وتم تسجيل اول ، ١٩٩٤

( ٢٨ ـ+ االتحاد األوروبي  ٣٩بلدا ) ٤٠، أصدر ما مجموعه ٢٠١٦إلى 

لف كع الموافقات التنظيمية للمحاصيل المعدلة وراثيا لالستهالك إما كغذاء و/أو

موافقة من قبل السلطات   ٣٬٧٦٨ تم إصدار قلية.التجارب الحفضال عن 

تلك الخاصة  تتضمنمحصوال معدل وراثيا )ال  ٢٦ تشمل لهذه البالد التنظيمية

. ومن بين حدثا    ٣٩٢المعدلة وراثيا ( والتي تمثل   والبتونيا دالقرنفل والورب

)االستخدام المباشر أو  كغذاءستخدام االمن أجل  ١٬٧٧٧ هذه الموافقات، هناك

(، صنيع)استخدام مباشر أو للت كعلفستخدام االمن أجل  ١٬٢٣٨ (، وصنيعللت

(. وال تزال الذرة تحتفظ ٢)الجدول  هزراعللأو  لالفراج البيئي منها  ٧٥٣ و

حدثا في  ٥٨بلدا(، يليها القطن ) ٢٩في  ٢١٨بأكبر عدد من األحداث المعتمدة )

بلدا(  ١٤حدثا في  ٣٨بلدا( والكانوال ) ١١حدثا في  ٤٧بلدا( والبطاطس ) ٢٢

 بلدا(. ٢٨في  حدثا   ٣٥وفول الصويا )
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افقا مو ٥٤)   NK603 حشائشتحمل مبيدات الاالحداث خاص بصفة أكبر عدد من الموافقات على هذا النوع من  وال يزال 

افقات في المو ٥٣)   GTS 40-3-2حشائش لمبيدات ال(. ويتبعها فول الصويا المتحمل ٢٨ ـبلدا + االتحاد األوروبي  ٢٦في 

-ـوروبي بلدا + االتحاد األ ٢٦في  موافقة ٥٢) MON810(، والذرة المقاومة للحشرات ٢٨-ـبلدا + االتحاد األوروبي  ٢٧

مة اوالمق TC1507(، والذرة ٢٨ ـ-بلدا + االتحاد األوروبي ٢٤في  موافقة ٥٠) Bt11(، والذرة المقاومة للحشرات ٢٨

في  ةوافقم ٥٠)  GA21الحشائش  (، الذرة المقاومة للمبيدات٢٨ ـ بلدا + االتحاد األوروبي 24موافقة في   ٥٠للحشرات )

ـ  وبيبلدا + االتحاد األور ٢٤في  ةموافق ٤٨) MON89034 (، الذرة مقاومة للحشرات٢٨ بلدا + االتحاد األوروبي ٢٣

لذرة ا(، ٢٨-ـبلدا + االتحاد األوروبي  ٢٣الموافقات في  ٤٢)  A2704-12 حشائشمبيدات الحمل ل(، فول الصويا المت٢٨

  MON531 للحشرات مقاومال(، القطن ٢٨-ـبلدا + االتحاد األوروبي  22في  ةموافق٤١) MON88017مقاومة للحشرات 

وافقة في م ٤٠) حشائشمبيدات ال صفة مقاومة التي تحمل T25(، والذرة ٢٨-ـبلدا + االتحاد األوروبي  ٢١موافقة في  ٤١)

-ـوروبي بلدا + االتحاد األ 21موافقة في  ٤٠) MIR162 ( والذرة المقاومة للحشرات٢٨-ـبلدا + االتحاد األوروبي  ٢٠

٢٨.) 

 

 لزراعة / *أعالف ولموافقات بيئية ألغذية وفي عدد منح . البلدان العشر األوائل ٢ الجدول
 

 مطروحةال التراكمية األحداثو، مكدسة، ةواحد ةوافقم* تشمل 

 بعد زراعةال لزراعة ولكن لم تتمة علي اوافقم** 

 األحداث الفردية عليالواليات المتحدة األمريكية فقط موافقة *** 

 

 .٢٠١٦ي في عام مليار دوالر أمريك  ١٥.٨ في مجال التكنولوجيا الحيوية وحدهابلغت القيمة العالمية لسوق البذور 

شركة مستقلة ) Cropnosis حيوية، التي قدرتها کروبنوسيسمحاصيل التکنول، بلغت القيمة السوقية العالمية ل٢٠١٦في عام 

التكنولوجيا الحيويه  ،ويات الزراعيةلالبحاث الخاصة بتحليل السوق واالستشارات االستراتيجية للعمالء في مجال الكيما

 رقم البد غذاء علف الموافقة علي الزراعة

 ١  اليابان ٢٩٧ ١٤٦  ١٤٦**

 ٢  ***الواليات المتحده االمريكية ١٨٣ ١٧٨ ١٧٣

 ٣  كندا ١٣٥ ١٣٠ ١٣٦

 ٤  المكسيك ١٥٨ ٥ ١٥

 ٥  جنوب كوريا ١٣٧ ١٣٠ ٠

 ٦  تايوان ١٢٤ ٠ ٠

 ٧  استراليا ١٠٤ ١٥ ٤٨

 ٨  نيوزيلندا ٩٦ ١ ٠

 ٩  االتحاد االوروبي ٨٨ ٨٨ ١٠

 ١٠  الفلبين ٨٨ ٨٧ ١٣

 اخري ٣٦٨ ٤٥٨ ٢١٢

 المجموع ١٬٧٧٧ ١٬٢٣٨  ٧٥٣
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(. وهو ما ٢٠١٥مليار دوالر أمريکي في عام  ١٥.٣ـ ب٪ مقارنة ٣ قدرها مليار دوالر أمريکي )بزيادة ١٥.٨( الزراعية

البذور تجارة  ٪ من سوق٣٥و  ،٢٠١٦مليار دوالر أمريكي في عام   ٧٣.٥ البالغولمحاصيل ل٪ من السوق العالمي ٢٢يمثل 

)حبوب  "المنتج النهائي" البوابة الزراعية للمحصود التجاري للـ مليار دوالر أمريكي. وتقدر عائدات ٤٥البالغ و ا  عالمي

 التكنولوجيا الحيوية وغيرها من المنتجات المحصودة( بأكثر من عشرة أضعاف قيمة بذور التکنولوجيا الحيوية وحدها.

 

 لغذائي واالستدامة وتغير المناخمساهمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية في األمن ا

حيوية في تحقيق األمن الغذائي واالستدامة وتغير المناخ من محاصيل التكنوالساهمت 

 خالل:

دوالر  مليار ١٦٧.٨ـ ب قيمتهاتقدر مليون طن   ٥٧٤بمقدار  زيادة إنتاجية المحاصيل• 

مليار دوالر في   ١٥.٤ بقيمة منها مليون طن ٧٥؛  ٢٠١٥ـ ١٩٩٦أمريكي في الفترة 

 وحده؛ ٢٠١٥عام 

 الحفاظ عليمن خالل  ٢٠١٥ـ  ١٩٩٦  في الفترة من الحفاظ على التنوع البيولوجي• 

 وحده؛  ٢٠١٥في عام منها مليون هكتار   ١٩.٤ و ا  مليون هكتار ١٧٤

 توفير بيئة أفضل• 

o من المواد  مليون كجم ٦٢٠ استهالك عن طريق توفير

 وتوفير ، ٢٠١٥ـ  ١٩٩٦ من في الفترة( )من المبيدات الفعالة

 وحده؛ ٢٠١٥رام في عام مليون كيلوج  ٣٧.٤ استهالك

o  مما ادي الي مبيدات اآلفات،  استخدامعن طريق الحد من

في منها  ٪ ٦.١، ٢٠١٥ـ  ١٩٩٦ في الفترة  ٪ ٨.١ توفير

 وحده؛ ٢٠١٥عام 

o ( عن طريق الحد من معدل األثر البيئيEIQ بنسبة )١٩ ٪

 ٢٠١٥٪ في عام ١٨.٤ ، وبنسبة٢٠١٥ـ  ١٩٩٦ فترة في ال

 .وحده

 بمقدار ٢٠١٥في عام  خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون• 

سيارة مليون   ١١.٩ ابعادرام، أي ما يعادل مليار كيلوج ٢٦.٧

 من الطريق لمدة عام واحد؛ 

 ١٨عن طريق مساعدة  ساعدت على التخفيف من وطأة الفقر• 

 ٦٥مليون من صغار المزارعين وأسرهم البالغ عددهم أكثر من 

 Brookes and مة، وهم من أفقر الناس في العالممليون نس

Barfoot, 2017)  ،)تحت الطبع. 

وهكذا، يمكن لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية أن تسهم في 

فضلها العديد من أكاديميات تاستراتيجية "التكثيف المستدام" التي 

في جميع أنحاء العالم، مما يسمح بزيادة اإلنتاجية / اإلنتاج  العلوم

 مليار هكتار من األراضي الزراعية العالمية  ١.٥  باستخدام
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ويبقي  سحريا حال  ولكنها ليست  ةمحاصيل التكنوحيوية ضرورالالبيولوجي. الغابات والتنوع  الحفاظ عليي ، وبالتالالحالية

حيوية كما لمحاصيل التكنول غني عنهال مطلب الجيدة، مثل التناوب وإدارة المقاومة، هي الممارسات الزراعية بااللتزام 

 بالنسبة للمحاصيل التقليدية.الحال هي 

 

 فوائد التكنولوجيا الحيوية الحصول علي الحواجز التنظيمية التي تعيق •

مر مهم أ، وهو لتقنيةهذه ا تبنيالعائق الرئيسي أمام  يوراثيا ه لمحاصيل المعدلةا العتمادرهقة مية الالتنظيم اللوائح وال يزال

 واجهةلم حيويةنولومحاصيل التكالمن فرصة استخدام هذه الدول  بصفة خاصة بالنسبة لكثير من البلدان النامية، وهو ما يحرم 

، يعلماس اسعلى  ةمالقائ يةالتنظيماللوائح المحاصيل المعدلة وراثيا  منتقدوواأللياف. ويعارض  علفوالمشاكل الغذاء 

من  الوروبيةاوكذلك في الدول حرم المزارعين الفقراء في البلدان النامية، ة من شأنها ان تمرهقة تنظيملوائح ب ويطالبون

 الستخداماتدعم  التي كل هذه التحديات، على الرغم من األدلة الدامغةتواجه هذه التكنولوجيا التكنولوجيات. هذه على الحصول 

فة مة في مضاعالمساهوباستخدام هذه التقنيات، سيكون بمقدور صغار المزارعين الفقراء البقاء على قيد الحياة و .ااآلمن له

عام حلول ب بليون نسمة  ١١تصل إلى أكثر من من المتوقع ان  التيو لتلبية احتياجات السكان المتزايدة  االنتاج الغذائي

٢١٠٠. 

 

  تغيير قواعد اللعبة مستقبل محاصيل التكنولوجيا الحيوية:

فأنه تسويق، ال / زراعةالالعقد الثالث من  المحاصيل المعدلة وراثيا بدخول 

محاصيل ثورة في تطوير  تغير قواعد اللعبة لتحدثمن المتوقع أن ت

، تزايد اعتماد المزارعين . أوال  جديدة صفاتكذلك استنباط تكنوحيوية 

محاصيل استنباط ، وثانيا  مكدسة؛ الصفات لمحاصيل ذات الوتقديرهم ل

للمزارعين تلبي فقط االحتياجات الزراعية ال  صفاتذات  معدلة وراثيا 

واالحتياجات الغذائية للمستهلكين،  لتلبي اذواق أكثر من ذلك  ها تذهب ولكن

، االستخدام المتزايد لألدوات المبتكرة الكتشاف الجينات واستخدامها وثالثا  

 وتنمية األصناف.الحقا في تحسين المحاصيل 

 

ومة ومقاومة الحشرات ومقا الحشائشتحمل مبيدات  هدفة منتسم صفاتحيوية محاصيل التکنوالاستهدف الجيل األول من 

 قيمتها والتي بلغتمليون طن   ٥٧٤ الفيروسات حيث استفاد المزارعون ومنتجو األغذية من المکاسب االقتصادية البالغة

مليار   ٧.٤ هذه المنافع الغذاء والتغذية في متناول وضعت. كما ٢٠١٥ـ  ١٩٩٦ من مليار دوالر أمريکي في الفترة  ١٦٧.٨

وهي جفاف مكدسة ، فضال عن تحمل ال تلك التي تحمل صفاتاتنسمة. وتشمل محاصيل الجيل الثاني من التكنولوجيا الحيوية 

دات متحملة لمبي المقاومة للحشرات / (™Intacta)" إينتاكتا"اد فول الصويا المتعلقة بتغير المناخ. وكان اعتمالصفة االهم 

مليار  ٢.٤ بلغت هائلةائد اقتصادية فوادي الي ضمن صفات مكدسة التي تحمل صفة مقاومة دودة الجذور الذرة و الحشائش

 واليعلى الت  ٢٠١٥الي  ٢٠١٣ الفترة من ر أمريكي فيالمليار دو ١٢.٦ و  ٢٠١٥ـ  ٢٠٠٣ من ر أمريكي في الفترةالدو

(Brookes and Barfoot, 2017  )تحت الطبع. 

والتي محاصيل الجيل الثالث من التكنولوجيا الحيوية  صفات هي ركيب الغذائيلتحسين الجودة والت يةاالنتاج الصفاتوكانت 

لبشر التحسين صحة فول الصويا من . وتشمل منتجات مختلفة القيمة الغذائيةالمستهلك و الصفات التي يفضلهانحو توجه

البطاطس  (،مرتفعةال ةض الدهنياحمت المنخفضة، واال، والفيتامرتفعالدهنية، وحمض األوليك ال ٣ا والحيوان )أحماض أوميج
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غير بطاطس الالاللجنين المنخفض، البرسيم ذو، والنشا/ السكر المعدلذات 

المتوقع لتغير اللون و قابلغير التفاح  ؛المتوفرة بالفعلقابلة لتغير اللون و

لك البيتا ؛ وكذ٢٠١٧ق الواليات المتحدة في عام اسوافي  ا  كون متاحيأن 

الفعل في مراحل رئيسية التي هي بحاصيل  مكاروتين والفريتين في 

 إنيت سالبطاط صنفن الجدير بالذكر أن مطوير. متقدمة من الت

Innate™   حيث تم ة األمريكية، بنجاح في الواليات المتحد تم تسويقهقد

أشجار التفاح غير  من ٧٠٬٠٠٠ هكتار من البطاطس و ٢٥٠٠ زراعة

سهم في ييمكن أن  ينول هذين المحصولين التكنوحيوي. قبالقابل للعطب

وسهولة تلف الناتج عن العطب  الغذائية الفقد في الموادالحد من 

 المنتجات.

المبتكرة واستغاللها  ويجري باستمرار تطوير أدوات البيولوجيا الجزيئية

ومغذية.  من شأنها أن تجعل األغذية متاحة الكتشاف جينات جديدة

الحقلي والتي من منتجات التكنولوجيا الحيوية التي هي بالفعل في االختبار 

 اتختلف المدخالت والمخرجتجاه م تعكس االتجاهات المتزايدة  ،في السنوات القليلة المقبلةالمتوقع ان يسمح بتداولها 

زوان . كما تم تحسين المحاصيل األساسية مثل األرز والموز والبطاطا والقمح واللمزارعين والمستهلكينمصلحة ال

ryegrass سمات جديدة لمقاومة الحشرات  ي عليحتولتوقصب السكر وغيرها  اللوبياوالخردل الهندي والحمص و

 الكتلة الحيوية وغيرها.و،  ينالمحسنجيه االنتاواألمراض والجفاف وتحمل اإلجهاد والمحتوى التغذوي و

 أن مضاعفة رغييمكن أن تضاعف اإلنتاج الغذائي.  ،واآلفاق المشجعة هي أن التكنولوجيا، باالقتران مع السياسات المواتية

لة، ائم على األدق ضمن أن تنظيم المحاصيل المعدلة وراثيا هو علم يتحقق من قبل المجتمع ما لم ي ال يمكن أن غذائينتاج الاإل

 المناسب في ضمان التنظيمعلى الصعيد العالمي. إن إخفاق المجتمع العالمي  إلى أقصى حد ممكنمواءمة م للغرض، والئوم

لعلم ين أن قوة احإلنتاج الغذاء سيكون له عواقب وخيمة. فمن ناحية، سيعاني العالم بسبب عدم كفاية اإلمدادات الغذائية، في 

ن مية السائدة نتاج إمدادات آمنة وكافية ومضمونة لألغذية للبشرية جمعاء سترفض بسبب األصوات األيديولوجوالتكنولوجيا إل

 خصوم التكنولوجيات الحيوية الجديدة.

 

 جستنتااال

 ١٨٥.١ مليون هكتار إلى  ١٧٩.٧ من ٢٠١٦في عام محاصيل التكنولوجيا الحيوية ب المزروعة عالميا  مساحة الازدادت 

في ( االنخفاض الطفيف ٢٠١٥)يعزي جيمس كليف  مليون هكتار. ٥.٤ تعادلوهي ٪ ٣كتار، أي بزيادة قدرها مليون ه

فورا بمجرد ذلك ينعکس  ويتوقع ان انخفاض أسعار السلع العالمية  الي ٢٠١٥مساحة المحاصيل التکنوحيوية في عام 

بأن محاصيل التکنولوجيا  نومنتقدليزعمها الدعاية التي االمر الذي يدحض -ـعودة أسعار المحاصيل إلی مستويات أعلی 

 ة)من الزياد بهذا المعدلالمحاصيل المعدلة وراثيا المساحة المزروعة ب تتأثر التقلبات فيشل المزارعين. فالحيوية ت  

، كانت هذه العوامل هي: قبول وتسويق المنتجات الجديدة في الواليات المتحدة ٢٠١٦. في عام والنقصان( بعدة عوامل

األمريكية والبرازيل وأستراليا؛ زيادة الطلب على لحم الخنزير والثروة الحيوانية في البرازيل؛ احتياجات الثروة الحيوانية 

اثار إلى معالجة الحاجة ذرة في الفلبين وهندوراس؛ والدواجن في فيتنام؛ والظروف المناخية المواتية، وتحسين أسعار السوق لل

والخطة االستراتيجية للحكومة لتسخير التكنولوجيا الحيوية وتحسين االقتصاد في  ؛الذرة في إسبانيا وسلوفاكيا راحفبصابة اإل
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لم في حين  ديش.الجصحي في بن اذنجانببتطوير ب المستهلكون للية العالمية في غرب أستراليا؛ وطاكندا؛ ورفع حظر اآل

 حيوية في ميانمار وباكستان، كما هو الحال في بعض البلدان األصغر حجما.تكنوالمحاصيل التتاثر المساحة المزروعة ب

 

من البلدان من زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا بسبب  محدودوقد قلل عدد 

واي والمكسيك طن العالمية مثل األرجنتين وأوروجانخفاض أسعار الق

فاع مخزونات احتياطي القطن خاصة في الصين وانخفاض أسعار وارت

ع فول الصويا والمنافسة م من زراعةلقطن في الهند؛ وانخفاض الربحية ا

في زراعة فول الصويا  لجفاف / الغمراواي؛ واي وأوروججي باراالذرة ف

لتكنولوجيا حول ا السلبيةالصورة وليفيا؛ في جنوب أفريقيا واألرجنتين وب

مرهقة في الجمهورية ال التصاريحفي الصين، فضال عن متطلبات الحيوية 

وقف زراعة المحاصيل تالتي جعلت المزارعين في رومانيا والتشيكية 

 .٢٠١٦المعدلة وراثيا في عام 

في للبقاء وسوف تستمر  لقتخ  المحاصيل المعدلة وراثيا فان وأخيرا، 

معدلة وراثيا جديدة محاصيل  ا تمنحه منالعالم بملسكان وائد فمنحها ال

لتلبية احتياجات المزارعين والمستهلكين على حد طورت وخصائص 

ق الناجح للمحاصيل عاما من التسوي ٢١حتى بعد وسواء. ومع ذلك، 

 التحديات بما في ذلك: حيوية، ال تزال هناك بعضالتكنو

   الفائدة ها أن تعود بالحواجز التنظيمية التي تحد من االبتكار العلمي وتقيد تطوير التكنولوجيا التي كان من شأن ، أوال

 على المزارعين والمستهلكين.

   لمنخفض في اواجد بات علی التعن الموافقات غير المتزامنة والعق، االضطرابات التجارية المتزايدة الناجمة ثانيا

بدخول  سمح فقطتفان البالد  ا للسالمة األحيائية،جنبروتوكول كارتال طبقا  لة وراثيا. ويل المعدمحاصالتجارة  بلدان

 صارمة اتمليعألحداث غير الموافق عليها. بعض البلدان لديها حد من اتأحداث التكنولوجيا الحيوية المعتمدة فقط، و

فق عليها، المستوردة تحتوي على أحداث غير مواالمنتجات كانت إذا  ما التي تسبب مشاكلوأو طويلة من الموافقات 

راعية مكدسة. ويشير التقرير والتحليل الذي أجراه مجلس العلوم والتكنولوجيا الزالث احدحالة االوخاصة في 

(CAST, 2016)  راعية بشأن تأثير الموافقات غير المتزامنة لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية على االستدامة الز

هناك حاجة وتكار إلى أن هناك كميات كبيرة من التجارة تقدر بمليارات الدوالرات المعرضة للخطر. والتجارة واالب

وآثار عدم  (،LLP) نخفاضوجود مستوي مإلى إجراء بحوث شاملة لتقييم التكلفة العالمية للموافقات غير المتزامنة و

لقطاعين ي التكنولوجيا الحيوية في كل من االتزامن على االبتكار وتحسين المحاصيل، وعملية صنع القرار لمطور

ذي متخ العام والخاص. ومن شأن البحث في الوقت المناسب، وربما إجراء حوار دولي بشأن التجارة، أن يساعد

 على رسم السياسات وتحسين تصميم أدوات السياسة العامة. القرار

   يا الحيوية، الفهم والتقدير السريعين للتكنولوج، الحاجة إلى حوار مستمر بين جميع أصحاب المصلحة من أجل ثالثا

واصل الت لاالتصال المبتكرة باستخدام وسائ مع التركيز على المنافع والسالمة. وينبغي االستفادة من طرائق

 .واستخدامها على نحو فعال وفوري لتواصلاالجتماعي وغيرها من أشكال ا
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لعام تعاونية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والقطاعين ا والتغلب على هذه التحديات مهمة شاقة تتطلب شراكة

ى الطاولة، والكافية ستكون متاحة بسهولة علالصحيه األغذية ا ه من خالها فانوالخاص. وال يمكننا إال أن نطمئن إلى أن

 ع.إليها للجمي إمدادات مستقرة من األعالف للدواجن والماشية، والمالبس والمأوى التي يمكن الوصولكذلك وجود و

 

 ضمنتلعشرين التي ا مضني للتقارير السنوية اعداد، بISAAAلـ المؤسس والرئيس الفخري ل ،كليف  قام الدكتور جيمس 

. وكان محاصيل التكنولوجيا الحيوية في العقدين الماضيين حولالمصدر األكثر مصداقية للمعلومات  ؛ ISAAA الـ ملخص

الم ئزة نوبل للسعلى خطى معلمه الكبير وزميله الحائز على جاسائرا  لتكنولوجيا ومنتجات التكنولوجيا الحيوية لداعما كبيرا 

ليد هذا التق ٢٠١٦عام  ISAAAالـ  . ويواصل موجزISAAAللـ  الذي كان أيضا الراعي المؤسس ، نورمان بورلوجالراحل 

بكة عالمية شالحيوية من خالل المعلومات التي يتم جمعها من خالل  المتمثل في تقديم تقرير محدث عن منتجات التكنولوجيا

 واسعة من مراكز معلومات التكنولوجيا الحيوية وشركاء آخرين.
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