
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تنفيذيملخص 

 

وراثياً لعام  عدلة الوضع العالمي لتسويق المحاصيل التكنوحيوية / الم

٢٠١٧ : 

 عاما ٢٢ عبريجني فوائد اقتصادية  المحاصيل التكنوحيويةاعتماد 

 

 



 

 مقدمة

 
قتصادية ا ا  فوائدمن بدء تسويقها األخيرة  سنة  ٢٢ الـ االعوام محاصيل التكنولوجيا الحيوية في سويقت حقق

 دولي.ه مع المجتمع التقاسمم ينبغي هو األمر الذي وجتماعية إ مكاسبكذلك الصحة و ا في مجال، وتحسينهائلة

فوائد وإمكانات محاصيل التكنولوجيا الحيوية للمزارعين وللمستهلكين أن  حول ستسمح المعلومات الدقيقة 

عي واضكما ستسمح لعلى التوالي ؛  ،ويستهلكوها ها نيزرعويختاروا على نحو مستنير  المحاصيل التي 

محاصيل التسويق واعتماد  صياغة مبادئ توجيهية للسالمة األحيائية من أجلالسياسات والهيئات التنظيمية ب

 تسهيل نشر فوائد وإمكانيات التكنولوجياووسائل اإلعالم ب يينالعلميضا فهي ستسمح للصحفيين التكنوحيوية ؛ و

 .التي تتيحها هذه التقنية

 

تماشيا  مع ما سبق، قامت الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية بنشر السلسلة السنوية للوضع 

من الثاني والعشرين هو  ٥٣ . الموجز١٩٩٦ المعدلة وراثي ا منذ عام /التكنوحيويةالمحاصيل  لتسويقالعالمي 

 سويقعرض قاعدة البيانات العالمية بشأن اعتماد وتتأحدث المعلومات حول هذا الموضوع، و قوثتالسلسلة التي 

)السنة األولى  ١٩٩٦ البيانات التراكمية منذ عام تعرض ، وكذلك٢٠١٧ حيوية في عامتكنوالمحاصيل ال

، واآلفاق تسويق المحاصيل التكنوحيوية ، واتجاهات الموافقة علىللبلدان التسويقيه للتسويق( ، والحاالت

  لتسويق واستيراد المحاصيل التكنوحيوية.المستقبلية 

 

 بأعداد وقد قام الدكتور كاليف جيمس ، مؤسس ورئيس الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

لهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الملخص التنفيذي ل التي تجعل منوالتقارير السنوية العشرين األولى 

 كانكما  حيوية في العقدين األخيرين.تكنوالمصدر األكثر مصداقية للمعلومات عن المحاصيل ال  الزراعية

على خطى معلمه   في ذلكنتجات التكنولوجيا الحيوية سائرا  للتكنولوجيا وم كبيرا   الدكتور كاليف جيمس داعما  

لهيئة ل ا  مؤسس ا  م الراحل نورمان بورلوج ، الذي كان أيضا راعيوزميله الحائز على جائزة نوبل للسال كبراأل

لهيئة الدولية ل تنفيذيموجز الـاليواصل ، ٢٠١٦منذ عام و. الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية

حدث عن منتجات التكنولوجيا المتمثل في تقديم تقرير م  وهذا التقليد  لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

ل شبكة عالمية واسعة من مراكز معلومات التكنولوجيا الجمعها من ختل المعلومات التي يتم الالحيوية من خ

 .الحيوية

 

 ٢٠١٧كنوحيويه في العام التاعتماد المحاصيل يميز  مارز اب

 .مليون هكتار ١٨٩.٨ جديدًا بلغعالمياً اعتمادًا قياسيًا  2017محاصيل التكنوحيوية في عام الحققت  •

 ٢٤ زرعت،  ٢٠١٧ حيوية/ المعدلة وراثيا في عامالتكنوالمحاصيل  لبدء تسويقفي العام الثاني والعشرين 

مليون  ١١.٦مليون هكتار ) ٤.٧ بزيادة قدرها- حيويةوالتكنمحاصيل المليون هكتار من  ١٨٩.٩ حوالي دولة



هذه هي فإن ، ٢٠١٥. باستثناء اعتماد عام ٢٠١٦ مليون هكتار في عام ١٨٥.١ ٪ من٣ بزيادة قدرها فدان( أو

 ثنائيةمعدالت نمو  عاما   ١٨من  ١٢ من الجدير بالذكر انه تم تسجيلمن الزيادات في كل عام. و ٢١ لمتواليةا

 .الرقم

 

 حيوية تقريبًا مرحلة التشبعتكنوبلغت معدالت اعتماد البلدان الخمس األولى التي تزرع المحاصيل ال• 

 تكنوحيويةالمحاصيل التكنوحيوية في البلدان الخمس األولى التي تزرع المحاصيل ال إعتمادمعدل ازداد متوسط 

في الواليات المتحدة األمريكية )المتوسط ٪ ٩٤.٥ليقترب من درجة التشبع ، حيث بلغت النسبة  ٢٠١٧ في عام

٪( والهند ٩٥٪( وكندا )١٠٠٪( واألرجنتين )~ ٩٤بالنسبة لفول الصويا والذرة والتبن في الكانوال( والبرازيل )

لمحاصيل التكنوحيوية في هذه البلدان سيكون من خالل الموافقة المساحة المزروعة با ٪(. التوسع في٩٥)

ظهور آفات وأمراض بستهدف المشاكل المتعلقة بتغير المناخ وتيل تكنوحيوية جديدة تسويق محاصلالفورية 

 جديدة.

 
أسرع تكنولوجيا المحاصيل  مما يجعلها، ١٩٩٦ ضعفًا عن عام ١١٢ لىحواحيوية ومحاصيل التكنالزادت • 

 مليار هكتار ٢.٣ تصل الي تكنوحيويةالمساحة التراكمية المزروعة محاصيالً  :في العالم اً دااعتم

مليون  ١.٧ منارتفاعا  ضعف ا  ١١٢ حواليتكنوحيوية على مستوى العالم  محاصيال  المزوعة مساحة الزادت 

مما يجعلها اسرع تكنولوجيات  -٢٠١٧ مليون هكتار في عام ١٨٩.٩ إلىليصل  ١٩٩٦ هكتار في عام

مايوازي مليار هكتار أو  ٢.٣ ية بلغتمتراك سجيل مساحة مزروعةفي اآلونة األخيرة. تم تالمحاصيل اعتمادا  

 .تسويق المحاصيل التكنوحيوية بدء ( من٢٠١٧ـ١٩٩٦سنة ) ٢٢ مليار فدان في  ٥.٩

 
 أخري قامت بإستيرادهادولة  ٤٣و  زرعتها دولة ٢٤–   لتكنوحيويةامحاصيل ال زراعة دولة ٦٧ اعتمدت• 

دول  ٥نامية ومنها دولة  ١٩-التكنوحيويةمحاصيل المليون هكتار من  ١٨٩.٩ حوالي دولة ٢٤ زرعت

 ا  محاصيل التكنوحيوية عالميالمليون هكتار( من مساحة  ١٠٠.٦٪ )٥٣ حواليالدول النامية  زرعتصناعية. 

دولة من دول االتحاد األوروبي(  ٢٦+  ١٧) أخريدولة  ٤٣٪ في الدول الصناعية. استوردت ٤٧مقارنة بـ 

 محاصيال  زراعة  بلدا   ٦٧ومعالجة. وهكذا، اعتمد ما مجموعه ااعالف كتكنوحيوية من أجل الغذاء و محاصيال  

 تكنوحيوية.

ً  إختياراتحيوية ومحاصيل التكنال توفر  ٢٠١٧ للمستهلكين في عام أكثر تنوعا

ويا والقطن محاصيل التكنوحيوية إلى ما هو أبعد من األربعة الكبار )الذرة وفول الصال زراعة وقد توسعت

العالم. وتشمل هذه  حولمزيد من الخيارات للعديد من المستهلكين ومنتجي األغذية ال يعطمما اوالكانوال( 

يتم تسويقها كلها و ، الباذنجان، البطاطس، التفاح، كوسة، بنجر السكر، البابايا، اللبرسيمالمحاصيل التكنوحيوية ا

من مادة ذو كميه اقل ، القابل للتلونير القابل للعطب، غير غ® Innateمن البطاطس  ين. تم زرع جيلبالفعل

غير القابل للعطب في الواليات المتحدة ® Arcticاللفحة المتأخرة وكذلك تفاح  لمرض األكريالميد ومقاوم

هكتار في السنة الرابعة  ٢٤٠٠ إلىلتصل الباذنجان في بنغالديش ت نسبة اعتماد زراعة األمريكية وكندا. زاد

ا من األناناس الوردي ال ٢٥ الي التسويق التجاري وبدء من  زيادة الكتلة ، حيوي في كوستاريكاتكنوهكتار 

. تمت الموافقة لزيتل معدل محتوى ذوالذرة وفول الصويا في األحيائية لألرض وارتفاع نسبة محتوى أميلوز 



باإلضافة إلى ذلك،  .٢٠١٨ منبداية قصب السكر المقاوم للحشرات من قبل البرازيل  زراعة وتسويق على

األرز والموز والبطاطس  محاصيل حيوية التي تجريها مؤسسات القطاع العاموتشمل بحوث المحاصيل التكن

وغذائية هامة  اقتصادية صفاتوالقمح والحمص والبازالء والخردل والكسافا واللوبيا والبطاطس الحلوة ذات 

 ة في الدول النامية.المواد الغذائي ومستهلكي دة لمنتجيائفذات 

 عالمياً ية وحيولتکنا للمحاصيا مساحة نم٪ 50 يةوحيولتکنا ياولصا ولف بلغت نسبة اعتماد زراعة• 

رغم تناقص مساختهم  -فول الصويا والذرة والقطن والكانوال-األربعة الرئيسية  التكنوحيوية المحاصيل كانت

تلك المحاصيل دولة. ويقود فول الصويا  ٢٤ من قبلمحاصيل التكنوحيوية المعتمدة ال، هي أكثر المزروعة

 عامتلك المسجلة ٪ عن ٣قدرها ٪ ، بزيادة ٥٠ تصل اليعالمي  وبنسبةمليون هكتار  ٩٤.١ بمساحة تصل الي

مليون هكتار( والكانوال ٢٤.٢١مليون هكتار( والقطن ) ٥٩.٧الذرة )يأتي تاليا  محصول . و٢٠١٦

٪ ٧٧ ت النسبة، كان كل علي حديمليون هكتار(. واستنادا  إلى المساحة المحصولية العالمية للمحاصيل ١٠.٢)

حيوية المزروعة تكنو٪ من الكانوال من المحاصيل ٣٠٪ من الذرة و ٣٢٪ من القطن و ٨٠من فول الصويا و 

 .٢٠١٧في عام 

٪ من ٤١ بذلك  ٪ واحتلت٣كدسة بنسبة ذات السمات المحيوية تكنو زادت المساحة المزروعة محاصيالً • 

 اً محاصيل التكنوحيوية عالميالمساحة 

مقاومة الحشرات ومقاومة مبيدات الحشائش بنسبة لصفات مكدسة المساحة المزروعة بمحاصيل ذات ازدادت 

، مما يدل على التزام المزارعين بالزراعة الذكية دون  ا  عالمي المزروعة ٪ من المساحة ٤١٪ وغطت ٣

في فول الخشائش  تحمل مبيداتصفة  الحد من استخدام المبيدات الحشرية. كانكذلك االلتزام بخدام الحرث واست

٪  ٤٧ حوالي ٢١٠٧ة المهيمنة التي غطت في عام صفالصويا ، الكانوال ، الذرة ، الفصفصة ، والقطن ، هي ال

 .٢٠١٦بعام بتلك التي تم تسجيلها  ٪ مقارنة٢ قدرها زيادة نسبة ب –من المساحة العالمية 

 
٪ من 91.3)الواليات المتحدة والبرازيل واألرجنتين وكندا والهند( بزراعة  الكبريخمس الدول القامت • 

 مليون هكتار. 189.8 تالتي بلغاً ومحاصيل التكنوحيوية اعالميالمساحة 

 ٧٥ بمساحة قدرها ٢٠١٧في عام  حيوية تكنوزرع محاصيال  الدول التي تقادت الواليات المتحدة األمريكية 

مليون ١٣.١مليون هكتار( وكندا )٢٣.٦مليون هكتار( واألرجنتين )٥٠.٢مليون هكتار ، تليها البرازيل )

٪ ٩١.٣مليون هكتار، تمثل  ١٧٣.٣وبما يوازي ( ١& شكل  ١مليون هكتار( )الجدول ١١.٤هكتار( والهند )

٪ من سكان ٢٦مليار شخص في البلدان الخمسة أو ١.٩٥ أكثر منمنها ستفيد المزروعة يمن المساحة العالمية 

 مليار دوالر. ٧.٦ والذي يصل تعداده الي ٢٠١٧في العالم 

 
 نييحيوكنو٪ لزراعة فول الصويا والذرة  الت٩٤.٥ في الواليات المتحدة األمريكية عتمادبلغ معدل اال

علي ( USAفي الواليات المتحدة األمريكية ) ٢٠١٧تكنوحيوية  في عام  محاصيال  المزروعة   المساحة حافظت

مليون  ٣٤.٠٥ المكونة منومليون هكتار   ٧٥.٠٤ الواليات المتحدة األمريكيةزرعت حيث  يا  عالمصدارتها 

 البرسيم من مليون هكتار ١.٢٢مليون هكتار من القطن و ٤.٥٨مليون هكتار من الذرة و ٣٣.٨٤فول الصويا و

هكتار من البطاطس  ٣٠٠٠، و التكنوحيويبنجر سكر  ٤٥٨٠٠٠ هكتار من الكانوال ، و ٨٧٦٠٠٠ و، 

زادت المساحة المزروعة  فقد ،وعامةهكتار من التفاح ، واالسكواش والبابايا.  ١٠٠٠حيوية ، وحوالي تكنوال



 قد شكلتوالشمندر السكري. و الذرةتلك الخاصه ب تكنوحيوية في الواليات المتحدة األمريكية باستثناء محاصيال  

التي تجاوزت مناطق زراعة المحاصيل في جميع أنحاء عددا  و واألعاصير األقل حده حاالت الجفاف األقل

كافية للمزارعين لزيادة  ا  البالد، وكذلك األسعار المواتية والمربحة لفول الصويا والقطن والكانوال، حوافز

٪ من المحاصيل الرئيسية ٩٤.٥ يصل الي اعتمادمعدل متوسط ان  ث.لتكنوحيوية الثالا مساحة هذه المحاصيل

حدوث زيادات طفيفة في السنوات القادمة. وبالتالي، فإن توقع يعني قد الثالثة: الذرة وفول الصويا والقطن 

 حيوية األخرى: الكانوال،تكنوحيوية سيعتمد على المحاصيل الوتكن محاصيال  المزروعة  المساحةالتوسع في 

اكتشاف وتطوير في عربة الالواليات المتحدة األمريكية تقود والبرسيم، وبنجر السكر، والبطاطا، والتفاح. 

محاصيل التكنوحيوية. وينبغي أن يعكس التجديد الحالي للوائح المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية للوكاالت الوتسويق 

. إن الموافقة السريعة على المنتجات قنيةوتقدير األساس العلمي للتالتنظيمية الحكومية الثالثة قيادة البلد في قبول 

الجديدة من التكنولوجيا الزراعية الحيوية ال تعود بالفائدة على الواليات المتحدة فحسب، بل على المجتمع 

 .العالمي أيضا  

 

 مليون هكتار ٥٠.٢ تكنوحيوية لتصل إلى محاصيال المزروعةمساحةالالبرازيل  زادت

 بمساحة قدرها ٢٠١٧لمحاصيل التكنوحيوية على مستوى العالم في عام لالبرازيل ثاني أعلى مساحة  زرعت

مليون  ١.١ مايوازي ٪ أو٢ قدرها ، بزيادة ٢٠١٦مليون هكتار في عام  ٤٩.١مليون هكتار مقارنة بـ  ٥٠.٢

مليون هكتار.  ١٨٩.٨ والبالغةا  تكنوحيوية عالمي المزروعة بمحاصيل مساحةال٪ من ٢٦تمثل هي هكتار ، و

مليون هكتار ، والذرة  ٣٣.٧ وتشمل محاصيل التكنولوجيا الحيوية المزروعة في البرازيل فول الصويا

هكتار. بلغ إجمالي المساحة المزروعة من هذه  ٩٤٠٠٠٠ مليون هكتار ، والقطن ١٥.٦ (ويوالشت ي)الصيف

. ٢٠١٦مليون هكتار في عام  ٥٢.٦ عن٪ ١قدرها ، بزيادة  مليون هكتار ٥٣.٤ المحاصيل الثالثة في البرازيل

٪ عن عام ١٪ ، أي بزيادة ٩٤مليون هكتار ٥٠.٢ وتبلغ نسبة استخدام محاصيل المحاصيل الحيوية التي تبلغ

مقارنة بعام  ٢٠١٧بشكل كبير في عام  ين. ازدادت المساحة المزروعة بفول الصويا والقطن التكنوحيوي٢٠١٦

تقنيات البذور كذلك بسبب و ودوليا   بحية وارتفاع األسعار وارتفاع الطلب في السوق محليا  بسبب الر ٢٠١٦

انخفاض األسعار  راجع الي ةالذرة التكنوحيويب المساحة المزروعة  المتوفرة. كان االنخفاض الطفيف في

التكنوحيوية ه المحاصيل فول الصويا في البالد. إن التوسع المستقبلي لهذالمزروعة ب زيادة المساحةالحالية و

مع تزايد الطلب المحلي والعالمي على البروتين من أجل الغذاء واألعالف الحيوانية وإنتاج  يتحققالثالث قد 

 مواد القطن الخام.كذلك و -لديزل الحيوي لفول الصويا واإليثانول بالنسبة للذرةا-الوقود الحيوي 

 .موالحقصب السكر والبطاطا والبابايا واألرز وال تاج:األن محاصيل التكنوحيوية في خطالالعديد من  هناكو

ستتاح منتجات جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية مثل الفاصوليا  ٢٠١٩/٢٠٢٠ بحلول عام فإنه ،أيضا  

محاصيل ال، وأوكالبتوس التكنوحيوي، وقصب السكر المعتمد حديث ا. ومع تزايد اعتماد كغذاءحيوية تكنوال

 قد صارت حماية التكنولوجيا بين المزارعين ومنتجي المحاصيلكيفية في البرازيل، فإن معرفة حيوية التكنو

 لتحقيق هذه الغاية.جاده  جب اتخاذ خطوات وو ا  ضروري ا  أمر



 

مليون ) ٢٠١٧في عام محاصيل تكنوحيوية ب المزروعة المساحة العالمية. ١دول ج
 (**هكتار

 

 

 المساحة التكنوحيويةمحاصيل 
 (مليون هكتار)

 المستوي البلد

بنجر الكانوال،  ،القطن ،وفول الصويا الذرة

،  ، والبطاطس، البابايا، الكوسةالبرسيمالسكر، 

 التفاح

 ١ *الواليات المتحدة األمريكية ٧٥.٠

 ٢ *البرازيل ٥٠.٢ القطن و ،الذرة ،الفول الصويا

 ٣ *األرجنتين ٢٣.٦ القطنالفول الصويا، الذرة، 

 ،وبنجر السكر ،فول الصوياالكانوال، الذرة، 

  البرسيم ، البطاطس

 ٤ كندا ١٣.١

 ٥ *الهند ١١.٤ القطن

 ٦ *باراجواي ٣.٠ والقطن ،الذرة ،فول الصويا

 ٧ *باكستان ٣.٠ القطن

 ٨ *الصين ٢.٨ البابايا القطن، و

 ٩ *جنوب أفريقيا ٢.٧ والقطن  ،وفول الصويا،الذرة

 ١٠ *بوليفيا ١.٣ فول الصويا

 ١١ *اورجواي ١.١ والقطن ،فول الصويا

 ١٢ *استراليا ٠.٩ القطن ،الكانوال

 ١٣ *الفلبيين ٠.٦ الذرة 

 ١٤ *ميانمار ٠.٣ القطن

 ١٥ *السودان ٠.١ القطن

 ١٦ *أسبانيا ٠.٣ الذرة

 ١٧ *المكسيك ٠.١ القطن

 ١٨ *كولومبيا ٠.١ القطن، الذرة

 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> األناناس ،القطن

  اإلجمالي ١٨٩.٨ 

 



  ٢٠١٧. الخريطة العالمية للدول التي زرعت المحاصيل التكنوحيوية والدول الُعظمي منها في عام 1شكل 



 

 
 محاصيل التكنوحيويةال استخدام ن٪ م ١٠٠رب  اقالي نسبة اعتماد ت وصلت األرجنتين

والذي تتم ،  ينالتكنوحيويالذرة كذلك لقطن وا األرجنتين واحدة من المصدرين الرئيسيين لفول الصويا ،تعتبر 

محاصيل التكنوحيوية ال٪ من مساحة  ١٢ مايوازيمليون هكتار،  ٢٣.٦ زراعتهم بنسبة إجماليه تصل الي

محاصيل ال اعتماد في مجال طفيفا   مليون هكتار. سجلت األرجنتين انخفاضا   ١٨٩.٨ ـوالمقدره بالعالمية 

مليون هكتار. يعود االنخفاض الطفيف إلى   ٢٣.٨٢ حيث بلغت ٢٠١٦مقارنة بعام  ٢٠١٧التكنوحيوية في عام 

 ١٨.١ إلى ٢٠١٦مليون هكتار في عام  ١٨.٧ ٪ )من٣تقل ب انخفاض زراعة فول الصويا التكنوحيوية بنسبة 

إلى  ٢٠١٦هكتار في عام  ٣٨٠٠٠٠ ٪ )من٣٨التكنوحيوي بنسبة تقل ( و القطن ٢٠١٧مليون هكتار في عام 

 ٤.٧ ٪ من١٠الذرة التكنوحيوية بنسبة بزادت المساحة المزروعة بينما ( ٢٠١٧ام هكتار في ع ٢٥٠٠٠٠

ما يقارب  محاصيل التكنوحيوية الثالثال اعتمادمعدل مليون هكتار. ويقارب متوسط  ٥.٢ مليون هكتار إلى

، ٢٠١٧ اقتصادها. في عامعجلة محاصيل التكنوحيوية لدفع العلى  األرجنتين٪ مما يشير إلى اعتماد ١٠٠

 واجهت األرجنتين مشاكل مناخية خالل موسم الزراعة لفول الصويا والذرة والقطن. وقد أثر هذا على إجمالي

٪ والتي ساهمت  ٣، حوالي ٢٠١٦محاصيل التكنوحيوية التي كانت، على غرار عام المساحة المزروعة من ال

٪. مع خطة ١٠الذرة بنسبة المزروعة بة مساحالفي االنخفاض في مناطق فول الصويا والقطن. ومع ذلك زادت 

الزراعة مصحوبة بتخفيض ضرائب التصدير، فضال عن زيادة الطلب على  مجال الحكومة إلحداث ثورة في

فول الصويا والذرة في ب المساحة المزروعةمن المتوقع أن تزيد فإنه  ، محليا ودوليا،كغذاء او كعلفالبروتين 

مساحة القطن في غضون عامين متتاليين ولكن الطلب العالمي المتزايد على المستقبل القريب جدا. انخفضت 

 القطن يمكن أن ينعش إنتاج القطن في البالد.

 
 ٢٠١٧٪ في عام ١٨تكنوحيوية بنسبة  محاصيالً المزروعة مساحة الزادت كندا 

مليون هكتار ، وهي زيادة  ١٣.١٢ بمساحة قدرها ٢٠١٧حيوية في عام وقامت كندا بزراعة ستة محاصيل تكن

، مع زيادة مقابلة في ٢٠١٦مليون هكتار في عام  ١١.١ منإرتفاعا  ٪ ١٨ تصل نسبتها اليغير مسبوقة 

 ٢٠١٦مليون هكتار في عام  ١٢.٣٨ منإرتفاعا  ٪ ١٧تكنوحيوية بنسبة  محاصيال   المساحة المزروعة إجمالي

مليون  2.50محاصيل التكنوحيوية المساحة المزروعة بال. تضمنت ٢٠١٧مليون هكتار في عام  ١٤.٤٩ إلى

هكتار من  ١٥٠٠٠ مليون هكتار من الكانوال، ٨.٨٣ مليون هكتار من الذرة، ١.٧٨ هكتار من فول الصويا،

مليون  ١٣.١٢ وبمساحة اجمالية تساوي هكتار من البطاطا،  ٤٠، برسيمهكتار من ال ٣٠٠٠سكر البنجر، 

فول الصويا والذرة والكانوال وبنجر لزراعة للمحاصيل األربعة الرئيسية  اإلعتمادل معدهكتار. كان متوسط 

ا  المساحات زيادات كبيرة في  تسجيل ٪. تم ٩٥ إعتماد تصل الي بنسبةو ٢٠١٦عام لتلك المسجلة يالسكر مشابه 

. كما تم تقديم HTكر ، وبنجر السHT، فول الصويا المزروعة بالبرسيم التكنوحيوي ذو نسبة اللجنين المنخفضة

في  متاحا   ، بينما سيكون التفاح التكنوحيوي٢٠١٧للمستهلكين الكنديين في أغسطس السلمون التكنوحيوي 

محاصيل التكنوحيوية في الفي المستقبل القريب جد ا. ومن المتوقع بالتالي التوسع في اعتماد  للتسويق والزراعة

البحوث  ومع  ،التكنوحيويوالعلف والمواد األولية لإليثانول والديزل كندا مع تزايد الطلب العالمي على الغذاء 



محاصيل لللدعم المثالي من الحكومة وكذلك نتيجة ا ، قنيةالقوية والتطوير في البالد، والقبول العام الممتاز للت

 التكنوحيوية.

 
 ٢٠١٧( في عام ٪6) اً هكتار ٦٠٠٠٠٠ ( بمقدارBt) (IRالهند: زادت مساحة القطن )

إنتاج القطن في عام  العالمية منربع حصة السوق حيث انتجت حققت الهند خطوة كبيرة في إنتاج القطن 

مليون هكتار في عام  ١٠.٨ منارتفاعا  ٪ ٦التكنوحيوي بنسبة المزروعة بالقطن مساحة الزادت حيث . ٢٠١٧

المزروعة  ي مساحة القطن٪ من إجمال٩٣، أي ما يعادل ٢٠١٧مليون هكتار في عام  ١١.٤ إلىليصل  2016

واسعة النطاق  ا  ( في هجن القطن فوائدBtمقاومة الحشرات ) قنيةمليون هكتار. قدمت ت ١٢.٢٤ عالميا  والبالغة

بما يوازي زيادة محصول القطن مما ادي الي الخسائر التي تسببها دودة اللوز األمريكية  الحد منمن خالل 

 محصول القطن ن انتاجيةم مستهدف، ال يمكن تحقيق المستوى اللكل هكتار. ومع ذلك للوزكجم من ا ٥٠٠

لكل هكتار من دون  جم من اللوز+ ك٧٠٠البالغ و المعدل العالمي لعائد القطن  وازي تحقيق مستوى إنتاج يو

السمات المكدسة، والزراعة الذكية استخدام بما في ذلك  من القطن التكنوحيويإدخال صفات الجيل الجديد 

صناف عالية اإلنتاجية من القطن. يجب تنفيذ استراتيجيات إدارة اإلشراف والمقاومة بشكل صارم للمحافظة أل

على مستويات اإلنتاجية الحالية في هجين القطن الحالي. ينبغي الحد من الزراعة غير المصرح بها ألصناف 

صابة بدودة اللوز القرنفلية على ويجب أن يتم التعامل مع اإل IR /HTالقطن غير المصرح به تحتوى على 

خردل البشأن  GEACنحو سليم على مستوى حقول المزارعين. ال ينبغي أن تخضع توصية الوكالة التنظيمية 

التكنوحيوي، والتي تستند إلى تقييم شامل لسالمة وأداء الخردل المعدل جينيا ، إلى النسيان. لم يؤد الوقف 

على أي نتيجة  ٢٠١٠في عام   (MOEF&CC)ة والغابات وتغيير المناخوزارة البيئ االختياري الذي فرضته

لتوصية  MOEF&CC الـ من قبل في السنوات السبع الماضية ، وبالتالي فإن الحاجة تدعو إلى دراسة متأنية

 .المعنية بالمحاصيل المعدلة وراثي الوكالة التنظيمية

 

 محاصيل التكنوحيويةالمن  اً مليون هكتار ٧٩.٤ عشرة بلدان في أمريكا الالتينية زرعت• 

 ٥٠.٢البرازيل ) من بقيادة ٢٠١٧تكنوحيوية في عام  عشرة بلدان في أمريكا الالتينية بزراعة محاصيال   قامت

واي جمليون هكتار(، وأورو٢.٩٦واي )جمليون هكتار(، وبارا٢٣.٦األرجنتين )تلتها مليون هكتار(، 

هكتار(، وكولومبيا  ١١٠٠٠٠مليون هكتار(، والمكسيك ) ١.٣مليون هكتار( ، وبوليفيا )١.١٤)

وذلك هكتار( ٢٧٥هكتار(، وكوستاريكا ) ١٣٠٠٠هكتار(، وشيلي )٣٢٠٠٠هكتار(، وهندوراس )٩٥٠٠٠)

العالمية المزروعة بالمحاصيل  مساحة ال٪ من ٤٢تساوي وهي مليون هكتار  ٧٩.٤ ما مجموعهبزراعة 

 ١١٠٠٠٠من الـ  انخفاض هامشي مليون هكتار ٧٩.٤. تمثل الـ مليون هكتار ١٨٩.٩ والبالغةحيوية والتكن

في أمريكا الالتينية. يرجع هذا االنخفاض إلى  ٢٠١٦ها في عام تعالمحاصيل التكنوحيوية التي تم زرل هكنار

٪( ، ١٣٪( ، وأوروجواي )١٦التكنوحيوية في باراجواي ) المساحة المزروعة بالمحاصيلانخفاض 

كذلك الي ٪( بشكل أساسي بسبب اإلجهاد المائي )الجفاف والفيضانات(، و١٪(، وبوليفيا )٣تين )واألرجن

 المساحة المزروعةانخفاض أسعار سلع محددة وقضايا التجارة المحلية والدولية. تم تسجيل زيادات كبيرة في 

٪( وهندوراس ٧ومبيا )٪( وكول١٣٪( والمكسيك )٢٢٪( وكوستاريكا )٢٣محاصيل التكنوحيوية في شيلي )بال

تكنوحيوية في هذه البلدان ناجمة عن  محاصيال  المساحات المزروعة ٪(. كانت الزيادات في ٢٪( والبرازيل )٣)



كما يرجع كذلك الي الربحية واألسعار المرتفعة وزيادة الطلب في األسواق على الصعيدين المحلي والدولي، 

محاصيل الرئيسية، فول الصويا، الذرة، ال انتاجية التوسع المستقبلي فيوجود تقنيات البذور المتاحة في البلد. إن 

أتي مع تزايد الطلب المحلي والعالمي على البروتين من أجل الغذاء والعلف الحيواني وإنتاج الوقود توالقطن قد ي

 ومواد القطن الخام. ـالديزل الحيوي لفول الصويا واإليثانول للذرة  ـالحيوي 

 

التي يمكن أن تعتمدها بلدان معينة في المستقبل، الذرة وقصب السكر واصيل التكنوحيوية الجديدة محالومن بين 

بالنسبة لبوليفيا، والذرة، واستئناف زراعة فول الصويا في المكسيك، وفول الصويا لهندوراس. وقد استفاد أكثر 

أمريكا الالتينية بشكل كبير خالل محاصيل التكنوحيوية في البلدان النامية في المن نصف مليون مزارع من 

تحت ، ٢٠١٨الماضية من التسويق. تقدر المنافع االقتصادية التي يقدّرها بروكس وبارفوت ) 21السنوات الـ 

مليار دوالر أمريكي، وبالنسبة لعام  ٤٦.٩ ، بأكثر من٢٠١٦د حتى عام في البال لتسويقبدء ا ذ( منالطبع

محاصيل المليار دوالر أمريكي. وهذه منافع هائلة ال يمكن أن تستمد إال من  ٦.٥حوالي  توحده، بلغ ٢٠١٦

فرصة هائلة من شأنها  ضياعمحاصيل التكنوحيوية في هذه البلدان إلى الالتكنوحيوية، وسيؤدي عدم اعتماد 

 تصعيد الفقر والجوع وسوء التغذية وعدم االستقرار السياسي.

 محاصيل التكنوحيويةالمن  اً مليون هكتار ١٩.١ ط الهادئنمت ثمانية بلدان في آسيا والمحي• 

حيوية، حيث استحوذت على والتكنزراعة المحاصيل منطقة آسيا والمحيط الهادي في مجال   لوقادت الهند دو

ماليين هكتار  ٣من القطن ، تليها باكستان ) ا  مليون هكتار ١١.٤ بزراعتهامحاصيل التكنوحيوية للأكبر مساحة 

ألف هكتار من القطن(. والكانوال )الفلبين( ٩٢٤مليون هكتار(، وأستراليا )٢.٧٨( ، والصين )من القطن

هكتار من الذرة(  ٤٥٠٠٠هكتار من القطن( وفيتنام ) ٣٢٠٠٠٠هكتار من الذرة( وميانمار )٦٤٢٠٠٠)

محاصيل المليون هكتار من  ١٩.١١ هكتار من الباذنجان(. زرعت هذه المنطقة ٢٤٠٠٠وبنغالديش )

مليون هكتار. كانت هناك   ١٨٩.٨ مساحتها التي تبلغ ا  محاصيل التكنوحيوية عالميال٪ من ١٠التكنوحيوية، و 

 الزيادات في مجال  اليأساسا  وترجع٪  ٣.٣٤ بلغتمحاصيل التكنوحيوية زراعة الزيادة إجمالية في مجال 

قطن ل٪( ل ٨٪(؛ أستراليا )١.٥وميانمار ) ٪(،٣.٤٪(، وباكستان ) ٦القطن التكنوحيوي في الهند )زراعة 

٪( للباذنجان التكنوحيوي.  ٢٤٢٪( للذرة التكنوحيوية؛ وأبرزها بنغالديش ) ٢٩حيوي والكانوال؛ فيتنام )والتكن

محاصيل التكنوحيوية في هذه البلدان بشكل أساسي إلى قبول المزارعين زراعة الترجع الزيادات في 

في استخدام مبيدات الحشرات وتكلفة العمالة في الهند وباكستان وفيتنام للتكنولوجيا بسبب الوفورات 

حيوي المتاحة في وجديدة من القطن التكنالنواع األكثر وضوحا واألتنظيمية الرشادات والي اإلوبنغالديش؛ 

ليا. الطقس المواتي وزيادة الطلب العالمي على الكانوال في أستراكما ترجع كذلك الي باكستان وميانمار؛ 

مشكلة البذور  في المائة إلى ٢١الذرة التكنوحيوية في الفلبين بنسبة ب المساحة المزروعةويعزى االنخفاض في 

 ٢.٧٨ مساحة القطن التكنوحيوي عند توقفتفي المائة من حصة السوق. و ١٠التي احتلت ود، المقلدة في البال

 لذي ال يزال يوفر االحتياجات المحلية للقطن.مليون هكتار بسبب ارتفاع مخزون البالد في نهاية العام ا

محاصيل التكنوحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على عدد من العوامل الخاصة زراعة اليعتمد التوسع في 

بكل بلد. لدى بلدان زراعة القطن في الهند، وباكستان، والصين، وميانمار، العديد من أصناف القطن 

في خط األنابيب في انتظار الموافقة من جانب األنظمة التنظيمية الخاصة بها، باإلضافة إلى  التكنوحيوي الجديده

مختلف المحاصيل والسمات. في ميانمار ، يجب وضع الالئحة الخاصة بمحاصيل التكنولوجيا الحيوية من أجل 



سمات األخرى. أنتج والمحاصيل / ال تكنوحيويالتعجيل بالموافقة على وتسويق أصناف جديدة من القطن ال

البحث في مجال التكنولوجيا الحيوية في الصين العديد من محاصيل التكنولوجيا الحيوية ذات السمات الزراعية 

والعديد من اآلخرين. وأخيرا   HT، وفول الصويا  HT، والذرة النباتية ، والقطن  IRالهامة بما في ذلك األرز 

ع في مجال التكنولوجيا الحيوية في البلدان النامية في آسيا قد استفادوا مليون مزار ١٥، فإن ما يقدر بأكثر من 

الماضية من التسويق. وتقدر المنافع االقتصادية التي يقدّرها بروكس وبارفوت  ٢١كثيرا  خالل السنوات الـ 

ريكي مليار دوالر أم ٤٧.٨ بأكثر من ٢٠١٦د حتى عام في البال تسويق( من سنة بدء التحت الطبع، ٢٠١٨)

 خالل مليار دوالر أمريكي. وهذه منافع هائلة ال يمكن أن تستمد إال من ٣.٢ وحده، بنحو ٢٠١٦وبالنسبة لعام 

فرص هائلة  ضياعفي هذه البلدان إلى حيوية محاصيل التكنوالمحاصيل التكنوحيوية ، وسيؤدي عدم اعتماد ال

 ستقرار السياسي.الفقر والجوع وسوء التغذية وعدم اال مستوي عدامن شأنها تص

 
مليون هكتار، بزيادة  ٢.٩ محاصيل التكنوحيوية لتصل إلىالزادت جنوب أفريقيا والسودان من زراعة • 

 ٢٠١٦٪ عن عام ٤قدرها 

مساحة مشتركة  بزراعتهماجنوب أفريقيا والسودان،  من خاللمحاصيل التكنوحيوية الواصلت أفريقيا تسويق 

مليون هكتار. باإلضافة  ٢.٧٨ والتي بلغت ٢٠١٦تلك المسجلة في  ٪ عن٤مليون هكتا، بزيادة قدرها  ٢.٩تبلغ 

السلة العالمية في السنوات القادمة في ضوء  اليتكنوحيوية جديدة  إلى ذلك، تستعد القارة لتقديم محاصيال  

ويق ألغراض المحاصيل الغذائية، األبحاث الحيوية والتجارب المتطورة متعددة المواقع التي تقترب من التس

 ١٣منتجات التكنوحيوية في المحصوال  من  ١٢من أهمها الموز والكسافا واللوبيا. يوجد في أفريقيا حاليا   التيو

سمة تحت مختلف مراحل الزراعة والتجريب والبحث. هناك أيضا موجة قوية من التأييد للفوائد  ١٤بلدا  و 

لتعبير عن النوايا الحسنة السياسية ومخصصات الميزانية من قبل مختلف التكنولوجية من خالل زيادة ا

المتزايدة في جنوب أفريقيا والسودان على أن ومحاصيل التكنوحيوية المزروعة بال المساحةالحكومات. تؤكد 

ي تختار . يبدو أن السمات المكدسة تكتسب شعبية مع المزيد من البلدان التالمرجوة منها فوائدالالتقنية تحقق 

مثل موزمبيق وتنزانيا. واألهم من اعتمادها وحتي بالنسبه للدول التي اعتمدت تسويق هذه المحاصيل حديثا  

أساليب التربية الجديدة من واعتماد  ةالتنظيمي سسذلك، أن جنوب أفريقيا تقود القارة في تقديم التوجيه بشأن األ

. سيزيد التعاون المتنامي بين بلدان استخدام هذه التقنيةأجل توسيع منصة االبتكار وسرعة جني الفوائد من 

الجنوب وتنوع مزودي التكنولوجيا من تعزيز الثقة في صنع القرار وبناء الشجاعة بين صانعي السياسات من 

 ٢.٥أجل تسريع اتخاذ قرارات سليمة تستند إلى العلم بشأن التكنولوجيا من أجل منافع أفريقيا التي تقدر بنحو

وحده  ٢٠١٦مليون دوالر أمريكي في عام  ٣٣٠و  ٢٠١٦. إلى عام ١٩٩٦دوالر أمريكي عن عام  مليار

 (.تحت الطبع،  ٢٠١٨)بروكس وبارفوت ، 

 
 مساحة تزيد عن حيوية على تكنواستمرت أربع دول في االتحاد األوروبي في زراعة الذرة الصفراء ال• 

 هكتار ١٣١٠٠٠

-IRت دولتان، هما إسبانيا والبرتغال في االتحاد األوروبي، على زراعة حدث الذرة المعدلة جينيا  استمرت

MON810 االتحاد  دول الذي تمت الموافقة عليه في المحاصيل التكنوحيوية ، وهو الحدث الوحيد في مجال

تقدر انخفاض طفيف نسبة ب ،ا  هكتار ١٣١٥٣٥ محاصيل التكنوحيوية المزروعةالاألوروبي. بلغ إجمالي مساحة 



 ١٢٤٢٢٧ بزراعةهكتار. قامت إسبانيا  ١٣٦٣٦٣ وذلك انخفاضا  من ٢٠١٦عام مثيلتها المسجلة ٪ عن ٤ ـب

هكتار. توقفت الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا عن الزراعة في عام  ٧٣٠٨برتغال مساحة بينما زرعت ال هكتار

. وبالتالي ، قد حيويهذرة غير بطالب ت تيلتغذية المطاحن الحيوية والتكن الذرةبسبب صعوبة تسويق  ٢٠١٧

محاصيل التكنوحيوية داخل االتحاد األوروبي قاتما  ، ولكن هناك تحركات بين المزارعين اليكون مستقبل تبني 

المحاصيل  التي تشير إلى تغير محتمل في قبول وإدراكوالباحثين والقطاعات التنظيمية المستهلكين وو

 في المستقبل القريب. ويةالتكنوحي

 

المستخدمة في األغذية واألعالف  المعتمدة محاصيل التكنوحيويةللحالة األحداث 

 والمعالجة والزراعة

أو  تكنوحيوية( موافقات تنظيمية لمحاصيل ٢٨ بلدان االتحاد االوروبي +  ٣٩بلدا ) ٦٧أصدر ما مجموعه 

، تم منح  ١٩٩٢أعالف حيوانية ، وكذلك للزراعة التجارية. منذ عام كوا غذاءوراثيا لالستهالك إما ك عدلةم

 المعدلة وراثيااألحداث  ٤٧٦ . وقد منحت هذه إلى٦٧ـالموافقة من قبل السلطات التنظيمية لهذه الدول ال ٤١٣٣

 ، باستثناء القرنفل والورد والبطونية. تكنوحيويةالمحاصيل ال ٢٦من 

ا لألعالف ،  ١٣٣٨غذاء ، إما لالستخدام المباشر أو للتجهيز ، وك ١٩٩٥ ومن بين هذه الموافقات، كان استخدام 

أو للزراعة. اليابان لديها أكبر عدد من أحداث  ةالبيئي ختباراتلإل ٨٠٠لالستخدام المباشر أو التجهيز ، بينما 

رامية( ، تليها المعتمدة )ال تشمل األحداث المتوسطة من األحداث المرصوفة والم المحاصيل التكنوحيوية

الواليات المتحدة األمريكية ، كندا ، المكسيك ، كوريا الجنوبية، تايوان، أستراليا، االتحاد األوروبي، نيوزيلندا، 

عدد من الفعاليات المعتمدة  هي االعلي من حيثكولومبيا، الفلبين وجنوب افريقيا والبرازيل. ال يزال الذرة 

دول( ،  ١٠حدث ا في  ٤٨بلد ا( ، والبطاطس ) ٢٤في حدثا   ٥٩لقطن )دولة( ، يليها ا ٣٠في حدثا   ٢٣٢)

 دولة(. ٢٩حدث ا في  ٣٧بلد ا( ، وفول الصويا )  ١٥حدث ا في  ٤١والكانوال )

 

بلدان دولة +  ٢٦في  ةموافق ٥٥حمل مبيدات األعشاب )ت( الذي يNK603وال يزال حدث الذرة الصفراء )

( ال يزال لديه أكبر عدد من الموافقات. يليه فول الصويا الذي يتحمل مبيدات األعشاب ٢٨  االتحاد االوروبي

GTS 40-3-2  (والذرة المقاومة للحشرات٢٨  بلدان االتحاد االوروبيدولة +  ٢٧في  ةموافق ٥٤ ) 

MON810 (والذرة المقاومة للحشرات ٢٨ بلدان االتحاد االوروبيدولة +  26في  ةموافق ٥٣ )Bt11  (٥١ 

بلدا  ٢٤في ة موافق ٥١)  TC1507( ، والذرة المقاومة للحشرات ٢٨بلدا + االتحاد األوروبي  ٢٥في  ةموافق

بلدا + االتحاد  ٢٤في ة موافق ٥٠)   GA21( ، والذرة التي تتحمل مبيدات األعشاب ٢٨+ االتحاد األوروبي 

دولة + االتحاد األوروبي  ٢٤في ة موافق ٤٩)   MON89034( ، والذرة المقاومة للحشرات ٢٨األوروبي 

( والذرة ٢٨ EUدولة +  ٢٣في ة موافق ٤٣)   A2704-12( ، فول الصويا الذي يتحمل مبيدات األعشاب ٢٨

( والقطن المقاوم ٢٨بلدان االتحاد االوروبيدولة +  ٢٢في موافقات ٤٢)  MON88017المقاومة للحشرات 

التي تتحمل مبيدات  T25( ، والذرة ٢٨ولة + االتحاد األوروبي د ٢١في ة موافق ٤٣)   MON531للحشرات 

  MIR162( والذرة المقاومة للحشرات 28 بلدان االتحاد االوروبيدولة +  ٢٠في  ةالموافق ٤١األعشاب )

 (.٢٨ بلدان االتحاد االوروبيدولة +  ٢٢في ة موافق ٤١)



 

 

 عدد الموافقات
 البالد

 الغذاء األعالف الزراعة اإلجمالي

 ١ اليابان* ٢٩٥ ١٩٧ ***١٥٤ ٦٤٦

 ٢ الواليات المتحدة االمريكية*** ١٨٥ ١٧٩ ١٧٥ ٥٢٩

 ٣ كندا ١٤١ ١٣٦ ١٤٢ ٤١٩

 ٤ كوريا الجنوبية ١٤٨ ١٤٠ ٠ ٢٨٨

 ٥ االتحاد االوروبي ٩٧ ٩٧ ١٠ ٢٠٤

 ٦ البرازيل ٧٦ ٧٦ ٧٦ ٢٢٨

 ٧ المكسيك ١٧٠ ٥ ١٥ ١٩٠

 ٨ الفلبيين ٨٨ ٨٧ ١٣ ١٨٨

 ٩ االرجنين ٦١ ٦٠ ٦٠ ١٨١

 ١٠ استراليا ١١٢ ١٥ ٤٨ ١٧٥

 ١١ بالد اخري ٦٢٢ ٣٤٦ ١٠٧ ١٠٧٥

 اإلجمالي ١٩٩٥ ١٣٣٨ ٨٠٠ ٤١٣٣

 

واإلنجليزية واليابانية( وكذلك موقع وزارة  JBCHللسالمة األحيائية في اليابان ) تبادل المعلومات*بالنسبة لليابان ، يتم جمع البيانات من غرفة 

في قاعدة  JBCHمعتمد في  الهرميةحدث اال(. ومع ذلك ، ال يتم تضمين األحداث الوسيطة المستمدة من MHLWالصحة والعمل والرفاهية )

بينما تبدأ سجالت  ١٩٩٢. كذلك ، فإن الموافقات المنتهية صالحيتها مدرجة في قاعدة بياناتنا منذ عام MHLWالبيانات الخاصة بنا إذا لم تظهر في 

JBCH  ٢٠٠٤في عام. 
 ** الواليات المتحدة األمريكية توافق فقط على األحداث الفردية.

 .لة وراثيا لمحاصيل المعدل*** في حين يتم منح الموافقات زراعة في اليابان ، ال يوجد حاليا زراعة 

 

 التكنولوجيا الحيوية تعالج انعدام األمن الغذائي العالمي:

 اآلن وفي المستقبل

 

ال يزال انعدام األمن الغذائي العالمي يمثل مشكلة رئيسية في العالم النامي. وفقا  للتقرير العالمي حول األزمات 

دولة متأثرة بأزمة الغذاء معرضين للخطر  ٤٨مليون شخص في  ١٠٨، ما زال حوالي ٢٠١٧الغذائية في عام 

. وهذا حتى في خضم الجهود الجماعية والجماعية ٢٠١٦عام  منذألمن الغذائي الحاد لأو في حالة انعدام 

دولة يواجهون أزمات  ١٩٪ من الجياع في ٦٠للمنظمات الدولية التصدي للتحديات الغذائية. يوجد حوالي 

م تسجيل مخاطر المجاعة العالية في شمال شرق نيجيريا، والصومال، الصراعات وحاالت تغير المناخ. ت

مليون شخص بشدة من الجوع. ورأى المدير العام لمنظمة األغذية  ٢٠وجنوب السودان، واليمن، حيث يعاني 

 "يعد االلتزام السياسي القوي بالقضاء على الجوع أمراً أساسياً ، ولكنه ليس، والزراعة أنه في هذه الحاالت 

كافياً. لن يهزم الجوع إال إذا قامت البلدان بترجمة تعهداتها إلى عمل، خاصة على المستويين الوطني 



والمحلي. السالم بالطبع هو المفتاح إلنهاء هذه األزمات ، لكننا ال نستطيع أن ننتظر أن يحل السالم . من 

مواصلة إنتاج طعامهم. ال يمكن ترك المهم للغاية التأكد من أن هؤالء األشخاص لديهم الشروط الالزمة ل

  الناس الضعفاء، خاصة الشباب والنساء ".

 ٨.٦ هذا العدد الي مليار نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى ٧.٦ حوالي ٢٠١٧ بلغ عدد سكان العالم في عام 

فق ا ذلك ، و ٢١٠٠عام  بحلول ا  مليار ١١.٢ ، و ٢٠٥٠عام  بحلول ا  مليار ٩.٨ ليبلغ، ٢٠٣٠عام  بحلول ا  مليار

مليون نسمة، ومن المتوقع أن  ٨٣(. يضاف إلى سكان العالم كل عام ما يقرب من ٢٠١٧لتقرير األمم المتحدة )

تجاه التصاعدي، حتى إذا استمرت مستويات الخصوبة في االنخفاض. اعتقد خبراء الغذاء لفترة هذا األ يستمر

 السكان المتنامية في العالم.اعداد ذية ٪ لتغ ٧٠طويلة أن إنتاج الغذاء يجب أن يزيد بنسبة 

المحاصيل الرئيسية من الذرة  ية٪ في إنتاج٢٣يقدر ب يعد تغير المناخ تحدي ا آخر يمكن أن يتسبب في انخفاض 

بشكل كبير في  يمحتوى البروتينالتخفيض  كما سيؤدي الي. ٢٠٥٠والقمح واألرز وفول الصويا بحلول عام 

٪(. كما تشير ٦.٤٪( والبطاطس )٧.٨٪( والقمح )٧.٦٪( ، األرز )١٤.٦) المحاصيل الرئيسية: الشعير

من المتوقع ان الزنك والحديد سيتأثر بالمثل ، حيث  المحاصيل األساسية من دراسات أخرى إلى أن محتوى

مليار طفل لخطر  ١.٤ ٪ في الذرة على سبيل المثال ، مما يعرض١٠تنخفض تركيزات الحديد بنسبة تصل إلى 

 . ٢٠٥٠الحديد الرئيسي بحلول عام نقص 

الممارسات الزراعية بشكل كامل كذلك في تكنولوجيا المحاصيل  و طورات الحديثةوبالتالي ، يجب استخدام الت

ألن لديها القدرة على الحد من التقلبات السنوية في توافر الغذاء وكذلك الحفاظ على المحتويات الغذائية 

محاصيل الللمحاصيل. تعتبر كل من تقنيات التخفيف والتكيف حاسمة في مكافحة تغير المناخ. يعتبر اعتماد 

أحد أكثر تكنولوجيات تكيف المحاصيل فعالية لمحاربة الفرص المناخية ألن أنواع المحاصيل يمكن  حيويةالتكنو

  مواجهةتطويرها في الوقت المناسب من خالل األساليب الحديثة في البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية ل

 ت األمراض النباتية.الملوحة والغمر والجفاف ، وكذلك آفات الحشرات الناشئة حديثا ومسببا

 مساهمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية في األمن الغذائي واالستدامة وتغير المناخ

صحة البشر لللبيئة،  التي تقدمها محاصيل التكنوحيوية على مستوى العالم بسبب المنافع الهائلةاليتم اعتماد 

بوجه  لجمهورلواالجتماعية للمزارعين و تحسين الظروف االقتصاديةالتي تقدمها للمساهمات لوالحيوانات ، و

 ٢١عام. بلغت المكاسب االقتصادية العالمية التي ساهمت بها محاصيل التكنولوجيا الحيوية في السنوات الـ 

إلى  ١٦من المنافع االقتصادية ألكثر من  ا  أمريكي ا  مليار دوالر ١٨٦.١ما قيمته (، ٢٠١٦ ـ ١٩٩٦-الماضية )

 منهم من البلدان النامية.٪ ٩٥مليون مزارع ،  ١٧

 محاصيل التكنوحيوية في تحقيق األمن الغذائي واالستدامة وتغير المناخ من خالل:الساهمت 

 منها؛ ٢٠١٦ ـ-١٩٩٦مليار دوالر في  ١٨٦.١ بقيمة  مليون طن ٦٥٧.٦ زيادة إنتاجية المحاصيل بمقدار

 وحده؛ ٢٠١٦مليار دوالر أمريكي في عام  ١٨.٢ مليون طن بقيمة ٨٢.٢

مليون هكتار  ١٨٣ عن طريق الخفاظ علي  ٢٠١٦حتى عام  ١٩٩٦الحفاظ على التنوع البيولوجي في عام • 

 وحده ؛ ٢٠١٦مليون هكتار من األراضي في عام  ٢٢.٥ من األراضي،

 توفير بيئة أفضل• 



o مليون  ٤٨.٥ ، وبنحو ٢٠١٦ـ١٩٩٦ مليون كيلوجرام من مبيدات اآلفات في ٦٧١ من خالل توفير استخدام

 وحده بمنع إطالقها الي البيئة؛  ٢٠١٦كيلوجرام في عام 

o  في عام  ٨.١ ، وبنسبة تصل الي٢٠١٦ـ١٩٩٦٪ في  ٨.٢عن طريق تقليل استخدام مبيدات اآلفات بنسبة ٪

 وحده؛  ٢٠١٦

o عن طريق تقليل نسبة التأثير البيئي (EIQبنسبة ) ١٨.٣ ، وبنسبة تصل الي٢٠١٦ـ١٩٩٦٪ في   ١٨.٤  ٪

 وحده  ٢٠١٦في عام 

 ١٦.٧ مليار كيلوجرام ، أي ما يعادل إبعاد  ٢٧.١بمقدار ٢٠١٦في عام خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون • 

 مليون سيارة عن الطريق لمدة عام واحد؛ و

 ١٧و  ١٦بين  عدد يتراوحل المساعدة في التخفيف من حدة الفقر من خالل النهوض بالوضع االقتصادي• 

مليون نسمة، وهم من أفقر  ٦٥عددهم اجمالي  يتخطيالذين ومليون من صغار المزارعين، وأفراد أسرهم 

 (.تحت الطبع،  ٢٠١٨الناس في العالم )بروكس وبارفوت ، 

محاصيل التكنوحيوية في استراتيجية "التكثيف المستدام" التي تفضلها العديد من الوبالتالي ، يمكن أن تسهم 

مليار هكتار من  ١.٥ علوم في جميع أنحاء العالم، مما يسمح بزيادة اإلنتاجية/ اإلنتاج فقط علىأكاديميات ال

التنوع البيولوجي. تعتبر الحفاظ علي إنقاذ الغابات والمساهمة في ، وبالتالي ا  األراضي الزراعية عالمي

ممارسات زراعية جيدة، مثل محاصيل التكنوحيوية ضرورية ولكنها ليست دواء لكل األمراض ، وااللتزام بال

 محاصيل التكنوحيوية كما هي بالنسبة للمحاصيل التقليدية.لالتناوب وإدارة المقاومة، أمر ال بد منه ل

 ١٩٩٦مليار دوالر في الفترة من  ١٨٦.١ وصلت المكاسب االقتصادية من محاصيل التكنولوجيا الحيوية إلى

 ٢٠١٦إلى 

المحاصيل  تمليار دوالر أمريكي من قبل البلدان التي زرع ١٨٦.١ قيمةب ةتم تحقيق فوائد اقتصادية إجمالي

. وقد حصلت الواليات المتحدة األمريكية على أعلى المكاسب ٢٠١٦إلى عام  ١٩٩٦حيوية من عام تكنوال

مليار دوالر أمريكي(، ٢١.١مليار دوالر(، الهند ) ٢٣.٧األرجنتين )تلتها مليار دوالر أمريكي(،  ٨٠.٣)

 ١٣.٦مليار دوالر أمريكي(، وغيرها ) ٨مليار دوالر(، كندا )١٩.٦مليار دوالر(، الصين )١٩.٨البرازيل )

ر من الناحية االقتصادية باألك المكاسبوحده، حصلت ست دول  ٢٠١٦مليار دوالر أمريكي(. وبالنسبة لعام 

مليار دوالر  ٧.٣ ) المرتبة االوليفي  الواليات المتحدة األمريكية جاءتمحاصيل التكنوحيوية، تسويق المن 

مليار ٢.١ مليار دوالر أمريكي(، األرجنتين )١.٥مليار دوالر أمريكي(، الهند )٣.٨البرازيل )تلتها أمريكي(، 

 مليار دوالر ١.٨مليار دوالر أمريكي( وغيرها ) ٠.٧الصين )مليار دوالر أمريكي( وكندا )ثم  دوالر أمريكي(

مليار  ١٨.٢. وقسمت المنافع اإلقتصاديه التي بلغت مليار دوالر أميركي ١٨.٢ يوباجمالي يصل ال( امريكي

 ٨.٢ مليار دوالر أمريكي و للبلدان الصناعية ١٠ ليكون نصيب البلدان النامية  ٢٠١٧ في عامدوالر أمريكي 

 دوالر أمريكي.

مليار دوالر  ١٧.٢ Cropnosisطبقا ل  لمحاصيل التكنوحيوية ل، بلغت القيمة السوقية العالمية ٢٠١٧في عام 

مليار دوالر أمريكي  ٧٠.٩٪ من سوق حماية المحاصيل العالمية التي تبلغ قيمتها ٢٣.٩أمريكي، أي ما يمثل 

( Cropnosisمليار دوالر ٥٦.٠٢ ٪ من سوق البذور التجارية العالمية التي تبلغ قيمتها٣٠، و٢٠١٦في عام 

٪ في القيمة العالمية لسوق ١٠.٥٪ إلى ٨.٣، تواصل شخصي(. توقع مصدران صناعيان زيادة بنسبة ٢٠١٨، 



هائلة يمكن المنافع العلى التوالي. هذه  ٢٠٢٥و  ٢٠٢٢بحلول نهاية عام  للمحاصيل التكنوحيويهالبذور 

تمر على مستوى محاصيل التكنوحيوية بشكل مسالسوق البذور إذا ما تم زراعة  من خاللالحصول عليها 

 العالم.

 الفرص المتاحه دون استخدام المحاصيل التكنوحيويه

التكنوحيوية كانوا يثيرون المحاصيل على الرغم من جميع الفوائد الموثقة التي نوقشت أعاله ، فإن منتقدي 

تشعر  التكنوحيوية.بالمحاصيل ادعاءات غير علمية تؤثر بطريقة ما على لوائح الدول والموافقات الخاصة 

التكنوحيوية وتقديرها وربحيتها ، وكذلك المصالح المحلية المتعلقة المحاصيل الحكومات بالقلق إزاء سالمة 

بحماية التنوع البيولوجي والقدرة التنافسية التجارية. ومن ثم، تصبح اللوائح صارمة مما يعوق وصول 

( ITIFمؤسسة تكنولوجيا المعلومات واالبتكار ) المزارعين إلى التكنولوجيا وفوائدها االقتصادية. وفقا لدراسة

فإن المناخ التنظيمي التقييدي الحالي في مجال ابتكارات واخرون  L. Val Giddings ٢٠١٦ أعدهاالتي 

والمنخفض ما يصل إلى  نخفاضاإلالتكنوحيوية الزراعية يمكن أن يكلف الدول ذات الدخل المتوسط المحاصيل 

. عالوة على ذلك، تشير ٢٠٥٠كي. في المكاسب االقتصادية المحققة حتى عام تريليون دوالر أمري ١.٥

قمع ابتكارات التكنولوجيا الحيوية في ها التقديرات إلى أن االقتصادات الزراعية األفريقية وحدها، قد كلف

، لدراسةمعدي ا. وهكذا، ووفقا  ل٢٠١٣ـ  ٢٠٠٨ مليار دوالر أمريكي في الفترة  ٢.٥ الزراعة ما ال يقل عن

الذين واألرض وجه كافية أمام تنمية أفقر الدول على  ا  فإن منتقدي الكائنات المعدلة وراثي ا قد أقاموا حواجز

 يعتمدون أساس ا على الزراعة من أجل الكفاف، وهي كارثة أخالقية.

 ٢٠١٤و  ٢٠٠٤بين عامي  ةالكانوال التكنوحيوي اعتماد التأخر في الناتجه عن فرص الفي أستراليا، تم تقدير 

(. وأشار التقرير إلى أن "تكاليف الفرص البيئية من تأخير اعتماد ٢٠١٨في تقرير أعده بايدن وآخرون )

رام إضافي من المكونات الفعالة المطبقة جمليون كيلو ٦.٥ الكانوال في التكنولوجيا الحيوية في أستراليا تشمل

رام إضافي من جمليون كيلو ٢٤.٢وقود الديزل المحروق ؛ و مليون لتر من  ٨.٧على مزرعة الكانوال ؛ 

( واالنبعاثات المركبة المنطلقة ". وأدت تكلفة الفرصة االقتصادية البديلة GHGغازات االحتباس الحراري )

مليون طن متري من الكانوال،  ١.١للوقف االختياري المستند إلى لجنة األوراق المالية والبورصات إلى إنتاج 

مليون دوالر أمريكي(. ال  ٣٧٧.٩مليون دوالر )  ٤٨٥.٦ة اقتصادية صافية لمزارعي الكانوال بقيمة وخسار

حيوية، تكنويزال المزارعون في جنوب أستراليا يعانون من الوقف االختياري للتسويق التجاري للمنتجات ال

المتوقع أن ترتفع تكلفة . ومن ٢٠٠٨الذي يستفيد منه المزارعون في أجزاء أخرى من أستراليا منذ عام 

بدون دفع قسط السعر. إلى منتجات الكانوال التي ال تحتوي   ٢٠٢٥الفرصة بسبب تمديد هذا الوقف حتى عام 

 (.٢٠١٨مارس  ٦على تكنولوجيا حيوية )سجل كوينزالند الشمالي. 

ويا والذرة والكانوال كما تمت مناقشته سابق ا، فإن الصفات المتحملة لمبيدات الحشائش المنتشرة في فول الص

. ظهرت في ٢٠١٦مليون هكتار في عام  ٨٦.٦كانت تغطي أعلى محصول في مجال التكنولوجيا الحيوية من 

السنوات األخيرة تقارير مختلفة عن التأثير السلبي لتطبيق الغليفوسات لتشويه سمعة استخدام التكنولوجيا. ووفقا  

إذا لم تعد المحاصيل التي تتحمل مبيدات األعشاب متوافرة  ،٢٠١٧. بناء علي بحث بروك واخرين للصحيفة 

مليار  ٦.٧٦بسبب حظر الغليفوسات ، فإن التأثيرات السلبية األولية تشمل خسارة الدخل الزراعي العالمي البالغ 

 ١.٤٤مليون طن و  ٣.١مليون طن و  ١٨.٦دوالر ، وانخفاض إنتاج فول الصويا والذرة والكانوال. بنحو 



طن على التوالي. سوف تتأثر البيئة بشكل مباشر كذلك ، بسبب الزيادة في استخدام مبيدات األعشاب  مليون

٪. عالوة على ١٢.٤ مليون كيلوغرام من العنصر النشط ، وأكبر تأثير سلبي على البيئة بنسبة ٨.٢األخرى مع 

احتجاز الكربون في التربة ، كما  ذلك ، سيكون هناك زيادة في انبعاثات الكربون بسبب استخدام الوقود وخفض

 مليون سيارة على الطرق. ١١.٧٧ لو كان األمر يضيف

الماضية  ٢١محاصيل التكنوحيوية في السنوات الـ الوأخيرا ، فإن المكاسب االقتصادية العالمية التي ساهمت بها 

مليون مزارع ،  ١٧إلى  ١٦مليار دوالر ألكثر من  ١٨٦.١اقتصادية قدرها  ا  ( قد وفرت فوائد٢٠١٦ـ  ١٩٩٦)

 ١.٥ ٪ منهم من البلدان النامية. يمكن أن ترتفع تكاليف الفرص أعلى من البيانات المبلغ عنها التي تبلغ٩٥

خاصة في البلدان النامية عندما يسود  ٢٠٥٠تريليون دوالر أمريكي من المنافع االقتصادية الضائعة حتى عام 

 المناخ التنظيمي التقييدي.

 القطاع العام  المحاصيل التكنوحيوية بسبب فوائدعلي  الحصولتأخر

حيوية في القطاع العام باألنظمة الصارمة في بلدانهم أو مناطقهم بما في ذلك نوتأثر تسويق بعض محاصيل التك

، والفاصوليا المقاومة لفيروس الفول السوداني والفاصوليا المقاومة  Bt( ، والباذنجان GRاألرز الذهبي )

لحشرات في أفريقيا. يمكن أن يؤدي التأخير في الموافقة على الموارد الوراثية في الهند إلى لالمتحملة  وللجفاف 

مليون دوالر أمريكي سنويا  ، وهو ما يمكن أن يكون مماثال  في بلدان نامية أخرى في  ١٩٩تكلفة متوقعة تبلغ 

مليون  1.4تم حرمان حوالي (. أ)قص فيتامين آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا ، مع وجود نسبة عالية من ن

مليون دوالر أمريكي بسبب المأزق الذي  ٥٠٠( في الهند من فوائد اقتصادية سنوية تفوق IRمزارع باذنجان )

. ومن المثير للسخرية أن نفس المنتج قد تم تسويقه في بنغالديش لمدة ثالث Btطال أمده على تسويق الباذنجان 

فوائد من ٪ و٩٠ـ٧٠ تفيد المزارعون بالفعل من تخفيض استخدام مبيدات اآلفات بنسبةسنوات متتالية ويس

ا أمريكي ا للهكتار الواحد. أعطت الموافقة على الفاصوليا المقاومة للفيروس الذهبي  ١٨٦٨ لغتاقتصادية ب دوالر 

ي البالد الستخدام ف ٢٥٠٠٠األمل إلى أصحاب الفالحين الصغار البالغ عددهم  ٢٠١١في البرازيل في عام 

التكنولوجيا التي من شأنها السيطرة بفعالية على المرض الفيروسي المدمر والتعافي من خسائرهم الكبيرة 

السابقة. ولسوء الحظ، حتى كتابة هذه السطور، ال يوجد مؤشر واضح على أن التكنولوجيا ستكون في أيدي 

كن أن يخنق فوائدها االقتصادية والزراعية. ويركز مشروع المزارعين في المستقبل القريب جدا ، األمر الذي يم

على تطوير الذرة المكافئة المتحملة للجفاف والحشرات  ٢٠٠٨في أفريقيا" الذي بدأ في عام  ذرة"كفاءة المياه لل

 جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا: جنوب أفريقيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا وموزامبيق. ( لبلدانBtالمقاومة )

كان هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يأمل في حل أكثر مشكلتين مدمرتين في المنطقة: الجفاف وآفة 

الحشرات في الذرة في أقرب وقت ممكن لمنع المزيد من الجوع وسوء التغذية في أفريقيا. وتستهدف منتجات 

في البلدان النامية. إن النقاد  وعيذية والجالقطاع العام األربعة هؤالء األشخاص الفقراء والمصابين بسوء التغ

 الذين يؤثرون بطريقة ما على الهيئات التنظيمية الحكومية ليس لديهم الحق في إيقاف التكنولوجيا بسبب المثالية

 ماليين األرواح مهددة. حيث تكونوالتطرف أ المزمعة

 ستنتاجاأل

ا ، فإن استمرار النمو الهائل في  محاصيل التكنوحيوية على مستوى العالم، هو إستيراد الزراعة و إعتمادوأخير 

 البيئيةكذلك قتصادية واإلوالفوائد الزراعية واالجتماعية عن المزارعين و المستهلكين  يمظهر من مظاهر رض



المحاصيل  منحهاالتي تو التغذية مستوي  وتحسين األمن الغذائي ، فضال  عن التي تقدمها المحاصيل التكنوحيوية

. إن ضمان استمرار هذه الفوائد اآلن وفي المستقبل يعتمد على الخطوات التنظيمية واالجتهادية وحيويةالتكن

إلنتاجية الزراعية مع الحفاظ الي ماتقدمه لالنظر الحثيث في الفوائد بدال  من المخاطر، والي والمستندة إلى العلم، 

والفقراء الذين يحتاجون وينتظرون  يعواليين من الجالم واالكثر اهمية هو النظر الي على البيئة واستدامتها،

 في االعتبار.ووضع ذلك  تحسين حياتهم

 
 

 

 


