
 

 

ة للمزارعين الفرص االجتماعية واالقتصادييمنح العديد من إلى مزيد من االستدامة ويؤدي حيوية تكنوالمحاصيل الزراعة  تبني

 في جميع انحاء العالموالمواطنين 

 التكنوحيوية المحاصيل استخداممستدامة إلعتماد وبيئية واجتماعية  ا  فوائد تظهران  دراستان جديدتان

 

 المحدودة PGشركة باألشتراك مع   (ISAAA) الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعيةاصدرت اليوم،  -( ٢٠١٨يونيو  ٢٦)

 المحاصيلاستمرار اعتماد  الناتجه عن الضوء على الفوائد االجتماعية والبيئية واالقتصادية انتسليط تينجديد يندراسات  القتصادل

 عالمياً. لتكنوحيويةا

 

ً اعية واالقتصادية والبيئية االجتمالتاثيرات : تكنوحيويةالقتصاد "المحاصيل الل  PG شركةل الدراسات التكميليةرست كل من د  عالميا

لمحاصيل للتسويق التجاري ا"الوضع العالمي   هيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعيةالملخص التنفيذي لل" و٢٠١٦ـ١٩٩٦

ً للتكنولوجيا الحيوية عالمي " اإلعتماد المستدام والمتنامي٢٠١٧المعدلة وراثياً: /ةالبيوتكنولوجي االجتماعية واالقتصادية والبيئية  واألثار، ا

 .في جميع أنحاء العالم البشرية المزارعين والمجتمعات علي األعتمادلهذا ا يجابيةاإل

 

إن محاصيل التكنولوجيا "ة: قات التكنولوجيا الحيوية الزراعيالهيئة الدولية لتطبي وفي هذا الصدد ، قال بول س. تينغ ، رئيس مجلس إدارة

ً الحيوية توفر منافع ً فهي توفر ، صحة البشر والحيواناتكذلك للة للبيئة وهائ ا مساهمات في تحسين الظروف االجتماعية وأيضا

بما في ذلك التفاح  -من محاصيل التكنولوجيا الحيوية لقادم الجيل اث إنتاج من دان اح"وأضاف: واالقتصادية للمزارعين والجمهور". 

الممتلئ الحبوب محصول الذره األنثوسيانين ، فائق الحالوة والغني بمادة األناناس الأو تتلف،  تعطبطاطا التي من غير المحتمل أن والب

ب مع الموافقة على تسويق قصب السكر المقاوم ، جنبا إلى جنالمعدللزيوت ، وفول الصويا مع محتوى اوذو محتوي األميلوز المرتفع

 " .المتنوعة للمستهلكين ومنتجي األغذيةاإلختيارات يقدم المزيد من  -للحشرات 

 

حيوية في العالم قد تكنوالمحاصيل الالمساحة المزروعة بأن مساحة  ةقات التكنولوجيا الحيوية الزراعيالهيئة الدولية لتطبي ويبين تقرير

عن  تجةالمقام األول إلى الربحية النامليون هكتار. وتعزى هذه الزيادة في  ٤.٧ مايوازي في المائة أو 3بنسبة  ٢٠١٧ارتفعت في عام 

البلدان البذور المتاحة. ومع ازدياد عدد  قنياتسوق على الصعيدين المحلي والدولي، ووجود ت، وزيادة الطلب في الارتفاع أسعار السلع

وكولومبيا وفيتنام وهندوراس  ، بما في ذلك الهند وباكستان والبرازيل وبوليفيا والسودان والمكسيكدولة ١٩ية التي يبلغ عددها اآلن النام

إنتاج  مجال فيتكنوحيوية عتماد المحاصيل التواصل السماح باوالتي  حيوية تكنو محاصيالً المزروعة  مساحة الالدش التي زادت جوبن

ً تحسيلمسون ن أصحاب الحيازات الصغيرة يالمزارع ان، . ومن الجدير بالذكرلغذاءا على قدرتهم على توفير حياة أفضل  اً مباشر نا

ً تكنوحيوية عالمي المساحه المزروعة محاصيالً في المائة من  ٥٣، تمثل البلدان النامية اآلن عائالتهم. في الواقعلألنفسهم و  .ا

 

ون ملي ١٧مليار دوالر من المكاسب االقتصادية إلى حوالي  ١٨٦.١ حيوية قدمتمحاصيل التكنوالأن  PG Economics ذكرت شركة

 .ن عن معيشة أسرهم ومجتمعاتهمديالوحين يالمسؤولو  مزارع ، وكثير منهم من اإلناث، وصغار المزارعين

 

مليون شخص في البلدان المتأثرة بأزمة  ١٠٨، حيث ال يزال نحو مشكلة كبيرة في البلدان النامية يمثل إن انعدام األمن الغذائي العالمي"

شارك في الذي و PG Economics شركة ، مديرمن الغذائي" ، قال غراهام بروكسالغذاء معرضين للخطر أو يعانون من انعدام األ

زراعة  اعتمادعاًما كيف أسهم  20كثر من "لقد رأينا منذ أوأضاف: البيئي.  االجتماعي االقتصادي و رلتأثياالورقة البحثية حول تأليف 



زيادة الدخول التي ساهمت بشكل كبير كما ساهم في وإنتاج أكثر أمانًا  نتاجية وفيفي البلدان النامية في زيادة اإلحيوية محاصيل التكنوال

 ." في تقليل الفقر والجوع وسوء التغذية في بعض مناطق العالم األكثر عرضةً لهذه التحديات

 

تغير  آثار أن هناك خطوات كبيرة قد اتخذت بالفعل للحد من أثر الزراعة والتخفيف من PG Economics  شركة  ةتظهر دراسكما 

المناخ والتكيف معه. توضح الدراسة األخيرة كيف أن استخدام التكنولوجيا الحيوية في الزراعة ال يزال يساهم في الحد من انبعاثات 

 .غازات االحتباس الحراري

، فإن التوسع المستمر في نولوجيا الحيوية المزروعة عالميامليون هكتار من محاصيل التك  ١٨٩.٨ لتوازي مع رقم قياسي يصل اليبا

التكنولوجيا الحيوية يقدم سمات نوعية غذائية مفيدة يمكن أن تساعد في تعويض تأثير استنزاف التغذية الناجم عن تغير  اعتماد تطبيق

 الزيادة قد يكون مرتبًطا بالبحوث التي أجرتها مؤسسات القطاع العام حول هذه حاصيل. هناك جانب آخر يقودالمناخ على بعض الم

سمات نوعية غذائية مفيدة لمنتجي المواد الغذائية  ذاتاألرز والموز والبطاطا والقمح والحمص والبازالء والخردل  محاصيل

نك والحديد من إلى أن تغير المناخ يمكن أن يقلل بشكل كبير من محتوى البروتين والزوالمستهلكين في البلدان النامية. تشير الدراسات 

 .٢٠٥٠مليار طفل لخطر نقص الحديد الرئيسية بحلول عام  ١.٤ ، مما يعرضالمحاصيل األساسية

ً  أنه قد حدث ةقات التكنولوجيا الحيوية الزراعيالهيئة الدولية لتطبي ، أفادت أيًضا ٢٠١٧بالنسبة لعام  ضار في تسويق وزراعة الخ تحسنا

في الواليات المتحدة وكندا،  ®Innate مباشرة للمستهلك. وقد تمت الموافقة على جيلين من البطاطاالمنافع ال ذات التكنوحيويةوالفواكه 

السكريات كمية خفاض تلك الصفات باإلضافة إلى انب يتميزمادة األكريالميد واآلخر  اقل من فرصة العطب مع كمية واحدة مع انخفاض 

، وكذلك في الواليات المتحدة األمريكيةالغير قابل للعطب  ®Arctic ، جنبا إلى جنب مع التفاحوحماية من االصابة بالفطرياتالمختزلة 

 .منتجات أكثر استدامة للمستهلكين والبيئة على حد سواء تمثل هذه المنتجات جميعها الديش. جفي بن Bt الباذنجان

 

 ما يلي: PG Economicsالنقاط اإلضافية اإلضافية من تقريرشركة تشمل 

 ١٦.٧٥، كانت الوفورات الناتجه عن زراعة المحاصيل التكنوحيوية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مساوية إلبعاد  ٢٠١٦في عام •  

 التربة.مليون سيارة عن الطرق نتيجة النخفاض استخدام الوقود وتنحية الكربون االضافي في 

يتيح التقدم الناتج عن زراعة المحاصيل التكنوحيوية للمزارعين استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب بطريقة أكثر فعالية، مما •  

 .١٩٩٦في المائة في المساحات المزروعة بالمحاصيل التكنوحيوية منذ عام  ١٨.٤قلل من األثر البيئي المرتبط باستخدامهما بنسبة 

مليار دوالر، أي ما يعادل  ١٨.٢، كان الدخل الزراعي العالمي المباشر المستفيد من المحاصيل التكنوحيوية مساوياً  2016في عام •  

 مليار دوالر.  ١٨٦.١، زاد اجمالي الدخول الزراعية بمقدار ١٩٩٦دوالر/ هكتار. منذ عام  ١٠٢زيادة متوسط الدخل بمقدار 

استثماًرا قويًا للمزارعين. وفيما يتعلق باستثمار المزارعين ، فمقابل كل دوالر يُستثمر في بذور المحاصيل تظل التكنولوجيا الحيوية • 

 دوالر.  ٣.٤٩التكنوحيوية، حصل المزارعون على عائد متوسط قدره 

بذور المحاصيل التكنوحيوية،  دوالر مقابل كل دوالر إضافي تم استثماره في ٥.٠٦ ، تلقى المزارعون في البلدان النامية٢٠١٦في عام • 

دوالر لكل دوالر إضافي تم استثماره في بذور المحاصيل التكنوحيوية. على مدى  ٢.٧٠في حين تلقى المزارعون في البلدان المتقدمة 

ن من الذرة مليون ط ٤٠٥مليون طن من فول الصويا و  ٢١٣عاًما، كانت المحاصيل التكنوحيوية مسئولة عن اإلنتاج اإلضافي البالغ  21

مليون طن من الكانوال. وقد أتاح هذا زيادة في اإلنتاجية دون الحاجة إلى استخدام أراض  ١١.٦مليون طن من القطن و  ١٧.٥و 

 إضافية، مما يحد من الضغط على األراضي عالية التنوع البيولوجي التي يتم تحويلها لإلنتاج الزراعي

 

 ما يلي: ٢٠١٧لعام  ةالدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعيالهيئة تشمل النقاط اإلضافية من تقرير 

ً ارتفاعها في عام معد /تكنوحيوية محاصيالً المزروعة العالمية  المساحةواصلت •  مليون هكتار  ١٨٩.٩ ، حيث بلغت٢٠١٧لة وراثيا

 .٢٠١٦مليون في عام  ١٨٩.١ مقارنة بـ



 ١٩، بما في ذلك تكنوحيوية محاصيالً زرعت بلداً  ٢٤اجمالي  حيوية. ويشمل ذلكالتكنو بلداً محاصيالً  ٦٧، استخدم  2017في عام • 

 .حيوية من أجل الغذاء واألعالف والتجهيزتكنو بلداً إضافياً استوردت محاصيالً  ٤٣بلداً نامياً وخمسة بلدان صناعية ؛ و 

لمساحة العالمية تكنولوجيا الحيوية العالمية. واستناداً إلى افي المائة من مساحة محاصيل ال ٥٠ شكلت أصناف فول الصويا التكنوحيوي

في المائة من  ٣٠في المائة من الذرة و  ٣٢في المائة من القطن و  ٨٠في المائة من فول الصويا و  ٧٧، كان  كل علي حدةللمحاصيل 

 .٢٠١٧حيوية في عام تكنو كانتالكانوال المزروعة في العالم 

يكية والبرازيل واألرجنتين هي الواليات المتحدة األمر تكنوحيويالفي المائة من فول الصويا  ٩٠د أكثر من تمكانت البلدان التي تع• 

حيوية هي الواليات الذرة التي التكنو اعتمادالمائة من  في 90؛ وكان ما يقرب من جنوب أفريقيا وبوليفيا وأوروغوايواي وجوبارا

قطن ال اعتمادفي المائة من  ٩٠؛ وكان ما يقرب من ن وكندا وجنوب أفريقيا وأوروغوايالمتحدة األمريكية والبرازيل واألرجنتي

من الواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين والهند وباراغواي وباكستان والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا وأستراليا. ومع  التكنوحيوي

الواليات المتحدة وكندا. واألهم من ذلك ، أن هذه البلدان هي نفسها التي تقدم حيوية كانت ي المائة أو أكثر من الكانوال التكنوف ٩٠

 .يالنامية الكبير ، بما في ذلك البلدانية التي يحتاج إليها بقية العالمصادرات األغذ

ة وتلك التي تعاني من عجز في من الغذائي العالمي على الروابط المشتركة بين الفائض من الغذاء والبلدان المنتجة للمواد الغذائياليعتمد ا

 تربيةعلى وجه الخصوص البلدان النامية على تلبية احتياجاتها من األعالف ل التكنوحيوي دت منتجات فول الصويا إنتاجها. وقد ساع

 سماك.األو اتحيوانال

 

" ، ٢٠١٧وراثياً لعام  عدلةوحيوية/ المالوضع العالمي لتسويق المحاصيل التكن الموجز التنفيذي للتقرير " لطلب أولمزيد من المعلومات 

: الموقع ، قم بزيارةPG Economicsنسخة من دراسة  حميللت.  .www.isaaa.org الموقع يرجى زيارة

www.pgeconomics.co.uk.  . تتوفر الورقتان المقترحتان في مجلةGM Crops and Food  مع وصول مفتوح ، على العنوان ،

 :httpsو  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2018.1464866التالي: 

//www.tandfonline    / 21645698.2018.1476792/  10،1080كوم / دوي / كامل 

 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال:

 Knowledge.center@isaaa.org 

 :ISAAAحول 

منظمة غير هادفة للربح مع شبكة دولية من المراكز المصممة  (ISAAA  ) ةقات التكنولوجيا الحيوية الزراعيالهيئة الدولية لتطبيتعتبر 

للمساهمة في التخفيف من حدة الجوع والفقر من خالل تبادل المعرفة وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية للمحاصيل. وقد عاش كاليف جيمس 

و / أو عمل على مدى الثالثين سنة الماضية في البلدان  ةقات التكنولوجيا الحيوية الزراعيالهيئة الدولية لتطبيلمؤسس افخري ، الرئيس ال

النامية في آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا ، حيث كرس جهوده في مجال البحوث الزراعية وقضايا التنمية مع التركيز على التكنولوجيا 

 لعالمل غذائيالمن األل و.الحيوية للمحاصي

 :PG Economicsحول 

تقوم على حد سواء بي جي إيكونوميكس هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات االستشارية واالستشارية للزراعة والقطاعات التي 

الجديدة في الزراعة التوريد الزراعي واستخدام المواد الخام الزراعية. مجاالت تخصصها هي استخدام التكنولوجيا  /بتوفير الخدمات

، السياسات، التنظيمات واالتفاقيات الجديدة( ، نظم اإلنتاج الزراعي، األسواق الزراعية )مثل التكنولوجيا الحيوية النباتية ، تقنيات التربية

وضوًعا واسعًا حول هذا م عاًما ونشروا 20هذا التقرير بدراسة التأثير العالمي لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية لمدة  معدوالتجارية. قام 

 بحثًا في المجالت التي تمت مراجعتها من قبل الزمالء. 28، بما في ذلك الموضوع
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