
  ٢٠١٣ فبراير ٢٠                في ھذا العدد

 خاصعدد  –كروب بيوتك أبديت 

 ١٩٩٦عام  ذمنالمحورة مئة ضعف  لمحاصيلالمزروع ل المساحاتزيادة  / العالمية الحيوية لتكنولوجياا

 ،يطر ا0ن على استخدام التكنولوجياتس الناميةالدول 

 للتكنولوجياأحدث الدول النامية المتبنية  السودان وكوبا

 

  )٢٠١٣ فبراير ٢٠( الفلبين ماني4،

 

ن االزم من عقدين ، منذالحيوية التكنولوجياالُمنتجة ب المحاصيل / المحاصيل المحورة وراثًيا تقديم منذفي حادثة ھي ا�ولى من نوعھا 
 تحقيق فيبھذا  مساھمة الصناعية،الدول ما تزرعه  الدول الناميةفي عة والمزرالمحاصيل المحورة ھكتارات نسبة ا&ن تعدت  ،تقريبا

 .العالمفي  ضعًفا ا�كثر مناطقال بعض في الفقرحدة  وتخفيف الغذائي ا�من

 

 الدول%) ونسبة ٥٠متعدية بذلك نسبة العام الماضي ( ٢٠١٢ عام العالميةالمحورة  محاصيلنسبة ال من% ٥٢ النامية الدول زرعت

 ).ISAAA( الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتلحيازة  الدوليةالھيئة  عن اليوم دراصال لتقريرل اوفقً ھذا  ،)٤٨( الصناعية

 

 مليون ١٧٠المحورة لتبلغ  المحاصيلالمزروعة من ھكتارات عدد الوھي مئة ضعف  مثيل الھ يسبق لمزيادة  اأيضً  الماضي العامشھد 

من  يجعل وھذا. "المحورة وراثًيا �ول مرة محاصيلال تسويقفيه الذي تم عام الوھو  ١٩٩٦ عامھكتار  مليون ١٫٧ مجرد من ھكتار
 جيمس، كIيفجاء ھذا على لسان  ."الحديث التاريخ في يتم اعتمادھا محاصيل التكنولوجياأسرع المحورة وراثًيا  محاصيلالتكنولوجيا 

 .ISAAAمؤسس ھيئة مؤلف التقرير السنوي ورئيس و

 

 وتجاوزتخطى ھذه ا�زمة  اوأخيرً  السنوات، مدى علىثابت  بشكل تراكم قد الناميةالدول  فيالمحورة  محاصيلال اعتمادأن  جيمس وقال

 المحاصيل العالمفي الوقت الذي يزرع فيه  ھذاحدث . مستحيلأنه  سابًقاالبعض ھو ا�مر الذي اعتقد و ،٢٠١٢ عام الصناعية الدول

 .مضى وقت أي من أكثرالمحورة وراثًيا 

 

الُمعدلة وراثًيا لن  محاصيلال أن ١٩٩٦ عام التكنولوجيا ھذه تسويق قبلأعلنوا  الذين النقاد تنبؤ مع النمو ھذايتعارض "أيًضا وقال جيمس 
 ".النامية واعتمادھا أبًدا في الدولقبولھا يتم  ولن الصناعيةتكون إP للدول 

 

 تتمثل في زيادة اRنتاجية P والتي وراثًيا عدلةالمُ  المحاصيل زراعة فوائدحول  الناميةالدول  في الوعي زيادةإلى أھمية  تقريرُيشير ال
 دورات ةداوزي المنتج جودةوتعمل على رفع  الحشرية المبيدات استخدام من حدوالوقود وا&Pت وتالوقت توفر في  اأيضً  ھاولكن ،فحسب

 .النمو

 

 الغذائي ا�من تحقيق في(المحاصيل المحورة)  الحيوية التكنولوجياالُمنتجة ب محاصيلال ساھمت ،٢٠١١وحتى عام  ١٩٩٦ عاممنذ 

مليون  ٤٧٣ توفير خIل من أفضل بيئة وتوفير مليار دوPر؛ ٩٨٫٢بما ُيقدر بـ  المحاصيل إنتاج زيادة: خIل من المناخ وتغير واPستدامة
 رام،جكيلو مليار ٢٣ بنسبة) CO2ثاني أكسيد الكربون ( انبعاثات خفضعملت على  وحده ٢٠١١ عام فيو ا&فات؛ مبيدات من مراجيلو ك

 من ھكتارمليون  ١٠٨٫٧على  ظاحفالحيوي من خIل ال التنوع حفظوساعدت في  الطريق؛ لىع سيارةمليون  ١٠٫٢ يعادل ما أي

، ما مجموعه أكثر وأسرھم المزارعين صغارمزارع من  مليون ١٥أكثر من  مساعدة خIل من الفقر حدة تخفيفت في وساعد ؛ا�راضي
 الزراعية الممارساتب والتمسك ،اسحريً  حIً  ليست ولكنھا ضروريةالمحورة  محاصيلال. العالم في الناس أفقر من شخص مليون ٥٠من 

  .التقليدية لمحاصيلالمحورة مثلھا مثل ا للمحاصيلُتعد ضرورة بالنسبة  المقاومة وإدارةالمحاصيل  تناوب مثل الجيدة

  

  

   مثيل له يسبق لمنمو 

 مليون ١٠٫٣ أو %٦ بزيادة ،٢٠١٢ عامالمحورة وراثًيا  محاصيلال من ھكتارمليون  ١٧٠٫٣سجل التقرير زراعة  العالمي، الصعيد على
 .المحاصيل وكفاءة اRنتاجية زيادةبسبب  العالم أنحاء جميع في المزارعين دخلمما رفع من  ،٢٠١١ عام عن ھكتار

 

 التكنولوجياالُمنتجة ب محاصيلوھو أن ال: التكنولوجيا الحيوية في المزارعين ثقةولتأييد وشامل  رئيسي واحد سبب ھناك"كIيف جيمس  قال
  ".وبيئية واقتصادية اجتماعية وفوائد ومستدامةتقدم لھم فوائد جوھرية  الحيوية

  
  



  ھم ا;كثر انتفاًعا لمواردالمزارعون المفتقرون ل

 كانفقد . الصناعية الدول في نظيرهمن كان أكثر  الناميةالدول  فيالمحورة وراثًيا  المحاصيلاعتماد  معدل أن على ISAAAھيئة  تقريرأكد 

$ أو ١١حيث كانت نسبته  النامية،الدول  فيفي الحجم  كبرأ مرات وخمس أسرع مرات ثIث ا�قل علىالمحاصيل المحورة  نمو معدل
 .الصناعيةالدول  في ھكتار مليون ١٫٦ أو %٣مقابل مليون ھكتار  ٨٫٧

 

 من أكثر. السابق العاممزارع عن  مليون ٠٫٦بزيادة  ،٢٠١٢ عام العالمالمحورة حول  محاصيللل مزارعمليون  ١٧٫٣التقرير  سجل
قال كIيف . الناميةالدول  في لمواردالمزارعين المفتقرين ل راصغمزارع) كانوا من  مليون ١٥ من أكثر( المزارعين ھؤPء من% ٩٠

به  تسھم أنبالنسبة لما يمكن وصعًبا  ھائIً  اتحديً ُيعد  الغذائية المواد أسعار ارتفاع بسبب تفاقم يذال العالمي الغذائي ا�من انعدام"جيمس 
  ".المحورة وراثًيا محاصيلال
  
  

  التاريخيكتبون  وكوبا السودان

 رابع السودان تأصبح ،المحورة وراثًيا القطن زراعة خIل، ومن الماضي العام مرة �ولالمحورة  محاصيلال وكوبا السودان زرعت
 .ومصر فاسو وبوركينا فريقياأ جنوب بعدفي تسويق المحاصيل المحورة وراثًيا  أفريقيا في دولة

 

الحد و البيئية اPستدامة عزيز مبادرة من كجزءالھجينة المحورة  الذرة من ھكتارثIثة آPف  ةعازرقام مزارعي كوبا ب نفسه، الوقت وفي
 .المبيداتمن استخدام 

 

 مقارنة ،فحسب ثمانية الصناعية والدولدولة  ٢٠كان عدد الدول النامية  ،المحورة محاصيلال زرعت التيبين الدول الثمانية والعشرون  من
 شخص مليار ٤ نحو أو العالم سكان من% ٦٠ من يقرب ماُتقدر نسبة ھذه الدول ب. ٢٠١١ عامدول صناعية  ١٠ ودولة نامية  ١٩ـ ب

  .المحورة محاصيلدولة ُمنتجة لل ٢٨ في يعيشون
  

  

  %٢١زادت بنسبة  البرازيلفي المحورة  المحاصيل

% ٤٦ أو ھكتار ٧٨٫٢تلك الدول زرعت وقد  العالم، سكان من% ٤٠ نحو معا أفريقيا وجنوب وا�رجنتين والبرازيل والھند الصينُتمثل 

 .٢٠١٢ عامالمحورة وراثًيا  محاصيلالنسبة العالمية لل من

 

 محاصيلال مجال في اعالميً  رائدة دولةك نفسھا ةحصنم ،٢٠١٢ عام العالمي النمو محركھي  البرازيل كانت التوالي، على الرابعة للسنة

 لتصل% ٢١ُتقدر  كبيرةمليون ھكتار وھي نسبة  ٦٫٣بزراعتھا لـ  المتحدة الوPيات بعد الثانية المرتبة في البرازيلتأتي . المحورة وراثًيا

 .٢٠١١ عامھكتار  مليون ٣٠٫٣مقارنة بـ  ،٢٠١٢ عام ھكتارمليون  ٣٦٫٦ إلى

 

 على" جيمسكIيف  قال. المناسب الوقت في الجديدةالمحورة  محاصيلال اعتمادب لبرازيلفي اصدق عليه المالسريع العلمي  نظاميسمح ال

 مقاومالمحور ال الصويا فول تسويق على يوافق من أول(يقصد بھا البرازيل)  الجنوبية مريكاأ يف ةالواقعكانت الدولة  المثال، سبيل

 .٢٠١٣ عام ا�عشاب ومبيدات لحشراتل

 

المفتقرين بينما قام صغار المزارعين  اعتماد،% ٩٣ اعتماد بمعدل الھندالمحور في  لقطنمليون ھكتار من ل ١٠٫٨سجل التقرير زراعة 
  .%٨٠ اعتماد بمعدلالمحور  القطن من ھكتار مليون ٤بزراعة  الصين في لمواردل

  

  

  العالم فيدولة منتجة للمحاصيل المحورة  أكبر تزال = المتحدة الو=يات

لم يتجاھل و. المحاصيل جميعل ٩٠%اعتماد  بمتوسط ھكتار مليون ٦٩٫٥بزراعتھا لـ  ةالرائدالدولة  ھاكون في المتحدة الوPيات استمرت
 متوسطتسبب في انخفاض  الجفاف أن إلى التقديرات أحدث تشير. ٢٠١٢عام  المختلفة المحاصيل ضربالذي  المدمر الجفاف التقرير

 .٢٠١١مقارنة بإنتاجية عام  الصويا فولل أقل% ١٢ و لذرةل أقل% ٢١بنسبة  ٢٠١٢ عاماRنتاجية 

 

 .%٩٧٫٥ اعتمادبنسبة  الكانوP من ھكتارمليون  ٨٫٤زراعة  كندات سجل أخرى، ناحية منو

 

س البطاطة عازرمن اPستمرار في  امكنم يتل والسويد ألمانيا ولكن ،٢٠١٢ عام Btالـ  ذرةل ھكتار ١٢٩٠٧١ ا�وروبي اPتحاد دولسجلت 

  .القانون تفسيراللوائح في  تناقضات بسببالمحورة  الذرةزراعة  بولنداكما أوقفت  تسويقھا؛قد تم وقف  �نه Amfloraالمحورة 

  

  



  قائمة تزال = التحديات

المحورة  محاصيلال �عتماد رئيسيا اعائقً  التكاليفالموفرة للوقت وو العلم على القائمة مناسبةاللكل من الوسائل التنظيمية يمثل ا�فتقار 
  .مرھقة وليستإن صغار المزارعين والدول الفقيرة بحاجة لوسائل تنظيمية مسؤولة ودقيقة " جيمسك+يف  قال. وراثيًا

  

 وإدارة تناوب مثل الجيدة الزراعية الممارساتب ا�لتزامإنما  ،حً+ سحريًا ليست ولكنھاھامة  الحيوية التكنولوجيا محاصيلوأضاف أن 

  .التقليديةالمحورة مثلھا مثل المحاصيل  للمحاصيل ضروريأمر  المقاومة

  

المقرر زراعتھا في  لجفافالمقاومة ل الذرة مثل ةحسنالمُ  الجديدة المنتجاتمع مشجًعا  القريب المدى علىمستقبل المحاصيل المحورة  ويبدو
فيمكن  الفلبين، فيأما . ٢٠١٣ عام الجنوبية أمريكا في ة لھاراوجمال دولالو البرازيل فيالمحور  الصويا وفول ،٢٠١٣ عام المتحدة لو�ياتا
   .التنظيمية الجھات لموافقة خضعحيث ي ٢٠١٤أو  ٢٠١٣عام  A فيتامينن يتم طرح اRرز الذھبي الغني بأ

  

............................................................................................................................................................................  

  

  عن المؤلفو ISAAAھيئة  عن معلومات*

  

 ونقلالمعرفة  تبادليسير ت خIل منفي الدول النامية  الفقر حدة تخفيفتعمل على و والخاص، العام القطاعيشارك في رعايتھا  للربح تھدف P عامة خيرية مؤسسة ھي

ھيئة . استدامةً أكثر  زراعية تنميةو انً اأم أكثر بيئة وتحقيق ،للموارداصة للمزارعين المفتقرين خ الدخل، وتوليد المحاصيل إنتاجية وزيادةالنباتية  الحيوية تكنولوجيا تطبيقات
ISAAA  ياتفي  كورنيل وجامعة كينياو نيروبيكل من  فيمتفرقة  ومراكز الفلبين في عالميلھا مقر  صغيرةدولية  شبكةعبارة عنPمؤسس ورئيس ھيئة . المتحدة الو

ISAAA  يفھوIتينية وأمريكا آسيا في الناميةالدول  في الماضيةالخمسة وعشرين سنة  مدى على ملالذي عاش وع جيمس كIالزراعية للبحوث جھوده اكرسً مُ  وأفريقيا، ال 

 .الزراعية الحيوية التكنولوجيا على خاص بشكل التركيز مع، التغذية وسوء والجوع الفقر حدة وتخفيف العالمي الغذائي ا�منتحقيق  في مساھمةالو التنمية وقضايا

 

 بمركز، يرجى التواصل ٤٤الموجز رقم  من تكنسخ على للحصول .www.isaaa.org اPنترنت على موقعھا من ISAAA حول المعلومات من مزيد على الحصول يمكن

ISAAA ل آسيا شرق جنوب فيIلكتروني البريد من خRا publications@isaaa.org . ين  نسخة شراءيمكنIمن على الموقع من الموجز أون

http://www.isaaa.org/purchasepublications/  ر ٥٠مقابلPضافة إلى ال ٤٤رقم  موجزال من مطبوعةكاملة  نسخة يشمل وھذا. دوRالموجز . تنفيذيال ملخصبا

 .الدول النامية المستوفين للشروط لمواطني امجانً  متاح

  

  

 

P إخبار في تتردد Iنضمام في ارغبو إذا. البريد القائمة ھذه عنئك ومعارفك زمPل الرابطموقععلى  ذلكيمكنھم القيام بلنا ف اIنا من خ 

http://www.isaaa.org/subscribe 

 .مجلة كروب بيوتك أبديت تلقي ةواصللم كاشتراكمعلومات  تحديث يرجىف ا،قريبً  اRلكتروني كبريد تغييرتنوي  كنت إذا

  .متاحةالخرى ا� مواردمشاھدة الو للمجلة السابقة ا�عداد ضاعرستhttp://www.isaaa.org/kc (P(موقع المجلة على  زيارة يرجى


