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 ضعف 100 تتجاوز1996منذ عام  اً المھندسة وراثي/لتكنوحيويةمحاصيل اال زراعةفي  العالميةالزيادة 

ً لاا والسودان وكوب بما فيھا ،البلدان النامية   تقنية ال ھذهاستخدام  اآلنصدرتت، تي اعتمدت زراعتھا حديثأ

  

ً /حيوية والتكنمحاصيل ال تبنيللمرة األولى منذ  -  )2013 فبراير 20 (مانيال، الفلبين  من يقرب امنذ م اي  المھندسة وراثيا
 ساھم اممالبلدان الصناعية،  في هعن مثيلالبلدان النامية في محاصيل التكنوحيوية البالمنزرعة ة مساحالزادت ، ماضيينعقدين 

  .ھشاشةق العالم األكثر في تحقيق األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر في بعض من مناط

في العام ئة ا في الم50ينما كانت النسبة ب، 2012ئة من محاصيل التكنوحيوية العالمية في عام ا في الم52زرعت الدول النامية 
وفقا وذلك ،  ئة ا في الم48  وھيالدول الصناعية العام الماضي عتھارالتي ز المساحة منكثر ا وتعتبر ھذه النسبة  السابق
  ).ISAAA(ر صدر اليوم عن الخدمة الدولية القتناء تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية لتقري

 100حيوية ومحاصيل التكنب المنزرعةمساحات ال  فيادة يزحيث كانت نسبة ال  لم يسبق له مثيلاً حدثأيض العام الماضيشھد 
وھذا جعل . "محاصيل التكنوحيويةالتسويق ذ بدء  عن1996في عام   مليون1.7  مقارنة بـ مليون ھكتار170لتبلغ  ضعف 

لتقرير لمؤلف المخضرم ال قال كاليف جيمس، "في التاريخ الحديثاعتماداً سرع األمحاصيل الھي محاصيل التكنوحيوية 
  .ISAAA ة الـالسنوي ورئيس ومؤسس

 الزاوية تتحول  السنوات، و أخيرارور م اعتماد محاصيل التكنوحيوية في البلدان النامية بشكل مطرد على انه زادوقال جيمس
مع نمو المساحات   ھذايأتيو. عتقد من قبل انھا مستحيلةاُ وھذه نقطة تحول ، 2012 الدول الصناعية في عام  عليتتفوقو

  . أكثر من أي وقت مضى بزيادة العالم في محاصيل التكنوحيويةالمنزرعة ب

 أن محاصيل ،1996قبل تسويق ھذه التكنولوجيا في عام ، ولنوا مبكراً اعالنقاد، الذين ات ھذا النمو مع تنبؤيتعارض "
  .، قال جيمس" البلدان النامية فيعتمدتلن وللبلدان الصناعية، وأنھا لن تكون مقبولة تقنية  ھيالتكنوحيوية 

 ةاديزإلي ليس فقط  دتأفي البلدان النامية ، والتي عن فوائد زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا تقرير زيادة الوعي اليؤكد 
إلي الحد من استخدام المبيدات الحشرية ، وكما ادت الي ، وماكيناتالوقت وال والوقودفي ادت الي توفير ، ولكن أيضا اإلنتاج

  . الزراعيةدوراتال ةداارتفاع جودة المنتج وزي

عن ، 2011 إلى 1996من عام لمناخ ساھمت محاصيل التكنولوجيا الحيوية في تحقيق األمن الغذائي، واالستدامة، وتغير ا
 473 توفير بيئة أفضل من خالل توفيركما ساھمت في ،  مليون دوالر امريكي98¸2 تهقيمما  المحاصيل بيةزيادة إنتاج: طريق
 مليار 23 بنسبة CO2  ثاني اكسيد الكربونانبعاثاتفي خفض نحدث إ فقط 2011في عام فكجم من مبيدات اآلفات؛ مليون 
 108¸7  حفظ التنوع البيولوجي عن طريق حفظ وايضاً ساھمت فين الطريقمسيارة   مليون 10¸2 إبعاد  يعادلماب، أي كجم
  صغار المزارعين من مليون15  اكثر من تخفيف حدة الفقر من خالل مساعدةت في ھكتار من األراضي، وساعدمليون

محاصيل التكنوحيوية . في العالماً فقراألكثر ص الذين ھم  مليون شخ50ا يوازي إجمالي ما يزيد عن مبأسرھم باإلضافة الي 
ً ضرورية ولكنھا ليست  ضرورة الممارسات الزراعية الجيدة مثل تناوب وإدارة المقاومة، بالتمسك يعتبر  وة سحريعصا

         .لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية كما ھي بالنسبة للمحاصيل التقليدية

  غير مسبوقيوية في زراعة محاصيل التكنوحنمو 
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وذلك ، 2012حيوية في عام محاصيل التكنوبھكتار  مليون 170¸3مساحة تقدر بـ   بزراعةالمزارع قام على الصعيد العالمي، 
زيادة دخل المزارعين في جميع مما ادي الي ،  2011 مليون ھكتار في عام 10.3  بما يعادل في المائة، أو6  قدرھابزيادة

  .للفالحيادة اإلنتاجية وتحقيق مكاسب أنحاء العالم نظرا لز

  محاصيل التكنوحيويةتؤدي: دعم ثقة المزارعين في مجال التكنولوجيا الحيويةي ذي ال وھوھناك سبب واحد رئيسي وساحق"
  .، قال جيمس"اقتصادية وبيئية-  واجتماعية؛يرة، ومستدامةث كالي فوائد

  هداستفإھم األكثر  الموارد الفقيرة و ذوالمزارعين

في الدول  يزيد عن مثيله  المحاصيل التكنوحيوية في البلدان الناميةاعتماد  على أن معدل وحجم ISAAA  الـتقريرأكد 
، في البلدان النامية، بركأوكان معدل النمو للمحاصيل التكنوحيوية على األقل ثالث مرات أسرع، وخمس مرات . الصناعية

  . مليون ھكتار في البلدان الصناعية1.6ئة أو ا في الم3 مقابل فيھكتار  مليون 8.7  ما يعادلئة أوا في الم11وذلك بنسبة 

، 2012في عام  مليون مزارع 17¸3 في جميع أنحاء العالم محاصيل التكنوحيوية ةزرعب  قامواوصل عدد المزارعيين الذين
من  من ھؤالء المزارعين مليون 15أو أكثر من ئة ، ا في الم90وكان أكثر من .  العام السابقعن مليون 0.6  زيادة بنسبةوذلك 

 تفاقم بسبب ارتفاع أسعار المواد ذيانعدام األمن الغذائي العالمي، اليمثل . " البلدان الناميةفقيرة منالصغيرة والموارد الو وذ
  ، قال جيمس"ية محاصيل التكنوحيو حله في يمكن أن تساھمذيالوتحديا ھائال، كما يُعد الغذائية أمرا بالغ الصعوبة و

  التاريخيصنعون السودان وكوبا 

 باستخدام  المعدلزراعة القطنب حيث قاما. زرعت السودان وكوبا محاصيل التكنولوجيا الحيوية ألول مرة في العام الماضي
 تسويق  في السودان رابع دولة في أفريقيا، بعد جنوب افريقيا وبوركينا فاسو ومصر،ت التكنولوجيا الحيوية، أصبحتقنيات

  .محصول التكنولوجيا الحيوية

الھجين كجزء من مبادرة لتعزيز التكنوحيوية ھكتار من الذرة  3¸000عوا زر ون قدالمزارعون الكوبيفإن وفي الوقت نفسه، 
  .المبيدات منبيئة خالية ى ناالستدامة البيئية وتب

الدول  منالثمانية النامية ومن الدول دولة  20ن فإ  التي زرعت محاصيل التكنولوجيا الحيوية،بلداً  ضمن الثمانية والعشرين من
زرع محاصيل ت دولة التي  28  الـيعيش في. 2011  الـصناعية في عام دول 10و نامية دول  19 ـمقارنة بوذلك الصناعية ، 
  . مليارات شخص4ان العالم، أو نحو ئة من سكا في الم60ما يقرب من التكنوحيوية 

 ٪21 نسبةبالبرازيل  فيتكنوحيوية محاصيل النمو زراعة 

 مليون 78¸2 ئة من سكان العالم،ا في الم40 الصين والھند والبرازيل واألرجنتين وجنوب أفريقيا، والتي تمثل معا نحو تزرع
  .2012محاصيل التكنوحيوية العالمية في عام الئة من ا في الم46  ما يمثلھكتار أو

 وھكذا فقد ،2012 في عام ةكنوحيويت الل لزراعة محاصي محرك النمو العالمي ھيللسنة الرابعة على التوالي، كانت البرازيل
البرازيل في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة تقع . عالم علي مستوي المحاصيل التكنوحيويةالكرائدة في مجال ثبتت اقدامھا 

ً بما يوازي ت تزايدحيث المحاصيل التكنوحيوية، والمنزرعة من  بالنسبة لھكتاراتعالمياً  نسبة زراعتھا في البرازيل سنويا
  .2011 مليون في عام 30.3 بـبالمقارنة   وذلك2012ھكتار في عام  مليون 36¸6 ٪ لتصل إلى21 بنسبة  اوھكتار، مليون 6¸3

محاصيل التكنوحيوية الجديدة في الوقت العلى اعتماد  البرازيلالعلمي المدروس والسريع في الوقت نفسه بموافقة نظام ال يسمح
 الصفات اذ فول الصويا  تسويق البلد الواقع فى امريكا الجنوبية كان أول من يوافق على فإن ذلكوعلى سبيل المثال،. المناسب

  .قال جيمس، 2013 مقاومة الحشرات وتحمل مبيدات األعشاب في عام ن م)مكدسةال(المتجمعة 

 7¸2وجدير بالذكر ان ،  ئةا في الم93  إعتماد يوازيبمعدلوتكنوحيوي الھكتار من القطن  مليون 10¸8عة ازرلت الھند سج
بمعدل وذلك  مليون ھكتار من القطن التكنوحيوي 4 زرعوا  قد في الصينةريفقالالموارد  وومليون من صغار المزارعيين ذ

  .ئةا في الم80اعتماد 
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   علي مستوي العالم كنوحيويةتفي زراعة محاصيل ال كبراألة الواليات المتحدتبقي 

   مليون ھكتار،69.5 بـزراعتھاكنوحيوية ت علي تصدرھا قائمة الدول الرائدة في زراعة المحاصيل الالواليات المتحدةحافظت 
في عام  الواليات المتحدة  فيويشير التقرير إلى أن الجفاف المدمر. جميع المحاصيلبالنسبة لئة من ا في الم90بمتوسط و

في عام ذرة ال  زراعةمتوسطفأن  بسبب الجفاف، هأحدث التقديرات إلى أنتشير . المحاصيل المختلفة قد اثر علي زراعة 2012
 التي تم زراعتھا في ليصامحال عن فول الصويا بالنسبة لمحصولئة ا في الم12 اقل بنسبةو ئةا في الم21 بنسبة  أقل كان2012
  .2011 عام

  .ئةا في الم97،5  نسبة إعتمادبما يمثلوھكتار من الكانوال  مليون 8¸4كندا، من ناحية أخرى، زرعت 

ً سجلت  ورغم . 2012ام ھكتار من الذرة المعدل وراثيا في ع مليون 129¸071  بزراعتھادول االتحاد األوروبي رقما قياسيا
لوقف تسويقھا  الحيوية لتكنولوجياالمنتجة با Amfloraالـ  س بطاطةزرع في ا أن تستمرھما يمكننألمانيا والسويد لذلك فإن 

ئحة ال مع يةالالئحة القانونفي تفسير التكنولوجيا الحيوية بسبب التناقضات المعدلة ب الذرة زراعة بولندا أوقفت. بھذين البلديين
  . كذلكم تكن لبولنداان ة للزراعة، في حين  على جميع الموافقات الالزم حيث حافظت دول األتحاد االوروبيالتحاد األوروبيا

  التحديات قائمة يوتبق

، التكاليفمبنية علي اسس علمية ، عدم وجود نظم مناسبة و: وتبقي العوائق الرئيسية إلعتماد زراعة محاصيل التكنوحيوية 
قال  "مرھقةليست  ھا ولكن صارمةولة،ئالمس لوائح  الدول الصغيرة الفقيرة والنامية الي تشريعحتاجت" .فعالةلوائح  الوقت،
  .جيمس

الممارسات الزراعية الجيدة، مثل بااللتزام " واضاف ،"محاصيل التكنولوجيا الحيوية ھي مھمة ولكنھا ليست عالجا شافيا"
  ." للمحاصيل التكنولوجيا الحيوية كما ھي بالنسبة للمحاصيل التقليديةضروريتناوب وإدارة المقاومة، 

 ةالمنتج الذرة الموافقة علي زراعة ،والول مرةالجديدة مثل المنتجات مع تحسن ب فإن الموقف مشجعاً علي المدي القريو
 ذوو الصفات، وكذلك زراعة فول الصويا 2013لجفاف في الواليات المتحدة األمريكية في عام ا تحمل لالتكنولوجيا الحيويةب
ألرز الذھبي يفرج عن زراعة اأن حتمل في الفلبين، يُ . 2013ي عام مكدسة في البرازيل ودول الجوار في أمريكا الجنوبية فال
ً  2013/2014   )أ ( بفيتامين عززالم النمو العالمي من من المرجح أن يكون لمضي قدما، مع ا.  لموافقة الجھات التنظيميةرھنا

 المحاصيل الرئيسية في األسواق جميع عتمادالمعدل بالفعل المحاصيل بالتكنولوجيا الحيوية أكثر تواضعا بسبب ارتفاع ھكتار 
  .جيمسأشار في كل من البلدان النامية والصناعية، كبيرة ال

 .www.isaaa.org  لمزيد من المعلومات أو الملخص التنفيذي

ھي منظمة غير ھادفة للربح مع شبكة دولية ) ISAAA(الخدمة الدولية القتناء تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية 
محاصيل راكز تھدف إلى المساھمة في التخفيف من وطأة الجوع والفقر من خالل تبادل المعارف وتطبيقات من الم

 الماضية في 30 ـ، على مدى السنوات الISAAA، رئيس مجلس اإلدارة ومؤسس  كاليف جيمس عمل.التكنوحيوية
 الزراعية وقضايا التنمية مع التركيز على البلدان النامية في آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا، وكرس جھوده للبحوث

  . العالميئيالغذااألمن والتكنولوجيا الحيوية للمحاصيل 


