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  ٢٠١٢ /المحورة وراثياً لعامالتكنولوجيا الحيويةبالمحاصيل المنتجة لمي لتسويق االوضع الع

  $يف جيمسك : بقلم
  ISAAAـ مجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية  مؤسس ورئيس

   EBICمصر  –بالتعاون مع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 

  �نقاذھم ،يعانون المجاعات فقير  الي مليار مھداه

  

  ٢٠١٢ /المحورة وراثياً لعامالتكنولوجيا الحيويةبالمحاصيل المنتجة الحقائق العشر حول 

المحاصيل التكنوحيوية  تم تسويق العام السابع عشر لتسويق ناجح للمحاصيل التتكنوحيوية. ٢٠١٢: كان عام الحقيقة ا1ولي
وحتي  ١٩٩٦. تزايدت المساحة المنزرعة من المحاصيل التكنوحيوية في كل عام خ(ل الفترة بين ١٩٩٦للمرة ا�ولي في عام 

عاماً، بما يعكس ثقة م(يين المزارعيين حول العالم وھم سادة تقدير المخاطر  اثني عشرخ(ل  متضاعفة نمومعد�ت وب ٢٠١٢
  د السواء.جوذلك في كل من الدول النامية والصناعية علي 

 ١٫٧تتجاوز المائة ضعف من  تزايدت المساحة المنزرعة من المحاصيل التكنوحيوية بنسبة غير مسبوقة الحقيقة الثانية:

ويجعل ھذا المحاصيل التكنوحيوية ا7كثر . ٢٠١٢مليون ھكتار في عام  ١٧٠الي اكثر من  ١٩٩٦مليون ھكتار في عام 
المنافع التي تقدمھا. تزايدت المساحة المنزرعة من المحاصيل التكنوحيوية في  – والسبب في ذلك - اعتماداً في العصر الحديث 

. اتخذ م(يين ٢٠١١في عام  مليون ھكتار ١٦٠مليون من  ١٠٫٣وبزيادة قدرھا  %٦نمو تصل الي  بةبنس ٢٠١٢عام 
 ارملي ١٫٥دولة حول العالم اكثر من مليون قرار مستقل لزراعة مساحة متراكمة تصل الي حوالي  ٣٠المزارعيين في اكثر من 

قيقة ان المحاصيل حكس ھذا عبالو�يات التحدة ا�مريكية او الصين: وي% من مساحة اليابسة ٥٠ا يوازي أكثر من مھكتار وب
  التكنوحيوية تقدم عدداً من الفوائد اDجتماعية وا�قتصادية المستدامة وذلك باDضافة الي المنافع البيئية.

من  .عت الدول الصناعيةأكثر مما زر النامية ا<ولي مساحة أكبر من المحاصيل التكنوحيوية الحقيقة الثالثة: زرعت الدول
ل وبينما كان نصيب الد ٢٠١٢% من المحاصيل التكنوحيوية في عام ٥٢بان الدول النامية قد زرعت اكثر من الجدير بالذكر

، كانت نسبة النمو للمحاصيل التكنوحيوية ث(ثة مرات اسرع وخمسة مرات أكبر في الدول ٢٠١٢في العام  %.٤٨الصناعية 
  مليون ھكتار في الدول الصناعية. ١٫٦% او ما يوازي ١١النامية وبما يوازي 

نوحيوية في عام دولة بزراعة المحاصيل التك ٢٨قامت الحقيقة الرابعة: عدد الدول التي تزرع المحاصيل التكنوحيوية. 
، من ھؤ�ء، عشرون دولة نامية وثماني دول صناعية؛ وانضمت دولتان، السودان (القطن المعدل وراثياً لمقاومة ٢٠١٢

. لم ٢٠١٢المحاصيل التكنوحيوية �ول مرة في عام  وك(ھما تزرع الحشرات) وكوبا (الذرة المعدلة وراثياً لمقاومة الحشرات)
عام(ً البطاطس التكنوحيوي "امفلورا" حيث توقف تسويقھا. تمثل الصفات المتراكمة لمانيا زراعة تستطيع كل من السويد وا

، ومن الم(حظ ان عشر دول من الث(ثة ٢٠١٢في عام  دولة محاصي(ً تكنوحيوية ذات صفتين او اكثر ١٣ھاماً حيث زرعت 
كانت محاصي(ً ذات صفات  ،مليون ھكتار ١٧٠من  الربع مليون ھكتار او حوالي ٤٣٫٧عشر كانت دول نامية وبما يوازي 

  .٢٠١٢متراكمة في عام 

مليون  ١٧٫٣رقماً قياسياً يصل الي  ٢٠١٢سجل عام  عدد الف$حين الذين يزرعون محاصي$ً تكنوحيوية. الحقيقة الخامسة:
ر يومن الجد – اصيل التكنوحيويةحقد قاموا بزراعة الم ٢٠١١مليون مزارع عن العام  ٠٫٦ھكتار مزارع وبزيادة قدرھا 

امية. يعتبر في الدول الن مليون كانوا من الف(حيين الفقراء قليلي الموارد ١٥ من، او ما يوازي %٩٠ان اكثر من  بالم(حظة
مليون في  ٧٫٢في الصين وايضاً  مليون من صغار الف(حيين ٧٫٢فإن  ٢٠١٢وفي العام  ن سادة الھروب من المخاطرالف(حي

مليون ھكتار من القطن التكنوحيوي المقاوم للحشرات، ويرجع ذلك فقط لما تقدمه من فوائد  ١٥تاروا زراعة حوالي خالھند قد ا
  وقد استفاد اكثر من ٌثلٌث مليون من صغار المزارعين في الفلبيين من زراعة الذرة التكنوحيوية. ملحوظة.



حافظت الو�يات المتحدة ا�مريكية بصدارتھا  .الدول الخمسة ا1ولي في زراعة المحاصيل التكنوحيوية الحقيقة السادسة:
لكافة  %٩٠صل اليي مليون ھكتار وبمتوسط اعتماد ٦٨٫٥عالمياً وذلك بزراعتھا  للمحاصيل التكنوحيويةكمنتج رئيسي 

جاءت البرازيل في المركز الثاني وللعام الرابع علي التوالي كانت البرازيل ھي محرك النمو  .ويةالمحاصيل التكنولوجيا الحي
ادة يكان نمواً مثيراً لUعجاب بز - عالمياً وبزيادتھا المساحة المنزرعة من المحاصيل التكنوحيوية اكثر من اي دولة اخري 

مليون ھكتار. حافظت ا�رجنتين علي المركز  ٣٦٫٦لي لتصل ا ٢٠١١% عن العام ٢١مليون ھكتار وبما يوازي  ٦٫٣قدرھا 
%. إحتلت الھند المركز ٩٧٫٥مليون ھكتار من الكانو� وبمعدل إعتماد يصل الي  ٨٫٤؛ مليون ھكتار ١١٫٨الثالث بزراعتھا 

لة من %. زرعت كل دو٩٣مليون ھكتار من القطن التكنوحيوي لمقاومة الحشرات وبمعدل إعتماد  ١٠٫٨الخامس بزراعتھا 
  مليون ھكتار بما يوفر قاعدة واسعة للنمو المستقبلي. ١الدول العشر ا�ولي اكثر من 

استمرت القارة السوداء في المضي قدماً بزيادة جنوب افريقيا  وضع المحاصيل التكنوحيوية في افريقيا.  الحقيقة السابعة:
مليون ھكتار. انضمت السودان الي جنوب افريقيا ،  ٢٫٩مليون ھكتار لتصل الي  ٠٫٦مساحة المحاصيل التكنوحيوية بما يعادل 

ربعة. اعطت خمس دول الي ا المحاصيل التكنوحيويةبوركينا فاسو وجمھورية مصر العربية لتصل بعدد الدول التي تسوق 
طوة التي تسبق خقلية للمحاصيل التكنوحيوية ؛ الكاميرون، كينيا، ما�وي، نيجيريا واوغندا، وھي الحإشارة البدء في التجارب ال

الخطوة النھائية للموافقة علي تسويق المنتج. يعتبر عدم وجود نظم تنظيمية قائمة علي أسس علمية، تراعي التكلفة مقابل الوقت، 
مرھقة وبخاصة  غير يتطلب ا�مر وجود نظم مسئولة، صارمة ولكن لعائق الرئيسي Dعتماد تداول المحاصيل التكنوحيوية.ا

  للدول الصغيرة النامية وا7كثر فقراً.

زرعت خمس دول من ا�تحاد ا�وروبي الحقيقة الثامنة: الوضع العالمي للمحاصيل التكنوحيوية في دول اا1تحاد ا1وروبي. 
قدرھا ھكتار من نبات الذرة التكنوحيوية لمقاومة الحشرات وبزيادة  ١٢٩٫٠٧١ تشيك، رومانيا وسلوفاكيا)ال، بانيا، البرازيل(اس
ھكتار من الذرة التكنوحيوي بزيادة قدرھا  ١١٦٫٣٧تھا ع. تصدرت اسبانيا دول ا�تحاد ا�وروبي بزرا٢٠١٢% عن العام ١٣
  .٢٠١٢% قي العام ٣٠قياسي يصل الي وبمعدل إعتماد  ٢٠١١% عن العام ٢٠

 ٢٠١١وحتي  ١٩٩٦ساھمت المحاصيل التكنوحيوية منذ العام  الفوائد التي تقدمھا المحاصيل التكنوجيوية. الحقيقة التاسعة:

 ٩٨٫٢ : زيادة إنتاجية المحاصيل بما قيمتهالتغييرات البيئية/المناخية عن طريق في ا�من وا�ستدامة الغذائية وفي الحفاظ علي

ساھمت في  مليون من المبيدات الحشرية؛ ٤٧٣مليار دو�ر أمريكي؛ ساھمت في الحصول علي بيئة افضل عن طريق توفير 
مليون سيارة عن الطريق  ١٠٫٢مليار كيلوجرام، وھو ما يساوي إبعاد  ٢٣٫١الحد من إنبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون بواقع 

مليون ھكتار من ا�راضي؛ وساھمت في التخفيض  ١٠٨٫٧بيئي عن طريق الحفاظ علي الحفاظ علي التنوع ال لمدة عام كامل؛
مليون  ٥٠باDضافة الي عائلتھم وبإجمالي يصل الي أكثر من  مليون من صغار الف(حيين ١٥٫٠من الحدة الفقر �كثر من 

رية ولكنھا ليست عصا سحرية. ويعتبر . تعتبر المحاصيل التكنوحيوية ضروشخص، والذين ھم ا7كثر فقراً علي مستوي العالم
التمسك بالممارسات الزراعية الجيدة مثل تناوب وإدارة المقاومة لUصابة ضرورة للمحاصيل التكنوحيوية كما ھو الحال بالنسبة 

  للمحاصيل التقليدية.

 ارتفاع بسببسنوية متواضعة وذلك  مع توقع مكاسب تبر ا�فاق المستقبلية مشجعةعت الحقيقة العاشرة: ا<فاق المستقبلية. 

  .والصناعية النامية البلدان من كل ا7سواق الكبري في في الرئيسية التكنوحيوية �عتماد المحاصيل الفعلي معدلال

  

تقديرالمساحات المنزرعة يتم . والخاص العام القطاع مؤسسات من مدعمة للربح، ھادفة غير منظمة ھي ISAAAالـ منظمة 
مدرجة في المرة واحدة، بغض النظر عن عدد الصفات يتم حسابھا  ISAAAالمنشورة في مطبوعات الـ  محاصيل التكنوحيوية ب

العالمي  الوضع" الكامل٤٤في الموجز التنفيذي في  ملخص عن المراجع المدرجة على تفاصيل يمكن ا�تط(ع المحاصيل. 
زيارة  يرجى المعلومات، من لمزيد. كليف جيمس تأليف من ،٤٤" ٢٠١٢ عام :اً المعدلة وراثي / التكنوحيوية للمحاصيل لتسويق

http://www.isaaa.org   او ا�تصال بـ ISAAA SEAsiaCenter   ًاو بالبريد  7216 536 49 63+ تليفونيا
  info@isaaa.orgا�كتروني 


