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  ملخص مكثف

  ٤٦ملخص 

التكنولوجيا الحيوية/ المحورة بالمحاصيل المنتجة الوضع العالمي لتسويق 

  ٢٠١٣وراثياً لعام 

  

  ,يف جيمسكإعداد : 
  ISAAAمؤسس والرئيس الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ـ 

  بالتعاون مع 

   EBICمصر  –الحيوية  مركز معلومات التكنولوجيا

  

  مھداة الي نورمان بورلوغ الحاصل علي جائزة نوبل للس,م الراحل،

  ٢٠١٤ مارس ٢٥، في الذكرى المئوية لمي,ده، ISAAAمؤسس وراعي ھيئة الـ 

 

 

٢٠١٣ – ٤٦رقم   
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  المؤلف: اتم&حظ

بالمثل لتحت إلى أقرب مليون وعالمياً حاصيل التكنوحيوية لھكتارات المزروعة بالمم�يين ا تم تقريب مجاميع
يؤدي قد >، وبالتالي في بعض الحا9ت و و < ع�مات الـ ھكتار ، باستخدام كل من ١٠٠¸٠٠٠الي اقرب المجاميع 

9  ، المجاميع، والنسبة المئوية التيرقامبعض ا9 ، وقد يكون ھناك فروق طفيفة في تقديرغير معنوي ھذا إلى تقريب
 حصدون٪ بسبب التقريب. من المھم أيضا أن ن�حظ أن البلدان في نصف الكرة الجنوبي ١٠٠ف دائما إلى اتض

المحاصيل الذكورة ھنا تمثل محاصيل مزروعة في السنة المذكورة محاصيلھم في الربع اUخير من السنة التقويمية. 
ل�Uرجنتين  ٢٠١٣ المتحصل عليھا في عام لوماتوعلى سبيل المثال، فإن المع .وليس بالضروري انه تم حصدھا

 ٢٠١٣المزروعة عادة في الربع اUخير من عام  مساحاتواي ھو الجل وأستراليا وجنوب أفريقيا وأورووالبرازي
وجود أكثر من موسم واحد في يبعض الدول مثل الفلبين  ، و في ٢٠١٤تحصد في الربع اUول من عام لھذا فانھا و

تأتي نصف الكرة الجنوبي، مثل البرازيل واUرجنتين وجنوب أفريقيا  نجد انه بالنسبة الدول التي تقع فيھذا، لالعام. و
مساحات التوقعات، وبالتالي فھي دائما عرضة للتغيير بسبب الطقس، والتي قد تزيد أو تنقص المن التقديرات 

ذرة الشتوي المنزرع في النسبة للبرازيل، وب .ھذا موجزفي وقت طبع المزروعة الفعلية قبل نھاية موسم الزراعة 
، يصنف كمحصول لعام ٢٠١٤شھري يناير وفبراير عام ا9سبوع ا9خير من شھر ديسمبر وبكثافة أكثر خ�ل 

ھي  ISAAA منظمة الـ .والذي يستخدم من تاريخ اUول من زراعة المحاصيل لتحديد العامفي الموجز  ٢٠١٣
محاصيل تقديرات المساحات المنزرعة بمؤسسات القطاع العام والخاص. يتم من مدعمة منظمة غير ھادفة للربح، 

مدرجة المرة واحدة، بغض النظر عن عدد الصفات يتم حسابھا  ISAAAالمنشورة في مطبوعات الـ  التكنوحيوية 
عتمدة رسميا للمنتجات الم درجة في التقرير ھيمحاصيل التكنوحيوية الم مساحاتاUھم من ذلك، كل  في المحاصيل.

على يمكن ا9تط�ع  .التكنوحيويةمحاصيل  من ، و9 تشمل المزروعات غير رسمية من أيبالفعلزرعت  التيو
  الكامل.٤٦في الموجز التنفيذي في  ملخص عن المراجع المدرجة تفاصيل 
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  ٤٦ملخص 

محورة التكنولوجيا الحيوية/ البالمحاصيل المنتجة الوضع العالمي لتسويق 
  ٢٠١٣وراثياً لعام 

  

  ,يف جيمسكإعداد : 

  ISAAAمؤسس والرئيس الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ـ 

  بالتعاون مع 

   EBICمصر  –مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 

  

  

  ،مھداة الي نورمان بورلوغ الحاصل علي جائزة نوبل للس,م الراحل

   مارس ٢٥، في الذكرى المئوية لمي,ده، ISAAAمؤسس وراعي ھيئة الـ 
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  ملخص مكثف
التكنولوجيا الحيوية/المحورة بالمحاصيل المنتجة الوضع العالمي لتسويق 

  وراثياً 
  

  جدول المحتويات
  رقم الصفحة  

  ١  مقدمة

من عشر وللعام الثا ٢٠١٣زيادة المساحة المزروعة بمحاصيل التكنوحيوية في عام 
  ھاتسويق ذعلى التوالي من

١  

  ١  اعتماداً  تقنيات المحاصيل محاصيل التكنولوجيا الحيوية ھي أسرع

قرر المJيين مـن كبـار وصـغار المـزارعين علـى مسـتوى العـالم أن العائـد مـن زراعـة 
محاصيل التكنولوجيا الحيوية مرتفع، وبالتالي فإن إعادة زراعـة ھـذه المحاصـيل يكـاد 

  .  محكم المزارعين على أداء التكنولوجيالفي اختيار %) ١٠٠(ليصل  راً يكون متكر

٢  

  ٢  .٢٠١٣بلداً تزرع محاصيل التكنولوجيا الحيوية في عام  ٢٧

بنجJديش توافق Wول مرة على زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية، وV يـزال الوضـع 
  في مصر قيد اVنتظار لحين المراجعة .

٢  

% منھم مـن ٩٠ –يستفيدون من زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية  مليون مزارع ١٨
  وى الموارد الفقيرة.ذالمزارعين صغار 

٥  

لبلدان النامية تزرع محاصيل التكنوحيوية أكثر من الـدول اللسنة الثانية على التوالي، 
  . ٢٠١٣الصناعية في عام 

٥  

  ٥  اً .ھكتار مزروع ١٧٥% من إجمالى ٢٧احتلت الصفات المكدسه 

فـى زراعـة محاصـيل التكنوحيويـة فـى القـارات  الرائـدة امية الخمس اWولىنالدول ال
البرازيل واWرجنتين فى امريكا الJتينية والھند والصـين فـى آسـيا،  الثJث من الجنوب:

% مـن محاصـيل التكنوحيويـة ٤٧زرعـت ھـذه الـدول  ،ريقيا فى قارة أفريقيافوجنوب أ
    .% من سكان العالم٤١الدول ما يوازى فى العالم وتغطيه ھذه 

٦  

  ٦  البرازيل ، تستمر فى كونھا محرك النمو فى زراعة محاصيل التكنوحيوية عالمياً 

  ٧  تحتفظ الوVيات المتحدة بدورھا الرائد

  ٧  Bt الھند والصين تزيدان المساحة المزروعة بالقطن المعدل وراثياً 

  ٧  فى أفريقيا تقدم زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً 

ھكتـار مـن محصـول الـذرة المعـدل  ١٤٨ر٠١٣خمسة دول من اVتحاد اWوروبى زرعت 
أكثـر الـدول اعتمـاداً لزراعـة  ،. أسـبانيا٢٠١٢% عـن عـام ١٥وراثياً وذلك بزيادة قدرھا 

% من إجمالى مساحة الذرة المعـدل وراثيـاً ٩٤محاصيل التكنولوجيا الحيوية بزراعتھا 
  فى دول اVتحاد اWوروبى . Bt لمقاومة الحشرات

 ٧  

  ٨  مساھمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية في اWمن الغذائي واVستدامة وتغير المناخ

  ٨  Vستدامةا في مساھمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية

المساھمة في آمن وا!كتفاء الذاتي من الغذاء والعلف وا�لياف، بما في ذلك توفير غذاء أكثر  �
بأسعار مقبولة عن طريق استدامة زيادة ا2نتاجية والفوائد ا!قتصادية على مستوى م'ئمة 

  المزارعين.

٨  

  ٨  محاصيل التكنوحيوية ھي تقنيه للحفاظ على ا�رض. ،المحافظة على التنوع البيولوجي �
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  ٩  المساھمة في التخفيف من حدة الفقر والجوع �

  ٩  الحد من البصمة البيئية للزراعة �

  ١٠  الحد من الغازات المسببة ل'حتباس الحراري وتغير المناخ  تخفيف حده اثارفي المساعدة  �

  ١١  كفاءة استخدام النيتروجين

  ١١  القواعد التنظيمية للتكنولوجيا الحيوية وتعليم المنتجات

  ١١  د محاصيل التكنوحيويةاعتمفاعليات إوضع 

  ١٢  ٢٠١٣ار في ملي ١٥٫٦كانت ~قيمة البذور المعدلة وراثياً عالمياً 

آمن الغذاء  توفيرفي  لتكنولوجيا الحيويةلمساھمات اجائزة الغذاء العالمية  تقديرأثر 
  أو اWعJف واWلياف

١٢  

  ١٥  اtفاق المستقبلية

 لـمنظمة ا أسطورة نورمان بورلوغ الحاصل علي نوبل للسJم، راعي مؤسسي
ISAAA 

١٨  
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  ملخص مكثف

التكنولوجيا الحيوية/ المحورة بالمحاصيل المنتجة الوضع العالمي لتسويق 

  ٢٠١٣وراثياً لعام 

  ,يف جيمسكإعداد : 

  ISAAAمؤسس والرئيس الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ـ 

  بالتعاون مع 

   EBICمصر  –مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 

  وغ الحاصل علي جائزة نوبل للس,م الراحل،مھداة الي نورمان بورل

   مارس ٢٥، في الذكرى المئوية لمي,ده، ISAAAمؤسس وراعي ھيئة الـ 

  

، في ٢٠١٣مليون ھكتار في عام  ١٧٥اAستمرار في زيادة مساحة الھكتارات المنزرعة بمحاصيل التكنوحيوية وتتجاوز 

 تصدرھا القيادة العالمية ك, من البلدان النامية الكبيرة والصغيرة، ولزيادة

 

  مقدمة :

يلقى ھذا الملخص التنفيذي الضوء على أھم النقاط التي تـم عرضـھا ومناقشـتھا بالتفصـيل فـي 

لمحاصيل التكنوحيوية التي تم تسويقھا :  يالعام وضعال" الكامل والذي يحمل عنوان ISAAAموجز 

٢٠١٣". 

وللعـام الثـامن عشـر  ٢٠١٣عـام زيادة المساحة المزروعة بمحاصيل التكنوحيويـة فـي 

  ھاتسويق ذعلى التوالي من

مليون ھكتار من محاصيل التكنولوجيا الحيوية على مستوى العالم  ١٧٥٫٢ زراعة ٢٠١٣شھد العام 

مليون ھكتار التي تم زراعتھا في  ١٧٠ الـ مليون عن ٥% وبزيادة قدرھا ٣وذلك بمعدل نمو سنوي 

 – ١٩٩٦عام الثامن عشر لتسويق محاصيل التكنولوجيا الحيوية، ال ٢٠١٣. يعتبر ھذا العام ،  ٢٠١٢

مـن  ١٢سنه متتالية من النمو ،  ومن الجدير بالذكر أن  ١٧، حيث تواصل النمو الملحوظ بعد ٢٠١٣

  .نرقميمن  بزيادة  نمو عاماً شھدت معد!ت ١٧الـ 

  اعتماداً  تقنيات المحاصيل محاصيل التكنولوجيا الحيوية ھي أسرع

 ضعفاً وذلك مـن ١٠٠كثر من �عت المساحة المزروعة عالمياً من محاصيل التكنولوجيا الحيوية ارتف

يجعل مما  – ٢٠١٣مليون ھكتار في عام  ١٧٥لتصل إلي أكثر من  ١٩٩٦مليون ھكتار في عام  ١٫٧

ث يتحـد ھي التكنولوجيا ا�كثـر اعتمـاداً فـي التـاريخ الحـديث.تكنوحيوية ھذا تكنولوجيا محاصيل ال

حيـث المزايـا التـي مـن اعتماد محاصيل التكنولوجيا الحيوية عـن نفسـه مـن حيـث مرونتـه وأيضـاً 

  يقدمھا للمزارعين والمستھلكين .



  ٢٠١٣ / المحورة وراثياً لعامالتكنولوجيا الحيويةبالمحاصيل المنتجة لمي لتسويق االوضع الع

 

 

   

 

قـرر المJيــين مـن كبــار وصـغار المــزارعين علــى مسـتوى العــالم أن العائـد مــن زراعــة 

اصـيل يكـاد محاصيل التكنولوجيا الحيوية مرتفع، وبالتالي فـإن إعـادة زراعـة ھـذه المح

  . محكم المزارعين على أداء التكنولوجيالفي اختيار %) ١٠٠(ليصل  يكون متكرراً 

دولـة  ٣٠فإن م'يين المزارعين في حوالي  ،٢٠١٣وحتى  ١٩٩٦في خ'ل الثمانية عشر عاماً من 

الشھادة ومن  .على مستوى العالم قد اعتمدوا زراعة محاصيل التكنوحيوية بمعد!ت غير مسبوقة

، ٢٠١٣-١٩٩٦سنة  ١٨كثر إقناعا وذات مصداقية لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية ھو أنه خ'ل فترة ا�

مليـون قـرار  ١٠٠اتخـذوا أكثـر مـن دولـة حـول العـالم،  ٣٠الم'يين من المـزارعين فـي ~ ھي ان 

مليار ھكتار . وھـى المسـاحة التـي  ١٫٦ منفصل بزراعة وإعادة زراعة مساحات تراكمية تزيد عن 

. وھـى و!يـات المتحـدة أو الصـين% من مجموع مساحة أراضى ال١٥٠توازى ما يزيد عن أكثر من 

في مجال  –سادة تقدير المخاطر  –ھناك سبب واحد ورئيس لدعم ثقة المزارعين  مساحة ھائلة.

 .أن المحاصيل التكنولوجية تدعم فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة  -التكنولوجيا الحيوية 

أن المحاصيل التكنوحيوية  الدراسة قد أكدت ،٢٠١١عام م إجراؤھا في أوروبية مكثفة وفي دراسة 

  ھي محاصيل آمنــه .

  .٢٠١٣بلداً تزرع محاصيل التكنولوجيا الحيوية في عام  ٢٧

 ١جــدول عــة محاصــيل التكنولوجيــا الحيويــة (شــملت الــدول الســبع وعشــرين الــذي اعتمــدت زرا

 ١وزرعت ھـذه الــدول  .كانت دو!ً نامية بينما كان عدد الدول الصناعية ثمانية دولة ١٩) ١والشكل 

مليون ھكتار مما يوفر أساساً واسـع النطـاق فـي جميـع أنحـاء العـالم !سـتمرار نمـو وتنـوع ھـذه 

مليـار شـخص،  ٤% أو ما يوازى ٦٠ ،المحاصيل في المستقبل. يعيش أكثر من نصف سكان العالم

  راعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية .زبھا في دول تغمر 

بنجJديش توافق Wول مرة على زراعة محاصيل التكنولوجيـا الحيويـة، وV يـزال الوضـع 

  في مصر قيد اVنتظار لحين المراجعة .

(الباذنجـان المحـور وراثيـاً لمقاومـة وافقت بـنج'ديش علـى زراعـة محاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة 

نجان المعدل وراثياً فـي عـام على زراعة الباذ ٢٠١٣ ول مرة في عامحيث وافقت �) BTالحشرات 

. بينما يبقى الوضع في مصر قيد ا!نتظار حتى مراجعة الحكومة . تعتبـر موافقـة بـنج'ديش ٢٠١٣

ھامة حيث أنھا تعتبر بمثابة نموذجاً يقتدي به بالنسبة للبلدان الصغيرة الفقيرة ا�خرى. أيضـاً فـإن 

ر الجمود الذي شھدته بـنج'ديش فـي محاولـة الحصـول علـى موافقـة سنه قد كا�ھم من ذلك أ

لتسويق نبات الباذنجان المعدل وراثياً في كل من الھند والفلبين.  من الجدير بالـذكر أن أثنـين مـن 

قـد وافقتـا كـذلك علـى زراعـة محاصـيل التكنولوجيـا  –بنمـا واندونيسـيا  –البلدان النامية ا�خـرى 

( لـم يـتم تضـمين ھـذه   .٢٠١٤تمھيداً للموافقة على تسويقھا فـي عـام  ٢٠١٣ام الحيوية في ع

  المساحة في قاعدة بيانات ھذا الملخص).
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  مليون ھكتار)**( ٢٠١٣في عام . المساحة العالمية لمحاصيل التكنوحيوية في ١دول ج
  

 

  محاصيل التكنوحيوية
  المساحة

 مليون ھكتار)(
  المستوي البلد

بنجر والكانو9، والقطن صويا ووفول ال الذرة
 ، والبابايا، والكوسة البرسيمالسكر، 

 ١ الو9يات المتحدة اUمريكية* ٧٠٫١

 ٢ البرازيل* ٤٠٫٣ القطن الفول الصويا والذرة و
 ٣ اUرجنتين* ٢٤٫٤ القطنالفول الصويا والذرة و

  ٤  الھند*  ١١٫٠  القطن
  ٥  كندا  ١٠٫٨  الكانو9 والذرة وفول الصويا وبنجر السكر

 ٦ الصين* ٤٫٢ الفلفل الحلووالطماطم والبابايا والحور القطن، و
 ٧ باراجواي* ٣٫٦ والذرة والقطن فول الصويا

 ٨ جنوب أفريقيا* ٢٫٩ الذرة وفول الصويا والقطن 
 ٩ باكستان* ٢٫٨ القطن

 ١٠ اورجواي* ١٫٥ فول الصويا والقطن

 ١١ بوليفيا* ١٫٠ فول الصويا

 ١٢ الفلبيين* ٠٫٨ الذرة 

 ١٣ استراليا* ٠٫٦ القطن والكانو9

 ١٤ بوركينا فاسو* ٠٫٥ القطن

 ١٥ ميانمار* ٠٫٣ القطن

  ١٦ أسبانيا* ٠٫١  الذرة

 ١٧ المكسيك* ٠٫١ القطن وفول الصويا

 ١٨ كولومبيا ٠٫١ الذرةو القطن

 ١٩ السودان ٠٫١ القطن

 ٢٩ شيلي ٠٫١< الذرة وفول الصويا والكانو9

 ٢١ ھندوراس ٠٫١< ةالذر

 ٢٢ البرتغال ٠٫١< الذرة

 ٢٣ كوبا  ٠٫١< الذرة

  ٢٤  جمھورية التشيك  ٠٫١<  الذرة

 ٢٥ كوستاريكا  ٠٫١< القطن وفول الصويا 

 ٢٦ رومانيا ٠٫١< الذرة

 ٢٨ سلوفكبا ٠٫١< الذرة

  اuجمالي ١٧٥٫٢ 

  

  حاصيل التكنوحيوية مال من أكثر أو، ھكتار ٥٠¸٠٠٠ تزرع دولة عظمي تكنوحيوية ١٩* 

  ألفمقرب الي أقرب مائة  **

  ٢٠١٤لتسويقه في عام  ٢٠١٣تم الكوافقة عليه في عام *** 

  ٢٠١٣، جيمس ك�يف: مصدرال
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 ٢٠١٣للدول والدول العظمي التي زرعت المحاصيل التكنوحيوية في عام . الخريطة العالمية ١شكل 
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% منھم من ٩٠ –مليون مزارع يستفيدون من زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية  ١٨

 وى الموارد الفقيرة.ذالمزارعين صغار 

مليون مزارع في عام  ١٧٫٣ مليون مزارع، مقارنة مع ١٨، وصل إلى قياسياً  عدداً  ٢٠١٣سجل العام 

% أو مـا ٩٠قد اعتمدوا زراعة محاصيل التكنولوجيا الحيوية. ومن المثير ل�عجاب أن أكثر من  ٢٠١٢

 مليون كانوا من صغار المزارعين والفقراء في البلدان النامية . في الصـين، اسـتفاد ١٦٫٥ يربو على

ون نسمه من صغار المزارعين من زراعة القطن التكنو حيوي والذي استفاد من زراعته في ملي ٧٫٥

 ٢٠١٢ – ١٩٩٦مليون مزارع . أشارت أحدث البيانات ا!قتصادية المتاحة فـي الفتـرة مـن  ٧٫٣ الھند

ليار م ١٤٫٦ مليار دو!ر وفي الھند بـ ١٥٫٣ إلى أن المزارعين في الصين قد أزداد دخلھم بما يقدر بـ

!  بمـا دو!ر أمريكي. وبا2ضافة إلى المكاسب ا!قتصادية فقد استفاد كثير مـن المـزارعين بخفـض

% في عدد المرات التي يتم فيھا استخدام المبيدات، وبالتالي فإنه يقلل مـن تعـريض ٥٠يقل عن 

كمـا  المزارعين لمبيدات الحشرات وا�كثر أھمية أنھا قد سـاھمت فـي خلـق بيئـة أكثـر اسـتدامة

  ساھمت في تحسين نوعية الحياة .

لبلدان النامية تزرع محاصيل التكنوحيوية أكثـر مـن الـدول اللسنة الثانية على التوالي، 

  . ٢٠١٣الصناعية في عام 

مليون ھكتار أو مــا  ٩٤زرع مزارعو دول أمريكا ال'تينية والدول ا�سيوية وا�فريقية مجتمعين 

% ٥٢محاصيل التكنوحيويــة (مقابل بتم زراعته عالمياً مما ر مليون ھكتا ١٧٥% من ٥٤يساوى 

مقابل % (٤٦  مليون ھكتار أو ٨١) وذلك مقارنة مع الدول الصناعية والتي زرعت ٢٠١٢في عام 

مليون ھكتار بين  ١٤إلى  ٧، وأدى ذلك إلى مضاعفة الفجوة تقريباً من )٢٠١٢% في عام ٤٨

ھو ا!تجاه الذى يتوقع أن يستمر. وھو مايخالف تنبؤ ا ھذو على التوالي. ،٢٠١٣ و ٢٠١٢عامي 

محاصيل التكنوحيوية محاصيل  ن، أعلنوا أ١٩٩٦وقبل تسويق التكنولوجيا فى عام  –النقاد الذين 

مقصورة على البلدان الصناعية وأنھا لن تكون مقبولة ومعتمدة فى البلدان النامية، وبخاصة 

  بالنسبة لصغار المزارعين الفقراء .

بالنسبة للدول الصناعية ة دسالمكفإن الفوائد ا2قتصادية  ٢٠١٢ – ١٩٩٦فى خ'ل الفترة من 

وع'وة  للدول النامية. ةدسمكمليار دو!ر فوائد اقتصادية  ٥٧٫٩ مليار دو!ر وذلك مقارنة بـ ٥٩كانت 

ما % وھى ٤٥٫٩ فإن الدول النامية قد حصلت على حصه أقل، ٢٠١٢على ذلك، فإنه فى العام 

 مليار دو!ر أمريكى وكان نصيب الدول الصناعية ١٨٫٧ مليار من إجمالى مكاسب تقدر بـ ٨٫٦ توازى

  .، تحت الطبع) ٢٠١٤مليار دو!ر أمريكى (بروكس وبارفوت ،  ١٠٫١

  ھكتار مزروعاً . ١٧٥% من إجمالى ٢٧احتلت الصفات المكدسه 

مـه بالنسـبة لمحاصـيل التكنولوجيـا اھالصـفات المكدسـة كونھـا سـمة ستمر تزايد ا!قبال علي ا

 حيث كان،  ٢٠١٣دولة محاصيل التكنوحيوية ذات صفتين مكدستين أو أكثر فى  ١٣الحيوية. زرعت 

% مـن ٢٧مليـون ھكتـار وبمـا يـوازى  ٤٧تـم زراعـة حـوالى  من ھذه الـدول كانـت دو!ً ناميـه. ١٠

 ٤٣٫٧ وذلـك إرتفاعـاً مـن ٢٠١٣مليون ھكتار بمحاصيل ذات صفات مكدسة فى عـام  ١٧٥إجمالى 
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. ھـذا ا!تجـاه الثابـت  ٢٠١٢مليـون ھكتـار فـى  ١٧٠% مـن إجمـالى ٢٦مليون ھكتار أو مـا يـوازى 

  تزايد لزراعة محاصيل تكنولوجيا حيوية ذات صفات مكدسة من المتوقع أن يستمر .موال

ت فـى زراعـة محاصـيل التكنوحيويـة فـى القـارا الرائـدة امية الخمـس اWولـىنالدول ال

، الJتينية والھنـد والصـين فـى آسـياالبرازيل واWرجنتين فى امريكا  الثJث من الجنوب:

% من محاصيل التكنوحيوية فـى ٤٧زرعت ھذه الدول  ،ريقيا فى قارة أفريقيافوجنوب أ

   .% من سكان العالم٤١العالم وتغطيه ھذه الدول ما يوازى 

التكنولوجيـا الحيويـة فـى القـارات الـث'ث مـن ائـدة فـى زراعـة محاصـيل رالخمـس ال النامية الدول

الحبوب ھى الصين والھند فى آسيا والبرازيل وا�رجنتين فى أمريكـا ال'تينيـة وجنـوب افريقيـا فـى 

% من المحاصـيل ٤٧ھكتار (مايوازى  ونملي ٨٢٫٧ قارة أفريقيا. زرعت ھذه الدول مجتمعه ما يوازى

مليـار والـذى يمكـن أن  ٧العالم والبـالغ  نمن سكا %٤١زرعت عالمياً) ومجتمعة فھى تمثل التى 

. ومـن الم'حـظ، أن سـكان أفريقيـا فـى ٢١٠٠مليار قبل مطلـع القـرن فـى العـام  ١٠٫١ يصل إلى

% مـن عـدد ١٥مليار اليـوم (مـا يـوازى  ١منطقة جنوب الصحراء وحدھا يمكن أن يتزايد من حوالى 

ان العالم) بحلـول نھايـة ھـذا القـرن فـى كس% من عدد ٣٥مليار (حوالى  ٣٫٦ سكان العالم) إلى

تفاقمت مشكلة ا�من الغذائى العالمى بسـبب ارتفـاع اسـعار المـواد الغذائيـة والتـى  .٢١٠٠عام 

ما يشكل تحدياً ھائ'ً والذى يمكن لمحاصيل التكنوحيوية أن تساھم فى حلـه  وھ ،يصعب تحملھا

  .لكنھا أيضاً ليست عصاً سحريةو

  ى كونھا محرك النمو فى زراعة محاصيل التكنوحيوية عالمياً البرازيل ، تستمر ف

تأتى البرازيل فى المرتبة الثانية بعـد الو!يـات المتحـدة فـى عـدد الھكتـارات المنزرعـة بمحاصـيل  

مليـون ھكتـار فـى   ٣٦٫٦ ارتفاعـاً مـنبمليون ھكتار (وذلك  ٤٠٫٣ التكنوحيوية فى العالم بإجمالى

وللمـرة  محاصـيل التكنوحيويـة. مجـال الرائـدة عالميـا فـي الدزلـة افھبوصـدزرھـا يبـرز ) ٢٠١٢عام 

، وذلـك بعـد ٢٠١٣فـى عـام كمحـرك للنمـو العـالمى  البرازيل يتصاعد دور الخامسة علي التوالي،

زيادتھا المساحة المزروعة بمحاصيل التكنولوجيا الحيوية أكثر من أى دولة أخرى فى العـالم وذلـك 

صـل يمليون ھكتار وبما يوازى زيـادة سـنوية جديـدة بتقـدير  ٣٫٧ زيادة بتحقيقھا رقم قياسى يمثل

) من اجمالى المساحة المزروعة ٢٠١٢% فى عام ٢١% (ارتفاعاً من ٢٣%. تزرع البرازيل ١٠إلى 

وھى تعزز مكانتھا باستمرار من خـ'ل اسـتمرارھا فـى تقليـل الفجـوة  مليون ھكتار) ١٧٥عالمياً (

تحدة. يسھل نظام الموافقة السريعة فى البرازيل عملية اعتماد المحاصـيل بينھا وبين الو!يات الم

، وفى حدث ھام، فإن البرازيل قد زرعت تجارياً و�ول مرة فول صويا  ٢٠١٣المعدلة وراثياً . فى عام 

مليـون ھكتـار.  ٢٫٢ نومتحملة لمبيدات الحشـائش وذلـك عـ ذو صفات مكدسة مقاومة للحشرات

 ١والتى تملـك ميزانيـة تقـدر بحـوالى  ،منظمة البرازيل الزراعية للتنمية والبحوثلذكر أن اوالجدير ب

قد حصلت علـى الموافقـة علـى تسـويق نبـات الفـول الـذى تـم تطـويره فـى  ،مليار دو!ر أمريكى

  .٢٠١٥فى عام تسويق التم يالبرازيل لمقاومة الفيروسات والتى من المزمع أن 
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  الرائدتحتفظ الوVيات المتحدة بدورھا 

استمرت الو!يات المتحدة فى كونھا المنتج الرئيسى لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية علـى الصـعيد 

)، % مــن المسـاحة المزروعــة عالميــاً ٤٠مليــون ھكتـار (مــا يـوازى  ٧٠٫١ العـالمى وذلــك بزراعتھـا

ا % مـن محاصـيل التكنولوجيـا الحيويـة الرئيسـية.  زرعـت كنـد٩٠وبمتوسط معدل إعتماد يساوى 

مليـون  ١١٫٦ وذلـك نـزو!ً مـن  ٢٠١٣مليون ھكتار من محاصيل التكنولوجيا الحيوية فى عام  ١٠٫٨

وذلك حيث قام المزارعون بخفض المساحة المزروعـة بالكـانو! بمـا يـوازى  ،٢٠١٢ھكتار فى العام 

ة وھـو ا�مـر الـذى يمثـل ممارسـ ھكتار مع استيعاب المزيد من زراعة القمـح بالتنـاوب. ٨٠٠ر٠٠٠

.  ٢٠١٣% فـى عـام ٩٦زراعية سليمه . و! تزال الكـانو! تتمتـع بنسـبة اعتمـاد عاليـة تصـل إلـى 

، ولكـن ھكتار نتيجـة نقـص الميـاه ١٠٠ر٠٠٠ أستراليا خفضت أيضاً من المساحة المزروعة بحوالى

  % .٩٩نسبة ا!عتماد تظل عند 

 Bt الھند والصين تزيدان المساحة المزروعة بالقطن المعدل وراثياً 

مليـون ھكتـار مـن القطـن المعـدل وراثيـاً وذلـك بنسـبة  ١١٫٠إلـى وصـل زرعت الھند رقماً قياسياً 

مليون  ٤٫٢ فى الصينفقراء المليون من صغار المزارعين  ٧٫٥ %، فى حين زرع٩٥اعتماد تصل إلى 

ر لكل ھكتا ٠٫٥ % وذلك بزراعتھم٩٠ھكتار من القطن المعدل وراثيا وذلك بنسبة اعتماد تصل إلى 

   .مزرعة

  تقدم زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً فى أفريقيا

استمرت أفريقيا بتحقيقھا تقدم فى زراعة المحاصيل المعدلة وراثيـاً وذلـك بزيـادة كـل مـن بوركينـا 

فاسو والسودان المساحة المزروعة بالقطن المعدل وراثياً إلى حـد كبيـر. وبإحتفـاظ جنـوب افريقيـا 

 ٢٫٨٥ية حيث أنھا عملياً قد حافظت علـى نفـس المسـتوى فـى الزراعـة (بنسبة تناقصية ھامش

). زادت بوركينــا فاســو المســاحة ٢٠١٢مليــون ھكتــار فــى عــام  ٢٫٩ مليــون ھكتــار وھــو مايقــارب

.  ضـاعفت السـودان، وفـى ٤٧٤ر٢٢٩ھكتار إلى  ٣١٣ر٧٨١% من ٥٠المزروعة من القطن بنسبة 

ھكتـار  ٢٠ر٠٠٠، من انتاجھا ث'ثة مرات وليرتفـع مـن وراثياً من زراعتھا للقطن المعدل العام الثانى 

شـجع أيضـاً أن سـبع بلـدان أفريقيـة م. ومـن ال٢٠١٣ھكتار فى عـام  ٦٢ر٠٠٠إلى  ٢٠١٢فى عام 

أخــــرى (الكاميرون، مصر، غانا، كينيا، ا!وى، نيجيريا وأوغندا) قد أجرت تجارباً ميدانية على نطـاق 

بما فى ذلك عديد من  ،ية " الجديدة" (القطن والذرة والموز واللوبيا)واسع على محاصيل التكنوحيو

بتسـليم بـاكورة  WEMA. ومـن المتوقـع أن يقـوم مشـروع "اليتيمه" مثل البطاطا الحلوة المحاصيل

 . ٢٠١٧للجفاف فى أفريقيا فى وقت مبكر من عام  ةانتاجه من محصول الذرة المتحمل

ھكتـار مـن محصـول الـذرة المعـدل  ١٤٨ر٠١٣ت خمسة دول من اVتحاد اWوروبـى زرعـ

أكثـر الـدول اعتمـاداً لزراعـة  ،. أسـبانيا٢٠١٢% عـن عـام ١٥وراثياً وذلك بزيـادة قـدرھا 

% من إجمالى مسـاحة الـذرة المعـدل وراثيـاً ٩٤محاصيل التكنولوجيا الحيوية بزراعتھا 

  فى دول اVتحاد اWوروبى . Btلمقاومة الحشرات 
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ا!تحاد ا�وروبى، وھو نفس العدد الذى تم تسجيله العام الماضى، ما زرعت خمسة دول من 

. ٢٠١٢% عن العام ١٥وذلك بارتفاع قدره ، Btھكتاراً من الذرة المعدل وراثياً  ١٤٨ر٠١٣يساوى 

. أتت %١٨لمعدلة وراثياً بزيادة قدرھا ھكتاراً من الذره ا ١٣٦ر٩٦٢إحتلت اسبانيا الصداره بزراعتھا 

واحتفظت  ،ھكتار أقل من الذرة وذلك بسبب نقص البذور ١ر٠٠٠حقاً وذلك بزراعتھا البرتغال !

كميات  اسبانيا بنفس نسبة الزراعة للعام السابق. زرعت البلدان ا�خرى، التشيك سلوفاكيا

ومساحات أقل من المحاصيل المعدلة وراثياً ويرجع ذلك إلى ا2جراءات المفرطه فى التشدد والتى 

  حاد ا�وروبى من المزارعين .يطلبھا ا!ت

 مساھمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية في اWمن الغذائي واVستدامة وتغير المناخ

من حيوية قد ساھمت في ا�فإن محاصيل التكنو ،٢٠١٢وحتى  ١٩٩٦ من في خ'ل ا�عوام

مليار دو!ر  ١١٦٫٩ الغذائي وا!ستدامة وتغير المناخ عن طريق: زيادة إنتاجية المحاصيل بما قيمته

مليون كجم من  ٤٩٧أمريكي، كما ساھمت في توفير بيئة أفضل من خ'ل توفير استخدام 

 فقط، كما ساھمت في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  ٢٠١٢المبيدات في عام 

مليون سيارة عن الطريق لمدة سنة واحدة. كما  ١١٫٨ مليار كجم، أي ما يعادل أبعاد ٢٦٫٧

وفير عن طريق ت ٢٠١٢ – ١٩٩٦اھمت أيضاً على الحفاظ على التنوع البيولوجي في الفترة من س

، كما ساعدت في تخفيف حدة الفقر من خ'ل مساعدة ما يزيد مليون ھكتار من ا�راضي ١٢٣

لذين مليون شخص وا ٦٥مليون من صغار المزارعين وعائ'تھم وبما يصل إلى إجمالي  ١٦٫٥ عن

. يمكن لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية المساھمة في إستراتيجية لناس في العالمھم من أفقر ا

والتي  ،" والتي يفضلھا العديد من أكاديميات العلوم في جميع أنحاء العالمالتكثيف المستدام"

أراضى مليار ھكتار الحالية من  ١٫٥ تسمح فقط بزيادة ا2نتاجية/ا2نتاج فقط على مساحة

محاصيل  ، وبالتالي توفر الغابات وتحافظ على التنوع البيولوجي.ة عالمياً المحاصيل المزروع

التكنوحيوية ضرورية ولكنھا ليست عصاً سحرية، وا!لتزام بالممارسات الزراعية الجيدة مثل تناوب 

 .ا ھو بالنسبة للمحاصيل التقليديةوإدارة المقاومة ھو أمر ضروري لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية كم

  Vستدامةا في ة محاصيل التكنولوجيا الحيويةمساھم

  تساھم محاصيل التكنولوجيا الحيوية في ا!ستدامة عن طريق الوسائل الخمس التالية :

، بما في ذلك توفير لذاتي من الغذاء والعلف واWليافالمساھمة في آمن واVكتفاء ا �

جية والفوائد غذاء أكثر مJئمة بأسعار مقبولة عن طريق استدامة زيادة ا|نتا

  اVقتصادية على مستوى المزارعين.

 ساھمت محاصيل التكنولوجيا الحيوية في تحقيق مكاسب اقتصادية على مستوى المزرعة يوازى

وحتى  ١٩٩٦مليار دو!ر أمريكي وذلك في خ'ل السنوات السبعة عشر من خ'ل عام  ١١٦٫٩

 ،أقل، استخدام أقل للمبيدات% نتيجة خفض تكاليف ا2نتاج (حرث ٥٨والتي تحقق  ،٢٠١٢

% عائداً إلى تحقيق مكاسب كبيرة من عائد بيع ٤٢ ھناك ) كما كانواستخدام أقل للعمالة
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% من مكاسب الو!يات المتحدة ٨٣كانت  ه،وحد ٢٠١٢مليون طن. كانت ا�رقام المقابلة لعام٣٧٧

  تحت الطبع). ٢٠١٤نتيجة انخفاض تكلفة ا2نتاج (بروكس ويارفوت ،  ٢٨٫٧ التي بلغت

محاصيل التكنوحيوية ھي تقنيه للحفاظ على  ،المحافظة على التنوع البيولوجي �

  اWرض.

تعتبر التكنولوجيا الحيوية تقنية للحفاظ على ا�رض فھي قادرة على زيادة ا2نتاجية باستخدام 

، وبالتالي فإنھا مليار ھكتار من ا�راضي الصالحة للزراعة ١٫٥ا�راضي المتاحة حالياً والتي تقدر بـ 

إزالة الغابات كما تحمى التنوع البيولوجي في الغابات وغيرھا من التنوع الطبيعي  تجنبتستطيع 

مليون ھكتار  ١٣وتقريباً فإن  .وھو ما يسمى بإستراتيجية "التكثيف المستدام " –في المحميات 

 ٣٧٧د كل عام . فإذا لم تكن الـ من الغابات ا!ستوائية الغنية بتنوعھا البيئي في الدول النامية تفق

قد أنتجت خ'ل  مليون طن ا2ضافية من الغذاء، العلف، وا�لياف التي انتجتھا محاصيل التكنوحيوية

مليون ھكتار إضافي من  ١٢٣، فإن العالم كان فى حاجة إلى ٢٠١٢وحتى  ١٩٩٦الفترة من 

 ١٢٣ الـ ). بعض منتحت الطبع ٢٠١٤ارفوت، ببروكس و( المحاصيل التقليدية 2نتاج نفس الكمية

والغير مناسبة 2نتاج  ،مليون ھكتار ا2ضافية ربما كانت تتطلب من بعض ا�راضي الھامشية الھشة

كما كان سيتطلب من الغابات ا!ستوائية الغنية بالتنوع البيئي أن تزال تحرث، المحاصيل، أن 

  امية وبالتالي يتم تدمير التنوع البيئي .ساح الطريق �راضى زراعية في البلدان النف!

  المساھمة في التخفيف من حدة الفقر والجوع �

حتى اليوم، فإن زراعة القطن المعدل وراثياً في البلدان النامية مثل الصين، الھند، باكستان، 

يزيد  ار، وبوليفيا، وبوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا قد ساھمت بالفعل أسھاماً كبيراً في دخل مانمميا

ويمكن أن يتم تعزيز  .٢٠١٣صغار المزارعين ذوى الموارد المحدودة في عام  من مليون ١٦٫٥ عن

 – ٢٠١٤ذلك في خ'ل السنتين المتبقيتين في العقد الثاني لتسويق المحاصيل المعدلة وراثيا (

  ) وبصفة أساسية عن طريق زراعة القطن والذرة المعدلين وراثياً .٢٠١٥

  البيئية للزراعة الحد من البصمة �

أثرت الزراعة التقليدية إلى حد كبير على البيئة ويمكن استخدام التكنولوجيا الحيوية لتقليل 

: انخفاض كبير في استخدام المبيدات، . ويشمل التقدم في ذلك حتى ا�نالبصمة البيئية للزراعة

خ'ل حرث أقل أو عدم ، تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من فوريحوقود ا�الحفاظ على ال

، والحفاظ على التربة والرطوبة عن طريق تحسين ممارسات الزراعة باستخدام ثالحاجة إلى الحر

حد التراكمي لتقليل استخدام المبيدات في الفترة من النباتات متحملة لمبيدات الحشائش. يقدر 

% في  ٨٫٧ فراً مقدارهمليون كجم من المادة الفعالة بما يحقق و ٤٩٧بمقدار  ٢٠١٢وحتى  ١٩٩٦

% في ا�ثر البيئي المرتبط باستخدام ١٨٫٥استخدام المبيدات وھو ما يعادل خفضاً مقداره 

 .(EIQ)المبيدات التي تستخدم على ھذه المحاصيل والذي يقاس بمحاصيل قسمة التأثير البيئي 

ى التأثير ھو مقياس مركب يعتمد على العوامل المختلفة التي تساھم في صاف EIQويعتبر 

 ٣٦وحدة تساوى تخفيضاً قدره  ٢٠١٢فردى. كانت البيانات المقابلة لعام لمكون الفعال الالبيئي ل
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 EIQ% في ٢٣ر٦% من استخدام المبيدات) وانخفاضاً بمقدار ٨مليون كجم (ما يعادل وفراً مقداره

  ، تحت الطبع).٢٠١٤ارفوت، ب(بروكس و

 ٧٠ر كبير على حفظ وتوافر المياه عالمياً. يستخدم أكثر منزيادة كفاءة استخدام المياه لديھا تأثي

. من الواضح أن ھذه النسبة راعة حالياً على الصعيد العالميفي المائة من المياه العذبة في الز

 ٩ى % تقريباً وحتى تصل إل٣٠ليست مستدامة في المستقبل مع زيادة عدد السكان بنسبة 

تحمل من  درجة ذو ھجين ذرة اتول نبات� التجاري تسويقال. تم ٢٠٥٠مليارات نسمة بحلول عام 

في الو!يات المتحدة ا�مريكية ومن المتوقع تسويق أول نبات ذرة استوائي  ٢٠١٣الجفاف في عام

. من المتوقع أن يكون لصفة ٢٠١٧مل للجفاف في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام حمت

لزراعية ا�كثر استدامة في جميع أنحاء العالم، و!سيما في نظم التحمل الجفاف تأثير كبير على ا

  . شدة وانتشاراً عن الدول الصناعيةالبلدان النامية، حيث من المتوقع أن يكون الجفاف أكثر 

الحد من الغازات المسببة لJحتباس وتغير المناخ  راتخفيف حده اثالمساعدة في  �

  الحراري 

بيئة لھا مردودھا عند المحاصيل المعدلة وراثياً، والتي تساھم أن الشواغل الھامة والملحة حول ال

وتساعد في تخفيف آثار تغير المناخ مسببة ل'حتباس الحراري في الحد من انبعاثات الغازات ال

وذلك بطريقتين أساسيتين. ا�ولى ، تخفيض دائم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك من 

، وأيضاً عن طريق الحد من استخدام المبيدات الحشرية ا�حفوريالوقود خ'ل الحد من استخدام 

مليار كجم من انبعاثات  ٢٫١ در ھذا الوفر بما يقدر بـ، فقد قُ ٢٠١٢. وفى عام ومبيدات ا�عشاب

% مليون سيارة. ٩٤بعاد السيارات عن الطريق بما يوازى إثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 

طريق الحد من الحــرث (الحاجة إلى حرث أقل أو عدم الحاجة  وثانيا، تحقيق خفض إضافي عن

حرث نتيجة استخدام نباتات مقاومة لمبيدات ا�عشاب) وذلك ل�غذية وا�ع'ف وا�لياف الإلى 

مليار  ٢٤٫٦١ بما يوازى ٢٠١٢عن عام مما يؤدى إلى خفض إضافي في كربون التربة تكنوحيوية ال

. وبالتالي مليون سيارة عن الطريق لمدة عام ١٠٫٩ ما يعادل أبعادكجم من ثاني أكسيد الكربون أو 

التوفير الدائم وا2ضافي الناتج عن تنمية انبعاثات ثاني أكسيد  مجموع ، فإن٢٠١٢فإنه في عام 

 ١١٫٨ مليار كجم من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادل أبعاد ٢٦٫٧ الكربون كان يقدر بما قيمته

  ، تحت الطبع) . ٢٠١٤ق (بروكس ويارفوت ، مليون سيارة عن الطري

دة ونحن حوالتغير في درجات الحرارة أكثر انتشاراً وأكثر ، الفيضانات،الجفافصبح يمن المتوقع أن 

نواجه التحديات الجديدة المرتبطة بتغير المناخ، وبالتالي، فإنه سوف تكون ھناك حاجة ل�سراع 

وھجن يمكنھا أن تتكيف مع التغيرات السريعة في  في برامج تحسين المحاصيل !ستنباط أصناف

، بما التكنولوجيا الحيوية للمحاصيلالظروف المناخية. يمكن استخدام العديد من ا�دوات وتقنيات 

 (MAS)  ، علم الجينوم، ا!نتخاب بواسطة الواسمات الجزيئية، التشخيصفي ذلك زراعة ا�نسجة

التربية" والمساعدة  عملية ل جماعي لـ " ا2سراع فيالزنك، محاصيل التكنوحيوية، بشكاصابع 

في تخفيف آثار تغير المناخ. تساھم محاصيل التكنولوجيا الحيوية بالفعل في الحد من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون عن طريق إستيعاد الحاجة إلى حرث جزء كبير من ا�راضي المزروعة، 
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ثاني  حجزات وكذلك ريق الحد من الرش بالمبيدالمحافظة على التربة وخاصة الرطوبة، وعن ط

  .أكسيد الكربون

المحاور الخمسة أع'ه قد أثبتت بالفعل قدرة محاصيل التكنوحيوية في  مجموع وباختصار ، فإن

المساھمة في ا!ستدامة بطريقة كبيرة وفى التخفيف من التحديات الھائلة المرتبطة بتغير المناخ 

، شكل كبيريمكن لمحاصيل التكنوحيوية زيادة ا2نتاجية والدخل ب ھائلة.ال يةالمستقبل!ت اموا!حت

وبالتالي، فإنھا يمكن أن تكون بمثابة محرك النمو ا!قتصادي في المناطق الريفية والذي يمكن أن 

 يسھم في التخفيف من وطأة الفقر لصغار مزارعي العالم الذين يفتقرون إلى الموارد .

  ينكفاءة استخدام النيتروج

قدم فص'ً في الملخص التنفيذي لمحة عالمية حول استخدام ا�سمدة النيتروجينية وكفاءتھا. يُ 

مليار  ٥٠مليون طن من ا�سمدة النيتروجينية للمحاصيل بتكلفة سنوية قدرھا  ١٠٠يتم استخدام 

ب في دو!ر . أكثر من نصف ا�سمدة النيتروجينية التي يتم استخدامھا ! يمتصه النبات ويتسب

حدوث تلوث وبخاصة في المجارى المائية. يجرى حالياً استكشاف نھج التكنولوجيا الحيوية والنھج 

التقليدية لزيادة كفاءة استخدام النيتروجين. تشير بعض المؤشرات التي !زالت في مرحلة 

سنوات) أن تكنولوجيات جديدة يمكن أن تحد من استخدام نصف كمية ا�سمدة  ١٠ – ٥وسطيه (

  في ا2نتاجية . خسارةالتي يتم استخدامھا للمحاصيل حالياً دون أي 

  القواعد التنظيمية للتكنولوجيا الحيوية وتعليم المنتجات

!زال عدم وجود قواعد تنظيمية فعالة ذات تكلفة مناسبة ومستندة إلى العلم تمثل العائق 

لحه إلى وجود قواعد تنظيمية الرئيسي !عتماد محاصيل التكنولوجيا الحيوية. باتت الحاجة م

والتي باتت  ،وبخاصة بالنسبة للبلدان النامية الصغيرة والفقيرة مسئولة وصارمة ولكنھا غير مرھقة

تماماً بسبب التكلفة العالية للتطوير والحصول على موافقات لتسويق محاصيل  بعدة"مُ "

فورنيا، الو!يات المتحدة ا�مريكية في كالي ٢٠١٢نوفمبر  ٦من الجدير بالذكر أنه في والتكنوحيوية. 

بإلزام  مبادرةلمقترح الذي قدمته الدولة بعمل "والخاص با!لتماس ا ٣٧رفض الناخبون المقترح 

% ! وحصل استط'ع ٤٦ر٣% نعم و ٥٣ر٧تعليم الغذاء المعدل وراثياً " وكانت النتيجة النھائية 

نتيجة مماثلة إ! أن ھامش النتيجة كان على  ٢٠١٣للرأي مماثل في و!ية واشنطن في نوفمبر 

  %.٥٥% ورفض ٤٥أوسع في صالح رفض تعليم المنتجات المعدلة وراثياً حيث وافق 

  د محاصيل التكنوحيوية اعتمفاعليات إوضع 

) قد منحت ٢٧ - + دول ا!تحاد ا�وروبي ٣٥بلداً ( ٣٦فإن ما مجموعة  ٢٠١٣نوفمبر  ٣٠إعتباراً من 

تنظيمية لمحاصيل التكنولوحيوية !ستخدامھا كأغذية و/أو كأع'ف ال نعلي القواني موافقات

ما  ٣٦. منحت ھذه الب'د الـ ١٩٩٤زراعي منذ عام البيئي وال للتحرير وحصلت على موافقات

حدثاً لتعديل وراثي من قبل  ٣٣٦محصو!ً معد!ً وراثياً و  ٢٧موافقة تنظيمية لعدد  ٢ر٨٣٣مجموعة 

 ٥٩٩ل'ستخدام الغذائي (استخدام مباشر أو أغذية مجھزة)،  ١ر٣٢١ھا السلطات المختصة، من

 ،)١٩٨جاءت اليابان كأعلى بلد للحصول على الموافقات المعتمدة ( .ل�ط'ق في البيئة أو للزراعة
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 ،)١٣١، المكسيك ()١٤٦)، كندا (بدون ا�حداث المكدسة ١٦٥(تليھا الو!يات المتحدة ا�مريكية 

بما في ذلك  ٧١)، ودول ا!تحاد ا�وروبي (٨٣ونيوزلندا ( ،)٩٣واستراليا ( ،)١٠٣( وكوريا الجنوبية

)، ٦٥تايوان (، )٦٨( الفلبين ،الموافقات التي انتھت مدة ص'حيتھا أو التي تنتظر عملية التجديد)

من ا�حداث عدد حصلت الذرة على أكبر  ).٥٢وجنوب أفريقيا ( ،)٥٥)، الصين (٥٩كولومبيا (

بلداً). وكان الحدث الذي حظي  ٢٢حدثاُ في  ٤٩، يليه القطن (بلداً) ٢٧حدثاً في  ١٣٠دة (المعتم

 ٥١( GTS-40-3-2بأكبر قدر من عدد الموافقات ھو حدث فول الصويا المتحمل لمبيدات ا�عشاب 

يليھا حدث نبات الذرة المقاومة  )٢٧-دول ا!تحاد ا�وروبي  +بلداً  ٢٤موافقة في 

) وحدث الذرة المتحمل ٢٧-بلداً + دول ا!تحاد ا�وروبي ٢٣موافقة في  ٤٩(  MON810للحشرات

، حدث الذرة )٢٧-بلداً + دول ا!تحاد ا�وروبي ٢٢موافقة في  ٤٩( NK603لمبيدات ا�عشاب 

) ، حدث الذرة ٢٧ –بلداً + دول ا!تحاد ا�وروبي  ٢١موافقة في  ٤٥( BT11المقاوم للحشرات 

، حدث الذرة )٢٧ –اً + دول ا!تحاد ا�وروبي بلد ٢٠موافقة في  ٤٥( TC1507المقاوم للحشرات 

حدث  ،)٢٧-بلداً + دول ا!تحاد ا�وروبي  ١٩موافقة في  ٤١( GA21المتحمل لمبيدات الحشائش 

بلداً + دول ا!تحاد  ١٩موافقة في  ٣٧( A2704-12فول الصويا المتحمل لمبيدات الحشائش 

دولة + دول  ١٩موافقة في  ٣٦( MON89034الذرة المقاوم للحشرات  ) ، حدث٢٧ –ا�وروبي 

دولة +  ١٧موافقة في  ٣٦(  MON531)، حدث القطن المقاوم للحـشرات ٢٧- ا!تحاد ا�وروبي 

حدث الذرة المتحمل لمبيدات الحشائش والمقاوم للحشرات  ،)٢٧ –دول ا!تحاد ا�وروبي 

MONB88017 )وحدث القطن المقاوم ٢٧-ول ا2تحاد ا�وروبي دولة + د ١٩موافقة في  ٣٥ (

 ) .٢٧-دولة + دول ا!تحاد ا�وروبي  ١٥موافقة في  ٣٤( MON1445للحشرات 

  ٢٠١٣مليار في  ١٥٫٦~كانت قيمة البذور المعدلة وراثياً عالمياً 

. ٢٠١٣ام مليار دو!ر أمريكي في ع ١٥ر٦ كانت القيمة العالمية من بذور التكنولوجيا الحيوية وحدھا

بما  ة،جديد تكنوحيوية /صفهنباتلقيمة استنباط وتطوير والترخيص  ٢٠١١قدرت دراسة تمت في 

بلغت السوق العالمية  ،٢٠١٣وفي العام  .٢٠١٣مليون دو!ر أمريكي في عام  ١٣٥قيمته 

مليار دو!ر أمريكي (وذلك  ١٥٫٦ حوالي Cropnosisلمحاصيل التكنولوجيا الحيوية والتي قدرھا 

%من السوق العالمي لحماية ٢٢) ويمثل ھذا ٢٠١٢مليار دو!ر في عام  ١٤٫٦ صعوداً من

مليار دو!ر في  ٤٥% من حوالي ٣٥ ، و٢٠١٢مليار دو!ر في عام  ٧١٫٥ المحاصيل والتي بلغت 

سوق البذور العالمية. وبلغت القيمة التقديرية 2يراد المزرعة عالمياً "المنتج النھائي" (الحبوب 

عدلة وراثياً والمنتجات ا�خرى التي يتم حصادھا) بأكثر من عشر مرات أكبر من قيمة البذور في الم

  مجال التكنولوجيا الحيوية وحدھا.

آمن الغذاء أو  توفيرفي  لتكنولوجيا الحيويةلمساھمات اجائزة الغذاء العالمية  تقديرأثر 

  اWعJف واWلياف.

أولى المؤسسات الدولية التي تمنح 2نجازات ا�فراد في مجال  (WFP)تعتبر جائزة الغذاء العالمية 

التنمية البشرية من خ'ل تحسين نوعية وكمية أو استدامة المواد الغذائية في العالم. حصل 
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ث'ثة من علماء التكنولوجيا الحيوية والذين ساھموا بشكل  ٢٠١٣على جائزة الغذاء العالمية لعام

  المحاصيل . حسينندسة الوراثية لتتقنيات الھ إكتشافمستقل في 

، التكنوحيوية/ المعدلة وراثياً  مجاصيل نعكان مؤسس جائزة الغذاء العالمية والمدافع القوى 

قد أعرب عن وجھة نظره لمؤسسة  ١٩٧٠ورمان بورلوغ والحائز على جائزة نوبل للس'م عام ن

عادھا من الترشيح العالمي للحصول برنامج ا�غذية العالمي بأن التقانات الحيوية ! ينبغي استي

 ُيختير. وأعتبر أنه ينبغي لمحيط بالمحاصيل المعدلة وراثياً على جائزة الغذاء العالمية بسبب الجدل ا

مساھمته في ا�من مدي من خ'ل ينبغي أن يتم الحكم عليه و اساس مدي جدارتهعلى 

   الغذائي العالمي وفى تخفيف حدة الفقر .

إلى ث'ثة من رواد التقانات  ٢٠١٣قرار منح جائزة الغذاء العالمية عام  منوج ورلب يسر سوف كان

الحيوية والمعروفون دولياً والذين كانوا يعرفونه شخصياً ويكنون له كل احترام : مارك فان مونتجو، 

التكنولوجيا اله والذين قدموا إسھامات ھامة كل في مج ،وروبرت فرالى ،مارى ديل شيلتون

"أمكن لكل من الفائزين الث'ثة، كل بطريقته الفريدة، أنشاء علم لنقل الجينات  .محاصيللل الحيوية

كان بعينات. من ا�نواع ا�خرى إلى المحاصيل المستھدفة من خ'ل ا�جروباكتريم في أواخر الس

، أن البكتريا تحمل الب'زميد ١٩٧٤مارك فان مونتجو وزميله جيف شيل أول من أكتشف، في عام 

Ti ووظائفھا  تركيبھا). وقاموا بعمل دراسة شاملة على بالنبات نتاج ا�ورام2حفز مال (وھو الب'زميد

ديل شيلتون وفريقھا -لجينات ا�جنبية إلى النباتات. اكتشفت مارىل الثابتنقل الدى إلى ُيؤ الذي

 جينوم خلية ونقلھا إلىتحھيزھا م توالتي ي (T-DNA)ھذا الب'زميد  جزء منالبحثي أن ھناك 

جينوم النبات بدقة أكبر عن  ه يمكن معالجة. ساھم عملھا في أعطاء ا�دلة على أنصابةالم النبات

على التقدم الذي أحرزه  ما يحدث في التھجين التقليدى. بنيت أبحاث روبرت فرالى وفريقه البحثي

لتعبير عنه في ي تم اوالذ ،لبكتيريلجو وشيلتون. واستطاع الفريق عزل الجين المعلم وفان مونت

 للحشائش ةفول الصويا المتحمل اتنباتوأصبح ذلك ھو ا�ساس العلمي لتطوير  .الخ'يا النباتيـة

  ."راوند آب

الذي مھد  الوراثي للنبات التحولتقنيات في  ا!ساسأصبح العمل الذي قدمه الفائزون الث'ثة "

، محتمله للتباين ة للحشرات وا�مراض، مقاومأعلى عائداتلتطوير محاصيل معدلة وراثياً ذات 

الشديد في المناخ. ساھمت ھذه ا!نجازات مجتمعه إلى حد كبير في زيادة كمية وتوافر الغذاء، 

 لاً في مواجھة التحديات العالمية التي باتت تھدد العالم في أولئضروريويمكنھا أن تلعب دوراً 

ظروف من المناخ المتقلب  تحتبطريقة مستدامة والعشرين 2نتاج المزيد من الغذاء و الواحد القرن

  على نحو متزايد ".

تعتبر بمثابة منتدى عالمي فريد لتحقيق  ٢٠١٣ لعام من الجدير بالذكر إن جائزة الغذاء العالمية

وتشجيع النقاش المبنى على أسس علمية ولزيادة وعى كل من المجتمع العلمي والجمھور حول 

جھه ا�من الغذائي والمساھمات الحالية والمستقبلية والتي يمكن التحديات الھائلة التي توا

من المتوقع أن يبلغ عدد الذي للتكنولوجيا الحيوية أن تقدمھا للمساعدة في إطعام عالم الغد و

  . ٢٠٥٠مليار نسمه بحلول عام  ٩سكانه 
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ان  وھيدة واح نظر في وجھة ٢٠١٣عام ل الث'ثة اشترك الحاصلين على جائزة الغذاء العالمي

تكنوحيوية لھم اVولوية المعرفة والتواصل على الجمھور حول محاصيل ال مشاركة

وجھة النظر ذاتھا وقد بدأت أنشطة واسعة النطاق على الصعيد  ISAAA. وشاركت القصوي

. دأب ٢٠٠٠المعرفة مع الجمھور منذ أكثر من عشر سنوات وتحديداً في عام  مشاركةالعالمي ل

الوضع العالمي لتسويق محاصيل عن  السنويالملخص  ،ISAAAلـ ي المنشور الرئيس

والذي يقوم بإعداده على مدى السنوات السبع عشر  التكنوحيوية/المعدلة وراثياً 

، على نشر معظم ما تناقلته ا�خبار حول محاصيل الماضية الدكتور كJيف جيميس

 ISAAAرئيسية من الموجز المكثف لـ التكنولوجيا الحيوية على الصعيد العالمي. تصل الرسائل ال

في توقير  ISAAA بلداً أو لغة. وتحقق ٥٠مليار شخص في  ٣إلى عدد غير مسبوق يصل إلى 

صل إلي عدد كبير بشكل ملحوظ، ت، وبالتالي فإنھا المعرفة من خ'ل وسائل متعددة القنوات تبادل

 ISAAAات المجتمع. وتنظم كما تصل إلى مجموعة واسعة من المھتمين با�مر في مختلف طبق

ساھم في تبادل يي ذوال (KC)مراكز المعرفة العالمي أيضاً عدد من ا�نشطة من خ'ل 

موقعھا على شبكة ا!نترنت وھو فعال وسھل ا!ستخدام مع استخدام كافة بما في ذلك المعارف 

وكذلك النشرة المواد التعليمية/ التربوية، بما في ذلك أشرطة الفيديو والتصميم الجرافيك 

 ١٤٠توزع على المشتركين في محاصيل التكنوحيوية والتي  المعلومات عن ا�سبوعية لتحديث

تنظم سلسلة متواصلة من ورش العمل في البلدان النامية  ISAAA. وبا2ضافة إلى ذلك فان بلداً 

وغيرھا من  وذلك لتلبية ا!حتياجات المتعددة والمتغيرة لصانعي السياسات والھيئات التنظيمية

مثلھا مثل الحاصلين على جائزة  ISAAAؤمن المھتمين با�مر في مجال محاصيل التكنوحيوية. تُ 

لوجيا الحيوية تقبل محاصيل التكنوو فھم المعرفة ھو المفتاح لزيادة مشاركةالغذاء العالمية بأن 

  .واعتمادھا عالمياً 

ورلوج بطريقة فريدة ومھمة نحو زيادة وحوار ي ٢٠١٣وقد ساھمت جائزة الغذاء العالمية للعام 

التوافق من قبل المجتمع العلمي والجمھور حول القضايا الرئيسية التي تم مناقشتھا �كثر من 

عقد من الزمان أو ما يزيد . على سبيل المثال ، فقد كان ھناك تحول ملحوظ في مشاعر الرأي 

لى أسس علمية والتي تؤكد أن ا�غذية العام وزيادة معدل الثقة في عمليات التقييم القائمة ع

المشتقة من محاصيل التكنوحيوية ھي أغذية آمنة وأنھا تحقق زيادة في ا2نتاجية كما حققت 

 عدموبالمثل، التحول في الدعم الشعبي لفوائد بيئية بالنسبة لكل من المستھلكين والمنتجين. 

كانوا سيحكم لذھبي للم'يين، والذين ا�رز امن يعانون من سوء التغذية  الذين ا�طفالحرمان 

كما ذكرت حملة باتريك مور ا�خ'قية الناجحة "اسمحوا با�رز  ،عليھم بالعمى الدائم والموت

  الذھبي" والتي تھدف إلى دعم زراعة ا�رز الذھبي

  اtفاق المستقبلية :

ة الرئيسية في لمحاصيل التكنوحيويالثابت نمو مستوي ال، كما ھو متوقع، واصل ٢٠١٣في عام 

لتكنولوجيا الحيوية في البلدان النامية حيث تم ل البالغةالبلدان الصناعية والمحاصيل في ا�سواق 

٪، مما يترك مجا! ضئيلة أو ٩٠~ صل الي يوالذي الحفاظ على معد!ت اعتماد بمعدل ا�مثل 

في  حيويةحاصيل التكنولم في ا!سواق ا!قل نضجاً  عتمادمعدل الزيادة ل' معدومة للتوسع. وكان
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في عام زيادة ٪ ٣٠٠) والسودان (> ٢٠١٣في عام زيادة ٪ ٥٠البلدان النامية، مثل بوركينا فاسو (>

مثير زيادة للسنة الخامسة على التوالي، سجلت البرازيل  و، ٢٠١٣) قوية جدا في عام ٢٠١٣

و  ٢٠١٢٪ بين عامي ١٠نموا بنسبة معدل مليون ھكتار زيادة، أي ما يعادل  ٣٫٧ تمثل ل�عجاب

٢٠١٣.  

التكنولوجيا الحيوية، ھناك تفاؤل حذر بأن محاصيل التكنوحيوية، بما بفي ا�وساط العلمية المرتبطة 

بشكل متزايد من قبل  ھاداعتموف يتم االيتيمة، سوا�ساسية المحاصيل في ذلك كل من 

بھا ھائلة، بالنظر إلى أن المجتمع، و! سيما من جانب البلدان النامية، حيث مھمة إطعام شع

مليار نسمة بحلول مطلع  ١٠تجاوز يسكان العالم، معظمھم سيكون في الجنوب، وسوف الد اعدت

  . ! يمكننا إطعام عالم الغد مع تكنولوجيا أمس.٢١٠٠القرن في 

أن ا�رز ھو المحصول الغذائي ا�كثر أھمية في الصين، والذرة ھي المحصول ا�كثر من المعروف 

مليون ھكتار من الذرة في الصين من قبل ما يقدر بنحو  ٣٥زرع أكثر من يُ ية كعلف حيواني. وأھم

يكون المستفيدين المحتملين  ،أسرةفي كل  افراد ٤مليون أسرة زراعة الذرة (على أساس  ١٠٠

فات متصاص الفوسا!زيادة  كن الحيوانات منيتاز، التي تمافالذرة  ان مليون). وتفيد التقارير ٤٠٠~ 

، كما اصبحت وھي صفة جديدة ومھمة للتنمية –زيادة كفاءة إنتاج اللحوم وبالتالي تؤدي الي 

استيراد ا!كثر تكلفة من الذرة لمزيد من اللحوم وھو ما يتطلب  اً كستھ'االصين أكثر ازدھارا و 

 مليار ١٣) ولخنازيرل٪ من القطيع العالمي  ٥٠مليون خنزير (~  ٥٠٠تكلفة من الذرة. الصين لديھا 

الطلب على الكبيرة في لزيادة ل. نظرا اع'فا�خرى التي تحتاج إلى  طيوردجاج والبط والال من

يتم  اكمحصول علف، قد تكون أول مالمستخدمة الذرة التكنوحيوية، فإن  ،الذرة وارتفاع الواردات

ف والمواد �لياف وا�ع'لفضل الممع التسلسل الزمني ماشي تسويقھا من قبل الصين ويت

من كبار العلماء في الصين مجددا في ا�ونة ا�خيرة على  ٦٠مجموعة من أكثر من اكدت الغذائية. 

 فيختبار آمنة ا! إجراء ضمانحيوية للب'د والتزامھا بالتكنوا�ھمية ا!ستراتيجية لتسويق محاصيل 

في الصين في  تاز التكنوحيويةيافالذرة تم اعتماد الس'مة ا�حيائية ل . وقدتحريرھاالمنتجات قبل 

في آسيا، بما في ذلك إندونيسيا للذرة المنتجة ا�خرى بلدان بينما تجري ال. ٢٠٠٩نوفمبر  ٢٧

ويرجح (المقاومة لمبيدات الحشائش والحشرات)  HT / BTحقلية علي ذرة الـ  توفيتنام ، اختبار

 .٢٠١٥في المدى القريب ، وربما بحلول عام  ھاتسويق يتم أن

أن  جبمن المنتجات ا�خري المھمة للغاية �سيا الخاضعة للتنظيم، ھو ا�رز الذھبي الذي يو

في الفلبين. لقد اسندت  ٢٠١٦ام يكون على استعداد !ط'ق سراح للمزارعين بحلول ع

'ديش أيضا أولوية عالية لھذا المنتج. ويجري تطوير ا�رز الذھبي لمعالجة نقص فيتامين (أ) بنج

ورآي دائم. العمى بال ٥٠٠،٠٠٠با2ضافة الي إصابة مليون طفل سنويا  ٢٫٥~ الي موت  دييؤالذي 

ا�رز الذھبي ھو "جريمة ضد ا�طفال الذين يموتون من سوء التغذية من أن حرمان  مور باتريك

  ا�رز الذھبي.  ضرورة الحتمية بدون شك فإن ھناك من الناحية ا!خ'قية، فإنو -ا2نسانية" 

ادة إعتماد الذرة التكنوحيوية المتحملة للجفاف في ا�مريكتين ونقل ھذه التكنولوجيا إلى إن زي

بلدان مختارة في أفريقيا سوف يصبح مھماً، فض' عن اعتماد الفول مقاومة الفيروسات التي 
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. ومن المتوقع أن تصل معد!ت ٢٠١٥في البرازيل والمقرر تحريره في عام  EMBRAPAوضعتھا 

عالية الي مستويات  ٢٠١٣ة التي تم تحريرھا في عام دسول الصويا ذات الصفات المكفاعتماد 

  ي المدى.علفي البرازيل وبعض الدول المجاورة 

في أفريقيا ھناك ث'ث دول، جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والسودان يقومون بالفعل بتسويق 

التي تقوم حالياً  من الدول السبع ىمحاصيل التكنوحيوية بنجاح وا�مل ھو أن عددا من بلدان أخر

 في وقت مبكرضرورية لتسويقھا. المنتجات الوف ترقي سبا�ختبار الميداني لمحاصيل التكنوحيوية 

، والذرة القطن محاصيل التكنوحيوية المختبرة جيداً مثل على ا�رجح نضمتتس ذات صفات مرغوبة

عام والمقرر بتسويقھا بحلول  WEMAلجفاف ة لالمتحمل الذرةلموافقة الجھات الرقابية، و ھاعاخضإو

، ُيسمح بتداولھا المحاصيل اليتيمة مثل اللوبيا مقاومة للحشراتآحدي . ونأمل أيضا أن تكون ٢٠١٧

  في المدى القريب حتى يتمكن المزارعون من ا!ستفادة منھا في أقرب وقت ممكن.

بما في ذلك تصحيح قراءة ا�ساسية (حد العناصرآك في حين تعتبر محاصيل التكنولوجيا الحيوية 

 TALENs] و انظيمات اضابع الزنك لھضم ا!حماض النووية[ ZFNغير المعدلة وراثيا مثل ال الجينوم

لنسخ] لزيادة الدقة والسرعة) في برنامج مستجيبات انزيمات ھضم ا!حماض النووية المنشطة ل[

ا!نضمام إلى الممارسات بد من لذلك !المحاصيل، فھي ليست ح' سحريا .  تربية تحسين

ي للمحاصيل التكنولوجيا الحيوية كما ھ ھميتھاالزراعية الجيدة مثل التناوب وإدارة المقاومة �

أكثر  كانت أن المكاسب السنوية بالنسبة للمحاصيل التقليدية. أخيرا، من المھم أن ن'حظ مھمة

لمتوقع خ'ل السنوات القليلة القادمة. من اھو ، ھذا المستوي من ا!رتفاع، واستمرار تواضعاً 

تبني لمحاصيل المعد!ت ل) ٪ ٩٠> المثلى بالفعل (الوصول الي الزيادة ويرجع ذلك إلى 

مجا!  مجا! صغيراً او ! يترك التكنوحيوية الرئيسية في كل من البلدان الصناعية والنامية، مما يترك

سوف المحتملة المساحات ، فإن التكنوحيويةمحاصيل  علي لدولالمزيد من اوبموافقة للتوسع. 

مليون ھكتار) و خاصة  ٢٥ -(مثل قصب السكر ة الزراعية المساحتزداد للمحاصيل متوسطة 

مليون ھكتار).  ٢١٧ - مليون ھكتار، والقمح  ١٦٣ - (مثل ا�رز مساحة  كبرا�بالنسبة للمحاصيل 

القطاعين العام  من ك'ل نتجاتع الممجموفي مع الزيادة النمو  مساحة كما سيتم تسھيل زيادة

 .يهتزايد سمات الجودة لتحسين الصحة و الرفاھبوالخاص وسوف تتميز ا�حداث 

 لـمنظمة ا مؤسسيأسطورة نورمان بورلوغ الحاصل علي نوبل للسJم، راعي 

ISAAA   

كرة ومن المناسب 2غ'ق ھذا الفصل حول "ا�فاق المستقبلية" للمحاصيل التكنوحيوية مع تذ

، الراحل نورمان بورلوغ، على ١٩٧٠بمشورة الحائز علي جائزة نوبل للس'م في اواخر عام 

مارس عام  ٢٥محاصيل التكنوحيوية/المعدلة وراثياً وسيتم تكريمه في الذكرى المئوية لمي'د يوم 

. نورمان بورلوغ، الذي أنقذ مليار شخص من الجوع، وحصل على جائزة نوبل للس'م في ٢٠١٤

على التخفيف من وطأة الجوع. كان بورلوغ الذي طوره أثر تكنولوجيا القمح شبه القزم تل ١٩٧٠ام ع

التكنوحيوية / المعدلة وراثيا، �نه كان يعرف محاصيل أيضا أعظم داعية للتكنولوجيا الحيوية و

قدمھا  التيرؤية استرشادية  ما يلي ھووالغد.  فيبالغة في إطعام العالم الأھميتھا الحاسمة و
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ھو صحيح اليوم كما كان في عام  -  ٢٠٠٥نورمان بورلوغ على محاصيل معدلة وراثيا في عام 

٢٠٠٥.  

 

العقد الماضي، ونحن نشھد نجاح التكنولوجيا الحيوية النباتية. ھذه  ار"على مد

مع الحد  عائداتمن خJل زيادة الالتكنولوجيا تساعد المزارعين في جميع أنحاء العالم 

ام المبيدات الحشرية وتآكل التربة. وقد ثبت فوائد وسJمة التكنولوجيا من استخد

أكثر من نصف سكان العالم. ما  بھا الحيوية على مدى العقد الماضي في البلدان التي

ليس لديھم خيار سوى  بھا زال المزارعينيتلك البلدان التي V بقادة جرأه النحتاجه ھو 

عالية. وتساعد الثورة الخضراء، واtن التكنولوجيا استخدام اWساليب القديمة وأقل ف

تلبية الطلب على ا|نتاج الغذائي، مع الحفاظ على بيئتنا ل�جيال  في الحيوية النباتية

  القادمة ".
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