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   ؛٢٠١٣ختاروا زراعة محاصيل التكنوحيوية في عام إ اً بلد ٢٧مانية عشر مليون مزارع في ث

  مليون ھكتار ٥بنسبة  اً المزروعة عالمي ةزيادة المساح

تطورات المستقبلية التمھيداً لمزيد من لذرة التكنوحيوية المتحملة للجفاف في الو�يات المتحدة؛ ا ةبدأ زراع
 تكنولوجيا تحمل الجفاف في جميع أنحاء العالمل

  

 ھا) اليوم تقريرISAAA( الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعيةأصدرت   —) ٢٠١٤فبراير  ١٣( بكين
 ، مما يعكس٢٠١٣في عام محاصيل التكنوحيوية  ةعازر إعتمدوا قد بلداً  ٢٧من   مليون مزارع ١٨أكثر  الي ان فيدالذي ي

. ٢٠١٣في عام محصول التكنوحيوية من المساحة العالمية المزروعة ب ث;ثة في المئة ما يوازي خمسة م;يين أو زيادة قدرھا
في الو�يات وذلك  مرة علي نطاق تجاري ?ولزراعة الذرة المعدلة وراثياً لتحمل للجفاف  ٢٠١٣عام ويصادف ايضاً 

  .ا?مريكية المتحدة

 مليون ١٧٥ من أكثر إلىاتصل  ١٩٩٦ عام في ھكتار مليون ١٫٧ من التكنوحيوية محاصيلإرتفعت المساحة المزروعة ب وقد
 ١٠٠ من أكثر الزيادة التي تم رصدھا إليفقد بلغت  ،وصلت إلي ثمانية عشر عاماً التي  الفترة ھذه خ7ل. ٢٠١٣ عام في ھكتار
ريادتھا لزراعة  المتحدة الوKيات واصلت. جارياً ت التكنوحيوية المحاصيلفي مساحة اHراضي المزروعة ب زيادة ضعف

 المزروعة بمحاصيل التكنوحيويةالمساحة  إجمالي من% ٤٠ ما يوازي أو ھكتارمليون  ٧٠٫١بزراعة  التكنوحيوية محاصيل
  .اً عالمي

 %١٥٠ ما يوازي أو ھكتار مليار ١٫٦إلي  اTن حتى العالم أنحاء جميع في التكنوحيوية محاصيلوصلت المساحة المتراكمة ل"
 والذي اضاف ان ،ISAAA لـ  الفخري والرئيس ومؤسس التقرير كاتب جيمس، ك7يف وقال ،"للصين جماليةاU مساحةال من
وھو امر  ھكتار، مليون من أكثر زرعت قد ٢٠١٣ عام خ7ل التكنوحيوية محاصيل زراعةفي  اHوائل العشر البلدان من كل"

 ."المستقبل في للنمو واسعةيوفر اسساً 

ھم  وراثياً  معدلة محاصيلال زراعةوالذين قد تبنوا  مزارع مليون ١٦٫٥ ما يوازي او المئة في ٩٠ من أكثر فإن للتقرير، ووفقا
 الصناعية البلدان من ثمانية التكنوحيوية، محاصيل ةعازر التي تبنت وقد تضمنت الدول .الموارد المزارعين فقيري راصغ من
 محاصيلب اتھكتارال قد زرعت مساحة أكبر من الناميةفإن الدول  ،علي التوالي الثانية للسنةو. النامية البلدانتسعة عشر من و

وذلك بعد ما  العالم حول مخاطرذين ھم سادة تجنب الال المزارعين من م7يين ثقةمما يعكس  صناعية،ال دولال نع التكنوحيوية
شيرالقرير إلي ان نسبة المزارعين الذين استمروا في زراعة محاصيل التكنوحيوية عاماً ي ماك. المحاصيل ھذهل فوائدشھدوه من 

 . % ١٠٠بعد اTخر منذ زراعتھا Hول مرة تصل إلي حوالي 

   لجفافا جديدين بصفة تحمل محصولين

إذا ما وضعنا في اHعتبار أھمية الجفاف بالنسبة Uنتاج المحاصيل والتي إزادت حدتھا بسبب تغير المناخ فقد بات تطوير صفة 
 حوالي للجفاف المعرض الذرة حزام في مزارع ٢٠٠٠ حوالي زرعت المتحدة، الوKيات فيتحمل الجفاف مطلباً ملحاً. 

 في السكان عدد حيث من دولة رابع إندونيسيا، فإن أيضا،. الذرة لجفافتحما ال تكنوحيوينبات ذرة  أول من ھكتار ٥٠ر٠٠٠
 صنف أولوھو ( العالم علي مستوي الجفاف تحملل معدل وراثياً  سكر قصب اول نبات زراعةإعتمدت  و قد طورت العالم،
  .٢٠١٤ عام في لزراعةا بغرض تسويقهكنا تعتزم  ،)العالمي الصعيد على عتمادهإ يتم تكنوحيوية السكر قصب

  تصال :برجاء اK اتعلوملمزيد من الم

  تمارا ويب

٧١٣- ٥١٣-٩٥١٤  

tamara.webb@fleishman.com 
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 وزيادةالمائية  الموارد نقص يواجھون الذين الفقراء للمزارعينوارد لمة مكانتھا كأداة عالميتؤكد محاصيل التكنوحيوية علي "
 قال ،"التكنولوجيا لھذه الحاجةيستمر في توسيع  سوف المناخ تغير آثاركما ان  ،اTفاتإجھاد اUصابة بو الحشائش زحف
  .جيمس

من  المياهغستخدام  كفاءةلي عا الذرة مشروع خ7ل من فريقياH للجفاف متحملةإنتاج ذرة تكنوحيوية  تكنولوجياب تبرعتم ال وقد
 من بتمويل باسف، وشركة مونسانتو شركةممثلين في  الخاص/  العام القطاعين بين شراكة وھو ،)WEMA( أفريقيااجل 
 ومؤسسة المكسيك في) سيميت( والقمح لذرةا تحسينل الدولي مركزال خ7ل من تنفيذھاالذي يتم و  وبوفيه يتسج ستيمؤس

. ٢٠١٧ عاما بحلول المنتظر زراعة الذرة المتحملة للجثاث في إفريقي ومن). AATF( يكينيا اHفريقية الزراعية التكنولوجيا
 من فارقةاH من مليون ٣٠٠ عليه  عتمدي يذالو أفريقيا في الذرة Uنتاج اHكبر العائق ھو يعد الجفافالجدير بالذكر ان ومن 
  .البقاء أجل

   الصين في يةحيوالتكنو محاصيل وفرص حالة

زراعة القطن التكنوحيوي مع و .العالم في بالسكان اكتظاظا اHكثر البلد نسمة، مليار ١٫٣ سكانھا عدد يبلغ التيو الصين،تعتبر 
 دوKراً  مليار ٢٫٢ فيما دوKر، مليار ١٥ من أكثر قيمتھا تبلغ اقتصادية منافع ولدت ،٢٠١٢ و ١٩٩٦ عامي بين في الصين

 استخدامض وذلك بتخفي الصين، في والبيئة للمزارعين ھامة فوائد أيضا حيويةالتكنو محاصيل قدمت ماك .الماضي العام خ7ل
  .الحيوية التكنولوجيا القطن استخدام ندع أكثر أو المئة في ٥٠ نسبته بلغت ، حيثالحشرات مبيدات

وذلك  حيويةالتكنو الذرة من تستفيد أن ھا ايضاً يمكن كما القطن، ل~لياف الحيوية وجياالتكنول فوائد بالفعل الصينإختبرت  لقد"
 من أيضا تستفيد أن يمكن الصين. "جيمس قال ،"لحيواناتل ستخدام كعلفاK ضغرب الحبوب إنتاج وتحسين زيادة خ7ل من

  ."آسيا يف اHساسي الغذائية لوصالمحھو و ،حيويالتكنوتسويق محاصيل اHرز  على الموافقة

 الحيوية، جياالتكنولو مجال في الرئيسية المحاصيل من عدد ليع لموافقةل الطريق مھدتُ ربما  الصين بان المراقبين بعضتكھن 
 اHرز تين منصفعلي  أيضا الموافقة تمت عندما ،٢٠٠٩ عام في اHحيائية الس7مةمن  اً يصخرت تلقت قد التي الذرة -فيتاز مثل

 اKعتمادفي  دواجن مليار ١٣و الصين في زيرخن مليون ٥٠٠ على لحفاظل اHع7ف على الب7د طلبتسبب و. حيويالتكنو
  .يتم زراعتھا سنوياً  الذرة من ھكتار مليون ٣٥ ما يتم حصاده من Kستكمالوذلك  المستوردة، الذرة على متزايد بشكل

   النامية البلدان في المنزرعةمساحة ال زيادة

 اآسيودول أمريكا ال7تينية  المزارعون في زرعحيث . التوسع في النامية البلدان فيزيادة في المساحة المنزرعة ال تستمرا
 نع المئة في اثنينوذلك بصعود مقداره ( اً العالمي حيويالتكنو محصولب مساحة الزروعةال من المئة في ٥٤ مجتمعة اأفريقيو
 ھكتارمليون  ١٤الي  ٧إرتفعت من نحو  والنامية الصناعية الدول رعھازالتي ت المساحة بين الفجوة فأن وبالتالي ،)٢٠١٢ عامال

  .التوالي على ،٢٠١٣ و ٢٠١٢ عامي بين وذلك

 ٢٠ جماعي بشكل زرعت وآسيا المئة، في ٤١ ما يوازي أو ھكتار مليون ٧٠ مجتمعة المزروعة الجنوبية أمريكازرعت 
 في اثنينوازي ما ي أو فدان م7يين ٣ عن قلي7يزيد مجتمعة ما  أفريقيادول  بينما كان نصيب المئة، في ١١ أو ھكتار مليون
  اً عالمي يةحيوالتكنومنزرعة بمحاصيل مساحة اKراضي ال من المئة

 عام فيقمة ال إلىصعوداً ليصل  النامية دولال فيكبري ال واHسواق الصناعيةي الدول مؤشر المساحة المنزرعة ف واصل"
 اضافو ،"للتوسع بسيطاً  مجاK يترك مما أكثر، أو المئة في ٩٠ بنسبة تصل الي مستدامة معدKت اعتماد تم حيث ٢٠١٣
زيادة في المساحة  جلتس التيو البرازيل،احدة من الدول النامية، و الماضي، العام وخ7لقادت مؤشرات الصعود . "جيمس

 إجمالي إلى ليصل المئة في ١٠ دة قدرھاما يوازي زيا أو ھكتار مليون ٣٫٧المزروعة بمحاصيل التكنوخيوية لتصل الي 
 تھاقياد البرازيل وستواصل - النامية البلدان في النمو معدل يستمر أن المتوقع من فإنه المقبل، العام وفي. ھكتار مليون ٤٠٫٣

  ". يكيةمراH المتحدة الوKيات مع الفجوة غ7قUلسعيھا الدءوب  لطريق،ل
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 سبيل علىو. الخاص/  عامقطاع الال شراكات لىإ النامية ولدال فيالذي تحفف  النجاح يعزى أن اHحيان من كثير في يمكن
اTن  وھو حشائشال مبيدات تحملل الصويا فولطورت واعتمدت نبات  قد ،BASF كةشر مع بالتعاونو البرازيل، فإن المثال،
 الذي الفخر غرست الشراكات ھذه مثل. المنتج تسويقو لتطويرمطلوبة ال الخطواتكافة  بنجاح أكملحيث انه قد  لتسويق،لُمعد 
  .للنجاح ال7زمة لحوافزا يدعمو الثقة يولد

صنف من الفول المقاوم  ،خالصة وطنية موارد باستخدام و البرازيل، في EMBRAPA ةكشرت ايضاُ رطوكما 
يعتبر ايضاً  والذي للفيروس، مقاومة حبوب من موافقة وحققت وضعت وقد  هزراعتزمة لوحصلت علي الموافقات ال7للفيروس
 .اKستدامة لتحقيق مھمة مساھمة

   حيويةالتكنو محاصيل لزراعة اتالموافق حصول غلي ال جمود كسر

لك ذأظھرت بو ،ھاوتسويق ھاتطويرو الحيوية التكنولوجيا بحوث في قدما المضي ىف النامية البلدان استمرار الى التقرير اشار
. الحيوية التكنولوجيابإستخدام تقنيات  جديدة ذات صفات ليمحص على اتموافق حصول عليلل السياسية اUرادة قوة على

  : يلي ما ٢٠١٣ عام في ھاحصول عليي تم الالت الموافقات تضمنت 

الذي تم تطويره من خ7ل و ،(Eggplant) حيويةالتكنو الباذنجانالتكنوحيوية،  ھامحاصيلي باكورة عل 7ديشجبن وافق •
 للبلدان بالنسبة به حتذىيُ  نموذجاً تُعد  7ديشجبنفإن وبذلك . Mahyco ھندية، شركة مع والخاص العام القطاعينشراكة بين 
. والفلبين الھند من كل في حيويةالتكنو الباذنجان لتسويق اتالموافق عملية في لجمودل اً كسرھذا ويعد  – والفقيرة الصغيرة
 . حيويةالتكنو سوالبطاط الذھبي اHرز على اتالموافقللحصول علي  أيضاً  بنغ7ديش تسعى

 عام يف لزراعة خطط وجود مع الغذائي،بغرض اKستخدام  لجفافلمتحمل ال السكر قصبعة علي زرا إندونيسيا وافقت •
٢٠١٤ . 

  .حيويةالتكنو الذرة زراعة بنما وافقت •

 قبل من اعتمادھا زيادة مع جنب إلى جنبا حيويةتكنوالمستخدمة في إنتاج محاصيل ال تقنيات في المستمرة التطوراتتعتبر 
ضمنت ت. اً عالمي حيويةالتكنو اعتماد محاصيل مستقبل التي تشكل الھامة العوامل من منھم، والفقراء المزارعين صغار

 : يلي ما ٢٠١٣ عامفي  التكنوحيوية  محاصيلالإنتاج مجال  في جوھريةال طوراتالت

 بالمئة ٥٠بنسبة  حيويالتكنومن مساحة اKراضي المزروعة بالقطن  والسودان فاسو بوركينا كل من زادت أفريقيا، في •
 حيويةالتكنو محاصيل مجال في ميدانية اً تجارب يجرت إضافيةة إفريقي دول ةسبع فإن أيضا،و. التوالي على المئة، في ٣٠٠و

 . وأوغندا اونيجيري ماKوي كينيا، غانا، مصر، الكاميرون،: البلدان ھذه وتشمل. التسويق على الموافقةتسبق  كخطوة

  .الذھبي اHرزبالخاصة  الميدانية التجارب من اKنتھاء من الفلبيناربت ق •

 أمام رئيسية عقبةالغياب نظم توجيھية فعالة ومناسبة، قائمة علي أسس علمية، وم7ئمة من حيث الوقت في ان تكون ھي  ستمرإ
  ).العالم أنحاء وجميع( أفريقيا في محاصيل التكنوحيوية اعتماد

  ا0وروبي ا/تحاد في الحيوية التكنولوجيا محاصيل حالة

 عامي بين المئة في ١٥نسبة ب) EU( اHوروبي اKتحاد دول فيالمساحة المتواضحة والمزروعة بمحاصيل التكنوحيوية زادت 
قدره  وذلك بإرتفاع  حيوية،التكنو الذرة من ھكتار ١٤٨٠١٣ اHوروبي اKتحادمن دول  دول خمسةزرعت . ٢٠١٣ و ٢٠١٢

زذلك  حيوية،التكنو الذرة من ھكتار ١٣٦٩٦٢بزراعتھا  اHوروبي ل7تحاددول  اسبانيا قادو. ٢٠١٢ عامال عن ھكتار ١٨٩٤٢
 البرتغال كل منزرعت  .٢٠١٢في  تھازرعتي المساحة ال نفس رومانيا حافظت. ٢٠١٢ امععن ال المئة في ١٨دره بإرتفاع ق
التي  مرھقةال جراءاتاU إلى التقرير هھو ما يرجحو ،٢٠١٢ العام نع حيويةالتكنو الذرة من أقل مساحة وسلوفاكيا والتشيك
  .لمزارعينمن ا اHوروبي اKتحاد يتطلبھا 

  والبيئة وا/ستدامة الغذائي، ا0منخدم ت الحيوية التكنولوجيا محاصيل
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 وزيادة اUنتاج تكاليف خفض: خ7ل من وذلك ،٢٠١٢ و ١٩٩٦ عامي بينما  إيجابية مساھمات حيويةالتكنو محاصيلساھمت 
إستبعاد  خ7ل من بيئية فوائد أمريكي؛ دوKر مليار ١١٧ تصل قيمتھا التقديرية الي )طنمليون  ٣٧٧حوالي ب تقدر( اUنتاجية
 عام في كجم مليار ٢٧جوالي ب CO2 ثاني اكسيد الكربون إنبعاث خفض المبيدات؛ من كجم مليون ٤٩٧ إستخدام إلى الحاجة
 منوذلك  البيولوجي التنوع على المحافظة ؛)واحدة سنة لمدة الطريق نع ةسيار مليون ١٢ إبعاد يعادل ما أي( وحده ٢٠١٢
 رالفق حدة من التخفيف ،٢٠١٢-١٩٩٦ الفترة خ7للتصبح ارضاً زراعية،  اHراضي من ھكتار مليون ١٢٣ توفير خ7ل

  .نسمة مليون ٦٥ من أكثربمجموع إجمالي يصل الي  ، ھمأسرو المزارعين صغار من مليون ١٦٫٥ـل

  اما0رق خ9ل من

 ھكتار،لون م ٧٠٫١ل زراعة محاصيل التكنوحيوية وذلك بزراعتھا كونھا البلد الرائد في مجا المتحدة الوKيات واصلت •
 . المحاصيل جميع من المائة في ٩٠ تصل الي اعتمادوبنسبة 

 من أكثر حيويةالتكنوتھا للمساحة المنزرعة بمحاصيل زيادبو التوالي، على الخامس عاملل الثانية المرتبةجاءت البرازيل في  •
 . ٢٠١٢ عامال نع المئة في ١٠ ما يوازي أو ھكتار مليون ٣٫٧الي لتصل  – آخر بلد أي

 . ھكتارمليون  ٢٤٫٤بزراعتھا  الثالث المركزب اHرجنتين تاحتفظ •

 القطن من ھكتار مليون ١١ذلك بزراعتھا و ،٢٠١٢ام عي ف ، والذي كان من نصيب كندامركز الرابعال الھندإحتلت  •
 . المئة في ٩٥ يصل الي اعتماد بمعدلو ،حيويبالتكنو

 على حافظالمع  ولكن الكانوKب المزروعة المساحاتمع خفض  ھكتار مليون ١٠٫٨بزراعتھا  الخامس المركز في كنداجاءت  •
  .المئة في ٩٦ يصل الي عالِ  إعتماد معدل

 .  www.isaaa.org زيارة الموقه اKلكتروني بزيارة التنفيذي، الملخص حصول عليلل أو المعلومات من لمزيد

  

 : ISAAA حول

 إلى تھدف المراكز من دولية شبكةديھا ل للربح ھي منظمة غير ھادفة ،(ISAAA) الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية
 الرئيس جيمس، ك7يف. التطبيقاتو حيويةالتكنومحاصيل  حول المعرفة تبادل طريق عن والفقر الجوع وطأة من التخفيف في المساھمة
 وأفريقيا، ال7تينية وأمريكا آسيا في النامية البلدان في الماضية ٣٠ ـال السنوات مدى على عمل أو/ و عاش ،ISAAA ومؤسس الفخري

  .العالمي الغذائي اHمنو حيويةالتكنومحاصيل  على التركيز عم الزراعية والتنمية العلمي ثالبحب متعلقة لقضايا جھوده كريسو


