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  تنفيذيملخص 

  ٤٩ملخص 

 عدلة التكنولوجيا الحيوية/ المبالمحاصيل المنتجة الوضع العالمي لتسويق 

  ٢٠١٤وراثياً لعام 

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

  بالتعاون مع 

   EBICمصر  –جيا الحيوية مركز معلومات التكنولو

  

  علي جائزة نوبل للس-م ، ئزالحا جنورمان بورلوح ورمھداة الي 

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

٢٠١٤ – ٤٩رقم   
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  المؤلف: اتم&حظ

بالمثل لتحت إلى أقرب مليون وعالمياً يل التكنوحيوية لھكتارات المزروعة بالمحاصم�يين ا عوتم تقريب مجم
قد في بعض الحا?ت فإنه >، وبالتالي  و < ع�مات الـ ھكتار ، باستخدام كل من ١٠٠¸٠٠٠الي اقرب المجاميع 

، المجاميع، والنسبة المئوية رقامبعض ا? ، وقد يكون ھناك فروق طفيفة في تقديرغير معنوي يؤدي ھذا إلى تقريب
٪ بسبب التقريب. من المھم أيضا أن ن�حظ أن البلدان في نصف الكرة الجنوبي ١٠٠ف دائما إلى اي ? تضالت
مزروعة في  ذكورة ھنا تمثل محاصي�ً مالمحاصيل الة. �ديمحاصيلھم في الربع اXخير من السنة المي حصدوني

المتحصل عليھا في  لمثال، فإن المعلوماتوعلى سبيل ا .بالفعل تم حصدھا قد السنة المذكورة وليس بالضروري انه
المزروعة عادة في الربع  مساحاتلل يواي ھجل وأستراليا وجنوب أفريقيا وأورورجنتين والبرازيل[ ٢٠١٤ عام

وجد أكثر يبعض الدول مثل الفلبين  ، و في ٢٠١٥تحصد في الربع اXول من عام لھذا فانھا و ٢٠١٤اXخير من عام 
نصف الكرة الجنوبي، مثل البرازيل واXرجنتين  نجد انه بالنسبة الدول التي تقع فيھذا، لعام. ومن موسم واحد في ال

التوقعات، وبالتالي فھي دائما عرضة للتغيير بسبب الطقس، وقد تزيد أو تنقص من التقديرات تأتي وجنوب أفريقيا 
 ةذرة الشتويفإن ال بالنسبة للبرازيل .موجزالھذا في وقت طبع المزروعة الفعلية قبل نھاية موسم الزراعة مساحات ال

، ٢٠١٥شھري يناير وفبراير عام وبكثافة أكثر خ�ل  ٢٠١٤ في ا?سبوع ا?خير من شھر ديسمبر ةعوالمزر
 ھيئة .تاريخ اXول من زراعة المحاصيل لتحديد العامال ذوالذي يستخدم منفي الموجز  ٢٠١٤صنف كمحصول لعام ت

تقديرات حساب مؤسسات القطاع العام والخاص. يتم مدعمة من ير ھادفة للربح، ھي منظمة غ ISAAA الـ
مرة واحدة، بغض النظر عن  ISAAAالمنشورة في مطبوعات الـ  محاصيل التكنوحيوية العة بوالمساحات المزر

 قرير ھيدرجة في التمحاصيل التكنوحيوية المال مساحاتاXھم من ذلك، كل  مدرجة في المحاصيل.العدد الصفات 
محاصيل ال من رسمية من أيال، و? تشمل المزروعات غير بالفعلزرعت  التيللمنتجات المعتمدة رسميا و

، وتوفير  ، وكانت تقديرات الفوائد ا?قتصادية واnنتاجيةطبعفي الوقت الذي ذھب ھذا موجز لل .التكنوحيوية
)؛ تحت الطبع، ٢٠١٥(بروكس وبارفوت، عام  ٢٠١٣-١٩٩٦مؤقتة للفترة كانت الكربون عن اXراضي، والبيانات 

عن على تفاصيل ط�ع يمكن اn). ٢٠١٤(بروكس وبارفوت،  ٢٠١٣-١٩٩٦ـلل اتالمبيد عن بياناتكذلك الو
  الكامل.٤٩في الموجز التنفيذي في  ملخص المراجع المدرجة 
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  تنفيذيص ـملخ

  

  ٤٩ملخص 

وراثياً  عدلةجيا الحيوية/ المالتكنولوبالمحاصيل المنتجة الوضع العالمي لتسويق 
  ٢٠١٤لعام 

  

  -يف جيمسكإعداد : 

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

  بالتعاون مع 

   EBICمصر  –مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 

  

  

  نوبل للس-م ، علي جائزة ئزالحا جنورمان بورلو حورمھداة الي 

   مارس ٢٥، في الذكرى المئوية لمي-ده، ISAAAمؤسس وراعي ھيئة الـ 
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  تنفيذيملخص 
  وراثياً  عدلةالتكنولوجيا الحيوية/المبالمحاصيل المنتجة الوضع العالمي لتسويق 

  
  جدول المحتويات

  رقم الصفحة  محتوياتال

  ٢  مقدمة

عشر  سعاتوللعام ال ٢٠١٤زيادة المساحة المزروعة بمحاصيل التكنوحيوية في عام  
  ھاتسويقبدء  ذعلى التوالي من

٢  

  ٢  في العالم اعتماداً  تقنيات المحاصيل محاصيل التكنوحيوية ھي أسرعال 

نشرت ة دراس ١٤٧ن ع دقيق ناتجي عالمي جديد وعيجمتحليل ت ، ٢٠١٤شھد عام  
فوائد ال تالماضية، وأكد عشرينالمحاصيل التكنوحيوية على مدى السنوات ال عن

  )٢٠١٤-١٩٩٥(التكنوحيوية محاصيل ال أشأتھا الكبيرة والمتعددة التي

٢  

علي  تجنب المخاطر،سادة  ھم الذينالمزارعين، و رار وصغاالمKيين من كبقرر 
 فإن إعتماد أن العائد من زراعة محاصيل التكنوحيوية مرتفع، وبالتاليمستوي العالم 

المحك  واستثماراتھم ھمن جيد الد ائعال إن٪؛ ١٠٠الي  تھا يكاد يصلر زراعاكرت
  .تقنيةمطالب المزارعين عند الحكم على أداء أي واZجابة علي حاسم التطبيقي ال

٤  

  ٤  .٢٠١٤محاصيل التكنوحيوية في عام البلداً تزرع  ٢٨ 

 تجاريالتداول الو توافق _ول مرة على زراعة ، احد الدول الصغيرة والفقيرة،بنجKديش 
فيتنام . بينما تتجة ٢٠١٤في وقت قياسي في عام  Btن المقاوم للحشرات لباذنجال

، ليصل مجموع الدول ٢٠١٥ل تكنوحيوي في عام ونحو زراعة اول محصواندونيسيا 
  آسيا.دول في  ٩التكنوحيوية الي 

٤  

  ٧  ا_مريكية لجفاف في الوeيات المتحدةلة ملمتحالالذرة التكنوحيوية زراعة زيادة اعتماد  

مجموعة مختارة من  التداول التجاريواeعتزام علي  علي إعتماد ةوافقالم مؤخراتم  
من  ينتاثن ذاشمل ھي. اوما بعدھ ٢٠١٥محاصيل التكنوحيوية "الجديدة" في عام ال

  الباذنجان.و سالغذائية ا_ساسية الجديدة، البطاط نتجاتالم

٧  

صغار % منھم من ٩٠ –نوحيوية محاصيل التكالمليون مزارع يستفيدون من زراعة  ١٨ 
  وى الموارد الفقيرة.ذالمزارعين 

١٠  

 ما زرعتهتكنوحيوية أكثر م لبلدان النامية تزرع محاصيKً ا :ة على التواليلثللسنة الثا 
  . ٢٠١٤عام  الدول الصناعية في

١١  

  ١١   مزروعاً .اً ھكتار ١٨١% من إجمالى ٢٨احتلت الصفات المكدسه 

محاصيل التكنوحيوية فى القارات الفى زراعة  الرائدة خمس ا_ولىامية النالدول ال
البرازيل وا_رجنتين فى امريكا الKتينية والھند والصين فى  من الجنوب: ھي دول الثKث

% من محاصيل التكنوحيوية ٤٧زرعت ھذه الدول  ،ريقيا فى قارة أفريقيافآسيا، وجنوب أ
   . % من سكان العالم٤١وازى ھذه الدول ما ي تعداد مثليفى العالم و

١٢  
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د من مساحتھا المزروعة السنوية يزوت، تحتفظ بدورھا الرائد ا_مريكية الوeيات المتحدة 
عن تلك التي تم زراعتھا في البرازيل، والتي سجلت بدورھا اعلي زيادة  ٢٠١٤في عام 

  سنوية عن اي دولة اخري خKل اeعوام الخمس الماضية

١٢  

لمساحة بالنسبة ل ا_مريكية في المرتبة الثانية بعد الوeيات المتحدةمر تستالبرازيل 
   .تكنوحيويةالمحاصيل البعة والمزر

١٣  

في المساحة  عة من محاصيل التكنوحيوية بينما تنخفضوزيد المساحة المزرتكندا  
  استمرار الجفاف الشديد. أستراليا بسبب

١٣  

  ١٣  تكنوحيويال Btالـ  قطنزراعة محصول ستفادتھا الھائلة من اeالھند تواصل 

  ١٤  محاصيل التكنوحيوية في الصينوضع ال

  ١٥  الوضع في أفريقيا

 التكنوحيوي محصول الذرة ھكتار من ١٤٣٠١٦اeتحاد ا_وروبي  دول منزرعت خمس 
Bt محاصيل التكنوحيوية الأكثر الدول اعتماداً لزراعة  ،أسبانياتظل . لمقومة الحشرات

  فى دول اeتحاد ا_وروبى. Bt% من إجمالى مساحة الذرة ٩٢ا بزراعتھ

١٥  

  ١٦  د محاصيل التكنوحيويةاعتموفاعليات إوضع  

  ١٧  ٢٠١٤مليار في  ١٥٫٧تكنوحيوية فقط كانت حواليلبذور الالعالمية ل قيمةال 

  ١٧  ا|فاق المستقبلية 

  ٢٧  تعليقات ختامية 

  ٢٩  المقاوم للحشرات في بنجKديش  Btباذنجان الـ  - ١دراسة حالة رقم  

  ٣٠  فول صويا متحمل لمبيدات الحشائش بالبرازيل – ٢دراسة حالة رقم 

  ٣١   متحمل للجفاف في اندونيسياالقصب السكر   – ٣حالة رقم دراسة 

(جنوب أفريقيا، كينيا،  WEMAأفريقيا  _جلذرة متحملة للجفاف   - ٤حالة رقم دراسة  
   زانيا)وتن موزمبيقاوغندا، 

٣٢  

  ٣٣ ISAAA لـا ھيئة مؤسسوعلي نوبل للسKم، راعي  ئزالحاسطورة ا_ جنورمان بورلو
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  تنفيذيملخص 

  

وراثياً  عدلةالتكنولوجيا الحيوية/ المبالمحاصيل المنتجة الوضع العالمي لتسويق 

  ٢٠١٤لعام 

  -يف جيمسكإعداد : 

  ISAAAلية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ـ مؤسس والرئيس الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدو

  بالتعاون مع 

   EBICمصر  –مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية 

  الحاصل علي جائزة نوبل للس-م ، جنورمان بورلو روح مھداة الي

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

  

حيويـة والمحاصـيل التكنبعة والمساحة العالمية المزراستمرت  ٢٠١٤في عام  من الملفت للنظر، انه

 بلـداً  ٢٨ مـن اً مليون مزارعـ ١٨ قامالتسويق التجاري؛ عاماً اeخيرة بغرض  ١٩ـ العلي مدار في النمو 

فـي  اً مزارعمليون  ١٧٥من  رتفاعاً إوذلك ، ٢٠١٤مليون ھكتار في عام  ١٨١أكثر من  بزراعةاستمرت و

 ة، قـد صـدقت صـغيرو ةفقيـر ، وھـي دولـةKديشجبـن الجدير بالـذكر أنمن . و٢٠١٣دولة في عام  ٢٧

وفـي وقـت ، ٢٠١٣ أكتـوبر ٣٠_ول مـرة فـي  التكنوحيـوي لباذنجـانل التداول التجـاريعلي السماح ب

بالتـداول  صـغار المـزارعينعـدد مـن قـام  –موافقـة الحصول علـي اليوما بعد  ١٠٠أقل من  -قياسي 

 .٢٠١٤ يناير ٢٢في وذلك  التكنوحيوي لباذنجانلري التجا

ل غـذائي آخـر، فـي وصـمحھو و ، ™Innate تاَ نإ بطاطسصنف الالتداول التجاري ل علي تم الموافقة

مستويات أقـل مـن ا_كريKميـد، وھـي ويتميز بإحتوائه علي . ٢٠١٤الوeيات المتحدة في نوفمبر عام 

، ومـن اتنبعاجـات فـي الـدرناeن عـيز بقلة الھـدر الناتجـة تتم، ونسانفي اZ ة محتملةسرطنممادة 

ھـدر أقـل بإن المنتج اeمن والذي يتميز في العالم.  ءغذاللأھم مصدر  رابع يھ سالبطاط المعروف ان

مـن اeَ تـوفير ة ويسھم في زيادة اZنتاجييمكن أن ، لتلفا السريعةو اَ ثر خضرياكتت المحاصيل التي في

 صـنف (جديـد  برسـيم تكنوحيـوي زراعـة تـم الموافقـة علـي، ٢٠١٤مبر عـام الغذائي. أيضـا فـي نـوف

KK179 (يات المتحدةeمـن أقـل ٪ ٢٢صـل إلـى ت نسـبة إحتوائه عليبيتميز  يوالذ، ا_مريكية في الو

ول نبـات ذرة متحمـل eوبالنسـبة اZنتاجيـة، إرتفـاع ھضـم وال زيـادة سُھم فـي، ا_مر الذي ي لجنينال

 ٥٠،٠٠٠مسـاحة علـي  ٢٠١٣في عام  ا_مريكية الوeيات المتحدةع eول مرة في للجفاف، والذي ُزر

ھكتـار فـي عـام  ٢٧٥،٠٠٠أضـعاف لتصـل إلـى  ٥أكثر مـن الي  عةوزادت المساحة المزر فقد ،ھكتار

. ا_ھم مـن ا_مريكية من قبل المزارعين في الوeيات المتحدة عليه عاليالقبول المما يعكس  ،٢٠١٤

ة دراسـ ١٤٧، علـى شـاملوجديـد  عـالمي جمعـيتتحليـل تـم عمـل قـد  ٢٠١٤عـام انه فـي ذلك، 

الماضـية فـي جميـع أنحـاء العـالم  عشرينعلى مدى السنوات التكنوحيوية المحاصيل ال منشورة عن

علـى مـدى ولـدتھا المحاصـيل التكنوحيويـة الفوائد الكبيرة والمتعددة التـي  ھذا التحليل ت نتائجوأكد

 تقنية التحول الوراثي اعتماد فإن في المتوسطو. ٢٠١٤حتي  ١٩٩٥ من ماضية،ال عشرينالسنوات ال

GM رتفـع إدت إلـي كمـا أ٪، ٣٧سـتخدام المبيـدات الكيماويـة بنسـبة إل مـن يـقللتاساھمت فـي قد
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حقـائف ھـذه التؤكـد ٪. ٦٨بنسـبة  فـKحأربـاح ال زيادةأدت الي كذلك ٪، ٢٢المحاصيل بنسبة  يةإنتاج

في إنتاجية المحاصيل  ةالزياد تالتي قدرودراسات عالمية سنوية أخرى  عم  تسقتو ةسابقالنتائج ال

  .٢٠١٣-١٩٩٦ من فترةالخKل  اً مليون دوeر ١٣٣٫٣بقيمة 

  مقدمة :

يلقى ھذا الملخص التنفيذي الضـوء علـى أھـم النقـاط التـي تـم عرضـھا ومناقشـتھا بالتفصـيل فـي 

/ لمحاصـيل التكنوحيويـةا لتسويق يملالعا وضعال" انوالذي يحمل عنو ،ISAAA للـ الكامل ٤٩ موجزال

 ."٢٠١٤: وراثياً  عدلةالم

عشـر  سـعاتوللعـام ال ٢٠١٤تكنوحيويـة فـي عـام محاصيل الالزيادة المساحة المزروعة ب

  ھاتسويقبدء  ذعلى التوالي من

، ٢٠١٤فـي عـام  ھكتار مليون ١٨١٫٥التكنوحيوية  المحاصيل من عةوزرملاالمساحة العالمية  لتتإح

مليـون  ١٧٥٫٢مـن إرتفاعـاً  ،مليـون ھكتـار ٦٫٣ قـدرھا  بزيادةو٪، ٤و  ٣بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 

لمحاصيل ل داول التجاريلتتاسع عشر العام ال ھو، ٢٠١٤ھذا العام، عام يعتبر . ٢٠١٣ھكتار في عام 

؛  نمو المطردمن ال اً تاليمت عاماً  ١٨ مرور ملحوظ بعدالنمو ال تواصلي توال، ٢٠١٤-١٩٩٦، التكنوحيوية 

  عشريين.  نرقميمن  بزيادة  نمو شھدت معدeتقد عاماً  ١٨ الـ من ١٢  ومن الجدير بالذكر أن

  في العالم اعتماداً  تقنيات المحاصيل محاصيل التكنوحيوية ھي أسرعال

مـن  رتفاعـاً إ وذلـك ،اً ضـعف ١٠٠كثر من _حيوية محاصيل التكنوبالعة والمزرالعالمية المساحة  ارتفعت

يجعــل ممــا  - ٢٠١٤مليــون ھكتــار فــي عــام  ١٨١٫٥إلــى لتصــل  ١٩٩٦مليــون ھكتــار فــي عــام  ١٫٧

في ا|ونة ا_خيرة. ھـذا المعـدل ھي التكنولوجيا ا_كثر اعتماداً تكنوحيوية محاصيل الالإنتاج تكنولوجيا 

eسـتدامة  مـن لـه مـا مثير ل�عجاب يتحدث عن نفسه، من حيـثوالعتماد من اeوالمرونـة والمزايـا ا

 لمستھلكين.لالمزارعين وكذلك صغار وكبار  كل منيقدمھا لى تالھامة ال

 عـننشـرت ة دراسـ ١٤٧ن عـ دقيق ناتجي عالمي جديد وعيجمتتحليل  ، ٢٠١٤عام  شھد

الفوائـد الكبيـرة  تالماضـية، وأكـد عشـرينالمحاصيل التكنوحيوية على مـدى السـنوات ال

   ).٢٠١٤-١٩٩٥(التكنوحيوية حاصيل مالأنشأتھا  والمتعددة التي

 ةدراسـ ١٤٧ ن اسـتخدام) عـ٢٠١٤عـام ( Klumper and Qaimمن قبـل  عييحمتم إجراء التحليل الت

الماضـية، عشـرين التي أجريت خـKل السـنوات الوفي مجال التكنولوجيا الحيوية للمحاصيل  ةرونشم

eوذلك باستخدام البيانات ا_ولية من اKعلى نطاق واسع فـي حقلية و التجارب الالزراعية أعات ستط

المحاصـيل علي إنتاجيـة  GM تكنوحيويالفول الصويا، الذرة، أو القطن وكتابة التقارير عن تاثير   العالم

إن  ي أن "عــيجمالتحليــل التاســتنتج مــن المـزارعين. ومكاســب الزراعيـة، اســتخدام المبيــدات، و/أو 

خفـض اسـتخدام المبيـدات  ادي الـي قـد ،فـي المتوسـط ،التكنولوجيـاالمحاصيل  اعتماد

ك كذل٪، و٢٢المحاصيل الزراعية بنسبة  إنتاجية زيادةالي  ياد كما ٪،٣٧الكيماوية بنسبة 

 وإنخفاض اسـتخدام اaنتاجية من  سبامكال إن ٪.٦٨بنسبة  المزارع زيادة أرباح ادي الي

محاصيل التي تتحمل ال تلك نعمقاومة للحشرات اللمحاصيل ا ما يميز رثھي أك المبيدات

فـي البلـدان  مثيلتھـاعن  النامية ح أعلى في البلداناربالعائد واeكان . حشائشلمبيدات ا
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 تـأثيراليؤكد أنه على الـرغم مـن  جميعي" ھذا التحليل الت أناستنتج المؤلفون و ."المتقدمة

معدلـة فوائـد الزراعيـة واeقتصـادية للمحاصـيل الالمتوسـط فإن عدم التجانس، الناتج عن

كـذلك المحاصـيل وفـي  ةعدلـالصفة المبإختoف التأثيرات تختلف كبيرة وھامة.  تُعدوراثيا 

 كان اكبر للمحاصيل المقاومة للحشراتسب تمكالعائد ال إن المنطقة الجغرافية.بإختoف 

IR  عن تلك المتحملة لمبيدات الحشائشHT. مزارع أعلى فـي البلـدان الالعائد وربح  كان

وأسـاليب  يةبيان اتتطبيق اتدراسال تمااستخدبحديثاً  ھا في البلدان المتقدمة.نعالنامية 

 من الدراسات السابقة ، ولكن ھذه التحسينات فـي تصـميم الدراسـة e تقلـل مـنأفضل 

تقـارير المنظمـات غيـر  فـإن مزايـا المحاصـيل المعدلـة وراثيـا. بـدe مـن ذلـك، تقيـيم نتائج

بـدون مراجعـةمراجعيين علميـين متخصصـين  لتي تتما الحكومية وغيرھا من المطبوعات

ھـذه التقـديرات  وجـود . ولكـن حتـى مـعھـاريأثيقلـل مـن قيمـة تممـا  زيحيتلل الي تميل 

أنـه يكشـف  جمعـيلتحليل التا لمذكرة ح المؤلفونضو"واكبير. ھا الموجب المنحازة ، e تزال آثار

ــة ن عــ ــة قوي ــا للمــزال" أدل ــة وراثي ــد المحاصــيل المعدل ن فــي البلــدان المتقدمــة رعيفوائ

النتـائج صـحه تؤكـد التحليـل التجميعـي  اھـذ اeكتشافات فيھذه ومن الجدير بالذكر أن  ."والنامية

لمحاصـيل ل تـأثير العـالميعلـي البمـا فـي ذلـك دراسـة السابقة من  الدراسات المرجعية السـابقة 

التي تسـتخدم كمرجـع و ية،صاداeقت PGبروكس وبارفوت مؤسسة التي أجرتھا  السنوي تكنوحيويةال

  .ISAAAة للـ بشكل منتظم في موجزات السنوي

علـي مسـتوي  تجنب المخاطر،سادة  ھم الذينوالمزارعين،  رار وصغاكبالمoيين من قرر 

 تھار زراعاكرت إعتماد فإن أن العائد من زراعة محاصيل التكنوحيوية مرتفع، وبالتالي العالم

حاسـم التطبيقـي المحـك ال واسـتثماراتھم ھـمـن جيـد الد ائـعإن ال٪؛ ١٠٠ الي صلي يكاد

 .تقنيةمطالب المزارعين عند الحكم على أداء أي واaجابة علي 

دولـة  ٣٠فإن مKيـين المـزارعين فـي حـوالي  ،، ٢٠١٤وحتى عام  ١٩٩٦ اً من عام ١٩ ال فترة خKل

الشـھادة . وتعتبـر مسبوقة على مستوى العالم قد اعتمدوا زراعة محاصيل التكنوحيوية بمعدeت غير

، )٢٠١٤-١٩٩٦(سـنة  ١٨مصداقية لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية أنـه خـKل فتـرة الا_كثر إقناعا وذات 

مليـون قـرار  ١٠٠اتخـذوا أكثـر مـن  قـد دولـة حـول العـالم ٣٠ حوالي مزارعين فيالمKيين من الان ف

مليـارات فـدان  ٤لتتجـاوز  مليار ھكتـار  ١٫٨ وإعادة زراعة مساحات تراكمية تزيد عن  ،بزراعة مستقل

% مـن مجمـوع مسـاحة ١٨٠وھى مساحة تـوازى مـا يزيـد عـن أكثـر مـن  .٢٠١٤_ول مرة في عام 

لـدعم  يھناك سبب واحد ورئيسـ . وھى مساحة ھائلة.أو الصينا_مريكية وeيات المتحدة أراضى ال

ــزارعين  ــة الم ــبســادة  –ثق ــاطر  تجن ــال –المخ ــي مج ــيلال ف ــة الت محاص ــيل الأن   ؛كنوحيوي محاص

وقــد أكــدت الدراســات التحليليــة . اجتماعيــة واقتصــادية وبيئيــة مســتدامة اً التكنولوجيــة تــدعم فوائــد

أن ، ٢٠١١عـام فـي  الشاملة من قبل العديد من المنظمات بما فـي ذلـك دراسـة لKتحـاد ا_وروبـي 

يـؤدي إلـى مما زراعية وبيئية كبيرة،  اً منافعم دكما انھا تق المحاصيل التكنوحيوية ھي محاصيل آمنــه

  كبير في استخدام المبيدات الحشرية.قليل ت
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  .٢٠١٤محاصيل التكنوحيوية في عام البلداً تزرع  ٢٨

) ١والشـكل  ١جـدول محاصـيل التكنوحيويـة (العة ي اعتمدت زراتعشرين الالو ثمانيةشملت الدول ال

 ،المحاصـيل التكنوحيويـة) زراعـةإعتمـاد ديد في ج بلدوھي  ،(بما في ذلك بنغKديشدولة نامية  ٢٠

ا_ولـي والتـي تضـمنت ثمانيـة دول  العشـر زرعت الــدول .فقط بينما كان عدد الدول الصناعية ثمانية

مليون ھكتار مما يوفر أساساً واسع النطـاق فـي جميـع أنحـاء العـالم eسـتمرار نمـو  مية، اكثر مننا

مليـار  ٤% أو مـا يـوازى ٦٠ ،ش أكثر من نصف سكان العالموتنوع ھذه المحاصيل في المستقبل. يعي

  محاصيل التكنوحيوية .الزراعة  تعتمدالتي ا وعشرين ةالثماني دولالشخص، في 

والتـداول التجـاري  توافق �ول مرة علـى زراعـة ، احد الدول الصغيرة والفقيرة،بنجoديش

فيتنـام  تتجـةبينمـا  .٢٠١٤فـي وقـت قياسـي فـي عـام  Btالمقاوم للحشـرات  للباذنجان

، ليصــل مجمــوع الــدول ٢٠١٥فــي عــام ل تكنوحيــوي وصــنحــو زراعــة اول مح واندونيســيا

  .آسيادول في  ٩التكنوحيوية الي 

لمقاومة الحشرات)  BTوراثياً  عدل(الباذنجان الممحاصيل التكنوحيوية الوافقت بنجKديش على زراعة 

 –يوم من الموافقـة  ١٠٠بعد اقل من  – ت قياسي، وفي وق ٢٠١٣ عاماكتوبر  ٣٠_ول مرة في  وذلك

من صغار المزارعين بزراعة اول محصول باذنجان  ٢٠عندما قام  ٢٠١٤يناير  ٢٢في  داول التجاريالت أبد

، نجـازھـذا اZ يمثـل. ٢٠١٤فـي عـام  Btھكتار من باذنجـان الــ  ١٢ اً مزارع ١٢٠تكنوحيوي، بينما زرع 

لـم يكـن مـن الممكـن ھـو اeمـر الـذي والفقيـرة الصـغيرة ا_خـرى،  انبلـدلليحتذي به  اً ممتاز اً نموذج

الزراعـة ماتيـا  ةوزيـر معالي دعم من الحكومة، وe سيما منبدون دون إرادة سياسية قوية وبتحقيقه 

ي بـه بالنسـبة للبلـدان ذتـحتعتبر موافقة بنجKديش ھامة حيث أنھا تعتبر بمثابـة نمـوذج ي تشودري.

ر الجمود الـذي شـھدته بـنجKديش فـي سأيضاً فإن ا_ھم من ذلك أنه قد ك خرى.الصغيرة الفقيرة ا_

 محاولة الحصول على موافقة لتسويق نبات الباذنجان المعدل وراثياً في كل من الھند والفلبين.  

 فيتنـام واندونيسـيا أيضـا ،النامية ا_خرى دولين من التاثن توافققد في آسيا،  هومن الجدير بالذكر أن

 اً تجاريـ ھاتـداوللموافقـة علـي لتمھيـداً وذلك  ٢٠١٤في عام التكنوحيوية محاصيل الزراعة  إعتمادعل 

وافقـت فيتنـام كمـا . )وجز( لم يتم تضمين ھذه المساحة في قاعدة بيانـات ھـذا المـ ٢٠١٥في عام 

 افلجفـل مـلمتحالقصـب السـكر  زراعـة علـي إندونيسيا توافق تكنوحيوية، بينماالذرة العلي زراعة 

 ٥٠ اعـةزر متـ. اسـتخدامه كعلـفالموافقة علـى تم تعليق ، في حين  استخدامه كغذاء وذلك بغرض

بدءاً من التداول التجاري بغرض  ٢٠١٤في عام التكنوحيوية من بذور قصب السكر من مجموعة  ھكتاراً 

التـي يا ھذا سيرفع العـدد اZجمـالي للبلـدان فـي آسـفإن . ومع إضافة فيتنام واندونيسيا ٢٠١٥عام 

  محاصيل التكنوحيوية إلى تسع.التسوق تتداولھا تجارياُ 
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  مليون ھكتار)**( ٢٠١٤في عام محاصيل تكنوحيوية ب عةوالمزر . المساحة العالمية١دول ج
  

 

  محاصيل التكنوحيوية
  المساحة

 مليون ھكتار)(
  المستوي  البلد

بنجر والكانو?، والقطن وفول الصويا و الذرة
 ، والبابايا، والكوسة البرسيمالسكر، 

 ١ الو?يات المتحدة اXمريكية* ٧٠٫٢

 ٢ البرازيل* ٤٠٫٤ القطن الفول الصويا والذرة و

 ٣ اXرجنتين* ٢٤٫٤ القطنالفول الصويا والذرة و

  ٤  الھند*  ١١٫٠  القطن

  ٥  كندا  ١٠٫٨  الكانو? والذرة وفول الصويا وبنجر السكر

 ٦ الصين* ٤٫٢ الفلفل الحلوو والطماطمالبابايا والحور القطن، و

 ٧ باراجواي* ٣٫٦ والذرة والقطن فول الصويا

  ٨  باكستان* ٢٫٩  القطن

 ٩ جنوب أفريقيا* ٢٫٨ الذرة وفول الصويا والقطن 

 ١٠ اورجواي* ١٫٥ فول الصويا والقطن

 ١١ بوليفيا* ١٫٠ فول الصويا

 ١٢ الفلبيين* ٠٫٨ الذرة 

 ١٣ *استراليا ٠٫٦ القطن والكانو?

 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

 ٢٠ شيلي ٠٫١< الذرة وفول الصويا والكانو?

 ٢١ ھندوراس ٠٫١< الذرة

 ٢٢ البرتغال ٠٫١< الذرة

 ٢٣  كوبا  ٠٫١< الذرة

  ٢٤  جمھورية التشيك  ٠٫١<  الذرة

 ٢٥ رومانيا ٠٫١< الذرة

  ٢٦  سلوفكبا ٠٫١<  الذرة

  ٢٧  كوستاريكا ٠٫١< القطن وفول الصويا 

 ٢٨ ينج�ديش ٠٫١< الباذنجان

  اnجمالي  ١٨١٫٥ 

  

  ية محاصيل التكنوحيوال من أكثر أو، ھكتار ٥٠¸٠٠٠ تزرع ظمي تكنوحيويةدولة عُ  ١٩* 

  ألفمقرب الي أقرب مائة  **

  

  ٢٠١٤، جيمس ك�يف: مصدرلا
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في  منھا ظميوالدول العُ . الخريطة العالمية للدول التي زرعت المحاصيل التكنوحيوية ١شكل 
  ٢٠١٤عام 

 

 .تكنوحيويةھكتار، أو أكثر، من المحاصيل ال ٥٠¸٠٠٠مساحة دولة تكنوحيوية عظمي تزرع  ١٩ *

 ٢٠١٣ ،مصدر: ك-يف جيمس

٢٠١٤ ،الدول العظمي*حيوية والتكنو دول محاصيل  
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 ا�مريكية في الوeيات المتحدةلجفاف لة ملمتحالالتكنوحيوية الذرة  زراعة زيادة اعتماد

_ول  MON 87460من صنف  DroughtGardTMالمتحملة للجفاف  الذرةعة بوالمزرمساحة لاُقدرت  

 تكان ٢٠١٤في عام وھكتار  ٥٠،٠٠٠ ٢٠١٣بمساحة في عام ا_مريكية مرة في الوeيات المتحدة 

في الھكتارات المزروعة سنوياً ضعف  ٥٫٥تمثل  زيادة كبيرة هھذعادل بما يو. اً ھكتار ٢٧٥،٠٠٠حوالي 

قنية eول ت ا_مريكية الوeيات المتحدةب ينمزارعلليعكس قبول قوي  مما، و٢٠١٤و  ٢٠١٣امي بين ع

يتم نشرھا على الصعيد  من المتوقع ان التيانتاج محصول تكنوحيوي متحمل للجفاف وبھدف 

شركة مونسانتو إلى به من قبل تم التبرع قد  MON 87460صنف العالمي. ومن الجدير بالذكر أن ال

شراكة بين  اجتو ن)، وھWEMA( أفريقيامن اجل  المياه Zستخدام اعلي كفاءة وذ ذرةإنتاج ع مشرو

لجفاف إلى بلدان أفريقية ل متحملة تكنوحيويةذرة مصمم لتقديم أول و) PPPالقطاعين العام والخاص (

 .٢٠١٧من عام  اً ءمختارة بد

  

مجموعة مختارة من ل اريجتالتداول الواeعتزام علي  عل إعتماد ةوافقالم مؤخراتم 

من  ينتاثن ذاھشمل ي. اوما بعدھ ٢٠١٥محاصيل التكنوحيوية "الجديدة" في عام ال

 الباذنجان.و سالغذائية ا�ساسية الجديدة، البطاط نتجاتالم

 اً المحصولين التكنوحيويين التاليين بدء زراعة على ا_مريكية ، وافقت الوeيات المتحدة٢٠١٤في عام 

والذي يتميز الغذائية ا_ساسية  نتجاتالمھو من ، و™Innate سالبطاطصنف ؛ ٢٠١٥من عام 

 اً أقل ھدركما انھا ، السرطانمرض حتمل لسبب مم انخفاض مستويات مادة ا_كريKميد، وھيب

 ™HarvXtraباسم ، ليتم تسويقھا KK179صنف اللجنين  منخفض والبرسيم ؛نبعاجاتاZ قلة بسبب

ھو  Enlist™ Duoكما ان الـ العائد. ارتفاع في  الي مما يؤديھضم لل ابليةالق ارتفاعوالي يتميز ب

 بانهتميز يو HT المتحملة للحشائش مثال نموذجي من الجيل الثاني من المنتجاتيعتبر  منتج آخر 

 .الحشائشلمقاومة لمبيدات صدي لللتنظم التحكم في الحشائش عن طريق /مضاعف المفعول

 صنف، والفول الصويافي ليفوسات جنفس الفئة على ديكامبا/ال منا|خري المنتجات وتشمل 

SYHTOH2 إن . ميزوتريونينو ايزوزافلوتول، لوفوسنات،جلل المتحملفول الصويا لEnlist™ Duo  ديه ل

وقد  فول الصويا والذرة. لكل من D-2,4 ليفوسات وجمبيدات ا_عشاب اللتحمل القدرة علي إكساب ال

، ٢٠١٥ة في عام تط لزراعيخطالتمع  لجفافمل لمتحالقصب السكر  إعتماد عليوافقت اندونيسيا 

، HT متحمل لمبيدات الحشائش فول صوياھو ، و™Cultivance -والبرازيل لديھا اثنين من المنتجات 

. وأخيرا، وافقت ٢٠١٦عام  بدءاً من تمھيداً لتداولھا تجارياً محلي وذلك فيروس لمقاومة فاصوليا  و

) _ول  IRمقاومة للحشراتالو  HTمتحمل لمبيدات الحشائشالالذرة التكنوحيوية (زراعة علي فيتنام 

اZضافة إلى المحاصيل فب. وباختصار، ٢٠١٥عام في  ھاسويقالبدء في تالمخطط  نمالتي ومرة 

الذرة البيضاء في وتشمل مباشرة (لمستھلكين ا منھا ستفيديالحالية التي تكنوحيوية الغذائية ال

 كوسةوكندا، والبابايا وال ا_مريكية في الوeيات المتحدة سكريةفريقيا، بنجر السكر والذرة الجنوب أ

 واتملكة الخضرتشمل جديدة تكنوحيوية غذائية  محاصيKً فھناك ) ا_مريكية في الوeيات المتحدة

الغذائية  تجاتنرابع الم ىھ، و ا_مريكيةفي الوeيات المتحدة  Kديش، والبطاطسج) في بنالباذنجان(

  ا_ساسية أھمية في العالم.
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، وتمت ا_مريكية الوeيات المتحدةبخاصة ال Simplotشركة طورتھا التي   ™Innateـ ال سبطاط •

لحيوان ا ةصح تيشفتدائرة  من قبل ا_مريكية في الوeيات المتحدة ھاتسويقعلي الموافقة 

علي    ™Innate ـالتحتوي . ٢٠١٤ي نوفمبر عام ف )APHIS/USDA( /وزارة الزراعة ا_ميركيةوالنبات

، نسانن في اZاسرطلل محتمل سببا_كريKميد، وھي ممادة  ٪ من٧٥إلى  ٥٠ بنسبة أقل تركيز

 أيضا ™Innate كما تتميز بطاطس الـ في درجات حرارة عالية.  سنتج عندما يتم طھي البطاطتو

لتلف، ا سھلةالمنتجات الغذائية من ھي  سطاط. وبالنظر إلى أن البeنبعاجاتا ات اقل منتكوينب

تلف الدرنات تاثيره علي درجة عن طريق عالي ي سلب تأثر الھيكون  ان يمكن دة الصنفوجلذلك فإن 

 محاصيلال اتإمكانيلتوضيح مثال ممتاز   ™Innate ـالس بطاطتعتبر التجھيز. والتداول و الحصاد أثناء 

توفر فوائد لجميع أصحاب المصلحة، المزارعين  ماكة والجودة وز سKمة ا_غذييتعز فيالتكنوحيوية 

عن طريق نقل  اتم تطويرھقد   ™Innateبطاطس والمصنعين والمستھلكين. ومن الجدير بالذكر أن 

آمنة ومتفوقة  ™Innate ـالس طاطبان  Simplot  شركة وتدعي آخر.صنف بطاطس الي الجينات من 

لية للمزارعين والمصنعين والمستھلكين: انخفاض مستويات تمنح الفوائد التا ھاناوتتميز ب

يقلل بدوره من إمكانية إنتاج مادة ا_كريKميد غير مرغوب فيه، وھو  والذي من شأنه انا_سبراجين، 

 لونتغير  عدم ؛في درجات حرارة عالية سعندما يتم طھي البطاطتنتج مادة مسرطنة محتملة، 

تخزين؛ في الأفضل وبالتالي فانھا تكون ت؛ اeنبعاجا من أقلي عدد تحتوي عل ؛ھاريقشتعند  الدرنات

التي المستھلك  راي استطKعاتتشير ساھم في تحقيق ا_من الغذائي. ت في تقلل الفاقد وبالتالي

أسلوب  نمون حتامر وا٪ من الذين شملھم اeستطKع كان٩١إلى أن  Simplotبواسطة شركة اجريت 

 منربع الجيني _ تعبيرلتثبيط ال RNA خل الـات في إنتاجھا تقنية تدخدم. وقد است™Innateتربية 

الذي أدى بدوره إلى انخفاض مستوى  ، اeمراeنزيم رتعبيخفض مستويات  تساھم في الجينات التي

، وإعطاء ٢٠١٥متواضعة في عام ات على مساحتداولھا تجارياً ا_كريKميد. وتخطط الشركة لبدء 

 إنتاجفصل مع إبقاء  تجارياً  (الشيبسي)  رقائق البطاطس داولتالطازجة و سالبطاط داولتا_ولوية ل

  Simplot وتعتزم شركة _سواق التصدير.التي تنتج التقليدية  سن البطاطع ™Innate ـ ال بطاطس

  كندا والمكسيك واليابان. ؛إلى ا_سواق الرئيسيةأوراقھا تقديم 

التداول التجاري جديدة لفرص  اً ابوابيمكن أن يفتح  ™Innateـ لل التداول التجاري علي موافقةإن ال

الغذائية  جاتتنالم أھم رابع يھ سالبطاطومن الجدير بالذكر ان لبطاطس التكنوحيوية. العالمي ل

 سفي إنتاج البطاط مھمھو عائق حماية النباتات إن ا_ساسية في العالم بعد ا_رز والقمح، والذرة. 

، حيث يتم استخدام الدرنات وليس "البذور الحقيقية" التي تتكاثر خضرياً ل يصاحملاس من _ن البطاط

Z تستفيد من تكاثر بذرياً، فإن على عكس المحاصيل توھذا، ل. والمحصول تجارياً كثار e البطاطس

 .يل الي اخرجمن  قدمة البذور لمنع انتقال العديد من ا_مراض النباتيةي تذطبيعي الالحاجز ال

م في البطاطس، مقارنة اھ عامل وھا_مراض انتشار فإن خرى، ا_ اتدرنالمثل محاصيل ولي، وبالتا

الفطرية  اeمراض البطاطس بسبب إنتاجية خسارة العالمية فيالقدر تُ . وية التكاثرمحاصيل البذربال

مجموعه ما ا_مراض جميع  ثلمتل ةالفيروس اeصابة نتيجة٪ ٨٪، باZضافة إلى ٢٢بنسبة والبكتيرية 

٪ ٢٣ا|فات الحشرية و نتيجة اZصابة ب٪ ١٨ ـتقدر ب اً خسائر يةھذه الخسائر المرضويضاف الي ٪. ٣٠

ما  اليإنتاج البطاطس  يمكن ان ُيرحع الفقد فيلمحاصيل، لدون حماية فب الضارة.حشائش لنتيجة ا
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بالحشرات ه لونقالمات فيروسال|فات مثل خنفساء كولورادو واب اZصابةوذلك نتيجة ٪ ٧٠يصل إلى 

)، ا_مراض التي تسببھا الفطريات والبكتيريا ومجموعة معقدة من الفيروسات، نطاطات اeوراق(المن و

، نيماتودا)، وكذلك الPLRVوفيروس التفاف أوراق البطاطس ( (PVY)بما في ذلك فيروس البطاطس 

التي درنات للسواء لبذور، لمدمرة في مناطق محددة. برامج إصدار الشھادات  اً التي تسبب خسائر

بنية تحتية كKھما يحتاج الي ف، نظم زراعة اeنسجة النباتيةتلك الناتجة عن  وا، لKكثارالحقل زرعت ب

تستخدم التي سنويا، و الخالية من ا_مراض سبطاطمن الخزين واeستخدام المتكرر للموارد Zنتاج 

فيروسات بما في الناقلة للحشرة الا_مراض وخاصة  بعض ضدفي البلدان الصناعية لتوفير رقابة فعالة 

تتطلب وليست فعالة جدا ضد انتشار مرض اللفحة المتأخرة ات شھادإن ال. PLRVو PVYذلك 

بنية تحتية كافية والتي غالبا ما تكون غير متوفرة في البلدان النامية. وھكذا، تعاني ات شھادال

لتكنولوجيا الحيوية ليمكن  مر الذيا|فات وا_مراض، ا_ب اeصابة ةينتجعالية جدا  اً خسائر سالبطاط

  على نحو فعال.حلوeً ه ل مدقتان 

 فطراeصابة ب (الناجمة عن ةمتأخراللفحة المرض ، سالبطاط صيبالتي ت ةا|فات العديد ضمن منو

٪ من ١٥يصل إلى  يمكن انض أھمية، وھو ما يمثل ماامرا_أكثر  احد ھوو) Phytophthra فيتوفثراال

 حدوث المرض الذي تسبب فيوھو  –ا_مراض النباتية  ھاسببالتي تخسائر المحصول البطاطس 

بعد التقليدية قنيات الت نجحالمجاعة، لم تمن  عاماً  ١٥٠وبعد أكثر من  .١٨٤٥المجاعة ا_يرلندية عام 

أھم تأخر وقت م حتيمازال مرض اللفحة المتأخرة و ضد ھذا المرض مقاومةالبطاطس  بكسافي إل

e٧٫٥تقدر بنحو  خسائر اقتصادية يسببالذي العالم  س علي مستويالبطاطالتي تصيب ض امرا 

النامية مثل ول على نطاق واسع في العديد من الد البطاطس زرعتو مليار دوeر أمريكي سنويا.

نوحيوية التكالبطاطس بالفعل لتقييم حقلية التجارب التجري  Kديش والھند، وإندونيسيا، حيثجبن

لوeيات في ا  ™Innateبطاطس الـ  تسويق علي موافقةإن ال. اللفحة المتأخرة ض مرالمقاومة ل

آثار ھامة على الصعيد العالمي خاصة بالنسبة للبلدان النامية،  يمكن أن يكون لها_مريكية المتحدة 

طريق تجميع عده ن ع محصول "جديد"لحصول علي الحيوية للتقنيات جديدة لتطبيق ا _نه يفتح آفاقاً 

 ة عليهوافقالذي تم الم)، ةمتأخراللفحة مرض ال ضد بالفعل (المقاومةتم تطويرھا ھامة صفات 

)Innate™ تجاريا بالفعل (الذي يتم تسويقه )، أوPVY. Bt ،PLRV يات المتحدةبeفي ا_مريكية  الو

في  ةرائدھي ال Simplot ت شركة نومن الجدير بالذكر أنه في ا|ونة ا_خيرة، كا ).تسعيناتالـ أواخر

بالتعاون مرض اللفحة المتأخرة  همقاومال التكنوحيوية ھذه اeستراتيجية من خKل ترخيص البطاطس

، باللفحةمقاومة بالعزز م ™Innateطورت بطاطس الـ كما معھد جون اينيس في المملكة المتحدة  مع

السكريات  نسبة ضاخفإنبقع سوداء وبعاجات الإنض مادة ا_كريKميد، وانخفاض انخفتميز بإوالتي ت

 ™Innate الـ جانتZ ةمنظمتحرير القوانين الل APHIS الي الـ قدمت الشركة بطلبكما تالمختزلة . 

  على التطبيق. ھمتعليقاتللحصول علي العامة بالفعل ا_خيرة دعت  لقدو معززة ، ال

مؤخرا ، تم )HarvXtraTM باسمجارياً تداولھا ت(ليتم  نخفض اللجنينم KK179البرسيم  صنف •

النباتات  احد . البرسيم ھوا_مريكية للزراعة في الوeيات المتحدة APHISمن قبل قانونياً  تحريره

بعد الذرة  ا_مريكية ت المتحدةعة في الوeياوالمساحة المزرمن حيث المحاصيل  ھمالمعمرة ورابع أ

الرئيسي ف علالمKيين ھكتار. ذلك ھو محصول  ٩إلى  ٨احة تتراوح بين بمسوالقمح،  وفول الصويا

مليون  ٣٠حتل ما يقرب من يعلى الصعيد العالمي، حيث ا_مريكية كما ھو  في الوeيات المتحدة
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 ٢٠٠٥منذ عام  ®RRحشائش مبيدات الالتكنوحيوي المتحمل لالبرسيم زراعة . وقد تم بالفعل اً ھكتار

على  ا_مريكية ، وافقت الوeيات المتحدة٢٠١٤ي نوفمبر عام فو .ا_مريكية في الوeيات المتحدة

احد النباتات ذات ، كHarvXtraTMباسم تداوله تجارياً ، ليتم KK179 صنفزراعة البرسيم التكنوحيوي، 

ما الي اللجنين  نسبة بإنخفاض زيتميكما  ®RRحشائش مبيدات التحمل حيث يمكدسة ال اتصفال

إلى ھذا يؤدي والبرسيم التقليدي في نفس المرحلة من النمو.  مقارنة مع وذلك٪ ٢٢يصل إلى 

 KK179 صنفعلف اللجنين في  كمية. العلف اللجنين في برسيم تراكم إجمالي فيالعام اZنخفاض 

تحت ظروف اZنتاج  مبكراً  عدة أيامحصاده عند عموما مشابھة لتلك الموجودة في العلف التقليدي 

 رحلةمن نفس الف لعلف التقليديبامقارنة البرسيم علف جودة د من يزيانخفاض اللجنين  مماثلة.

يعطي المزارعين مزيدا كما ا_عKف عن طريق تأخير الحصاد لعدة أيام، ن ميعظم العائد وھو العمرية، 

بإحتوائه جودة العلف من يزيد  KK179فإن صنف ھذا، لالعلف. و برسيم توقيت حصادعند من المرونة 

تأخير بيحسن عائدات العلف من خKل السماح للمزارعين  ؛اللجنين ة منفضنخممستويات علي 

الحصاد أكثر  مواعيد كما يجعل؛ لعلف ل الحصاد لعدة أيام يتم خKلھا تراكم المزيد من الكتلة الحيوية

 ل.االعم مواعيدا_حوال الجوية السيئة وتفاوت مواجھة مرونة ل

  

، حشائشمبيدات الل التحمللمنتجات لجيل الثاني لمثل ، نموذج مEnlist™ Duo صنف يعتبر •

مقاومة المبيدات الالضارة للتعامل مع حشائش دارة الا نظمالوظيفة/ ةيضم أنظمة مزدوج والذي

 صنففول الصويا ولليفوسات جديكامبا / الج انتإ شملت مجموعةا|خرين في نفس الو - حشائشلل

SYHTOH2 جليفوسينات، ايزوكسافلوتول، ميزوتريون شحشائلمبيدات الحمل متالفول الصويا ل .

تحمل لمبيدات الحشائش التي تكسبھا  على اثنين من الجينات Enlist™ Duoالـ  منتجاتتحتوي 

 لمنتج في الوeيات المتحدةتم تحرير القيود القانونية لوالكولين.   D-2,4وليفوسات جالمن نوع 

مكافحتھا يصعب التي الضارة بما في ذلك  ئشحشاواسع من ال التحكم في مديZدارة ا_مريكية 

و  Palmer amaranth ،waterhempمثل حشائش ليفوسات جمثل لل للمبيدات مقاومةحشائش الوال

giant ragweed الـ بذور  وايستخدمان الذرة وفول الصويا لمزارعي . يمكنEnlist™ Duo احد ك

المختلفة والمنتجات في  جشائشدات المبيزراعة البذور المتحملة ل المنتجات عند إدارة تناوب

استراتيجية ھامة للحفاظ على قيمة وفعالية ومتانة المحاصيل التي تتحمل مبيدات وھي  –مزارعھم 

اeستيراد في الصين علي موافقة ال علي معلق  Enlistال  كامل لمنتجاتالطKق اZ. وحشائشال

زراعة واستيراد  مع ةغير متزامنالافقة ؛ المو٢٠١٣في يونيو  سابقالمنتج العلي  تي وافقتالو

  .اصحاب المصلحةحتاج اھتماما عاجK من قبل جميع المنتجات الجديدة ھي التحدي الرئيسي الذي ي

  

صغار % منھم من ٩٠ –محاصيل التكنوحيوية المليون مزارع يستفيدون من زراعة  ١٨

 وى الموارد الفقيرة.ذالمزارعين 

وھو نفـس المعـدل ، عة المحاصيل التكنوحيويةابزر مليون مزارع ١٨ن ، قام  ما يقرب م٢٠١٤عام في 

 ١٦٫٥ % أو مـا يربـو علـى٩٠ومن المثيـر ل�عجـاب أن أكثـر مـن  -  ٢٠١٣في عام الذي تم تسجيله 

مليون من صغار  ٧٫١ مليون كانوا من صغار المزارعين الفقراء في البلدان النامية . في الصين، استفاد

مليـون مـزارع  ٧٫٧اسـتفاد  في الھنـدلمقاومة الحشرات و Btة القطن التكنوحيوي المزارعين من زراع
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أشـارت أحـدث البيانـات  .Btتكنوحيـوي مليون ھكتار مـن القطـن ال ١٥ن عمجموعه يزيد ما  ةمن زراع

إلى أن المزارعين في الصين قـد أزداد دخلھـم بمـا  ٢٠١٣ – ١٩٩٦اeقتصادية المتاحة في الفترة من 

فقـد  ،مليار دوeر. وباZضـافة إلـى المكاسـب اeقتصـادية ١٦٫٧ وفي الھند بـمليار دوeر،  ١٦٫٢ يقدر بـ

% فـي عـدد المـرات التـي يـتم فيھـا اسـتخدام e٥٠ يقل عـن  ما استفاد كثير من المزارعين بخفض

مت المبيدات، وبالتالي فإنه يقلل من تعرض المزارعين لمبيدات الحشرات وا_كثر أھمية أنھا قد ساھ

  في خلق بيئة أكثر استدامة كما ساھمت في تحسين نوعية الحياة .

 مـا زرعتـهتكنوحيويـة أكثـر م لبلـدان الناميـة تـزرع محاصـيoً ا :ة على التواليثلللسنة الثا

  . ٢٠١٤الدول الصناعية في عام 

ھكتار أو مــا مليون  ٩٦ ةعازربمزارعو دول أمريكا الKتينية والدول ا_سيوية وا_فريقية مجتمعين قام 

محاصيل تكنوحيويــة (مقابل بتم زراعته عالمياً مما مليون ھكتار  ١٨١ إجمالي % من٥٣يساوى 

مقابل % (٤٧  مليون ھكتار أو ٨٥) وذلك مقارنة مع الدول الصناعية والتي زرعت ٢٠١٣% في عام ٥٤

وعلى  .البلدان النامية لصالح أكثر مليون ھكتار ١١زراعة تقريباً ل ما يعادى ، أ)٢٠١٣% في عام ٤٦

كانت  ٢٠١٤في عام  هعلى الرغم من أن اeتجاهھذا من المتوقع ان يستمر  فإنهالمدى الطويل،

مليون ھكتار)  ٣٫٠( عةوزيادة المساحة المزر في ربكا_نسبة ا_مريكية صاحبة الالوeيات المتحدة 

على سنوية زيادة  أعلي) ٢٠١٤مليون ھكتار في عام  ١٫٩البرازيل (بزيادة قدرھا  حققت في حين

 ةمخالفعة في البلدان النامية وزرمالات الكبيرة المساحكانت و. مدى السنوات الخمس الماضية

 ه محاصيل التكنوحيوية نأعلنوا أ ،١٩٩٦الذين، قبل تسويق ھذه التقنية في عام و النقاد اتتنبؤل

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

  بالنسبة لصغار المزارعين الفقراء .

 ٦٥٫٢بالنسبة للدول الصناعية  ميةكتراالالفوائد اZقتصادية  كانت ٢٠١٣ – ١٩٩٦فى خKل الفترة من 

ة وعKو للدول النامية. ةدسمكاقتصادية  اً مليار دوeر فوائد ٦٨٫١ وذلك مقارنة بـ أمريكي مليار دوeر

 ١٠٫١ % وھى ما توازى٤٩٫٥ الدول النامية على حصه أقل،حصلت  ٢٠١٣على ذلك، فإنه فى العام 

مليار  ١٠٫٣ مليار دوeر أمريكى وكان نصيب الدول الصناعية ٢٠٫٤ مليار من إجمالى مكاسب تقدر بـ

  .، تحت الطبع) ٢٠١٥دوeر أمريكى (بروكس وبارفوت ، 

  مزروعاً .اً ھكتار ١٨١الى % من إجم٢٨احتلت الصفات المكدسه 

ــدة ومــه االصــفات المكدســة كونھــا ســمة ھســتمر تزايــد اeقبــال علــي ا محاصــيل لبالنســبة لمتزاي

 حيث كان،  ٢٠١٤دولة محاصيل تكنوحيوية ذات صفتين مكدستين أو أكثر فى  ١٣التكنوحيوية. زرعت 

 ١٨١% مـن إجمـالى ٢٨يـوازى  مليون ھكتار وبما ٥١تم زراعة حوالى  من ھذه الدول دوeً ناميه. ١٠

مليـون ھكتـار أو مـا  ٤٧ وذلك إرتفاعـاً مـن ٢٠١٤مليون ھكتار بمحاصيل ذات صفات مكدسة فى عام 

 المطـردھـذا اeتجـاه مـن المتوقـع أن يسـتمر . ٢٠١٣مليون ھكتار فى  ١٧٥% من إجمالى ٢٧يوازى 

 ٥٫٨، تـم زراعـة ٢٠١٤فـي عـام و مكدسة .الصفات التكنوحيوية ذات المحاصيل الزراعة من تزايد موال

في البرازيل  HT / BT متحملة لمبيدات الحشائشالومة للحشرات واالمق مليون ھكتار من فول الصويا

  واي وأوروغواي في أمريكا الKتينية.جوا_رجنتين وبارا
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 محاصيل التكنوحيوية فى القارات الثoثالفى زراعة  الرائدة امية الخمس ا�ولىنالدول ال

، الoتينية والھند والصـين فـى آسـياالبرازيل وا�رجنتين فى امريكا  من الجنوب: لھي دو

% مـن محاصـيل التكنوحيويـة فـى ٤٧زرعت ھذه الـدول  ،ريقيا فى قارة أفريقيافوجنوب أ

   .% من سكان العالم٤١ھذه الدول ما يوازى تعداد  مثليالعالم و

مـن ھـي دول التكنوحيويـة فـى القـارات الـثKث محاصـيل الائدة فـى زراعـة رالخمس ال النامية الدول

ھى الصين والھند فى آسيا والبرازيل وا_رجنتين فى أمريكا الKتينية وجنوب افريقيا فى قارة ووب جنال

% مـن المحاصـيل التـى ٤٧ھكتار (مـايوازى  ونملي ٨٤٫٧ أفريقيا. زرعت ھذه الدول مجتمعه ما يوازى

 نسـمة مليـار ٧ عددھم العالم والبالغ ن% من سكا٤١تمثل  لإن ھذه الدوزرعت عالمياً) ومجتمعة ف

. ومـن المKحـظ، أن ٢١٠٠فـى العـام  القـادم مليار قبل مطلـع القـرن ١٠٫٩ والذى يمكن أن يصل إلى

 مليـار مـن حـوالىعـددھم وحـدھا يمكـن أن يتزايـد  الكبـري ءالصحرا تحتسكان أفريقيا فى منطقة 

% مـن عـدد ٣٨مليـار (حـوالى  ٣٫٨ إلـىليصـل ان العالم) % من عدد سك١٣اليوم (ما يوازى  نسمة

مشكلة ا_من الغذائى العـالمى بسـبب  تفاقم .٢١٠٠ان العالم) بحلول نھاية ھذا القرن فى عام كس

لمحاصـيل لشـكل تحـدياً ھـائKً والـذى يمكـن تو ،ارتفاع اسعار المواد الغذائية والتـى يصـعب تحملھـا

  .سحرية عصاً ا أيضاً ليست لكنھالتكنوحيوية أن تساھم فى حله و

السـنوية المزروعـة  تھامسـاح مـن دبزوت، بدورھا الرائدتحتفظ  ا�مريكية الوeيات المتحدة

اعلـي زيـادة  بـدورھا والتي سجلت، في البرازيلالتي تم زراعتھا عن تلك  ٢٠١٤في عام 

  سنوية عن اي دولة اخري خoل اeعوام الخمس الماضية

لمحاصيل التكنوحيوية علـى الصـعيد العـالمى لفى كونھا المنتج الرئيسى  استمرت الوeيات المتحدة

)، وبمتوسـط معـدل % من المساحة المزروعة عالميـاً ٤٠مليون ھكتار (ما يوازى  ٧٣٫١ وذلك بزراعتھا

بمعدل زيادة سنوية في الوeيات المتحدة  محاصيل التكنوحيوية الرئيسيةال% من ٩٠ يصل الي إعتماد

 زادت الوeيـات المتحـدةقـد ، ٢٠١٤ومن المKحظ انه في عـام  .%٤تساوي  ٢٠١٤عام في ا_مريكية 

عن تلك التـي تـم تحقيقھـا أعلى  ت الزيادةكانومليون ھكتار)  ٣٫٠(عة والمزر ةمن المساح ا_مريكية

زيـادة  قـد سـجل أعلـى  تي كانـتـمليون ھكتار) وال ١٫٩من أي بلد في العالم بما في ذلك البرازيل (

ة أعلـي نسـب سـجلت جميع البلدان في العالم على مـدى السـنوات الخمـس الماضـية. في سنوية

٪ فـي إجمـالي ١١بنسـبة  وتعـزي الـي زيـادة ٢٠١٤عـام  فـيا_مريكيـة في الوeيات المتحدة  زيادة

ھكتـار. وعلـى الـرغم مـن  مليـون ٣٤٫٣لتسـجل  التكنوحيويـة  مـن فـول الصـوياعـة والمساحة المزر

فـي  ٢٠١٤عـام  فـي زيـادةھنـاك  كانـت، ٢٠١٣فـي عـام  زراعتھا جدا من اعتماد عاليةالمستويات ال

٪، ٩٤٪ إلـى ٩٣مـن التكنوحيويـة زيادة فـول الصـويا  -جميع المحاصيل الرئيسية الثKثة زراعة اعتماد 

  .٪٩٦٪ إلى ٩٠من  التكنوحيوي ٪ والقطن٩٣٪ إلى ٩٠من التكنوحيوية والذرة 
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لمسـاحة ل ةبالنسـب ا�مريكيـة ثانيـة بعـد الوeيـات المتحـدةفي المرتبة التستمر البرازيل 

 .تكنوحيويةالمحاصيل البعة وزرالم

عـة والمساحة المزر من حيث البرازيل فى المرتبة الثانية بعد الوeيات المتحدة جاءت، ٢٠١٤في عام 

فـي عـام  ٤٠٫٣ مـن ارتفاعـاً وذلـك مليـون ھكتـار ( ٤٢٫٢ بإجمالى في العالمتكنوحيوية المحاصيل الب

٪. علـى ٥معدل نمو قـدره  مثلمليون ھكتار أي ما ي ١٫٩ تمثل ٢٠١٤كانت الزيادة في عام و)؛ ٢٠١٣

 مـن زادت، ٢٠١٣مدى السنوات الخمس الماضـية، كانـت البرازيـل محـرك النمـو العـالمي. فـي عـام 

 مـن لـيعأمعدل زيـادة وب، مليون ھكتار ٣٫٧ بالمحاصيل التكنوحيوية حتي وصلتعة والمساحة المزر

اعلي زيـادة  سجلت، ٢٠١٤في عام  فإنه أي بلد آخر في العالم، ومع ذلك، ذلك الذي تم تحقيقه من

البرازيل  زرعت، ٢٠١٤مليون ھكتار. في عام  ٣٫٠بزيادة قدرھا ا_مريكية  في الوeيات المتحدةسنوية 

 ١٨١ التـي تمثـلعالميـة عة و) من المساحة المزر٢٠١٣عام  التي تم زراعتھا مساحةال٪ (نفس ٢٣

. ا_مريكيـة الوeيات المتحدة الفجوة بينھا وبين لقتمن المتوقع أن  فإنه مليون ھكتار. في المستقبل،

نظام الموافقة كفاءة  .تكنوحيويةيسھل نظام الموافقة السريع فى البرازيل عملية اعتماد المحاصيل ال

البرازيـل زرعـت ، ٢٠١٤. فـي عـام اً سـريع اً على أساس علمـي فـي البرازيـل يسـھل اعتمـاد قائموال

 تحمـل مبيـدات الحشـائشلو لحشـراتامقاومـة لفول صويا ذو صفات مكدسة تجاريا، للسنة الثانية، 

مـن و. ٢٠١٣عـام  عـنمليـون ھكتـار  ٢٫٢تصـل إلـى  بزيادةو. مليون ھكتار ٥٫٢ مساحة تقدر بـ على

 -البرازيـل الزراعيـة للتنميـة والبحـوثمنظمـة  ، لبحـوث الزراعيـةل ةھيئـة البرازيليـال لـذكر أناالجدير ب

EMBRAPA  ، ر أمريكى ١والتى تملك ميزانية تقدر بحوالىeقد حصلت على الموافقة علـى ، مليار دو

الفاصـوليا  الـذى تـم تطـويره فـى البرازيـل لمقاومـة فيـروس التكنوحيوي نبات الفولالتداول التجاري ل

، وفـول الصـويا المتحمـل لمبيـدات الحشـائش ٢٠١٦م فى عـاتداوله تجارياً تم يى من المزمع أن ذوال

نتظـر ي، BASFشـركة باسـف  شـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص مـعتم تطويره من خـKل  يوالذ

  .٢٠١٦في عام  والمزمع ان يكونلتداوله تجارياً  تمھيداً  هاستيراد علي اeتحاد ا_وروبي من موافقةال

فـي المسـاحة  التكنوحيويـة بينمـا تـنخفض عـة مـن محاصـيلوزيد المسـاحة المزرتكندا 

 بسبب استمرار الجفاف الشديد.أستراليا 

 ١٠٫٨ارتفاعـا مـن وذلـك ، ٢٠١٤فـي عـام التكنوحيويـة محاصيل المليون ھكتار من  ١١٫٦كندا زرعت 

. زرعـت نالكانوe وفـول الصـويا التكنوحيـوي من أكثر مساحات ، كما زرعت٢٠١٣مليون ھكتار في عام 

مليون ھكتار مـن فـول  ٢٪) وأكثر من ٩٥اعتماد بنسبة يين ھكتار من الكانوe التكنوحيوية (مK ٨كندا 

ھكتـار مـن القطـن التكنوحيـوي  ٢٠٠،٠٠٠ حـوالي اسـتراليا انخفاضـا مـن نـتلأع. التكنوحيوية الصويا

عـات القطـن ازرشديد. وقد تم تعويض اeنخفاض فـي الجفاف ال ويرجع ذلك الي٪) ٩٩اعتماد بنسبة (

حشائش لتصل لمبيدات الالمتحملة الكانوe ب التي تم زراعتھا لمساحةا في ٪٥٠ حوالي زيادة قدرھاب

  ھكتار. ٣٤٢،٠٠٠إلى 

    تكنوحيويال Bt الـ قطنمحصول  زراعة الھائلة من تھااستفادالھند تواصل 

من ليون م ٧٫٧ قام بزاعتھاتكنوحيوي القطن ال مليون ھكتار من ١١٫٦ تقدر بـ مساحةالھند  زرعت

من . و٢٠١٣مليون ھكتار في عام  ١١٫٠من  ارتفاعاً وذلك ٪، ٩٥معدل اعتماد بو ينمزارعصغار ال

 أبد(عندما  ٢٠٠٢في عام تكنوحيوي ھكتار من القطن ال ٥٠،٠٠٠الزيادة من ھذه الجدير بالذكر أن 
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ل زيادة غير مثتوھي ، ٢٠١٤مليون ھكتار في عام  ١١٫٦) إلى تكنوحيويلقطن الالتداول التجاري ل

أن الي برادفورد بروكس ول تقرير أحدث . وأشارثKثة عشر عاماً خKل ال اً ضعف ٢٣٠ عادلتمسبوقة 

 مليار دوeر أمريكي ١٦٫٧دل ابما يع تكنوحيويالقطن ال طريق زراعة نعزت دخل المزارع الھند قد عز

في عام  فقط أمريكي مليار دوeر ٢٫١و ٢٠١٣الي  ٢٠٠٢ من فترةالفي  اً اeثني عشر عامخKل 

 .٢٠١٢ ، على غرار عام ٢٠١٣

  محاصيل التكنوحيوية في الصينوضع ال

 اً ھكتار ٠٫٦ - ٠٫٥تتراوح مساحة كل مزرعة بين ( ينمزارعال من صغار مليون ٧٫١ زرع ،٢٠١٤في عام 

 ھكتار مليون ٤٫٢٪ من ٩٣بمعدل اعتماد وبنجاح  تكنوحيويمليون ھكتار من القطن ال ٣٫٩/مزرعة) 

ھكتار من  ٨،٥٠٠ ة حواليعازر تم عة من القطن. وباZضافة إلى ذلكومن إجمالي المساحة المزر

مقاطعة في منطقة جديدة ھذا العام وھي في قوانغدونغ، وجزيرة ھاينان وفيروس للمقاومة الالبابايا 

اضي. العام الممساحة نفس ب، وحيوينتكالالحور ھكتار من  ٥٤٣ حوالي ؛ باZضافة إلىقوانغشى

مليون ھكتار  ٤٫٦من الصين في القطن من عة وزرمرغم من انخفاض إجمالي المساحة الوعلى ال

يرجع أساسا إلى انخفاض ا_سعار ھو اeمر الذي (و ٢٠١٤ھكتار في عام مليون  ٤٫٢ الي ٢٠١٣في 

 ٢٠١٣٪ في ٩٠من  تكنوحيويعالية من القطن في الصين)، ازداد اعتماد القطن الالمخزونات الالي و

 تصل الي فيروس بنسبةللمقاومة الالبابايا  ةعازر مساحة ادتدكما إز. ٢٠١٤٪ في عام ٩٣ي ال

 ان . وباZضافة إلى٢٠١٤ھكتار في عام  ٨٤٧٥إلى  ٢٠١٣ھكتار في عام  ٥،٨٠٠من ارتفاعاً ٪ ٥٠~

 ١٠لي ع فإن ما يربو ،تكنوحيويالقطن ال زراعة مباشرة من ةدااستف استفادواقد  مزارعمليون  ٧٫١

قطن مليون ھكتار من ال ٢٢زراعة  نتيجة ةثانوي ةداستفا قد حققوان ضافياZالمزارعين من مKيين 

انتشار ا|فات بسبب  نسبة ستفيد من انخفاضيي ذالوراثياً) و عدلةمال(غير دودة اللوز لالعائل 

لمزارعين المستفيدين . وھكذا، فإن العدد اZجمالي الفعلي لتكنوحيويواسعة من القطن الالزراعة ال

 ٧٫١إلى حد كبير  بالتبعية في الصين وحدھا قد يتجاوز Btلحشرات للمقاوم امن القطن التكنوحيوي 

مزارعين أن المكاسب اeقتصادية على مستوى الولية ظھر أحدث البيانات ا_تالمزارعين. من مليون 

مليار دوeر  ١٫٦ وكانتمليار دوeر  ١٦٫٢كانت  ٢٠١٣-١٩٩٧ من لفترةخKل امن القطن المعدل وراثيا 

 .وحده ٢٠١٣في عام 

 اً ، على المدى الطويل ، فوائد تكنوحيويا_رز الوالمدى القصير، علي تكنوحيوية، الذرة القدم كل من ت

القريـب، على المـدى العالم،  دول بالغة ا_ھمية بالنسبة للصين، وآسيا، وبقية اً لھا آثار كما ان كبيرة

كـذلك الـي ان أھمية، و ةالرئيسي يةغذا_أكثر يل؛ ويرجع ذلك إلى حقيقة أن ا_رز ھو المتوسط والطو

لـذرة ل الصـيني التـداول التجـاري ث والبحـإن ا_كثر أھمية فـي العـالم.  ھي الذرة ومحاصيل ا_عKف

ــادة تركيــز  فيتــازالوذرة حشــائش مبيــدات المتحملــة لالالــذرة ، اترتكنوحيويــة لمقاومــة الحشــال (لزي

ي ة الـببالنسـھامـة جـدا ه عـقوتمسـاھمات متـوفر وكذلك ا_رز التكنوحيـوي ، يمكـن أن  فوسفات)ال

الـرئيس شـي جـين سـيادة الصين. في حين أيد  فيالغذاء وا_عKف وكذلك  منالعالمية  اeحتياجات

 فـيبكميـات كبيـرة جـدا  ةردوسـتلماالتكنوحيويـة والذرة التي تستخدم في فول الصويا و قنيةبينغ الت

)، واZنتـاج المحلـي ٢٠١٣مليون طن من الذرة في عـام  ٣٫٣مليون طن من فول الصويا و  ٦٣الصين (

حيويـة، البابايـا التكنو ان ، علـى الـرغم مـنحتـي اليـوم لـم ينفـذمن المحاصيل الغذائيـة ا_ساسـية 
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سـبة اسـع بنعلـى نطـاق ود تم الموافقـة علـي زراعتھـا قفغذائية  ةمادك/ الطازجة ثمرة التستھلك 

ھكتـار. وذكـر الـرئيس  ٨،٠٠٠إلـى أكثـر مـن لتصل  ٢٠١٤في عام في المساحة ٪ ٥٠تصل الي زيادة

 عقـتومال فمـن ،جديدة قنية_ن الت"،  ٢٠١٣شي جين بينغ في مؤتمر الحزب الشيوعي في ديسمبر 

مـن وا|ن، الصـين ان المجتمع وجھات نظر مثيرة للجدل والشـكوك." ا_ھـم مـن ذلـك، الي حمل تأن 

لزيـادة وعـي الجمھـور فيمـا يتعلـق وذلـك وطنية واسعة إعKمية شنت حملة قد Kل وزارة الزراعة، خ

أولويـة عاليـة إعطاء استمرار يعكس لصين. لبما في ذلك الفوائد التي تقدمھا محاصيل التكنوحيوية بال

- ٢٠٠٨ من فترةمليارات دوeر لل ٤للمحاصيل التكنولوحيوية في الصين ( R & D ث والتطويروالبح لدعم

٪ ٩٠مـن الـذرة (~  الصـيناردات زادت وطويل ا_جل في البKد لمحاصيل التكنوحيويـة.  اً ) التزام٢٠٢٠

٪ مـن ٦٥الصـين تسـتورد وتسـتھلك ثلـث إنتـاج فـول الصـويا العـالمي؛ كما انھا تكنوحيوية) ذرة منھا 

  تكنوحيوي.منھا فول صويا  ٪٩٠صادرات فول الصويا العالمية أكثر من 

 وضع في أفريقياال

عــة مــن القطــن وزيــادة المســاحة المزروذلــك  ٢٠١٤تحقيــق تقــدم فــي عــام فــي أفريقيــا اســتمرت 

 ي لاحوتصل الي إعتماد نسبة ب اي ھكتار ٩٠،٠٠٠ ليصل اليإلى حد كبير السودان  تكنوحيوي فيال

 أساسـا يرجعاeمر الذي جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو  نسبة زراعته في فيانخفاض طفيف ٪، مع ٤٦

سـبع دول أفريقيـة أخـرى (مدرجـة حسـب  ان مشـجع،ومـن العدم التيقن من ظـروف الزراعـة.  الي

حقليـة  اً تجاربـأجـرت قـد مصـر ونيجيريـا، ووكينيـا ومـKوي  وغانا  الكاميرونوأوغندا الترتيب ا_بجدي): 

: ا_رز، الـذرة، ةالتاليـ ةاليتيمـ المحاصـيلا_ساسـية و التكنوحيويـة المحاصيل عليعلى نطاق واسع 

بتسليم   WEMA الـ مشروع يقومان . ومن المتوقع سكرية، والبطاطا الكسافاالقمح، الذرة، والموز وال

فى ي جنوب أفريقيا ال) Btلحشرات (ومقاومة للجفاف التحمل مكدسة ذات صفات تكنوحيوية ذرة أول 

 اتلموافقـل خضـعي مر الذيا_ ،نزانياموزمبيق وت بعدھا، تليھا كينيا وأوغندا، و٢٠١٧ عاموقت مبكر من 

 .قانونيةال

 Bt حيويالتكنو محصول الذرة ھكتار من ١٤٣٠١٦اeتحاد ا�وروبي  دول منخمس زرعت 

محاصيل التكنوحيوية الأكثر الدول اعتماداً لزراعة  ،أسبانياتظل . لمقومة الحشرات

  بى .فى دول اeتحاد ا�ورو Bt% من إجمالى مساحة الذرة ٩٢بزراعتھا 

 وھو نفس العدد الذى تم تسجيله العام الماضى، ما يساوىاeتحاد ا_وروبي،  دول منخمس زرعت 

، ويرجع ٢٠١٣ن عام ع٪ ٣ يقدر بـبانخفاض طفيف  وذلك ، تكنوحيويةال Bt ھكتار من الذرة ١٤٣٠١٦

سجلت ذلك أساسا إلى انخفاض إجمالي المساحات المزروعة من الذرة، وخاصة في إسبانيا حيث 

اeتحاد  دول في المزروعة تكنوحيويةع الذرة الوجمم٪ من ٩٢زرعت ٪ و٣١٫٦بمعدل معدل اعتماد 

عن زيادات متواضعة في ثKثة بلدان ھي: البرتغال ورومانيا وسلوفاكيا  اeعKنا_وروبي. تم 

تحاد eقيادتھا دول ابإحتلت اسبانيا الصداره وانخفاضات ھامشي في بلدين: أسبانيا والتشيك. 

 ١٣٦٩٦٢من ھبوطاً ٪ ٣ يصل الي ، بانخفاضتكنوحيويةھكتار من الذرة ال ١٣١٥٣٨بزراعتھا ا_وروبي 

مثبط للمزارعين لزراعة الذرة  دول اeتحاد ا_وروبي، ھناك عاملي ف. وبصفة عامة ف٢٠١٤في عام 

اeتحاد التي يطلبھا ير عداد التقارZرھقة مالجراءات اZ من الناتج ر السلبييأثتالبسبب تكنوحيوية ال

  .عين رمن المزاا_وروبي 
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  د محاصيل التكنوحيويةاعتموفاعليات إوضع 

) قد ٢٨ -+ دول اeتحاد ا_وروبي ٣٧بلداً ( ٣٨فإن ما مجموعة  ٢٠١٤نوفمبر  ٣٠ نھاية إعتباراً من

 اء،خدامھا كغذeست تجارياً  لمحاصيل التكنولوحيويةا لتداول تنظيميةال علي القوانين منحت موافقات

موافقة    ٣،٠٨٣ نحت ھذه البKد ما مجموعةمُ  . ١٩٩٤زراعي منذ عام البيئي وال أو للتحرير كأعKف

حدثاً لتعديل وراثي ، منھا  ٣٥٧و تكنوحيوي محصوeً  ٢٧لعدد  من قبل السلطات المختصةقانونية 

 لKستخدام كعلف ٩٥٨أغذية مجھزة)، كأو مباشر الستخدام لK( ءغذاكلKستخدام  ١،٤٥٨

دولة في جاءت اليابان كأعلى  .ل�طKق في البيئة أو للزراعة ٦٦٧و  (اeستخدام المباشر أو للتجھيز)

)، كندا بدون ا_حداث المكدسة ١٧١(تليھا الوeيات المتحدة ا_مريكية  ،)٢٠١د (اعتمموافقات ا_منح 

 )،٧٩تايوان ()، ٨٨ونيوزلندا ( ،)١٠٠ا (واسترالي ،)١٢١وكوريا الجنوبية ( ،)١٤٤، المكسيك ()١٥٥(

بما في ذلك الموافقات التي انتھت مدة صKحيتھا أو التي  ٧٣ودول اeتحاد ا_وروبي (، )٧٥( الفلبين

عدد حصلت الذرة على أكبر  .)٥٥الصين (، )٥٧)، وجنوب أفريقيا (٧٣كولومبيا ( ،تنتظر عملية التجديد)

 ٣٢، الكانوe (بلداً) ٢١حدثاُ في  ٥٢، يليه القطن (بلداً) ٢٩حدثاً في  ١٣٦من ا_حداث المعتمدة (

  .بلداً) ٢٨حدث في  ٣٠بلداً) وفول الصويا ( ١٠حدث في  ٣١بلداً)، البطاطس ( ١٢حدث في 

 GTS-40-3-2 صنف حشائشفول الصويا المتحمل لمبيدات الحظي الوراثي،  عديلومن بين حاeت الت

 ةالذرة المتحمليليھا  .)٢٨-دول اeتحاد ا_وروبي  +بلداً  ٢٦موافقة في  ٥٢ت (بأكبر قدر من الموافقا

الذرة ، )٢٨-بلداً + دول اeتحاد ا_وروبي ٢٥موافقة في  ٥٢( NK603شائش صنف حلمبيدات ال

الذرة  ،)٢٨- بلداً + دول اeتحاد ا_وروبي ٢٥موافقة في  ٥٠(  MON810صنف المقاومة للحشرات

) ، الذرة ٢٨ –بلداً + دول اeتحاد ا_وروبي  ٢٤موافقة في  ٥٠( BT11 صنف اتالمقاوم للحشر

، الذرة )٢٨ –اً + دول اeتحاد ا_وروبي بلد ٢٣موافقة في  ٤٧( TC1507 صنف المقاوم للحشرات

 ،)٢٨-بلداً + دول اeتحاد ا_وروبي  ٢٠موافقة في  ٤١( GA21 صنف المتحمل لمبيدات الحشائش

، )٢٨ –دولة + دول اeتحاد ا_وروبي  ١٩موافقة في  ٣٩(  MON531 صنف للحـشرات القطن المقاوم

-دولة + دول اeتحاد ا_وروبي  ٢٢موافقة في  ٣٩( MON89034 صنف حدث الذرة المقاوم للحشرات

بلداً + دول  ٢٢موافقة في  ٣٩( A2704-12 صنف فول الصويا المتحمل لمبيدات الحشائش )،٢٨

 ٣٧( MONB88017) ، الذرة المتحمل لمبيدات الحشائش والمقاوم للحشرات ٢٨ –ي اeتحاد ا_وروب

الذرة المتحمل لمبيدات الحشائش والمقاوم و )٢٨- دولة + دول اZتحاد ا_وروبي  ٢٠موافقة في 

القطن المقاوم و )٢٨-دولة + دول اZتحاد ا_وروبي  ١٨موافقة في  ٣٧( T25 صنف للحشرات

 ) .٢٨-دولة + دول اeتحاد ا_وروبي  ١٧موافقة في  ٣٧( MON1445 صنف للحشرات

   ٢٠١٤مليار في  ١٥٫٧تكنوحيوية فقط حواليلبذور الالعالمية ل قيمةالكانت 

. ٢٠١٤مليار دوeر أمريكي في عام  ١٥٫٧ حوالي بذور التكنوحيوية وحدھاللكانت القيمة العالمية 

  ة،جديد تكنوحيوية ات/صفاتنباتلر والترخيص قيمة استنباط وتطويان  ٢٠١١قدرت دراسة تمت في 

بلغت السوق العالمية  ،٢٠١٤في عام و .مليون دوeر أمريكي ١٣٥ جواليما قيمته تصل الي 

 طفيفة بزيادةمليار دوeر أمريكي (وذلك  ١٥٫٧ حواليب Cropnosisلمحاصيل التكنوحيوية والتي قدرھا 

المحاصيل  تداول%من السوق العالمي ل٢٢ويمثل ھذا  )٢٠١٣مليار دوeر في عام  ١٥٫٦ نم ارتفاعاً 

سوق البذور  منمليار دوeر  ٤٥% من حوالي ٣٥ ، و٢٠١٣مليار دوeر في عام  ٧٢٫٣ والتي بلغت 
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عة عالمياً "المنتج النھائي" (الحبوب المعدلة وراثياً والعالمية. وبلغت القيمة التقديرية Zيراد المزر

حصادھا) بأكثر من عشر مرات من قيمة البذور في مجال التكنولوجيا  والمنتجات ا_خرى التي يتم

  الحيوية وحدھا.

  

 ا�فاق المستقبلية

 ٢٠٥٠إطعام العالم عام 

التحديات التي  أصعبمن، إن لم يكن  واحد وھ ٢٠٥٠مليارات نسمة في عام  ٩من أكثر إطعام إن 

حقيقة أن الغالبية العظمى من سكان والتواجه البشرية خKل السنوات المتبقية من ھذا القرن. 

بعض تؤرخ يجعل المھمة أكثر صعوبة. الفقرات التالية مما التحدي  ھذا حجمحتى تدرك  eالعالم 

  :وما بعده ٢٠٥٠إطعام العالم في عام  مشكلة الحقائق البارزة والھامة بالنسبة _بعاد

 ٧٫٢، ١٩٠٠مطلع القرن في عام مليار فقط في  ١٫٧، والذي كان ا|ن عدد سكان العالمأصبح • 

مليار  ١١من يقترب انه ، و٢٠٥٠مليار نسمة بحلول عام  ٩٫٦من المتوقع أن يرتفع إلى الذي مليار، و

حاليا من يعانون مليون شخص  ٨٧٠فإن . وعلى الصعيد العالمي، ٢١٠٠في نھاية ھذا القرن في عام 

 ذية.سوء التغامراض من نسمة مليار  ٢ ييعانوالجوع المزمن 

من من حيث التركيزات العالية  قل كفاءةالغذاء ا_ تحسينلمتاحة  فرصةھناك  فإن، لجسن الحظو •

بقيادة الصين لك ذوالبلدان النامية أكثر ازدھارا بكمية وفيرة لتصبح  اللحوم، بما في ذلك البروتين

  .والھند

لتحقيق و ٢٠٥٠ثر بحلول عام ٪ أو أك٦٠بنسبة على ا_قل حاجة لزيادة إنتاجية المحاصيل، ھناك • 

ا_راضي  –لموارد قدر أقل من ااستخدام مع  ةستداماكثر اوأمثل استخدام  الوصول الي يجبذلك 

 مبيدات أقل.ايضاً استخدام والمياه وا_سمدة و

Kحتياج لعلى ستجابة االطلب على الكتلة الحيوية للمحاصيل Zنتاج الوقود الحيوي  في زيادةھناك • 

 .سكان العالمثراء  رتفاعZنتيجة زيادة متطلبات وك لمواجھة يد من الطاقة الKزمةالمزالي 

تغير المناخ، مع موجات الجفاف المتكررة  معالجديدة المرتبطة اZضافية اeستجابة للتحديات • 

٪ من المياه العذبة في ٧٠الزراعة تستھلك حيث  –والشديدة التي تؤثر على توافر واستخدام المياه 

 .مليار شخص ٢زيادة مع  ٢٠٥٠بحلول عام  رستمي متوقع ان لعالم، وھو معدل غيرا

الكبيرة للثورات خضراء من القمح  اتالمساھم بعدوقد انخفضت معدeت النمو في إنتاجية المحاصيل 

 ٩إطعام أكثر من بلن تسمح لنا وحدھا لمحاصيل لالتقليدية  قنياتوا_رز. ومن الواضح ا|ن أن الت

خيار مقترح من قبل وك. ةسحري عصا تليسالحيوية قنيات التلكن ايضاً فإن و ٢٠٥٠ات في عام مليار

قنيات اتباع نھج متوازن وآمن ومستدام، وذلك باستخدام أفضل ت فإنه يجبالمجتمع العلمي العالمي 

عدلة م الحيوية (صفاتقنيات أفضل التاستخدام ) وجيدة التاقلموراثية  صنافالمحاصيل التقليدية (ا

مليار ھكتار  ١٫٥مناسبة) لتحقيق التكثيف المستدام Zنتاجية المحاصيل على  وراثياً عدلة غير موراثياً/

اeستثمارات في الزراعة مرتفعة وعKوة على ذلك  من اتالعائدإن من ا_راضي الزراعية في العالم. 
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الموارد  يذو الفقراءمزارعين الصغار ل خاصةوب لى التخفيف من حدة الفقر،إبشكل مباشر تؤدي نھا فإ

ا_كثر  غلبيةا_للغاية والمعدمين في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، التي تمثل صئيلة ال

  فقرا في العالم.

 تغير المناخفي ا�من الغذائي واeستدامة وتحقيق محاصيل التكنوحيوية في المساھمة 

حيوية قد ساھمت محاصيل التكنوالإن  ،٢٠١٣وحتى  ١٩٩٦ من خKل ا_عوامأظھرت البيانات اeولية 

 من الغذائي واeستدامة وتغير المناخ عن طريق: زيادة إنتاجية المحاصيل بما قيمتها| تحقيق في

 ٥٠٠ حواليمليار دوeر أمريكي، كما ساھمت في توفير بيئة أفضل من خKل توفير استخدام  ١٣٣٫٣

ساھمت في الحد فقد فقط،  ٢٠١٢في عام  ؛ و٢٠١٢-١٩٩٦ من ترةففي ال مليون كجم من المبيدات

مليون سيارة عن  ١٢٫٤ مليار كجم، أي ما يعادل أبعاد ٢٨ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 

ى الحفاظ على التنوع البيولوجي في الفترة من فالطريق لمدة سنة واحدة. كما ساھمت أيضاً 

، كما ساعدت في تخفيف حدة الفقر يون ھكتار من ا_راضيمل ١٣٢وفير عن طريق ت ٢٠١٣ – ١٩٩٦

 ٦٥مليون من صغار المزارعين وعائKتھم وبما يصل إلى إجمالي  ١٦٫٥ من خKل مساعدة ما يزيد عن

تحقيق محاصيل التكنوحيوية المساھمة في ل. يمكن لفي العالم اً فقرا_كثر لذين ھم مليون شخص وا

 ،والتي يفضلھا العديد من أكاديميات العلوم في جميع أنحاء العالم "التكثيف المستدام"إستراتيجية 

أراضى مليار ھكتار الحالية من  ١٫٥ والتي تسمح فقط بزيادة اZنتاجية/اZنتاج على مساحة

محاصيل إن  ، وبالتالي توفر الغابات وتحافظ على التنوع البيولوجي.المحاصيل المزروعة عالمياً 

ليست عصاً سحرية، واeلتزام بالممارسات الزراعية الجيدة مثل  ايضاً  نھاالتكنوحيوية ضرورية ولك

  .ا ھو بالنسبة للمحاصيل التقليديةمحاصيل التكنوحيوية كملتناوب وإدارة المقاومة ھو أمر ضروري ل

  eستدامةا في مساھمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية

  ريق الوسائل الخمس التالية :تساھم محاصيل التكنولوجيا الحيوية في اeستدامة عن ط

، بما في ذلك توفير لذاتي من الغذاء والعلف وا�ليافمن واeكتفاء اأالمساھمة في  �

غذاء أكثر مoئمة بأسعار مقبولة عن طريق استدامة زيادة اaنتاجية والفوائد اeقتصادية 

  .ةعلى مستوى المزرع

بما قتصادية على مستوى المزرعة ساھمت محاصيل التكنولوجيا الحيوية في تحقيق مكاسب ا

وحتى  ١٩٩٦عشر من خKل عام  ثمانيةمليار دوeر أمريكي وذلك في خKل السنوات ال ١٣٣٫٣ يوازى

 ،خفض تكاليف اZنتاج (حرث أقل، استخدام أقل للمبيدات الي منھا% ٣٠يرجع  يتوال ،٢٠١٣

 ٤٤١٫٤سب كبيرة من عائد بيع إلى تحقيق مكاالباقية % ٧٠بينما يرحع ) واستخدام أقل للعمالة

 مجموع % من٨٨ اھوحد ٢٠١٣ا_رقام المقابلة لعامكانت بينما  .من محاصيل التكنوحيوية مليون طن

تحت  ،٢٠١٥ارفوت ، بة انخفاض تكلفة اZنتاج (بروكس ونتيجمليار دوeر  ٢٠٫٤ مكاسب التي بلغتال

  الطبع).
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نوحيوية ھي تقنيه للحفاظ على محاصيل التك ،المحافظة على التنوع البيولوجي �

  ا�رض.

فھي قادرة على زيادة اZنتاجية  يضاالتكنوحيوية تقنية للحفاظ على ا_ر محاصيلالتقنية إنتاج  تعتبر

مليار ھكتار من ا_راضي الصالحة للزراعة،  ١٫٥باستخدام ا_راضي المتاحة حالياً والتي تقدر بـ 

بات كما تحمى التنوع البيولوجي في الغابات وغيرھا من إزالة الغا تجنبوبالتالي فإنھا تستطيع 

 ١٣وتقريباً فإن  .وھو ما يسمى بإستراتيجية التكثيف المستدام –التنوع الطبيعي في المحميات 

مليون ھكتار من الغابات اeستوائية الغنية بتنوعھا البيئي في الدول النامية تفقد كل عام . فإذا لم 

قد  محاصيل التكنوحيويةالاZضافية من الغذاء، العلف، وا_لياف التي انتجتھا مليون طن  ٤٤١٫٤تكن الـ 

مليون ھكتار  ١٣٢ زراعة اج إلىتحسيكان ، فإن العالم ٢٠١٣وحتى  ١٩٩٦أنتجت خKل الفترة من 

 ). بعض منتحت الطبع ٢٠١٥ارفوت، ببروكس و( إضافي من المحاصيل التقليدية Zنتاج نفس الكمية

لغير وا ،ا_راضي الھامشية الھشةمن بعض  حرث ن ھكتار اZضافية ربما كانت تتطلبمليو ١٣٢ الـ

من الغابات اeستوائية الغنية بالتنوع البيئي إزالة عدد كما كان سيتطلب ، مناسبة Zنتاج المحاصيل

eستحداث ساح الطريقفe مر الذي كان سيؤ في البلدان النامية وبالتالي جديدة زراعية يأراضeي ا

  تدمير التنوع البيئي . الي

  المساھمة في التخفيف من حدة الفقر والجوع �

ار، نمفي البلدان النامية مثل الصين، الھند، باكستان، مياتكنوحيوي حتى اليوم، فإن زراعة القطن ال

 ١٦٫٥ دخل ما يزيد عن زيادة وبوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا قد ساھمت بالفعل أسھاماً كبيراً في

ك في خKل ويمكن أن يتم تعزيز ذل .٢٠١٤صغار المزارعين ذوى الموارد المحدودة في عام  من مليون

وبصفة أساسية عن طريق زراعة القطن  ،٢٠٢٠ حتي ٢٠١١من العقد  ھذا في ةالسنين المتبقي

  .تكنوحيويينوالذرة ال

  الحد من البصمة البيئية للزراعة �

الحيوية لتقليل البصمة قنيات بيئة ويمكن استخدام التأثرت الزراعة التقليدية إلى حد كبير على ال

: انخفاض كبير في استخدام المبيدات، الحفاظ . ويشمل التقدم في ذلك حتى ا|نالبيئية للزراعة

، تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خKل حرث أقل أو عدم الحاجة إلى يرحفووقود اeعلى ال

الحرث  من الحد مثل ةيممارسات الزراعالطوبة عن طريق تحسين ، والحفاظ على التربة والرثالحر

حد التراكمي لتقليل استخدام الستخدام نباتات متحملة لمبيدات الحشائش. يقدر عن طريق إ

اeمر الذي مليون كجم من المادة الفعالة  ٥٠٠بمقدار  ٢٠١٣وحتى  ١٩٩٦المبيدات في الفترة من 

% في ا_ثر ١٨٫٥م المبيدات وھو ما يعادل خفضاً مقداره % في استخدا ٨٫٧ حقق وفراً مقداره

واسطة ب هاسيقتم البيئي المرتبط باستخدام المبيدات التي تستخدم على ھذه المحاصيل والذي 

ھو مقياس مركب يعتمد على عوامل  معامل التأثير البيئي ويعتبر .(EIQ)معامل التاثير البيئي 

. كانت البيانات الفعال فردىاللمكون تأثير البيئي لصافى ال حساب التي تساھم فيومختلفة 

% من ٨ مليون كجم (ما يعادل وفراً مقداره ٣٦وحدة تساوى تخفيضاً قدره  ٢٠١٢المقابلة لعام 

  ).٢٠١٤ارفوت، ب(بروكس و EIQ الـ % في٢٣٫٦استخدام المبيدات) وخفضاً بمقدار 
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أكثر حالياً حفظ وتوافر المياه عالمياً. يستخدم  على اً كبير اً زيادة كفاءة استخدام المياه تأثيرتؤثر 

. من الواضح أن ھذه النسبة راعة على الصعيد العالميفي المائة من المياه العذبة في الز ٧٠من

التي من المتوقع ان % تقريباً و٣٠ليست مستدامة في المستقبل مع زيادة عدد السكان بنسبة 

تحمل من  درجة ذو ھجين ذرة اتنبات تم تسويق. ٢٠٥٠مليار نسمة بحلول عام  ٩٫٦ى تصل إل

تسويق  ان يتم في الوeيات المتحدة ا_مريكية ومن المتوقع ٢٠١٣في عام مرة ول_ تجارياً الجفاف 

. من ٢٠١٧مل للجفاف في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام حأول نبات ذرة استوائي مت

نظم الزراعية ا_كثر استدامة في جميع أنحاء لير على االمتوقع أن يكون لصفة تحمل الجفاف تأثير كب

مثيله  شدة وانتشاراً عنالعالم، وeسيما في البلدان النامية، حيث من المتوقع أن يكون الجفاف أكثر 

  . الدول الصناعية في

الحد من الغازات المسببة لoحتباس وتغير المناخ  رااث تخفيف حدةالمساعدة في  �

  الحراري 

، والتي تساھم في تكنوحيويةعند المحاصيل ال إجابتھا تجدغل الھامة والملحة حول البيئة أن الشوا

وتساعد في تخفيف آثار تغير المناخ وذلك حتباس الحراري مسببة ل�نبعاثات الغازات الإالحد من 

 ًeتخفيض دائم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  بطريقتين أساسيتين. أو ،(CO2) Kل وذلك من خ

، وأيضاً عن طريق الحد من استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات يرحفوالوقود ا_الحد من استخدام 

مليار كجم من انبعاثات ثاني أكسيد  ٢٫١ در ھذا الوفر بما يقدر بـقُ  ط، فق٢٠١٣. وفى عام ا_عشاب

، تحقيق خفض اً . وثانيعن الطريق لمدة عام واحد مليون سيارة ٠٫٩٣بعاد إالكربون، أي ما يعادل 

حرث نتيجة الإضافي عن طريق الحد من الحــرث (الحاجة إلى حرث أقل أو عدم الحاجة إلى 

تكنوحيوية _غذية وا_عKف وا_لياف المحاصيل ااستخدام نباتات مقاومة لمبيدات ا_عشاب) وذلك ل

كجم من ثاني مليار  ٢٥٫٩ بما يوازى ٢٠١٣عن عام مما يؤدى إلى خفض إضافي في كربون التربة 

. وبالتالي فإنه في عام مليون سيارة عن الطريق لمدة عام ١١٫٥ أكسيد الكربون أو ما يعادل أبعاد

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كان يقدر  حيةنالتوفير الدائم واZضافي الناتج عن ت مجموع ، فإن٢٠١٣

مليون سيارة عن الطريق  ١١٫٨ دمليار كجم من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادل أبعا ٢٨ بما قيمته

  ، تحت الطبع) . ٢٠١٥(بروكس ويارفوت ، 

دة ونحن ح شدوالتغير في درجات الحرارة أكثر انتشاراً وأ، الفيضانات،الجفافصبح يمن المتوقع أن 

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

ين المحاصيل eستنباط أصناف وھجن يمكنھا أن تتكيف مع التغيرات السريعة في الظروف برامج تحس

، بما في ذلك زراعة التكنوحيوية للمحاصيلتقنيات الالمناخية. يمكن استخدام العديد من ا_دوات و

 الزنكاصابع بصمة  (MAS)  ، علم الجينوم، اeنتخاب بواسطة الواسمات الجزيئية، التشخيصا_نسجة

التربية"  عملية محاصيل التكنوحيوية، بشكل جماعي لـ " اZسراع فيوال، TALENS والتالينز

محاصيل التكنوحيوية بالفعل في الحد من انبعاثات الوالمساعدة في تخفيف آثار تغير المناخ. تساھم 

لمحافظة عاد الحاجة إلى حرث جزء كبير من ا_راضي المزروعة، ابثاني أكسيد الكربون عن طريق إست

ثاني  يةحتنعن طريق ات وكذلك على التربة وخاصة الرطوبة، وعن طريق الحد من الرش بالمبيد

 .أكسيد الكربون
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محاصيل التكنوحيوية في الالمحاور الخمسة أعKه قد أثبتت بالفعل قدرة  مجموع وباختصار ، فإن

التحديات الھائلة المرتبطة  علي مواجھةكما اثبتت قدرتھا  ،المساھمة في اeستدامة بطريقة كبيرة

لمحاصيل التكنوحيوية ليمكن  ھائلة.ال يةالمستقبل ھااتنياكامكذلك والحراري  سابواeحت -بتغير المناخ 

لنمو اeقتصادي في لفإنھا يمكن أن تكون بمثابة محرك ، وبالتالي، شكل كبيرزيادة اZنتاجية والدخل ب

يسھم في التخفيف من وطأة الفقر لصغار مزارعي العالم الذي يمكن أن ھو اeمر المناطق الريفية و

  الذين يفتقرون إلى الموارد .و

 لتكنوحيويةالمحاصيل لإدارة المقاومة نظم ورعاية ال

) وتحمل مبيدات IRلمقاومة الحشرات (ا ھمو ،تكنوحيويةلمحاصيل اللالرئيسيتين اھم الصفتين ست

علي  ةوافقمنذ تم المي وا_عKف وإنتاج ا_لياف ) إسھاما كبيرا في الغذاء العالمHT(حشائش ال

أنتشرت صفات ، ٢٠١٤عاما تقريبا. في عام  ٢٠ اي منذ، ١٩٩٦في عام _ول مرة  اً تجاري تداولھا

محاصيل من الشرت منفردة أو مكدسة في أربعة تنا، حشائشوتحمل مبيدات الالحشرات مقاومة ال

 مساحة رعت عالميا علىزُ التي ا والقطن والكانوe، والذرة وفول الصوي ھموالتكنوحيوية الرئيسية 

اكتسبت  ٢٠١٤- ١٩٩٦ من ،اً عام ١٩ الـ ي فترةفبلدا. وعKوة على ذلك، ف ٢٨مليون ھكتار في  ١٨١

ثقة المKيين من  )HT(حشائش مبيدات الل ةتحمل/الم)IRلحشرات (للمقاومة ا المحاصيل التكنوحيوية

٪ أو أكثر في جميع ٩٠قرب من ي اً ونتيجة لذلك فقد حققت اعتماد المزارعين في جميع أنحاء العالم،

 IR / HTمحاصيل التكنوحيوية. وقد وفرت المحاصيل التكنوحيوية الزرع التي تالبلدان الرئيسية تقريبا 

الحكم بإتمام وبديل لنظم إنتاج المحاصيل المعتمدة على المبيدات التقليدية  ناجحتكميلي  نظام

الصفة (او ھذه فعالة ومريحة وصديقة للبيئة. كما تم إدراج نفس  صبحمزارعين لتعليھا من قبل ال

تجاريا بما  يتم تداولھاالتي ا_خرى التكنوحيوية بنجاح في مجموعة واسعة من المحاصيل الصفتين) 

 بنجاح فيالصفة (او الصفتين)  إدراج ھذه في ذلك البرسيم، الباذنجان، بنجر السكر والحور. كما تم

في  تجارياً  تداولھالتمھيداً ا_رز والقمح  مھوالمواد الغذائية الرئيسية  من محاصيل أخرييننين أث

 جديدة. ةالمستقبل كمحاصيل تكنوحيوية تجاري

واسعة الاeنتشار  فانتكنوحيوية ،  او تقليدية المستخدمةبغض النظر عن ما إذا كانت التكنولوجيا 

ا|فات  كسابيؤدي، مع مرور الوقت، Zحشائش مبيدات ال مقاومة الحشرات وتحملصفتي eعتماد 

إدارة من قضايا ھذه الالحشرية وا_عشاب الضارة مقاومة، مما يقلل من فوائدھا للمزارعين. 

قبل المجتمع العلمي،  حولمناقشتھا تم وكانت منوقعة  IR / HT الـ المقاومة لصفات

في عام التكنوحيوية محاصيل ال داتمعإ من قبل ينوصانعي السياسات السابقلقانونين وا

بما في ذلك نشر  IR/HT الـ محاصيلسياسة Zدارة تطوير المقاومة في إن اeساليب ال .١٩٩٦

لمكافحة العامة دارة اZ مخطط في IRM إدارة تطوير المقاومة ، وتكاملاeسيجة كملجأ للحشرات

المحاصيل  )، ورصدIRMالحشرات ( مقاومةإدارة استراتيجيات ) باستخدام IPMا|فات الحشرية (

ر يتطوتم من قبيل الصدفة، وللكشف المبكر عن المقاومة. في البيئة  ھاإطKق التكنوحيوية بعد

 حمايهإدارة أكثر فعالية ويسمح بالصفات لتكدس الجينات، و تراكمأساليب علمية جديدة حول 

إدارة  دارة المقاومة بما في ذلكZ نسبةه بالفإنمحاصيل التكنوحيوية الجديدة. وھكذا، الللمقاومة في 

ي علدورا كبيرا تلعب تناوب الالممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك فإن ،  IRM ا|فاتمكافحة 
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في عام  تھابدايمن  IR / HT لصفات الـ محاصيل التكنوحيويةالاعتماد وقبول ح اجني فنطاق واسع 

محاصيل التكنوحيوية، وجعلھا أكثر عمر اللة إطايرجع الفضل في ھذه ا_ساليب الي . و١٩٩٦

التقليدية وبالتالي توسيع نطاق الفوائد التي تعود على المزارعين قنيات التمحاصيل ن ع ةداماست

  .أخربعد  اً التكنوحيوية موسم IR/HT الـ محاصيلمن زراعة 

 ةحساس تبحأصقد  HTو IR لصفات  أول جيل نباتات وكما كان متوقعا، فقد أكدت الدراسات أن

 IR الـ محاصيلالضارة المستھدفة على التوالي. أدت حشائش لمقاومة ا|فات الحشرية والبالنسبة 

/ HT من  ديعدالالتي تنطوي على جين واحد والصفات واحدة أو مكدسة تكنوحيوية سواء لصفة ال

فإن نھج ات. وبالتالي، Êفل حقلية مقاومة تطورالي  في الذرة في الوeيات المتحدة ا_مريكية  الجينات

 التي ، خصوصا بوجود المزيد من المحاصيلقصويأولوية ان يكون له  يجب Btللـ إدارة المقاومة 

في عام مليون ھكتار  ٥٥ مساحةبالفعل ت احتلوالتي (بسيطة ومكدسة)  Btالـ  جيناتحتوي علي ت

قد أظھرت مقاومة  حشائشكبيرا من ال العديد من الدراسات إلى أن عدداً تشير . وبالمثل، ٢٠١٤

ليفوسات المستخدمة على نطاق واسع، وبالتالي يحتمل جيق مبيدات ا_عشاب بما في ذلك اللتطب

في المستقبل. وھكذا، فإن إدارة مقاومة الحشرات المنتج في شكله الحالي أن تحد من استخدام 

 ان يكون لھا ستحقتكبر وتولى أھمية أمن المفترض ان التكنوحيوية  IR  /HT الـمحاصيل  متابعةو

  .حقليعلى المستوى ال قيطبوالت ينا_ولوية واeھتمام المناسب

 ١٢ ـالتشير الي ان  اeخيرين العقدينالتي اكتسبت خKل  التطور التكنولوجينحو واeتجاه الخبرة إن 

 المقاومة: ويمقوتZدارة  ةوصارم ةفعال تطبيقات لتحقيقيجب ان تؤخذ في اeعتبار  التالية اً عناصر

بسيطة ولكن إبداعية مثل المشاريع ال شرن فيمبتكرة الساليب جأ النباتي وا_المل زراعة توظيف• 

 ،)RIB( أكياسفي  نباتي ملجأعمل 

 ،)IPM|فات (مكافحة ادارة المتكاملة لاZفي أنظمة  IRM لÊفاتقاومة إدارة المإدماج • 

 ،بھاتنفيذ أكثر صرامة لحزمة الممارسات الموصى • 

 ،وتقديم التقارير في الوقت المناسب للكشف عن المقاومةطKق اZبعد  مراقبةال• 

 ،لصفاتلضمان نقاء البذور والتعبير المKئم • 

 ،عالية الجودة IR / HTذور بضمان توريد • 

 ،حشائش مبيدات التحمل مقاومة الحشرات ولصفات  يجينال كدسوالتتراكم • 

 ،IR / HT ل لصفاتعم-أكثر من وسيلة ج ادمإ• 

 ،المقاومةاتجاه تطوير تكنولوجيات جديدة مبتكرة وأكثر مرونة قادرة على عكس • 

 •eالـ ستبدال في الوقت المناسب لمنتجاتا IR / HT  بإصدارات أفضلالحالية،  

 التكنوحيوية، IR / HT الـ التعليم والتدريب والتوعية للمجتمع الزراعي في إدارة محاصيل• 

  قانونية اeمتثال للمتطلبات ال تعزيز• 

 لجيل الثاني منا إعتماد خKل أسرع وقت ممكن الحصول علي موافقات عليمن المھم وفي 

 مزدوج وثKثي لصفاتعمل  –ذات وسائل  ™Enlistو  Bollgard-IIITMمثل  IR/HT الـ محاصيل منتجات

في  الحاليةالتحديات لي مة في التغلب عخد، والمستمقاومة الحشرات وتحمل مبيدات الحشائش

 ملجأالاستراتيجية استخدام إن . IR/HT في محاصيل الـ  الضارةحشائش مقاومة الحشرات والإدارة 
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نفذ بشكل صارم. تأن  يجب ةالتنظيميللقوانين اeمتثال و على نطاق واسع) RIBكيس (في  النباتي

علمي، والمزارعين، بما في ذلك المجتمع ال ةجميع أصحاب المصلحفإن ا�ھم من ذلك، 

الجماعية،  متھامسؤوليكونوا علي بينة بوصانعي السياسات والقطاع الخاص يجب أن ي

عن مصلحة الاب حصأ من اً أيإنحرف إذا  نتجيوحقيقة أن النظام العام aدارة المقاومة لن 

  تنفيذه.

 وضع ا�رز الذھبي

السبب الرئيسي لعمى ھو و ،(VAD)  )أ(النساء وا_طفال ھم ا_كثر عرضة لنقص فيتامين إن 

تقارير منظمة الصحة العالمية في شير توض. امرل وعدم قدرة جھاز المناعة لمكافحة ا_اطفا_

قبل المدرسة في مرحلة مليون طفل  ٢٥٠الي  ١٩٠ ينب من هأن ٢٠١٢عام و ٢٠٠٩عام 

 e أ( من نقص فيتامين ونعاني وازاليفي العالم( VAD .يمكن  نها وأظھرت دراسات سنويا

سنوات  ٥الوفيات في ا_طفال الذين تقل أعمارھم عن كل  نسبة يقلل منان التكميلي (أ) فيتامين ل

أواخر مرحلة  _طفال في سن من ا من مKيين ٨ـ فيتامين (أ) ل توفير ھذا أنيعني و٪. ٣٠-٢٤بنسبة 

 يتراوح عددوفاة يمنع يمكن أن  يعانون من سوء التغذية الذينمرحلة ما قبل المدرسة رضاعة الي ال

 من قبل المعھد الفلبيني لبحوث ا_رز (GR) ا_رز الذھبي تم تطوير سنويا. طفل ٢٫٥الي  ١٫٣ ن بي

(PhilRice)  والمعھد الدولي لبحوث ا_رز (IRRI)  الـ تقارير. تشير IRRI  أن ، ٢٠١٤مارس عام  حتي

وكاeت  بينشراكة في ظل ال تواصلقد وتين كاربيتا غني بالالا_رز الذھبي ختبار إالبحث والتحليل و

إلى   R (GR2-R)  صنفا_رز الذھبي  إختيار Kديش. تمجالبحث الوطنية في الفلبين، وإندونيسيا، وبن

تحت  يجانتا_داء الزراعي واZتقييم لمدة ثKثة مواسم لحقلياً ، واختبارھا ھاختيارتم ا التي ا_صناف

 .ظروف الحقل الفلبينيةال

المستوى تم الحصول علي  بينما في مناطق متعددة انهأجريت  التي النتائج ا_ولية للتجارب أظھرت

العوائد من أصناف تلك أقل من بالفعل  كان متوسط العائدن فإالمستھدف للبيتا كاروتين في الحبوب، 

التركيز ھو لبحوث الحالية لمن قبل المزارعين. ومن ھنا، فإن الھدف الجديد  همماثلة محلية مفضل

Ìرز لھجين تتجارب ، يجري IRRI الـ وغيرھا. في GR2-E: مثل GR2إصدارات أخرى من  إنتاج علي

الھدف فإن ق يحقبمجرد تمناسبة، و طورةانواع متللوصول الى مع عدد ضخم من اeصناف  الذھبي

 حثالعديد من شركاء البواحدة من  IRRI سوف تظل الـ سوف تستأنف.حقلية سلسلة التجارب ال

التي تعود وا_رز الذھبي من أصناف تطوير مجموعة متنوعة عالية ا_داء بملتزمين مازالوا  الذين

المساھمة ھي  –لمشروع ا_رز الذھبي  الھامة المھمةإن بالفائدة على المزارعين والمستھلكين. 

ھذا يتطلب –الدقيقة  ةيائغذعناصر الفي تحسين صحة المKيين من الناس الذين يعانون من نقص ال

يتم التخطيط لھا بعناية.  يجب ان أن كل خطوة وجانب من جوانب الدراسة العلمية لÌرز الذھبي

السKمة  بروتوكوeت دقيقة لجميعاللمتابعة في اوجميع المنظمات المشاركة  IRRI الـ وسوف تستمر

  الذھبي. تطوير ونشر ا_رزوبحث ستمرار eا_خرى قانونية ا_حيائية والبروتوكوeت ال

المقوي لديه القدرة على توفير بيتا كاروتين  سوف يكون ا_رز الذھبيفإن ، وبمجرد اطKقه

سعر حراري في اليوم الواحد  ٢،٠٠٦،٨٦٩ بـمجموعھا ما يقدر  والتي يبلغ ،ا_ساسيةبالكربوھيدات 

حسب يومي . وفيما يلي تفصيل (أ) من نقص فيتامين يعانتي تالوالجنوب بلدان في الأكبر في 
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سعر حراري) وجنوب شرق آسيا  ١٫١٣٠٫٦٤٨المنطقة: الناس الذين يعيشون في جنوب آسيا (

) ليصبح ١٤٫٨٨٠)، وآسيا الوسطى (٧٥٫٢٣٨) وأمريكا الKتينية (١٢٥٫١٢٤) وأفريقيا (٦٦٠٫٩٧٩(

 أغلب حاeت فيھا تُسجلوھذه ھي المناطق التي  -سعر حراري في اليوم  ٢٫٠٠٦٫٨٦٩المجموع 

  شخصية).اتصاeت ،  HarvestPlusھارفست بKس (أ) (ص فيتاميننق

  سنوات المقبلة ١٠إلى  ٥ خoل الـ فيجديدة المحتملة اللتكنوحيوية امحاصيل ال

ھو كثير من ا_حيان في  التكنوحيوية  محاصيلال يقدتنم عنھا أعربالتي المخاوف  من احدةوإن 

ل الصويا والذرة والقطن والكانوe) واثنين من الصفات رئيسية (فولتركيز الضيق على أربعة محاصيل ا

ي السنوات الخمس الماضية كان ھناك فومقاومة الحشرات). ومع ذلك، فحشائش (تحمل مبيدات ال

عة من بنجر ومزركبيرة لتشمل مساحة  تجارياً تكنوحيوية عدد من المحاصيل ال تداول فيكبيرا  توسعاً 

صغيرة من الكوسا، والبابايا، والباذنجان مساحات  ا إلى جنب معاستمرت جنبالتي السكر والبرسيم و

 .٢٠١٤في عام  اً عشر اً تجاريالتي تسوق  محاصيل التكنوحيويةالوالحور، ليصبح مجموع 

مجال ميدانية ھي  حقلية  لتجارب تخضع التكنوحيوية والتي محاصيلال نمعلومات العالمية عإن ال

الموجز في  ٧الملحق يوفر ھل دائما للوصول إلى المعلومات. ليس من الس هلكثيرين ولكنلأھتمام 

(الصفات)  هالصفالمحاصيل/من  ةختارمتكنوحيوي جديد  محاصيKً  ٧١قائمة غير مكتملة من الكامل 

قلية حالتجارب الالخاصة بتلك عادل تتحت ظروف  ياً حقل ھا، تم اختباروالتي علي ا_قلالتي لديھا، 

لمحاصيل التكنوحيوية الجديدة اعن عامة عالمية قائمة للقارئ لمحة لوتقدم ا). CFT(معزولة ال

 ١٠إلى  ٥الـ لموافقة السلطات التشريعية) خKل  وفقاً قد تصبح متاحة ( يذالوالمستقبلية المحتملة 

 الصفة، وعن طريق المحصولمحاصيل التكنوحيوية القوائم قاعدة البيانات  وتدرج سنوات المقبلة.

. في حين أن حقلية بھاجرت اeختبارات الأُ التي  بKد، والوسيطلتكنولوجيا / اللور )، المطالصفات(

فيما يلي ، دخلم ٧١ـللن مراجعة قائمة البيانات موليست شاملة،  Kً دخم ٧١من المكونة قائمة ال

  :أھمية تكون ذاتربما التي و ةعمومالبعض الميزات 

النامية، والنصف دول في الحقلياً اختبارھا  ت تمعلي منتجا ٧١ الـ دخKتمحوالي نصف الإشتمت • 

مناسب ال هفي وقتكان الصناعية؛ اeنجراف الكلي في صالح البلدان النامية بلدان ا|خر في ال

الجنوب، في أفريقيا وآسيا وأمريكا دول إلى الغذاء والعلف، وا_لياف في الكبرى والمKئم نظرا للحاجة 

 الKتينية.

محاصيل مجموعة العشر تنوع حافظ علي استمرارية اليُ  مماجديدة"محاصيل "ھو ربع حوالي الإن • 

في والتي يمكن تسھم اسھاماً كبيراً  ةيتيمالمن المحاصيل  يوھتجارياً  تداولھاالتي التكنوحيوية 

محاصيل التكنوحيوية الجديدة التفاح، الموز، كاميلينا التحقيق ا_من الغذائي للفقراء. وتشمل 

، والحمص، اللوبيا، الفول السوداني، والخردل، البازeء والبطاطس وا_رز وعباد موالح، والوالكسافا

 الشمس، وقصب السكر والقمح.

، نتاجيةالجفاف والملوحة ، وتعزيز اZتحمل  القدرة علي تحسينصفات  ،الصفاتتشمل مجموعة • 

|فات وا_مراض، اعية الغذاء، ومقاومة ية ونوائالغذالعناصر ، وزيادة استخدام النيتروجينزيادة كفاءة و

 بما في ذلك المقاومة للفيروسات.
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 مشاريع نقلأو القطاع العام، بواسطة رھا يطوت تم دخKت تقنياتمال قائمة حوالي نصفتمثل • 

ويضاف  شراكات بين القطاعين العام والخاص. ھذا،التي تشمل و تكنولوجيا الحيوية في المحاصيللل

تجري في البلدان النامية، مع عدد متزايد في أفريقيا التي حوالي نصف ھذه التجارب اليھا حقيقة ان 

  نبأ مشجعا لمجتمع التنمية على الصعيد العالمي. ھذا يعتبروالتحديات، لمواجھة  مثال تقدم أعظم

  منتجات تكنوحيوية غير معدلة وراثياً 

الجينات. مسدس أو  وبكترياا_جر ريابكت ستخدامن التعديل عن طريق التحول الوراثي يكاحتى ا|ن 

صبع يز aاانزيم النيوكلي نولوجياتك : مثلجديدة متقدمة تطبيقات تكنوحيويةيتم اeن استخدام 

تكرار  التجمع التنظيمي والذي يحتوي علي تتابعات قصير منتشر ذات، )ZFNالزنك (

بيه بمنشط النسخ ومؤثر النوكلياز الش –نوكلياز الأنظمة مصحوبة ب – )CRISPR(عكسي 

)TALENS(،  ص قبلتحول. ھذه التقنيات الجديدة تسمح عملية ايتم استخدامھا لزيادة كفاءة ودقة

إحداث تغير في احد ، أو بطريقة دقيقة طفرةخال إدو حمض النووي في مكان محدد مسبقاً ال

ھذه و. جينيالأقصى قدر من التعبيرلحصول علي مكان ا_مثل في الجينوم لالالنوكليوتيدات في 

كساب صفة Zبنجاح  من قبل بالفعل ZFN تقنية الـ استخدمت وقد  –متقدمة تقنيات التقنيات ھي 

" الجين الذي اجزاء منلحذف أو "قص  TALENS تقنية الـ  واستخدمت –حشائش تحمل مبيدات ال

مجال ھذا ال خبراء فيفإن الومع ذلك، ا_رز.  فيمرض اللفحة البكتيرية ب لKصابةالمقاومة يمنح 

قدرتھا على  تكمن فيالجديدة قنيات من ھذه الت ةحتملالمالحقيقية"  قوةأن "ال ونعتقدي

مما يؤدي )، وراثياً  عدلةمال(غير صلية جينات ا�م ا� يد منعدال عديل" وتعديل تتابعات"ت

صفات محسنة  نتاج محاصيل ذاتالجفاف، و تحمل صفات ھامة: مثل الياكساب النبات 

في البداية أن  مريكيةحدة االفي الوeيات المتقانونين ال صرحوقد معدلة وراثيا. ليست ي ھوالتي 

يمكن أن  ا_مر الذي ،مختلفةلجينات سوف يتم التعامل معھا بطريقة ل التي eتشمل نقKً  التغييرات

وافقات العمليات الحالية التي تحتاج الي قوانين/مكبير على كفاءة وتوقيت  معنوي يكون له تأثير

  المنتجات من قبل الجمھور. ھذه قبولالي ما يمكن ان تؤدي ك، ستخدام للموارد اZكثيفة 

من قبل باحثين من ا_كاديمية الصينية للعلوم البياض الدقيقي  تم تطوير قمح مقاوم لفطر وقد

تينات برو عنالتي تشفر لجينات ان والباحثحذف الجين.  عديل تتابعاتت طريقةمن خKل والمتقدمة 

 لتعديل تتابعات  CRISPRالـ Talensتقنيات الـ  باستخدامبياض الدقيقي ال مرص الدفاعات ضد ثبطت

يتطلب وبالتالي مجموعة الكروموسومية سداسي ال نبات القمح ھومن الجدير بالذكر ان و. جينومال

يل الغذائية دون أيضا إنجازا كبيرا في تعديل المحاصھذا ويمثل  متعددة من الجينالنسخ ال فيحذف 

 غير معدلة وراثيا.تقنية  عتبرت، وبالتالي، إضافيةإدخال جينات 

من النقل ك، ويرطأخرى من التطبيقات الجديدة، e تزال في المراحل ا_ولى من التھناك مجموعة 

مجموعة منوعة من العوائق في ث للتغلب على ابحعليھا االتي يجري النباتي وغشاء خKل ال

الدقيقة. ومن الجدير تعزيز المحتويات وتھدف الي منة الضغوط الحيوية والغير حيوية المحاصيل متض

 نسمة ما يقرب من مليارفإن ، مليارات ٧ والبالغ لب الحالي العالم سكان تعدادإجمالي  من هبالذكر أن

اصر عنإلى ال ونفتقري ،من سوء التغذية ييعانآخر  اً مليار ھناك ما انالتغذية ك نقصيعانون من 

كافية من المدادات إن اZ. (أ): الحديد (فقر الدم) والزنك وفيتامين مةاھالدقيقة ال ةيئغذال
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أمر بالغ ا_ھمية لصحة ھو الدقيقة  ةيئاغذعناصر المستويات محسنة من ال توفير ا_طعمة المغذية مع

ن استخدامه متخصص يمكمن خKل غشاء نباتي  اZنسان. وتشير التطورات ا_خيرة إلى أن النقل

زيادة المقاومة للضغوط لالدقيقة و ةيائغذعناصر المحتوى التعزيز المحاصيل ا_ساسية، و إنتاجيةلتعزيز 

ان تزيد Ìلومنيوم، والتي يمكن لسمية الالملوحة ومسببات ا_مراض وتحمل الرئيسية، بما في ذلك 

٪ ٣٠ تشغل التربة الحمضيةذكر ان الجدير بال. والصالحة للزراعة المتاحةا_راضي  مساحةمن بدورھا 

  على المستوى العالم. الصالحة للزراعة من ا_راضي
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 تعليقات ختامية

 )PPPدور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( -الطريق إلى ا�مام 

يKحظ المحاصيل المعدلة وراثيا على مدى العقد الماضي تطوير مشاريع  مدي تقدم عند استعراض

 مشروع للـ أول ريتيستم . وقد اضحة) وPPPالقطاعين العام والخاص ( بين شراكاتد الط ووعواان نش

PPP ھيئة الـ التكنوحيوية من قبلفي مجال المحاصيل  التكنولوجي  نقلالخاص ب ISAAA  أوائل في

 شريك من البلدان الناميةكالمكسيك شركاء: الثKثي شارك فيه ثKث من المشروع . وتسعيناتال

جنبا إلى جنب مع وزارة الزراعة  عمل الذيو) CINVESTAVالتكنولوجيا الحيوية  حديد معملوبالت(

صغار المزارعين كأولوية  بلقمن  زراعتھا متالتي حدد مقاومة ا_مراض الفيروسية في البطاطس، ولت

 الخاص كشريك من القطاعمونسانتو وشركة  توفر الحل؛ التقليدية لمقنيات _ن الت وذلك قصوى

البطاطس  اتفيروس ضد مقاومةتمنح  والتي يالبروتينالغKف  تعبير صفةبالتي وافقت على التبرع و

 CINVESTAVوافقت أيضا على تدريب علماء من  قد مونسانتو ان . ا_ھم من ذلكPVYو PVXمن نوع 

بتمويل  قامت يتالومؤسسة روكفلر  من ثالثالشريك الالجديدة. وكان قنيات استخدام الت علي

الحيوية ت ايقنيتفق مع برنامج التنه أبسبب طبيعته المبتكرة وذلك سنوات، و ٣ لمدة مشروعلكامل ل

  .المؤسسةب لمحاصيلل

نقل لاستكشاف إمكانية بناء مشروع  ISAAAتواصل ھيئة وبعد تنفيذ المشروع المكسيكي،

مما يوفر  برع بھا،أكثر من بلد نفس التكنولوجيا المتفيه تقاسم والذي سوف يالتكنولوجيا الحيوية 

 لمنح المقاومةبھا تبرع مالإن المشروع الذي تم تطويره يشمل الصفة  . قنياتلنقل الت اً مضاعف اً تأثير

الدول النامية  الشركاء من وكان ).PRSV(لبابايا لالمميت ضد فيروس التبقع الحلقي  لنباتات البابايا

اومة قلممشتركة وأولوية قصوى حاجة ھناك ان  كل منھم عرف جنوب شرق آسيا من دول خمسة

 .التقليدية لم تقدم حKً  قنيات _ن الت PRSV فيروس الـ

العام للقطاع الرائدة معامل التتوفر  جنوب شرق آسيا (حيث من دولشركاء ال خمسال لكانت الدو

اندونيسيا والفلبين لترتيب ا_بجدي: ل طبقاً ، ھيالحيوية للمحاصيل) قنيات صناعة التمجال في 

التي وافقت على ومونسانتو ھو شركة الخاص من القطاع  وماليزيا. كان الشريكد وفيتنام وتايKن

مھا من قبل صغار المزارعين في البابايا eستخدا PRSVـ لافيروس للمقاومة ا) صفات( صفةبالتبرع 

مونسانتو أيضا افقت وفقد مشروع المكسيكي، الخمسة. كما ھو الحال في ال ةشريكبلدان الفي ال

تم الجديدة؛ و قنياتاستخدام الت عليالخمس في جنوب شرق آسيا الدول تدريب علماء من على 

قت eحق Zنشاء المشروع في والتمويل من قبل وكاeت مانحة مختلفة لفترة ثKث سنوات. وتوفير 

PRSVھيئة الـ ، يسرت ISAAA  سراع دول الشبكة من التكوينZالتقدم بخمس لتبادل الخبرات وا

تدريب للمعلومات وافعالة من حيث التكلفة لتبادل وشبكة أيضا آلية مناسبة ال وفرتكما  ني.قالت

تمكنت الدول في الشبكة، بين البلدان تفاعل ال. وبعد خمسال مختبراتال فيعلماء المشروع 

تأخر  وھي -البابايا قبل جميع ا_طراف صفة ثانية مھمة في من تحديد بشكل جماعي  الخمس

ر القابلة للتلف: مثل البابايا التي تعاني خسائر الثمللحفاظ علي اھامة عتبر صفة ت النضج. وھي

من قبل  النضج تأخر ةنيقتتم التبرع ب –ستوائية ما بعد الحصاد في المناطق ا_ في مرحلة كبيرة

 زينيكا. شركة
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لتسھيل  اً مشاريعونة االمعوكاeت والمؤسسات الالعديد من ت أأنشفي العقد الماضي أو نحو ذلك، 

ن كل من القطاعين العام والخاص لصالح بيتكنوحيوية تطبيقات المحاصيل ال تنياقت التبرع ونقل

 AATF ھيئة . ومن ا_مثلة على ذلك،محدودةالموارد ال يذوء البلدان النامية وخاصة للمزارعين الفقرا

التكنولوجيا الحيوية م مشروع دعا_فريقية، وبلدان احتياجات ال تلبيوالتي مقرھا في نيروبي والتي 

) ، USAIDوكالة الوeيات المتحدة للتنمية الدولية (بين برنامج ثنائي  وھو) ABSPIIة (يالزراع

 تديرھا جامعة كورنيل.ة يملعاأنشطة مع باeشتراك 

المحاصيل  تكنولوجيا نقلت في مشاريع شاركالتي للمبادرات التقرير المرجعي اeولي يشير 

أن مشاريع الشراكة بين  ،من القطاع العام والخاص كلبين  ةاكرشتضمنت التي ووية تكنوحيال

المزايا التي تزيد من احتمال  منالعديد  موتقد ةجحانو ةمشجعكانت ) PPPالقطاعين العام والخاص (

 أربعتم اختيار ضمن إطار زمني معقول. لمزارعين لالمحاصيل التكنوحيوية  من منتجاد موإعتتقديم 

 المشاريع النموذجية: ي شملتھالتالصفات اتنوع في لمراجعة وتوضيح ال PPPات خاصة للـ اسدر

في البرازيل، قصب السكر حشائش مبيدات اللمتحمل ال فول الصويافي بنغKديش،  BT الـ باذنجان 

لتحمل الجفاف في الذرة في بلد من البلدان  WEMA الـ في إندونيسيا، ومشروعلجفاف لمتحمل ال

 يتفصيل صيتلخوصف قصير لÌربع دراسات الخاصة، مع م عرض تالمختارة في أفريقيا. لراحة القراء، 

  .الختاميالفصل في نھاية  نصية في أربعة صناديقأكثر ، مع تفاصيل تحديداأكثر 
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  المقاوم للحشرات في بنجoديش  Btباذنجان الـ  - ١رقم حالة دراسة 
  

في قاومة الحشرات لم  Btذنجان التكنوحيوي االبيمكن ان ُيدعي ان مشروع وصف موجز: 
أول مشروع نقل تكنولوجيا المحاصيل التكنوحيوية  لتقديم منتج الذي تم  يعتبربنجKديش 

من خKل شراكة دولية بين   Btتطوير باذنجان الـ  ممن قبل المزارعين. ت داوله تجارياً بالفعل ت
لتكنولوجيا ا توھب ءوالتي بسخا Mahyco القطاعين العام والخاص، بين شركة البذور الھندية

اع العام للتنمية والبحوث والمعروف باسم معھد بنجKديش للبحوث الزراعية طإلى معھد الق
(BARI) دة لمشروع الـ الميسر من قبل جامعة كورنيل كقاوABSP-IIممويل من ھيئة ال، و

 ٣٠في   Btلباذنجان الـ التجاري  داول. وافقت  بنجKديش علي الت USAIDالمعونة ا_مريكية
قام  ٢٠١٤يناير عام  ٢٢في  -يوما  ١٠٠أقل من  -وفي وقت قياسي  ٢٠١٣بر عام أكتو

، ٢٠١٤مجموعة من صغار المزارعين بزراعة أول منتج تجاري له في حقولھم. في عام 
زيادة كبيرة  زيادتھاالباذنجان التكنوحيوي، ومن المتوقع  اً مزارع ١٢٠رع زُ ھكتار  ١٢وبمجموع 

اeنجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم القوي للمشروع من  . وھذا٢٠١٥في المساحة خKل عام 
وزيرة  معاليقبل حكومة بنغKديش وعلى وجه الخصوص، اZرادة السياسية وبدعم من 

د زييُ من تقليل استخدام المبيدات بشكل كبير،   Btمكن باذنجان الـ يالزراعة، ماتيا تشودري. 
  Btمكن المزارعين من بيع باذنجان الـ جودة الثمار للمحصول. تحسن ي كما التداولالعائد من 

المبيدات". ترد  بدون استخدام ،# BARI Bt Begun "بنجاح في السوق المفتوحة تحت اسم 
 .أدناه تفاصيل أكثر تحديدا

  
  بنجKديشالبلد : 

  الباذنجان المحصول:
صغار المزارعين (تمثل  من ١٥٠،٠٠٠ ~ھكتار تم زراعتھا من قبل  ٥٠،٠٠٠ ~المساحة : 

  عة)وزرتار من المساحة المھك ٠٫٣
  ھو محصول الخضروات للفقراء، ومعروف باسم "ملك الخضروات"ا�ھمية: 
  Bacillus thuringiensis (Bt) معزول من بكتريا cry1Acجين الـ   الجين:

يضفي حماية ضد ا|فات الحشرية الممرضة للفاكھة  لحشرات؛امقاومة الصفة (الصفات): 
 علي صغار المزارعينما يجبر  ي غالبا ذ) الLeucinodes orbonalisوثاقبات المجموع الخضري (

نه ليس من الممكن إية الضارة كل يومين، حتي مع ھذه المعاملة فالحشر الرش بالمبيدات
  السيطرة علي ا_صابة.

   EE-1: صنف إيليت الصنف 
  ، من الھند  Mahyco: شركة القطاع الخاص ماھيكو  قنيةتواھب ال

  ھيئة المعونة ا_مريكية:  المانحة وكالة التمويل
 هريتدالذي ، II (ABSPII): برنامج دعم التكنولوجيا الحيوية الزراعية بيوتكنولوجي الوسيط

  جامعة كورنيل.
 تمو ٢٠١٣أكتوبر  ٣٠ف ول�طKق البيئي فى علك: تم الموافقة علىه كغذاء وتصديقوضع ال

  ٢٠١٤يناير  ٢٢وم فى ي e١٠٠حقاً في أقل من التداول التجاري 
 ٣ – Btباذنجان  ، (Kajla) ٢ – Bt)، و باذنجان Uttara( ١ – Bt: باذنجان  ا�صناف المعتمدة

(Nayantara)  باذنجانBt – ٤ (Iswardi/ISD 006).  
 ١٢علي مساحة  تكنوحيويال Btمزارع قاموا بزراعة باذنجان الـ  ١٢٠:  التبادل التجاري

  ٢٠١٤ھكتار في عام 
من أفقر وأصغر المزارعين في بنجKديش  ١٥٠،٠٠٠المزارعين المحتمل استفادتھم: دد ع
  دوeر أمريكي سنويا ١،٠٠٠أقل من  منھم الفردمكسب  يمثل يذال

ل من ل٪ على ا_قل، وق٣٠لتسويق بنسبة ازيادة عائد ب قام :ا�ثر اeجتماعي واeقتصادي
٪، مما أدى إلى فائدة ٩٠- ٧٠الي  بنسبة تصل يةالحشر مرات استخدام المبيداتعدد 

ھو ما يعادل مكاسب تصل وللھكتار الواحد. مليون دوeر أمريكي  ١٨٦٨ اقتصادية صافية قدرھا 
  .مليون دوeر أمريكي سنويا على المستوى الوطني ٢٠٠إلى 



  ٢٠١٤ وراثياً لعام عدلة/ المالتكنولوجيا الحيويةبالمحاصيل المنتجة لمي لتسويق االوضع الع

 

 

- ٣٠- 
 

 

 

 

 

 

 

 

  فول صويا متحمل لمبيدات الحشائش بالبرازيل – ٢رقم حالة دراسة 
 

 ةزراععلي  CTNBio فقت السلطة التنظيمية البرازيلية، وا٢٠١٠في عام وصف موجز: 
الذي تم بغرض التداول التجاري وحشائش لمبيدات الفول الصويا متحمل جديد لصنف 

بين تنفذه بشكل مشترك تم من خKل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطويره 
، EMBRAPA والتنميةللبحوث  القطاع العاممعھد لمانيا وا_  BASFخاصة ال القطاعشركة 

 BASFكة شروفرت الزراعي البرازيلي. في ھذا المشروع التعاوني، التعاون بحوث معھد و
،   imidazolinoneحمل لمبيد الحشائش الذي يمنح الت csr1-2 لجينب EMBRAPA معھدل

 صفة فيالعن إدخال  مسؤول كانإضافي وجين في حين قدمت المؤسسة البرازيلية أيضا 
 في تسجيل  BASFو EMBRAPA .المتأقلمة. اشترك كل من  فول الصويالراثية ا_صول الو

من  محلي تم تطويره تكنوحيوي Ìصناف جديدة، والتي تمثل أول محصولل اeخترع براءة
في البرازيل ينتظر الموافقة  داول التجاريالتإن في البرازيل. وُصدق عليه  PPP خKل

وف جديدة سال HT ستيراد. ومن المتوقع أن أصنافاeعلى النھائية من اeتحاد ا_وروبي 
حشائش ، مما يزيد من اختيار خيارات إدارة ال٢٠١٦في البرازيل بحلول عام داوله يتم ت

  .أدناهمتوفرة محددة المعلومات ومزيد من ال. لمزارعي البرازيلي
  

  البرازيلالبلد : 
  فول الصويا المحصول:
  مليون ھكتار  ٣١ ~المساحة : 

  ھو أھم محصول تصدير الخضروات في البرازيلمية: �ھ
ُيكسب النبات التحمل   Arabidopsis thalianaمعزول من نبات   csr1-2جين الـ   الجين:

  imidazolinone لمبيد الحشائش
   التحمل لمبيدات الحشائشالصفة (الصفات): 

  BPS-CV127-9: صنف الصنف 
  /المانيا، البرازيلEMBRAPA برازيل ،، من ال BASF: شركة  قنيةتواھب ال

  /المانيا، البرازيلEMBRAPA، من البرازيل ،  BASFشركة :  وكالة التمويل المانحة
  ./المانيا، البرازيلEMBRAPA، من البرازيل ،  BASFشركة : الوسيط
 ٢٠٠٩زراعته بغرض التداول التجاري في عام  : تم الموافقة علىتصديقوضع ال

وعلي التداول  ٢٠١٣أكتوبر  ٣٠وأعKف ول�طKق البيئي فى  كغذاء (ديسمبر)، ولكن
  ولكن في انتظار موافقة النھائية من اeتحاد ا_وروبي علي استيراده التجاري 

 ™Cultivanceالتجاري سم اeسوف يتم بيع ا_صناف تحت  ا�صناف المعتمدة
  ٢٠١٦كمحصول تجاري في عام  تهزراعمتوقغ :  التجاريالتداول 
  : تشمل المزارعين ومنتجي البذور والمستھلكينينالمحتمل ينالمنتفع

٪ من حصة ٢٠ ™Cultivanceنف صمثل يان  من المتوقع : ا�ثر اeجتماعي واeقتصادي
مليار دوeر  ١٧مليون ھكتار من فول الصويا وبلوغ قيمة الصادرات  ٣١السوق عند زراعة 

   .أمريكي
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  في أندونيسيا    (DT)متحمل للجفاف السكر  قصب – ٣رقم  حالةدراسة 
  

لسكر الخام في ل بلد مستورد ثاني أكبر - إندونيسيا قامت ، ٢٠١٣في مايو  وصف موجز:
 مةسKشھادات قامت بإصدار ، مليار دوeر أمريكي) ١٫٦مليون طن، بقيمة  ٢٫٤( العالم
اء غذكمصدرة للاeستخدام  غرضب لجفافمتحمل لتكنوحيوي  محلي قصب السكر_ول 

المتحمل  PRG كان"التكنوحيوي  قصب السكر صنف منتم تطوير  .لبيئيةاeطKق في او
شراكة بين القطاعين العام والخاص بين شركة السكر ال" في ظل NX1-4Tجفاف لل

) وشركة PTPN-11نوسانتارا الحادي عشر (إن . PTاeندونيسية المملوكة للدولة، 
_صناف الشرقية، اندونيسيا. يمكن  أجينوموتو، اليابان بالتعاون مع جامعة جمبر في جاوة

يوما،  ٣٦تصل إلى ان تتحمل إجھاد نقص الماء لمدة جفاف جھاد الZ تحملةقصب السكر الم
الغير معدلة  النباتاتأعلى بكثير من  إنتاج يمكن أن تسفر عنظروف إجھاد الجفاف وتحت 
حشة ٪ في ال٥٧إلى  ١٤، و  ةزرع أول عند ٪ ٧٥- ٢؛ تزداد اZنتاجية بمقدار BL-19 وراثياً 
مل قصب السكر متحالثاني. ومن المتوقع أن أول الحشة ٪ في ٤٤إلى  ١١، ومن يا_ول

 موافقةال، في انتظار ٢٠١٥رسميا في إندونيسيا في عام  تهيتم زرعوف سللجفاف محلي 
  أكثر أدناه.محددة تتوفر معلومات . eستخدامه كعلفالمنتج  علي

  
  إندونيسيا البلد :

  قصب السكر المحصول:
  ھكتار  ٤٥٠،٠٠٠المساحة : 
  إندونيسيا ھي ثاني أكبر مستورد للسكر في العالم �ھمية: 
    Rhizobium melilotiمعزول من   betAجين الـ   الجين:

  التحمل للجفاف الصفة (الصفات): 
  NX1-4T: صنف الصنف 

  ، أندونيسياPT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN-11)مستقبل التقنية: 
  ، من اليابان  Ajinomoto: شركة  قنيةتواھب ال

  حكومة أندونيسيا :  وكالة التمويل المانحة
  جامعة جيمبر، شرق جافا، : الوسيط

و في  �٢٠١٣طKق البيئي في عام لاء وذغك: تم الموافقة على زراعته وضع التصديق
  علي استخدامه كعلف انتظار موافقة النھائية 

  NX1-4Tالمتحمل للجفاف  PRTصنف كان  صنف المعتمدلا
  ٢٠١٥تجاري في عام ال بغرض التداولزراعته  ع: متوق التداول التجاري
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أفريقيا، :ينيا، (جنوب  WEMAفريقيا أ �جل  (DT)متحمل للجفاف  ةرذ – ٤دراسة حالة رقم 
   اوغندا، موزمبيق وتنزانيا)

  
، (MON 87460) التكنوحيوي المقاومة للجفافالذرة تقنية ببرعت شركة مونسانتو ت وصف موجز:

DroughtGard ™  ةأفريقيدول لقطاع في خمسة ل للبحوث التنمية التابعة ةيالزراع المعاھد إلى 
جنوب الصحراء الكبرى بما في ذلك جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا وموزمبيق، وتنزانيا من خKل شراكة ب

 ويتم تنسيق".  (WEMA) فريقياجل أكفاءة المياه _ذو ص مشروع "الذرة بين القطاعين العام والخا
WEMA من قبل مؤسسة التكنولوجيا الزراعية ا_فريقية (AATF)  ومقرھا في نيروبي بالتعاون مع

تطوير التكنولوجي. ويتم تمويل المشروع بشكل اللمزيد من  CIMMYT شركة مونسانتو وسيميت
من المتوقع ھيئة المعونة ا_مريكية. و بافيت ج. ھوارديتس، ومؤسسة جمشترك من قبل مؤسسة 

ان  (BT / DT) الجفاف تحملالحشرات /أن أول ذرة ھجين تكنوحيوي ذو صفات مكدسة لمقاومة 
ومن المتوقع أن . ٢٠١٧عام  أوائل يفكون متاح للمزارعين (خاضعة لموافقة السلطات التشريعية) ي

ي من المتوقع ذ، تليھا كينيا وأوغندا ال ٢٠١٧في عام  التقنية  تكون جنوب أفريقيا ھي اول بلد تطبق
 علي CFTs اختباراتالدول الثKث اجرت . و٢٠١٥في عام عليه  (CFT)دودة مححقلية تجارب  يجريُ 

جنوب السابع لكينيا، و السادس وغندا ، الموسم الخامس _مواسم ( e٥ يقل عن بما  DT الذرة
على الذرة  CFT اختبارات الـفي  ٣مشجعة للغاية. كينيا في الموسم علي نتائج  الحصولأفريقيا) مع 

لبدء  eحقفي وقت من قبل شركة مونسانتو  MON 810 (تم ايضا وھب  معدل وراثيا Btتكنوحيوية ال
مرسوم السKمة  ت. في موزامبيق، تلقحقبيةKختبارات الالموسم الثاني ل المشروع) وأوغندا في

، ٢٠١٤من قبل مجلس الوزراء في شھر أكتوبر عام  عليھا ح واللوائح التنفيذية الموافقا_حيائية المنق
. وحققت تنزانيا تقدم ٢٠١٥في عام  WEMA لذرة الـ   CFTs اختبات الـالبلد من المتوقع ان تبدء و

e مة ا_حيائيةKختبارات الـملموس نحو تعديل لوائح السCFTs   تسفر أن. ومن المتوقع ٢٠٠٩عام 
٪ من الحبوب ٣٥إلى  ٢٠تصل إلى عن زيادة  DT / BT مكدسةالھجينة ذو الصفات ال  WEMAرة الذ

طن متري  مليون ٥- ٢دى إلى مبلغ إضافي قد يؤالھجينة التجارية ا_خرى تحت الجفاف المعتدل، مما 
  .ناهأدمزيد من المعلومات المحددة في أفريقيا.  مليون شخص ٢١- ١٤من الذرة Zطعام حوالي 

  
  ينيا، اوغندا، موزمبيق وتنزانياكجنوب أفريقيا، البلد : 

  الذرة  المحصول:
  مليون ھكتار في خمس دول ٨ ~المساحة : 
وبينما تعاني % من الذرة ٩٠ تصل الي أفريقياتحت ظروف ممطرة في ع وزرالمساحة الم�ھمية: 
  % من موجات الجفاف المتكررة  ٢٥مساحة 
     Bacillus subtilisمن   (CspB)ن الصدمة الباردة منتج لبروتي جين الجين:

  لجفاف التحمل لالصفة (الصفات): 
 Btـيضم جين الكذلك و ليتم استخدامه Zنتاج ذرة ھجين مكدسة صفات، MON87460: صنف الصنف 

 )MON 810حق لبدء المشروع.  بهالحشرات تبرعت أيضا  قاومة) لمe الصنف شركة مونسانتو DT 
لجفاف في الوeيات ل المتحملة التكنوحيويةالذرة ھكتار من  ٥٠،٠٠٠في  ُطبقلذي ھو نفسه ا

ھكتار في  ٢٧٥،٠٠٠ضعف لتصل إلى  ٥٫٥ مساحة الزراعة ي زادتذ، وال٢٠١٣المتحدة في عام 
  .٢٠١٤الوeيات المتحدة في عام 

  مونسانتو، الوeيات المتحدة  : شركة واھب القنية
  ينيا، اوغندا، موزمبيق وتنزانياكوب أفريقيا، جنالمستفيدين من التقنية: 
  يتس، مؤسسة ھاورد ج. بافيت وھيئة المعونة ا_مريكية مؤسسة ج:  وكالة التمويل المانحة

  WEMAفي خمس دول الـ  NARIو  (AATF) مؤسسة التكنولوجيا الزراعية ا_فريقية: الوسيط
  .CIMMYT وشركة سيميت
في جنوب أفريقيا ،   DT/Btصفات مكدسة  اتذرة ذاول  تم اطKقمن المتوقع ان ي: وضع التصديق

لمنتجات الصفات  (CFT)محدودة اختبارات حقلية  يجرتوقع ان تمن الم تيھا كينيا ثم اوغندا واليلي
فيذية الذي أقرت .  المرسوم المنقح للسKمة ا_حيائية واللوائح التن٢٠١٥المكدسة في العام القادم، 

 اeن جريت، و٢٠١٥جرائھا في عام إليتم  CFTsختبارات الـ ÷الطريق ل ي يفسحتفي موزامبيق وال
  مناقشات إيجابية بشأن تعديل لوائح السKمة ا_حيائية في تنزانيا.

في جنوب أفريقيا  (تخضع للموافقة القانونية) زراعتهان يبدأ متوقغ من ال:  التداول التجاري
  ٢٠١٧كمحصول تجاري في عام 

ن طن يمKي ٥إلى  ٢لذرة بنسبة تصل إلى يمكن زيادة إنتاجية ا :ا�ثر اeجتماعي واeقتصادي
  مليون شخص في أفريقيا ٢١حتي  ١٤متري في ظل ظروف الجفاف المعتدل، Zطعام حوالي 
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 لـا ھيئة مؤسسوoم، راعي نوبل للسجائزة علي  ئزالحا ج ا�سطورةنورمان بورلو

ISAAA   

تذكرة بمشورة الھذا الفصل حول "ا|فاق المستقبلية" للمحاصيل التكنوحيوية مع  ختامل Kئمومن الم

محاصيل  حول، ج، الراحل نورمان بورلو١٩٧٠الحائز علي جائزة نوبل للسKم في اواخر عام 

. ٢٠١٤مارس عام  ٢٥مئوية لميKد يوم الي ذكرالب ا_حتفالتم الذي التكنوحيوية/المعدلة وراثياً و

علي العمل  حصل على جائزة نوبل للسKمالذي من الجوع، و نسمة، الذي أنقذ مليار جنورمان بورلو

 أيضا جقزم على التخفيف من وطأة الجوع. كان بورلومتتأثر تكنولوجيا القمح شبه ال نالذي طوره ع

محاصيل التكنوحيوية الة للتكنولوجيا الحيوية وأعظم داعيوكان ايضاً  ISAAAلھيئة الـ  الراعي المؤسس

  الغد. عالم أھميتھا الحاسمة والبالغة في إطعام أكثر من اي شخص اخر  رف/ المعدلة وراثيا، _نه ع

  

الرجل الذي  اتمقتبس منe تنسى  ، التيالتي توضح نفسھاالتاريخية  اتمقتبسالوفيما يلي اثنين 

 في الثورة الخضراء وفھمذلك  نه كان قد حققتغذية عالم الغد، _ مطالبعرف أكثر من أي شخص 

المعرفة.  - لمعالتھو العمل صدق ، لكن ھي الت رؤيةالتعلم ،  يالقراءة ھ - ُقولة ان عمق الم

ى اتخاذ فمع احترام حقوق القراء تكنوحيوية ويسعى ھذا موجز لتبادل المعرفة حول المحاصيل ال

  المحاصيل المعدلة وراثيا. قراراتھم الخاصة حول التكنولوجيا الحيوية /

  

  مقتبسات بورلوج

ھذه  ساعدت "على مدار العقد الماضي، ونحن نشھد نجاح التكنولوجيا الحيوية النباتية.

التكنولوجيا تساعد المزارعين في جميع أنحاء العالم من خoل زيادة العائدات مع الحد من 

مة التكنولوجيا الحيوية ت فوائد وسoت. وقد ثباستخدام المبيدات الحشرية وتآكل التربة

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

  

"e يزال المزارعين بھا e سوى  اً خيار يملكون ما نحتاجه ھو جرأه القادة بتلك البلدان التي

الثورة الخضراء، وا�ن  تساعدد قوقل فعالية. ا�استخدام ا�ساليب القديمة و

على اaنتاج الغذائي، مع الحفاظ  يدزامتلا بيا الحيوية النباتية في تلبية الطلالتكنولوج

  . (ISAAA 2009)  ".على بيئتنا ل¨جيال القادمة 

 

   



http://www.e-bic.net  

������� 	�
������� �	����� ����������� 	�
������� �	����� ����������� 	�
������� �	����� ����������� 	�
������� �	����� ���� � � � �������������        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBIC- ISAAA  

13 Gamaa St., Giza-12613  

Tel.: +202-35720328 Fax: + 202-5720328/35707192/ 
bic.net-http://www.eURL:  

bic.net-nabdallah@e   
  

  
  ISAAA للـ ٤٩ملخص رقم  من نسخة على الحصول كيفية حول تفاصيل على للحصول

 publications@isaaa.org  اZلكتروني البريدعن طريق  ،٢٠١٤ عام
  


