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الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية/المحورة وراثيا ً لعام ٢٠١٤
بقلم  :كاليف جيمس
مؤسس والرئيس الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ـ ISAAA
بالتعاون مع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية – مصر EBIC
مھداة الي نورمان بورلوج ،الحائز علي جائزة نوبل للسالم الراحل، ،
مؤسس وراعي ھيئة الـ  ،ISAAAفي الذكرى المئوية لميالده ٢٥ ،مارس ٢٠١٤

أھم الحقائق العشر حول محاصيل التكنوحيوية/المحورة وراثيا ً لعام ٢٠١٤
الحقيقة االولي :يعتبر عام  ٢٠١٤ھو العام الـتاسع عشر للتسويق الناجح للمحاصيل التكنولوجيا
الحيوية .منذ بدء الزراعة في عام  ،١٩٩٦تراكم المساحة المنزرعة الي مستوي غير مسبوقة لتصل
الي أكثر من  ١٫٨مليار ھكتار )أكثر من  ٤مليار فدان ألول مرة( تم زراعتھا بنجاح ،أي ما يعادل
~  ٪٨٠أكثر من مجموع كتلة األرض في الصين أو الواليات المتحدة ُ .زرعت ھكتار المحاصيل
التكنوحيوية في  ٢٨بلدا في عام  ٢٠١٤وزادت المساحة المنزرعة الي أكثر من  ١٠٠ضعف من
 ١٫٧مليون ھكتار في  ١٩٩٦حتي  ١٨١٫٥مليون ھكتار في عام  - ٢٠١٤بزيادة  ٦٫٣مليون ھكتار
وذلك مقارنة بـ  ٥٫٠مليون ھكتار في عام  ٢٠١٣بمعدل زيادة سنوية يتراوح بين  ٣إلى .٪٤
وبتحقيقھا زيادة قدرھا  ١٠٠أضعاف ،فإن تقنية التكنولوجيا الحيوية للمحاصيل ھي أسرع تقنيات
المحاصيل اعتمداً في اآلونة األخيرة – السبب الوحيد  -أنھا تقدم منفعا ً .تضاعف عدد من الدول التي
تطبق التكنولوجيا الحيوية للمحاصيل أكثر من أربع مرات ،ارتفاعا ً من  ٦في عام  ١٩٩٦لتصل إلى
 ٢٨دولة في عام  ،٢٠١٤مع زيادة دولة واحدة عن عام .٢٠١٣
الحقيقة الثانية :عدد من المزارعين الذين يقومون بزراعة المحاصيل التكنوحيوية .في عام
 ،٢٠١٤زرع  ١٨مليون مزارع ٪٩٠ ،من ھؤالء من صغار وفقراء المزاعين  ،رقم قياسي وصل
الي  ١٨١مليون ھكتار من محاصيل التكنوحيوية في  ٢٨دولة .من المعروف ان المزارعين ھم سادة
تجنب المخاطرة وانھم يعملون علي تحسين اإلنتاجية من خالل تكثيف الزراعات المستدامة )حيث
يحصرون زراعات في  ١٫٥مليار ھكتار المتاحة من األراضي الزراعية ،وبالتالي فإنھم يحافظون
علي الغابات والتنوع البيولوجي للكائنات الحية( .وھكذا ،فإن  ٧٫١مليون صغار المزارعين في
الصين و ٧٫٧مليون في الھند قد اختاروا بمحض إرادتھم زراعة ما يزيد عن  ١٥مليون ھكتار من
القطن التكنوحيوي والمقاوم للحشرات  Btفي عام  ٢٠١٤وذلك لما يقدمه من منافع ملحوظة.
وبالمثل ،فإن في عام  ،٢٠١٤استفاد  ٤١٥،٠٠٠من صغار المزارعين في الفلبين مما قدمته زراعة
الذرة التكنوحيوية.
الحقيقة الثالثة :اإلرادة السياسية قوية سمحت لبنجاديش بتداول الباذنجان التكنوحيوي ألول مرة.
من الجدير بالذكر أن بنجالديش ،تلك الدولة الفقير والصغير والتي يصل تعدادھا الي  ١٥٠مليون
نسمة ،قد وافقت علي تداول الباذنجان ،وھو خضار نفيس ،المعدل وراثيا لمقاومة الحشرات في ٣٠
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أكتوبر  ،٢٠١٣وفي وقت قياسي  -يقل عن  ١٠٠يوما بعد الحصول علي الموافقة – حيث بدء عدد
من صغار المزارعين في زراعة الباذنجان المعدل وراثيا في  ٢٢يناير  .٢٠١٤مثل ھذا المصير
الفذ لم يكن من الممكن تحقيقه من دون الدعم الحكومي القوي واإلرادة السياسية ،وبالذات من وزيرة
الزراعة ماتيا تشودري – ھذه التجربة ھي نموذج يحتذي به بالنسبة للبلدان الفقيرة الصغيرة .تختبر
بنجالديش حقليا ً بالفعل البطاطس التكنوحيوي وتدرس القطن واألرز التكنوحيوي.
الحقيقة الرابعة :تتضمن بعض من محاصيل التكنوحيوية "الجديدة" ،والتي تم الموافقة علي
زراعتھا مؤخراً ،المواد الغذائية  -البطاطس في الواليات المتحدة وخضار الباذنجان في بنجالديش.
وافقت الواليات المتحدة في عام  ٢٠١٤علي زراعة اثنين من محاصيل التكنوحيوية "جديدة":
البطاطس ™ ، Innateوھو من المواد الغذائية األساسية ذو مستويات منخفضة من األكريالميد،
وھي المادة التي تسبب إحداث أمراض سرطنية ،وايضا ً ذات مستوي اقل للفاقد بسبب التكدمات
والرضوض .والبرسيم الحجازي منخفض اللجنين والمعروف باسم )KK179 (HarvXtraTM
والذي يتميز بقدرة عالية علي الھضم وايضا ً تسبب في إنتاجية أعلي )يعتبر البرسيم الحجازي
محصول األعالف  ١ #علي مستوي العالم( .وافقت اندونيسيا علي تداول نباتات قصب السكر
المتحملة للجفاف .كما وافقت البرازيل علي تداول الكاليفانس  ، CultivanceTMوھو فول صويا
متحمل لمبيدات الحشائش  ،HTومقاوم لفيروس الفاصوليا محلي المنشأ ،ومن المنتظر ان يكون
جاھز للزراعة في عام  .٢٠١٦وافقت فيتنام علي تداول الذرة التكنوحيوية المقاومة للحشرات
ومبيدات الحشائش ) HTو (IRألول مرة في عام  .٢٠١٤وباإلضافة إلى محاصيل التكنوحيوية
الغذائية الحالية التي تستھدف مباشرة مصلحة المستھلكين بصفة خاصة )الذرة البيضاء في جنوب
أفريقيا ،بنجر السكر والذرة السكرية في الواليات المتحدة وكندا ،والبابايا والكوسة في الواليات
المتحدة( فإن محاصيل التكنوحيوية الغذائية الجديدة تتضمن ملكة الخضروات )الباذنجان( في
بنجالديش والبطاطاس في الواليات المتحدة – تعتبر البطاطاس ھو رابع أھم المحاصيل الغذائية
األساسية في العالم ويمكن أن تسھم في تحقيق األمن الغذائي في العديد من الدول مثل الصين )٦
ماليين ھكتار من البطاطا( ،والھند ) ٢مليون دوالر( واالتحاد األوروبي )~  ٢مليون دوالر(.
الحقيقة الخامسة :الدول الخمس األولي في زراعة المحاصيل التكنوحيوية .استمرت الواليات
المتحدة في ريادتھا للدول التكنوحيوية بزراعتھا  ٧٣٫١مليون ھكتار ) ٪٤٠من إجمالي العالم( مع ما
يزيد عن  ٪٩٠منھا اعتماد للمحاصيل الرئيسية مثل الذرة )بنسبة اعتماد تصل الي  ،(٪٩٣فول
الصويا ) (٪٩٤والقطن ) .(٪٩٦بينما استمرت البرازيل كأعلي دولة في الزيادة السنوية للھكتارات
المنزرعة على مدى السنوات الخمس االخيرة ،وجاءت الواليات المتحدة في المرتبة االولي في عام
 ،٢٠١٤بزراعتھا  ٣مليون ھكتار ،وذلك مقارنة بـ  ١٫٩مليون ھكتار للبرازيل .والجدير بالذكر أن
البرازيل زرعت فول الصويا ذو صفات مكدسة مقاومة للحشرات ومبيدات الحشائش HT / IR
وبمساحة تصل  ٥٫٢مليون ھكتار وذلك للعام الثاني علي التوالي منذ بدء الزراعة .إحتفظت
األرجنتين بالمركز الثالث ،بزراعتھا مساحة قدرھا  ٢٤٫٣مليون ھكتار وذلك بھبوط من ٢٤٫٤
مليون في عام  .٢٠١٣جاءت الھند في المرتبة الرابعة ،وبمساحة تقدر بـ  ١١٫٦مليون ھكتار من
القطن التكنوحيوي المقاوم للحشرات ) ١١٫٠في عام  ،(٢٠١٣وبنسبة اعتماد تصل الي .٪٩٥
وكانت كندا في الرتبة الخامسة بزراعتھا  ١١٫٦مليون ھكتار أيضا ،مع زيادة مساحة الكانوال
وارتفاع نسبة االعتماد لتصل  .٪٩٥في عام  ،٢٠١٤فإن كل من الدول الخمس االولي قد زرعت ما
يزيد عن  ١٠مليون ھكتار بما يمثل ارضية مالئمة لنمو مستقبلي مستدام.
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الحقيقة السادسة :تضاعف المساحة المنزرعة ألول محصول ذرة تكنوحيوي متحمل للجفاف،
والذي زرع في الواليات المتحدة في عام  ٢٠١٣الي أكثر من  ٥أضعاف في عام  .٢٠١٤محصول
الذرة التكنوحيوي  DroughtGardTMوالذي ُزرع ألول مرة في الواليات المتحدة في العام ،٢٠١٣
قد تضاعف بزيادت  ٥٫٥ضعف من  ٥٠،٠٠٠ھكتار في عام  ٢٠١٣إلى  ٢٧٥،٠٠٠ھكتار في عام
 ٢٠١٤بما يعكس تقبل المزارعين – وقد تم وھب ھذا الحدث إلى الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ،محصول ذرة ذو كفاءة مائية من اجل أفريقيا ) ،(WEMAوالذي يھدف إلى تطوير
نباتات ذرة تكنوحيوية متحملة للجفاف لعدد مختار من الدول األفريقية وذلك بحلول عام .٢٠١٧
الحقيقة السابعة :وضع محاصيل التكنوحيوية في أفريقيا .واصلت القارة في تحقيق التقدم مع
انخفاض طفيف في جنوب أفريقيا بزراعتھا  ٢٫٧مليون ھكتار ،ويرجع ذلك أساسا إلى الجفاف.
زادت السودان المساحة المنزرعة بالقطن التكنوحيوي بنسبة تصل  ،٪٥٠في نفس الوقت فإن
الجفاف قد منع نسبة الزيادة المحتملة  ٠٫٥مليون ھكتار في بوركينا فاسو .بينما تابعت سبعة دول
اخري )الكاميرون ومصر وغانا وكينيا ومالوي ونيجيريا وأوغندا( االختبارات الحقلية علي عدد
محدود من المحاصيل ،وھي الخطوة التي تسبق الموافقة علي تداول ھذه المحاصيل .ومن المثير
لالھتمام ،انه من المنتظر ان يقدم مشروع  WEMAأول محصول ذرة تكنوحيوي ذو صفات مكدسة
للتحمل للجفاف ) (DTومقاوم للحشرات ) (Btفي جنوب أفريقيا في عام  .٢٠١٧إن االفتقار الي
قوانين تنظيمية فعالة قائمة علي أسس علمية ومجدية من حيث الوقت/التكلفة تعتبر العائق الرئيسي
امام اعتماد المحاصيل التكنوحيوية .قد باتت ھناك حاجة ماسة الي قوانين مسؤولة وصارمة ولكن
ليست مرھقة لتتناسب مع احتياجات صغار المزارعيين في الدول النامية الفقيرة.
الحقيقة الثامنة :وضع المحاصيل التكنوحيوية في االتحاد األوروبي .استمرت خمسة من دول
االتحاد األوروبي في زراعة  ١٤٣،٠١٦ھكتار وذلك بانخفاض طفيف بنسبة  ٪٣عن عام .٢٠١٣
أتت اسبانيا اوالً بزراعتھا  ١٣١،٥٣٨ھكتار من الذرة التكنوحيوي  ،وذلك مع ھبوطا ً بنسب  ٪٣عن
عام  ،٢٠١٣ولكن بنسبة أعتماد قياسية تصل الي  .٪٣١٫٦وباختصار ،فإنه كانت ھناك زيادة
متواضعة في دول االتحاد األوروبي الثالثة وانخفاض طفيف في دولتين من دول االتحاد االوروبي،
ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى التقليل من زراعة الذرة وكذلك البيروقراطية.
الحقيقة التاسعة :المنافع التي تقدمھا المحاصيل التكنوحيوية .أكد تحليل تجميعي Meta-analysis
عالمي جديد المنافع المتعددة والملحوظة التي قدمتھا المحاصيل التكنوحيوية في خالل العشرين عاما ً
االخيرة .أكد التحليل التجميعي الدولي لـ  ١٤٧دراسة في األعوام العشرين الماضية ،أن "في
المتوسط ،فإن اعتماد تقنية التكنولوجيا الحيوية قد ادي الي إنخفاض في استخدام المبيدات الكيماوية
بنسبة تصل الي  ،٪٣٧وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية لتصل الي  ،٪٢٢كما ادي الي رفع دخل
الفالح بنسبة تصل الي  ".٪٦٨ھذه النتائج توضح وتؤكد النتائج السابقة من الدراسات العالمية
السنوية األخرى .وأظھرت النتائج السابقة من عام  ١٩٩٦وحتي عام  ، ٢٠١٣أن المحاصيل
التكنوحيوية قد ساھمت في حل مشاكل األمن الغذائي ،واالستدامة ،والتغيرات البيئة/المناخ عن
طريق :زيادة إنتاجية المحاصيل والتي قُدرت بـ  ١٣٣مليار دوالر ،خلق بيئة أفضل ،عن طريق
توفير ~  ٥٠٠مليون كجم من المبيدات من  ١٩٩٦وحتي  .٢٠١٢وفي عام  ٢٠١٣فقط ،فإن
االنخفاض في انبعاث ثاني اكسيد الكربون  CO2قد قدر بـ  ٢٨مليار كجم ،أي ما يعادل إبعاد ١٢٫٤
مليون سيارة عن الطريق لمدة عام كامل؛ المحافظة على التنوع البيولوجي للكائنات عن طريق توفير
 ١٣٢مليون ھكتار من األراضي من عام  .٢٠١٣-١٩٩٦كما ساعدت على تخفيف من حدة الفقر
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الكثر من  ١٦٫٥مليون من صغار المزارعين وعائالتھم وذلك بإجمالي ما يزيد عن  ٦٥مليون
شخص ،والذين يعدون من أفقر االشخاص علي مستوي العالم .إن المحاصيل التكنوحيوية ھامة
ولكنھا ليست عصا سحرية – ولكنھا ترتبط ارتباطً وثيقا ً بالممارسات الزراعية الجيدة ،مثل تناوب
وإدارة المقاومة ،حيث تعد اساسية بالنسبة للمحاصيل التكنوحيوية ،مثلھا تماما ً مثل للمحاصيل
التقليدية.
الحقيقة العاشرة :آفاق المستقبل .إن التفائل الحذر مع اإلرتفاع السنوي المتواضع في اعتماد
المحاصيل التكنوحيوية الرئيسية الحالية ) ٪٩٠إلى  (٪١٠٠ھو أمر متوقع في  ،بما يترك مساحة
صغيرة للتوسع في األسواق المتقدمة في كل من البلدان النامية والصناعية .إن المجال قد بات مفتوحا ً
امام منتجات المحاصيل التكنوحيوية الجديدة )الخاضعة للموافقة التنظيمية للزراعة واستيراد( ،والتي
من المحتمل أن تكون متاحة خالل السنوات الخمس المقبلة أو ما يقرب من ذلك  -توجد قائمة تضم
أكثر من  ٧٠منتج محتمل في الموجز الكامل .وھذا يتضمن ،مجموعة واسعة من المحاصيل
والصفات الجديدة ،فضال عن المنتجات ذات طرق متعددة لمقاومة لآلفات/األمراض وكذلك تلك
المتحملة لمبيدات الحشائش ،يواصل األرز الذھبي بتفوق االختبارات الحقلية وكذلك البطاطس
المقاومة لمرض اللفحة المتأخرة والتي يتم اختبارھا في التجارب الحقلية في بنجالديش ،وإندونيسيا،
والھند .في الواليات المتحدة ،وقد تقدمت سيمبولت  Simplotبالفعل بطلب للوافقة علي إعتماد
البطاطس ™ Innateالمقاومة لمرض اللفحة المتأخرة وذات نسبة منخفضة من السكريات
المختزلة ،المحاصيل لصالح الفقراء ،وال سيما في أفريقيا ،مثل الموز المحصنة واللوبيا المقاومة
لآلفات ،تبدو واعدة .وكانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص ) (PPPنجاحة نسبيا في تطوير
وإنتاج تم إعتمادھا – أربعة من دراسات الـ  ،PPPوالتي تشمل مجموعة واسعة من المحاصيل
والصفات المختلفة في جميع القارات الجنوبية الثالثة ،تم شرحھا في الموجز كامل.

منظمة الـ  ISAAAھي منظمة غير ھادفة للربح ،مدعمة من مؤسسات القطاع العام والخاص .يتم تقديرالمساحات
المنزرعة بمحاصيل التكنوحيوية المنشورة في مطبوعات الـ  ISAAAيتم حسابھا مرة واحدة ،بغض النظر عن
عدد الصفات المدرجة في المحاصيل .يمكن االتطالع على تفاصيل عن المراجع المدرجة في الموجز التنفيذي في
ملخص ٤٩الكامل "الوضع العالمي لتسويق للمحاصيل التكنوحيوية  /المعدلة وراثيا ً :عام  ،٤٤ "٢٠١٤من تأليف
جيمس كليف .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة  http://www.isaaa.orgاو االتصال بـ ISAAA
 SEAsiaCenterتليفونيا ً  +63 49 536 7216او بالبريد االكتروني info@isaaa.org
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