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ملیون   ١٨٥.١ إلىلتصل حیویة / المعدلة وراثیا التكنو محاصیلال زراعة فيغیر مسبوقة زیادة 

٢٠١٦ھكتار في عام   

 محاصیل للن المزارعو تزاید اعتمادمع  ٢٠١٥  عالمیاً في عامالمزروعة  المساحةانتعاش 

التكنوحیویة  

؛ ٢٠١٧مایو   ٤( بكین الیوم  ) ISAAA( الزراعیة الحیویة التكنولوجیا لتطبیقات أصدرت الھیئة الدولیة)

ً ضعف ١١٠ قدرھا زیادة اظھرمحاصیل التكنولوجیا الحیویة الذي  اداعتم الذي یذكر تفاصیل السنوي تقریرھا   ا

ملیون   ١.٧ یصل الينمو بمعدل التسویق  بدء عاما فقط من  ٢١خالل عتماد على الصعید العالمي االفي معدل 

 والمعنون، ISAAAالـ . ویستمر تقریر ٢٠١٦ملیون ھكتار في عام  ١٨٥.١ إلىلیصل  ١٩٩٦ھكتار في عام 

" في إظھار الفوائد ٢٠١٦ / المھندسة وراثیا:ًالتكنولوجیا الحیویةب   المنتجة لمحاصیلا لتسویق ضع العالمي"الو

التي تعود فوائد الالطویلة األمد لمحاصیل التكنولوجیا الحیویة للمزارعین في البلدان النامیة والصناعیة، وكذلك 

.مؤخراً  تسویقھاالمحاصیل التي تم اعتمادھا والمستھلك من علي  	

الحیویة  :ISAAAالـ  وقال بول إس. تینغ رئیس مجلس إدارة التكنولوجیا  محاصیل  زراعیا  مصدراً "أصبحت 

لتحسین اإلنتاجیة والربحیة، فضال عن  التي تقدمھا حیویا للمزارعین في جمیع أنحاء العالم بسبب الفوائد الھائلة

 والتفاح تجاریة وزراعة أصناف جدیدة من البطاطسقات موافمنح ". "مع علي التنوع الوراثي ظاالحف دورھا في

منتجات من غیر التكنولوجیا الحیویة عبر  عندھابدأ المستھلكین في التمتع بفوائد مباشرة سوف یف، ینالتكنوحیوی

من  كبیر  بشكل  الحد  على  القدرة  لدیھ  بدوره  وھذا  تتلف،  أو  تفسد  أن   الغذاءتكالیف  وء غذاال اھدارالمرجح 

".لك لمستھل 	

محاصیل التكنوحیویة أدى إلى البأن اعتماد  	ISAAAـالفوائد األخرى للتكنولوجیا الحیویة، أفادت ال وباستعراض

الكربون  أكسید  ثاني  انبعاثات  من  بعاد إ بما یعادلخفض  یقرب  الطریق سنویا في  ١٢ما  ملیون سیارة من 

عام  الغابات أراضي ملیون ھكتار من   ١٩.٤ ليالحفاظ عالسنوات األخیرة؛ حفظ التنوع البیولوجي عن طریق 

٪. ١٩بنسبة  ومبیدات الحشرات الحشائشمبیدات استخدام  ضخفعن طریق البیئي  التلوث ؛ وقللت من٢٠١٥

محاصیل  التكنوحیویة في البلدان النامیة على التخفیف من حدة الجوع عن الباإلضافة إلى ذلك، ساعدت زراعة و

دخل  زیادة  أدى ملیو ١٨طریق  مما  وأسرھم،  المزارعین  صغار  من  كثر من أل إلى تحسین االستقرار المالين 

ملیون شخص. ٦٥ 	



الالزمة لمساعدة  الطرق احدي ھي الحیویة "التكنولوجیاان  ISAAA المنسق العالمي ،راندي ھوتا وأوضح

المحاصیل تطبیق   وعود أقل". "ومع ذلك، فإن أراضٍ  مساحة المزارعین على زراعة المزید من الغذاء على

المحاصیل،  منالمزارعین  ال یمكن الحصول علیھا اال اذا تمكن المعدلة وراثیا ھذه  وزراعة  من خالل شراء 

نھج علمي للمراجعات التنظیمیة والموافقات". اتباع  

المزارعین،  وتسویق اعتمادانھ بكما  قبل  من  لالستخدام  وراثیا  المعدلة  المحاصیل  أصناف  من  ع الـ تتوقالمزید 

ISAAA  منھا استفادة المزارعین في البلدان النامیةمعدالت في  ارستمروااالعتماد معدالت  زیادة في أن نرى .

التنظیمیة  ،فریقیةاالالبلدان  تحتققثال، ملفعلى سبیل ا العملیات  تضع  ما  عادة  ت الأمام معد اً حواجزفیھا التي 

ً حیثیة، تقدمحیوالتكنو المحاصیلتبني  ً ملحوظا زراعة الذرة وفول الصویا من زادت جنوب أفریقیا والسودان  ا

ً  ،٢٠١٦في عام  ملیون ھكتار  ٢.٦٦ إلى  ینحیویتكنوال والقطن . وفي ٢٠١٥ھكتار في عام  ٢.٢٩ من ارتفاعا

أخرى  من أماكن  جدیدة  موجة  ظھرت  القارة،  اظھرت  التكنولوجیا قبولمن  كینیا، ومالوي، ونیجیریا، حیث 

التجاریة منح و قوانینتقدما في مراجعة ال ند، وأوغنداانا، ونیجیریا، وسوازیالوإثیوبیا، وغ  الصنافالموافقات 

	.تكنوحیویةمتنوعة من المحاصیل ال 	

التنظیمیة، یواصل المزارعون االفارقة اعتماد  واضاف ھوتا "حتى مع وجود تاریخ طویل من الحواجز 

بسبب ال الحیویة  التكنولوجیا  لتى یحققونھا من استقرار وانتاجیة اصناف التكنولوجیا الحیویة". ا الفائدةمحاصیل 

ً  عدد من الدول "مع مزید من مضي الموز واللوبیا والذرة الرفیعة، التنظیمیة لمحاصیل مثل  االجراءاتفي  قدما

نحن نعتقد أن زراعة المحاصیل المعدلة وراثیا سوف تستمر في النمو في أفریقیا وأماكن أخرى".ف  

یا والقطن والكانوال بنسبة ، زادت البرازیل مجال التكنولوجیا الحیویة من الذرة وفول الصو٢٠١٦ي عام أیضا ف

ً یصل الي -٪ ١١ ملحوظا حیویة بعد الوالیات كبر منتج للمحاصیل التكنوالحفاظ على ترتیبھا باعتبارھا ثاني أ 

البرازیل، االمریكیة المتحدة وفي    ٩١.٤ ملیون ھكتار من أصل  ٣٢.٧ التكنوحیویة فول الصویا كانت نسبة. 

في جمیع أنحاء العالم. تھعازرتم ملیون ھكتار ی 	

ً   ISAAA الـ أفادتفقد ، ٢٠١٦وبالنسبة لعام  في تسویق وزراعة الفواكھ والخضروات  أیضا بأن ھناك تحسنا

™ إنات  صنف بطاطسجاریة . وشملت ھذه الموافقات التلمستھلكینمباشرة لفوائد توفیر  التيالتكنوحیویة 

التي تمت الموافقة علیھا من قبل إدارة الغذاء   2	Gen	Burbank	Russet	Innate™ ٢ ست بوربانك جینار

وایت  ١تجاریة سیمیلوت جین العالمة الذات  بطاطسالو االمریكیة والدواء األمریكیة للبیع في الوالیات المتحدة

	Simplotروسیت  Gen	 1	White	 Russet™	 من قبل ھیئة الصحة  تسویقھا  لتي تمت الموافقة علياو

 تكوینحیویة لدیھا مستویات أقل من األسباراجین، مما یقلل من تكنوال سفي كندا. ھذه األنواع من البطاطالكندیة 

 من  تجارياللبیع ا بغرضعالیة. باإلضافة إلى ذلك، تم حصاد أول كمیات ال الحرارةمع  األكریالمید أثناء الطبخ

في محالت یتم البدء في تسویقھا ، وتخزینھا خالل فصل الشتاء، ومن المتوقع أن ٢٠١٦في عام  ®Arcticفاح ت

.٢٠١٧البقالة في الوالیات المتحدة في عام   



ما یلي: ٢٠١٦لعام  ISAAA  ومن أبرز ما جاء في تقریر   

ملیون ھكتار من محاصیل  ١٨٥.١زراعة  مع ٢٠١٦في عام ت المساحة العالمیة للمحاصیل التكنوحیویة انتعش• 

عام  ١٧٩.٧ التكنولوجیا الحیویة مقابل ھكتار  العالمیة للمحاصیل مالیین  فیھ المساحة  والذي انخفضت 

.٢٠١٤التمنوحیویة مقابل العام   

عام •  و  ١٩ تتضمن، دولة ٢٦ اجمالي زرعت، ٢٠١٦في  نامیا  تکنوحیویة.  صناعیة، محاصیالً  دبال ٧بلدا 

ً ٥٤النامیة البلدان  زرعت ٪ للدول الصناعیة.٤٦، مقارنة مع ٪ من المحاصیل المعدلة وراثیا  

محاصیل الملیون ھكتار من  ١٨.٦ في آسیا والمحیط الھادئ، بما في ذلك الصین والھند، دولثمانیة  زرعت• 

.٢٠١٦ التكنوحیویة في عام 	

محاصیل الملیون ھکتار من  ٨٠اي، وریکا الالتینیة، بما في ذلك باراجواي وأوروجبلدان في أم ١٠ زرعت• 

.٢٠١٦التکنوحیویة في عام   

عام •  الرائدة ٢٠١٦في  البلدان  واصلت  زراعة ،  الوالیات المتحدة  في ممثلة ،المحاصیل المعدلة وراثیافي 

الخمسة  تزرع وع ماممج ریادتھا لیبلغ والبرازیل واألرجنتین وكندا والھند البلدان  من ٩١ھذه   مساحةال٪ 

.لمحاصیل المعدلة وراثیال ةالعالمی  

ھكتار من  ١٣٦،٠٠٠ أكثر من رتغال وجمھوریة التشیك سلوفاكیاإسبانیا والب ـفي أوروبا  دولأربعة  زرعت• 

عام  في  وراثیا  المعدلة  قدرھا ٢٠١٦الذرة  بزیادة  عام ١٧،  عن  مما یعكس حاجة االتحاد األوروبي ٢٠١٥٪   ،

للذرة المقاومة للحشرات. 	

وراثیا شكلت المح•  المعدلة  من ٤١مكدسة  ال صفاتالذات اصیل  ھي تعتبر ، والمزروعة العالمیة المساحة٪ 

.من المساحة العالمیة ٪٤٧ ة المحاصیل المزروعة بھاالحشائش التي بلغت مساحمبیدات  تحمل بعد صفةالثانیة   

من ٥٠حیویة لتكنوأصناف فول الصویا ا شكلت•  دلة وراثیا. واستنادا إلى لمحاصیل المعل العالمیةمساحة ال٪ 

من  ٪ ٢٦من القطن و  ٪ ٦٤من فول الصویا و  ٪ ٧٨، كانت التكنوحیویة للمحاصیل الفردیة العالمیة المساحة

.ویةصناف التكنولوحیاألمن الكانوال المزروعة في العالم من  ٪ ٢٤الذرة و   

 وحیوي ھي الوالیات المتحدة االمریكیة ٪ لزراعة فول الصویا التكن٩٠كانت البالد ذات االعتماد االعلي من • 

بینما كانت البالد التي تقرب فیھا نسبة اعتماد زراعة  واي؛جنتین وكندا وجنوب أفریقیا وأوروجوالبرازیل واألر

نتین، كندا، جنوب أفریقیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، البرازیل، األرجاو تزید ھي  ٪٩٠من  یةلذرة التكنوحیوا

ھي الوالیات المتحدة األمریكیة واألرجنتین  حیويالقطن التكنو العتماد ٪ ٩٠أكثر من والتي بلغت واي؛ وأوروج



 ٪٩٠عتمد أكثر من ذات معدل االبلدان و ؛والھند والصین وباكستان وجنوب أفریقیا والمكسیك وأسترالیا ومیانمار

كانوال التكنوحیویة ھي الوالیات المتحدة وكندا.لزراعة ال  

. www.isaaa.org  المعلومات أو الموجز التنفیذي للتقریر، یرجى زیارة الموقع التالي:  ولمزید من 	

:ISAAA ھیئة حول 	

 مراكز شبكة لھا للربح ھادفة غیر منظمة ھي) ISAAA( الزراعیة الحیویة التكنولوجیا لتطبیقات الدولیة الھیئة

 التكنولوجیا محاصیل وتطبیقات المعرفة تبادل خالل من والفقر الجوع تخفیف في اھمةالمس إلى تھدف دولیة

 الدول في الماضیة سنة للثالثین ،ISAAA ھیئة ومؤسس الفخري الرئیس جیمس، كالیف وعمل عاش. الحیویة

 على التركیز مع ةالزراعی والتنمیة البحوث لقضایا جھوده مكرًسا وأفریقیا، الالتینیة وأمریكا آسیا في النامیة

.العالمي الغذائي واألمن الحیویة التكنولوجیا محاصیل 	

	

	


