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ملخص تنفيذي
ملخص ٤٩

الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية /المعدلة
وراثيا ً لعام ٢٠١٤
إعداد  :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 روح نورمان بورلوج الحائز علي جائزة نوبل للسالم ،
مؤسس وراعي ھيئة الـ  ،ISAAAفي الذكرى المئوية لميالده ٢٥ ،مارس ٢٠١٤

رقم ٢٠١٤ – ٤٩

الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية /المعدلة وراثيا ً لعام ٢٠١٤

مالحظات المؤلف:
تم تقريب مجموع ماليين الھكتارات المزروعة بالمحاصيل التكنوحيوية عالميا ً إلى أقرب مليون وبالمثل لتحت
المجاميع الي اقرب  ١٠٠¸٠٠٠ھكتار  ،باستخدام كل من عالمات الـ > و < ،وبالتالي فإنه في بعض الحاالت قد
يؤدي ھذا إلى تقريب غير معنوي ،وقد يكون ھناك فروق طفيفة في تقدير بعض االرقام ،المجاميع ،والنسبة المئوية
التي ال تضاف دائما إلى  ٪١٠٠بسبب التقريب .من المھم أيضا أن نالحظ أن البلدان في نصف الكرة الجنوبي
يحصدون محاصيلھم في الربع األخير من السنة الميالدية .المحاصيل المذكورة ھنا تمثل محاصيالً مزروعة في
السنة المذكورة وليس بالضروري انه قد تم حصدھا بالفعل .وعلى سبيل المثال ،فإن المعلومات المتحصل عليھا في
عام  ٢٠١٤لألرجنتين والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا وأوروجواي ھي للمساحات المزروعة عادة في الربع
األخير من عام  ٢٠١٤ولھذا فانھا تحصد في الربع األول من عام  ، ٢٠١٥و في بعض الدول مثل الفلبين يوجد أكثر
من موسم واحد في العام .ولھذا ،نجد انه بالنسبة الدول التي تقع في نصف الكرة الجنوبي ،مثل البرازيل واألرجنتين
وجنوب أفريقيا تأتي التقديرات من التوقعات ،وبالتالي فھي دائما عرضة للتغيير بسبب الطقس ،وقد تزيد أو تنقص
المساحات المزروعة الفعلية قبل نھاية موسم الزراعة في وقت طبع ھذا الموجز .بالنسبة للبرازيل فإن الذرة الشتوية
المزروعة في االسبوع االخير من شھر ديسمبر  ٢٠١٤وبكثافة أكثر خالل شھري يناير وفبراير عام ،٢٠١٥
تصنف كمحصول لعام  ٢٠١٤في الموجز والذي يستخدم منذ التاريخ األول من زراعة المحاصيل لتحديد العام .ھيئة
الـ  ISAAAھي منظمة غير ھادفة للربح ،مدعمة من مؤسسات القطاع العام والخاص .يتم حساب تقديرات
المساحات المزروعة بالمحاصيل التكنوحيوية المنشورة في مطبوعات الـ  ISAAAمرة واحدة ،بغض النظر عن
عدد الصفات المدرجة في المحاصيل .األھم من ذلك ،كل مساحات المحاصيل التكنوحيوية المدرجة في التقرير ھي
للمنتجات المعتمدة رسميا والتي زرعت بالفعل ،وال تشمل المزروعات غير الرسمية من أي من المحاصيل
التكنوحيوية .في الوقت الذي ذھب ھذا موجز للطبع ،وكانت تقديرات الفوائد االقتصادية واإلنتاجية  ،وتوفير
األراضي ،والبيانات عن الكربون كانت مؤقتة للفترة ) ٢٠١٣-١٩٩٦بروكس وبارفوت ،عام  ،٢٠١٥تحت الطبع(؛
وكذلك البيانات عن المبيدات للـ) ٢٠١٣-١٩٩٦بروكس وبارفوت .(٢٠١٤ ،يمكن اإلطالع على تفاصيل عن
المراجع المدرجة في الموجز التنفيذي في ملخص ٤٩الكامل.
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ملخـص تنفيذي
ملخص ٤٩
الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية /المعدلة وراثيا ً
لعام ٢٠١٤
إعداد  :كاليف جيمس
مؤسس والرئيس الفخري لمجلس إدارة الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية ـ ISAAA
بالتعاون مع
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مھداة الي روح نورمان بورلوج الحائز علي جائزة نوبل للسالم ،
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ملخص تنفيذي
الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية/المعدلة وراثيا ً
جدول المحتويات
رقم الصفحة

المحتويات
مقدمة

٢

زيادة المساحة المزروعة بمحاصيل التكنوحيوية في عام  ٢٠١٤وللعام التاسع عشر
على التوالي منذ بدء تسويقھا

٢

المحاصيل التكنوحيوية ھي أسرع تقنيات المحاصيل اعتماداً في العالم

٢

شھد عام  ،٢٠١٤تحليل تجميعي عالمي جديد ودقيق ناتج عن  ١٤٧دراسة نشرت
عن المحاصيل التكنوحيوية على مدى السنوات العشرين الماضية ،وأكدت الفوائد
الكبيرة والمتعددة التي أشأتھا المحاصيل التكنوحيوية )(٢٠١٤-١٩٩٥

٢

قرر الماليين من كبار وصغار المزارعين ،والذين ھم سادة تجنب المخاطر ،علي
مستوي العالم أن العائد من زراعة محاصيل التكنوحيوية مرتفع ،وبالتالي فإن إعتماد
تكرار زراعتھا يكاد يصل الي ٪١٠٠؛ إن العائد الجيد من استثماراتھم ھو المحك
التطبيقي الحاسم واإلجابة علي مطالب المزارعين عند الحكم على أداء أي تقنية.

٤

٤

 ٢٨بلداً تزرع المحاصيل التكنوحيوية في عام .٢٠١٤
بنجالديش ،احد الدول الصغيرة والفقيرة ،توافق ألول مرة على زراعة والتداول التجاري
للباذنجان المقاوم للحشرات  Btفي وقت قياسي في عام  .٢٠١٤بينما تتجة فيتنام
واندونيسيا نحو زراعة اول محصول تكنوحيوي في عام  ،٢٠١٥ليصل مجموع الدول
التكنوحيوية الي  ٩دول في آسيا.

٤

زيادة اعتماد زراعة الذرة التكنوحيوية المتحملة للجفاف في الواليات المتحدة األمريكية

٧

تم مؤخرا الموافقة علي إعتماد واالعتزام علي التداول التجاري مجموعة مختارة من
المحاصيل التكنوحيوية "الجديدة" في عام  ٢٠١٥وما بعدھا .يشمل ھذا اثنتين من
المنتجات الغذائية األساسية الجديدة ،البطاطس والباذنجان.

٧

 ١٨مليون مزارع يستفيدون من زراعة المحاصيل التكنوحيوية –  %٩٠منھم من صغار
المزارعين ذوى الموارد الفقيرة.

١٠

للسنة الثالثة على التوالي :البلدان النامية تزرع محاصيال ً تكنوحيوية أكثر مما زرعته
الدول الصناعية في عام . ٢٠١٤

١١

احتلت الصفات المكدسه  %٢٨من إجمالى  ١٨١ھكتاراً مزروعاً .

١١

الدول النامية الخمس األولى الرائدة فى زراعة المحاصيل التكنوحيوية فى القارات
الثالث ھي دول من الجنوب :البرازيل واألرجنتين فى امريكا الالتينية والھند والصين فى
آسيا ،وجنوب أفريقيا فى قارة أفريقيا ،زرعت ھذه الدول  %٤٧من محاصيل التكنوحيوية
فى العالم ويمثل تعداد ھذه الدول ما يوازى  %٤١من سكان العالم.

١٢
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الواليات المتحدة األمريكية تحتفظ بدورھا الرائد ،وتزيد من مساحتھا المزروعة السنوية
في عام  ٢٠١٤عن تلك التي تم زراعتھا في البرازيل ،والتي سجلت بدورھا اعلي زيادة
سنوية عن اي دولة اخري خالل االعوام الخمس الماضية

١٢

البرازيل تستمر في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة للمساحة
المزروعة بالمحاصيل التكنوحيوية.

١٣

كندا تزيد المساحة المزروعة من محاصيل التكنوحيوية بينما تنخفض المساحة في
أستراليا بسبب استمرار الجفاف الشديد.

١٣

تواصل الھند االستفادتھا الھائلة من زراعة محصول قطن الـ  Btالتكنوحيوي

١٣

وضع المحاصيل التكنوحيوية في الصين

١٤

الوضع في أفريقيا

١٥

زرعت خمس من دول االتحاد األوروبي  ١٤٣٠١٦ھكتار من محصول الذرة التكنوحيوي
 Btلمقومة الحشرات .تظل أسبانيا ،أكثر الدول اعتماداً لزراعة المحاصيل التكنوحيوية
بزراعتھا  %٩٢من إجمالى مساحة الذرة  Btفى دول االتحاد األوروبى.

١٥

وضع وفاعليات إعتماد محاصيل التكنوحيوية

١٦

القيمة العالمية للبذور التكنوحيوية فقط كانت حوالي ١٥٫٧مليار في ٢٠١٤

١٧

اآلفاق المستقبلية

١٧

تعليقات ختامية

٢٧

دراسة حالة رقم  - ١باذنجان الـ  Btالمقاوم للحشرات في بنجالديش

٢٩

دراسة حالة رقم  – ٢فول صويا متحمل لمبيدات الحشائش بالبرازيل

٣٠

دراسة حالة رقم  – ٣قصب السكر المتحمل للجفاف في اندونيسيا

٣١

دراسة حالة رقم  -٤ذرة متحملة للجفاف ألجل أفريقيا ) WEMAجنوب أفريقيا ،كينيا،
اوغندا ،موزمبيق وتنزانيا(

٣٢

نورمان بورلوج األسطورة الحائز علي نوبل للسالم ،راعي ومؤسس ھيئة الـ ISAAA

٣٣
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ملخص تنفيذي
الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية /المعدلة وراثيا ً
لعام ٢٠١٤
إعداد  :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 روح نورمان بورلوج الحاصل علي جائزة نوبل للسالم ،
مؤسس وراعي ھيئة الـ  ،ISAAAفي الذكرى المئوية لميالده ٢٥ ،مارس ٢٠١٤
من الملفت للنظر ،انه في عام  ٢٠١٤استمرت المساحة العالمية المزروعة بالمحاصـيل التكنوحيويـة
في النمو علي مدار الـ  ١٩عاماً االخيرة بغرض التسويق التجاري؛ قام  ١٨مليون مزارعـاً مـن  ٢٨بلـداً
واستمرت بزراعة أكثر من  ١٨١مليون ھكتار في عام  ،٢٠١٤وذلك إرتفاعاً من  ١٧٥مليون مزارعاً فـي
 ٢٧دولة في عام  .٢٠١٣ومن الجدير بالـذكر أن بـنجالديش ،وھـي دولـة فقيـرة وصـغيرة ،قـد صـدقت
علي السماح بالتداول التجـاري للباذنجـان التكنوحيـوي ألول مـرة فـي  ٣٠أكتـوبر  ،٢٠١٣وفـي وقـت
قياسي  -أقل من  ١٠٠يوما بعد الحصول علـي الموافقـة – قـام عـدد مـن صـغار المـزارعين بالتـداول
التجاري للباذنجان التكنوحيوي وذلك في  ٢٢يناير .٢٠١٤
تم الموافقة علي التداول التجاري لصنف البطاطس إناَت ™ ،Innateوھو محصـول غـذائي آخـر ،فـي
الواليات المتحدة في نوفمبر عام  .٢٠١٤ويتميز بإحتوائه علي مستويات أقـل مـن األكريالميـد ،وھـي
مادة مسرطنة محتملة في اإلنسان ،وتتميز بقلة الھـدر الناتجـة عـن االنبعاجـات فـي الـدرنات ،ومـن
المعروف ان البطاطس ھي رابع أھم مصدر للغذاء في العالم .إن المنتج االمن والذي يتميز بھـدر أقـل
في المحاصيل التي تتكاثر خضرياَ والسريعة التلف ،يمكن أن يسھم في زيادة اإلنتاجية وتـوفير اال َمـن
الغذائي .أيضـا فـي نـوفمبر عـام  ،٢٠١٤تـم الموافقـة علـي زراعـة برسـيم تكنوحيـوي جديـد )صـنف
 (KK179في الواليات المتحدة األمريكية ،والذي يتميز بإحتوائه علي نسـبة تصـل إلـى  ٪٢٢أقـل مـن
اللجنين  ،األمر الذي يس ُھم فـي زيـادة الھضـم وإرتفـاع اإلنتاجيـة ،وبالنسـبة الول نبـات ذرة متحمـل
للجفاف ،والذي ُزرع الول مرة في الواليات المتحدة األمريكية في عام  ٢٠١٣علـي مسـاحة ٥٠،٠٠٠
ھكتار ،فقد زادت المساحة المزروعة الي أكثر مـن  ٥أضـعاف لتصـل إلـى  ٢٧٥،٠٠٠ھكتـار فـي عـام
 ،٢٠١٤مما يعكس القبول العالي عليه من قبل المزارعين في الواليات المتحدة األمريكية .األھم مـن
ذلك ،انه فـي عـام  ٢٠١٤قـد تـم عمـل تحليـل تجمعـي عـالمي جديـد وشـامل ،علـى  ١٤٧دراسـة
منشورة عن المحاصيل التكنوحيوية على مدى السنوات العشرين الماضـية فـي جميـع أنحـاء العـالم
وأكدت نتائج ھذا التحليل الفوائد الكبيرة والمتعددة التـي ولـدتھا المحاصـيل التكنوحيويـة علـى مـدى
السنوات العشرين الماضية ،من  ١٩٩٥حتي  .٢٠١٤وفي المتوسط فإن اعتماد تقنية التحول الوراثي
 GMقدساھمت فـي التقليـل مـن إسـتخدام المبيـدات الكيماويـة بنسـبة  ،٪٣٧كمـا أدت إلـي إرتفـع
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إنتاجية المحاصيل بنسبة  ،٪٢٢كذلك أدت الي زيادة أربـاح الفـالح بنسـبة  .٪٦٨تؤكـد ھـذه الحقـائف
النتائج السابقة وتتسق مع دراسات عالمية سنوية أخرى والتي قدرت الزيادة في إنتاجية المحاصيل
بقيمة  ١٣٣٫٣مليون دوالراً خالل الفترة من .٢٠١٣-١٩٩٦
مقدمة :
يلقى ھذا الملخص التنفيذي الضـوء علـى أھـم النقـاط التـي تـم عرضـھا ومناقشـتھا بالتفصـيل فـي
الموجز  ٤٩الكامل للـ  ،ISAAAوالذي يحمل عنوان "الوضع العالمي لتسويق المحاصـيل التكنوحيويـة/
المعدلة وراثياً."٢٠١٤ :
زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل التكنوحيويـة فـي عـام  ٢٠١٤وللعـام التاسـع عشـر
على التوالي منذ بدء تسويقھا
إحتلت المساحة العالمية المزروعة من المحاصيل التكنوحيوية  ١٨١٫٥مليون ھكتار فـي عـام ،٢٠١٤
بمعدل نمو سنوي يتراوح بين  ٣و  ،٪٤وبزيادة قـدرھا  ٦٫٣مليـون ھكتـار ،إرتفاعـاً مـن  ١٧٥٫٢مليـون
ھكتار في عام  .٢٠١٣يعتبر ھذا العام ،عام  ،٢٠١٤ھو العام التاسع عشر لتداول التجاري للمحاصيل
التكنوحيوية  ،٢٠١٤-١٩٩٦ ،والتي واصلت النمو الملحوظ بعد مرور  ١٨عاماً متتالياً من النمو المطرد ؛
ومن الجدير بالذكر أن  ١٢من الـ  ١٨عاماً قد شھدت معدالت نمو بزيادة من رقمين عشريين.
المحاصيل التكنوحيوية ھي أسرع تقنيات المحاصيل اعتماداً في العالم
ارتفعت المساحة العالمية المزروعة بالمحاصيل التكنوحيوية ألكثر من  ١٠٠ضـعفاً ،وذلـك إرتفاعـاً مـن
 ١٫٧مليــون ھكتــار فــي عــام  ١٩٩٦لتصــل إلــى  ١٨١٫٥مليــون ھكتــار فــي عــام  - ٢٠١٤ممــا يجعــل
تكنولوجيا إنتاج المحاصيل التكنوحيوية ھي التكنولوجيا األكثر اعتماداً في اآلونة األخيرة .ھـذا المعـدل
من االعتماد والمثير لإلعجاب يتحدث عن نفسه ،من حيـث مـا لـه مـن االسـتدامة والمرونـة والمزايـا
الھامة التى يقدمھا لكل من صغار وكبار المزارعين وكذلك للمستھلكين.
شھد عام  ،٢٠١٤تحليل تجميعي عالمي جديد ودقيق ناتج عـن  ١٤٧دراسـة نشـرت عـن
المحاصيل التكنوحيوية على مـدى السـنوات العشـرين الماضـية ،وأكـدت الفوائـد الكبيـرة
والمتعددة التي أنشأتھا المحاصيل التكنوحيوية ).(٢٠١٤-١٩٩٥
تم إجراء التحليل التحميعي من قبـل ) Klumper and Qaimعـام  (٢٠١٤عـن اسـتخدام  ١٤٧دراسـة
منشورة في مجال التكنولوجيا الحيوية للمحاصيل والتي أجريت خـالل السـنوات العشـرين الماضـية،
وذلك باستخدام البيانات األولية من االستطالعات الزراعية أو التجارب الحقلية على نطاق واسع فـي
العالم وكتابة التقارير عن تاثير فول الصويا ،الذرة ،أو القطن التكنوحيوي  GMعلي إنتاجيـة المحاصـيل

الزراعيـة ،اســتخدام المبيــدات ،و/أو مكاســب المـزارعين .واســتنتج مــن التحليــل التجميعـي أن " إن
اعتماد المحاصيل التكنولوجيـا ،فـي المتوسـط ،قـد ادي الـي خفـض اسـتخدام المبيـدات
الكيماوية بنسبة  ،٪٣٧كما ادي الي زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبة  ،٪٢٢وكذلك
ادي الي زيادة أرباح المزارع بنسبة  .٪٦٨إن المكاسب من اإلنتاجية وإنخفاض اسـتخدام
المبيدات ھي أكثر ما يميز المحاصيل المقاومة للحشرات عن تلك المحاصيل التي تتحمل
مبيدات الحشائش .كان العائد واالرباح أعلى في البلدان النامية عن مثيلتھـا فـي البلـدان
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المتقدمة" .واستنتج المؤلفون أن " ھذا التحليل التجميعي يؤكد أنه على الـرغم مـن التـأثير
الناتج عن عدم التجانس،فإن متوسـط الفوائـد الزراعيـة واالقتصـادية للمحاصـيل المعدلـة
وراثيا تُعد كبيرة وھامة .تختلف التأثيرات بإختالف الصفة المعدلـة فـي المحاصـيل وكـذلك
بإختالف المنطقة الجغرافية .إن العائد المكتسب كان اكبر للمحاصيل المقاومة للحشرات
 IRعن تلك المتحملة لمبيدات الحشائش  .HTكان العائد وربح المزارع أعلى فـي البلـدان
النامية عنھا في البلدان المتقدمة .حديثاًباستخدامت الدراسات تطبيقات بيانية وأسـاليب
أفضل من الدراسات السابقة  ،ولكن ھذه التحسينات فـي تصـميم الدراسـة ال تقلـل مـن
نتائج تقيـيم مزايـا المحاصـيل المعدلـة وراثيـا .بـدال مـن ذلـك ،فـإن تقـارير المنظمـات غيـر
الحكومية وغيرھا من المطبوعات التي تتم بـدون مراجعـةمراجعيين علميـين متخصصـين
تميل الي للتحييز ممـا يقلـل مـن قيمـة تأثيرھـا .ولكـن حتـى مـع وجـود ھـذه التقـديرات
المنحازة  ،ال تزال آثارھا الموجب كبير" .واوضح المؤلفون لمذكرة التحليل التجمعـي أنـه يكشـف
ع ـن " أدلــة قويــة لفوائــد المحاصــيل المعدلــة وراثيــا للمــزارعين فــي البلــدان المتقدمــة
والنامية" .ومن الجدير بالذكر أن ھذه االكتشافات في ھـذا التحليـل التجميعـي تؤكـد صـحه النتـائج
السابقة من الدراسات المرجعية السـابقة بمـا فـي ذلـك دراسـة علـي التـأثير العـالمي للمحاصـيل
التكنوحيوية السنوي التي أجرتھا مؤسسة بروكس وبارفوت  PGاالقتصادية ،والتي تسـتخدم كمرجـع
بشكل منتظم في موجزات السنوية للـ .ISAAA
قرر الماليين من كبار وصغار المزارعين ،والذين ھم سادة تجنب المخاطر ،علـي مسـتوي
العالم أن العائد من زراعة محاصيل التكنوحيوية مرتفع ،وبالتالي فإن إعتماد تكرار زراعتھا
يكاد يصل الي ٪١٠٠؛ إن العائـد الجيـد مـن اسـتثماراتھم ھـو المحـك التطبيقـي الحاسـم
واإلجابة علي مطالب المزارعين عند الحكم على أداء أي تقنية.
خالل فترة ال  ١٩عاماً من  ١٩٩٦وحتى عام  ، ،٢٠١٤فإن ماليـين المـزارعين فـي حـوالي  ٣٠دولـة
على مستوى العالم قد اعتمدوا زراعة محاصيل التكنوحيوية بمعدالت غير مسبوقة .وتعتبـر الشـھادة
األكثر إقناعا وذات المصداقية لمحاصيل التكنولوجيا الحيوية أنـه خـالل فتـرة  ١٨سـنة )،(٢٠١٤-١٩٩٦
فان الماليين من المزارعين في حوالي  ٣٠دولـة حـول العـالم قـد اتخـذوا أكثـر مـن  ١٠٠مليـون قـرار
مستقل بزراعة ،وإعادة زراعة مساحات تراكمية تزيد عن  ١٫٨مليار ھكتـار لتتجـاوز  ٤مليـارات فـدان
ألول مرة في عام  .٢٠١٤وھى مساحة تـوازى مـا يزيـد عـن أكثـر مـن  %١٨٠مـن مجمـوع مسـاحة
أراضى الواليات المتحدة األمريكية أو الصين .وھى مساحة ھائلة .ھناك سبب واحد ورئيسـي لـدعم
ثقــة المــزارعين – ســادة تجنــب المخــاطر – فــي مجــال المحاصــيل التكنوحيويــة ؛ أن المحاصــيل
التكنولوجيــة تــدعم فوائــداً اجتماعيــة واقتصــادية وبيئيــة مســتدامة .وقــد أكــدت الدراســات التحليليــة
الشاملة من قبل العديد من المنظمات بما فـي ذلـك دراسـة لالتحـاد األوروبـي فـي عـام  ،٢٠١١أن
المحاصيل التكنوحيوية ھي محاصيل آمنــه كما انھا تقدم منافعاً زراعية وبيئية كبيرة ،مما يـؤدي إلـى
تقليل كبير في استخدام المبيدات الحشرية.
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 ٢٨بلداً تزرع المحاصيل التكنوحيوية في عام .٢٠١٤
شملت الدول الثمانية والعشرين التي اعتمدت زراعة المحاصـيل التكنوحيويـة )جـدول  ١والشـكل (١
 ٢٠دولة نامية )بما في ذلك بنغالديش ،وھي بلد جديد في إعتمـاد زراعـة المحاصـيل التكنوحيويـة(،
بينما كان عدد الدول الصناعية ثمانية فقط .زرعت الــدول العشـر األولـي والتـي تضـمنت ثمانيـة دول
نامية ،اكثر من مليون ھكتار مما يوفر أساساً واسع النطـاق فـي جميـع أنحـاء العـالم السـتمرار نمـو
وتنوع ھذه المحاصيل في المستقبل .يعيش أكثر من نصف سكان العالم %٦٠ ،أو مـا يـوازى  ٤مليـار
شخص ،في الدول الثمانية وعشرين التي اعتمدت زراعة المحاصيل التكنوحيوية .
بنجالديش ،احد الدول الصغيرة والفقيرة ،توافق ألول مرة علـى زراعـة والتـداول التجـاري
للباذنجان المقاوم للحشـرات  Btفـي وقـت قياسـي فـي عـام  .٢٠١٤بينمـا تتجـة فيتنـام
واندونيســيا نحــو زراعــة اول محصـول تكنوحيــوي فــي عــام  ،٢٠١٥ليصــل مجمــوع الــدول
التكنوحيوية الي  ٩دول في آسيا.
وافقت بنجالديش على زراعة المحاصيل التكنوحيوية )الباذنجان المعدل وراثياً  BTلمقاومة الحشرات(
وذلك ألول مرة في  ٣٠اكتوبر عام  ، ٢٠١٣وفي وقت قياسي – بعد اقل من  ١٠٠يوم من الموافقـة –
بدأ التداول التجاري في  ٢٢يناير  ٢٠١٤عندما قام  ٢٠من صغار المزارعين بزراعة اول محصول باذنجان
تكنوحيوي ،بينما زرع  ١٢٠مزارعاً  ١٢ھكتار من باذنجـان الــ  Btفـي عـام  .٢٠١٤يمثـل ھـذا اإلنجـاز،
نموذجاً ممتازاً يحتذي به للبلـدان الفقيـرة الصـغيرة األخـرى ،وھـو االمـر الـذي لـم يكـن مـن الممكـن
تحقيقه بدون إرادة سياسية قوية وبدون دعم من الحكومة ،وال سيما من معالي وزيـرة الزراعـة ماتيـا
تشودري .تعتبر موافقة بنجالديش ھامة حيث أنھا تعتبر بمثابـة نمـوذج يحتـذي بـه بالنسـبة للبلـدان
الصغيرة الفقيرة األخرى .أيضاً فإن األھم من ذلك أنه قد كسر الجمود الـذي شـھدته بـنجالديش فـي
محاولة الحصول على موافقة لتسويق نبات الباذنجان المعدل وراثياً في كل من الھند والفلبين.
ومن الجدير بالذكر أنه في آسيا ،قد وافقت اثنتين من الدول النامية األخرى ،فيتنـام واندونيسـيا أيضـا
عل إعتماد زراعة المحاصيل التكنوحيوية في عام  ٢٠١٤وذلك تمھيـداً للموافقـة علـي تـداولھا تجاريـاً
في عام  ) ٢٠١٥لم يتم تضمين ھذه المساحة في قاعدة بيانـات ھـذا المـوجز( .كمـا وافقـت فيتنـام
علي زراعة الذرة التكنوحيوية ،بينما وافقت إندونيسيا علـي زراعـة قصـب السـكر المتحمـل للجفـاف
وذلك بغرض استخدامه كغذاء  ،في حين تم تعليق الموافقة علـى اسـتخدامه كعلـف .تـم زراعـة ٥٠
ھكتاراً من مجموعة من بذور قصب السكر التكنوحيوية في عام  ٢٠١٤بغرض التداول التجاري بدءاً من
عام  .٢٠١٥ومع إضافة فيتنام واندونيسيا فإن ھذا سيرفع العـدد اإلجمـالي للبلـدان فـي آسـيا التـي
تتداولھا تجارياُ تسوق المحاصيل التكنوحيوية إلى تسع.
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جدول  .١المساحة العالمية المزروعة بمحاصيل تكنوحيوية في عام ) ٢٠١٤مليون ھكتار(**

المستوي

البلد

المساحة
)مليون ھكتار(

١

الواليات المتحدة األمريكية*

٧٠٫٢

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

البرازيل*
األرجنتين*
الھند*
كندا
الصين*
باراجواي*
باكستان*
جنوب أفريقيا*
اورجواي*
بوليفيا*
الفلبيين*
استراليا*
بوركينا فاسو*
ميانمار*
أسبانيا*
المكسيك*
كولومبيا
السودان
شيلي
ھندوراس
البرتغال
كوبا
جمھورية التشيك
رومانيا
سلوفكبا
كوستاريكا
ينجالديش

٤٠٫٤
٢٤٫٤
١١٫٠
١٠٫٨
٤٫٢
٣٫٦
٢٫٩
٢٫٨
١٫٥
١٫٠
٠٫٨
٠٫٦
٠٫٥
٠٫٣
٠٫١
٠٫١
٠٫١
٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١
>٠٫١

اإلجمالي

١٨١٫٥

محاصيل التكنوحيوية
الذرة وفول الصويا والقطن والكانوال ،وبنجر
السكر ،البرسيم ،والبابايا ،والكوسة
الفول الصويا والذرة والقطن
الفول الصويا والذرة والقطن
القطن
الكانوال والذرة وفول الصويا وبنجر السكر
القطن ،والبابايا والحور والطماطم والفلفل الحلو
فول الصويا والذرة والقطن
القطن
الذرة وفول الصويا والقطن
فول الصويا والقطن
فول الصويا
الذرة
القطن والكانوال
القطن
القطن
الذرة
القطن وفول الصويا
القطن والذرة
القطن
الذرة وفول الصويا والكانوال
الذرة
الذرة
الذرة
الذرة
الذرة
الذرة
القطن وفول الصويا
الباذنجان

*  ١٩دولة ُعظمي تكنوحيوية تزرع  ٥٠¸٠٠٠ھكتار ،أو أكثر من المحاصيل التكنوحيوية
** مقرب الي أقرب مائة ألف
المصدر :كاليف جيمس٢٠١٤ ،
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دول محاصيل التكنوحيوية والدول العظمي*٢٠١٤ ،

*  ١٩دولة تكنوحيوية عظمي تزرع مساحة  ٥٠¸٠٠٠ھكتار ،أو أكثر ،من المحاصيل التكنوحيوية.
مصدر :كاليف جيمس٢٠١٣ ،
عظمي منھا في
شكل  .١الخريطة العالمية للدول التي زرعت المحاصيل التكنوحيوية والدول ال ُ
عام ٢٠١٤
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زيادة اعتماد زراعة الذرة التكنوحيوية المتحملة للجفاف في الواليات المتحدة األمريكية
قُدرت المساحة المزروعة بالذرة المتحملة للجفاف  DroughtGardTMمن صنف  MON 87460ألول
مرة في الواليات المتحدة األمريكية في عام بمساحة  ٥٠،٠٠٠ ٢٠١٣ھكتار وفي عام  ٢٠١٤كانت
حوالي  ٢٧٥،٠٠٠ھكتاراً .وبما يعادل ھذه زيادة كبيرة تمثل  ٥٫٥ضعف سنوياً في الھكتارات المزروعة
بين عامي  ٢٠١٣و  ،٢٠١٤ومما يعكس قبول قوي للمزارعين بالواليات المتحدة األمريكية الول تقنية
بھدف انتاج محصول تكنوحيوي متحمل للجفاف والتي من المتوقع ان يتم نشرھا على الصعيد
العالمي .ومن الجدير بالذكر أن الصنف  MON 87460قد تم التبرع به من قبل شركة مونسانتو إلى
مشروع إنتاج ذرة ذو كفاءة اعلي إلستخدام المياه من اجل أفريقيا ) ،(WEMAوھو نتاج شراكة بين
القطاعين العام والخاص ) (PPPومصمم لتقديم أول ذرة تكنوحيوية متحملة للجفاف إلى بلدان أفريقية
مختارة بدءاً من عام .٢٠١٧
تم مؤخرا الموافقة عل إعتماد واالعتزام علي التداول التجاري لمجموعة مختارة من
المحاصيل التكنوحيوية "الجديدة" في عام  ٢٠١٥وما بعدھا .يشمل ھذا اثنتين من
المنتجات الغذائية األساسية الجديدة ،البطاطس والباذنجان.
في عام  ،٢٠١٤وافقت الواليات المتحدة األمريكية على زراعة المحصولين التكنوحيويين التاليين بدءا ً
من عام ٢٠١٥؛ صنف البطاطس ™ ،Innateوھو من المنتجات الغذائية األساسية والذي يتميز
بانخفاض مستويات مادة األكريالميد ،وھي مسبب محتمل لمرض السرطان ،كما انھا أقل ھدرا ً
بسبب قلة اإلنبعاجات؛ والبرسيم منخفض اللجنين صنف  ،KK179ليتم تسويقھا باسم ™HarvXtra
والي يتميز بارتفاع القابلية للھضم مما يؤدي الي ارتفاع في العائد .كما ان الـ  Enlist™ Duoھو
منتج آخر يعتبر مثال نموذجي من الجيل الثاني من المنتجات المتحملة للحشائش  HTويتميز بانه
مضاعف المفعول/نظم التحكم في الحشائش عن طريق للتصدي للمقاومة لمبيدات الحشائش.
وتشمل المنتجات اآلخري من نفس الفئة على ديكامبا/الجليفوسات في فول الصويا ،والصنف
 SYHTOH2لفول الصويا المتحمل للجلوفوسنات ،ايزوزافلوتول ،وميزوتريونين .إن  Enlist™ Duoلديه
القدرة علي إكساب التحمل لمبيدات األعشاب الجليفوسات و  2,4-Dلكل من فول الصويا والذرة .وقد
وافقت اندونيسيا علي إعتماد قصب السكر المتحمل للجفاف مع التخطيط لزراعتة في عام ،٢٠١٥
والبرازيل لديھا اثنين من المنتجات  ،Cultivance™ -وھو فول صويا متحمل لمبيدات الحشائش ،HT
و فاصوليا مقاومة لفيروس محلي وذلك تمھيداً لتداولھا تجاريا ً بدءاً من عام  .٢٠١٦وأخيرا ،وافقت
فيتنام علي زراعة الذرة التكنوحيوية )المتحمل لمبيدات الحشائش  HTوالمقاومة للحشرات  (IRألول
مرة والتي من المخطط البدء في تسويقھا في عام  .٢٠١٥وباختصار ،فباإلضافة إلى المحاصيل
الغذائية التكنوحيوية الحالية التي يستفيد منھا المستھلكين مباشرة )وتشمل الذرة البيضاء في
جنوب أفريقيا ،بنجر السكر والذرة السكرية في الواليات المتحدة األمريكية وكندا ،والبابايا والكوسة
في الواليات المتحدة األمريكية( فھناك محاصيال ً غذائية تكنوحيوية جديدة تشمل ملكة الخضروات
)الباذنجان( في بنجالديش ،والبطاطس في الواليات المتحدة األمريكية  ،وھى رابع المنتجات الغذائية
األساسية أھمية في العالم.
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• بطاطس الـ ™ Innateالتي طورتھا شركة  Simplotالخاصة بالواليات المتحدة األمريكية ،وتمت
الموافقة علي تسويقھا في الواليات المتحدة األمريكية من قبل دائرة تفتيش صحة الحيوان
والنبات/وزارة الزراعة األميركية ) (APHIS/USDAفي نوفمبر عام  .٢٠١٤تحتوي الـ ™Innate

علي

تركيز أقل بنسبة  ٥٠إلى  ٪٧٥من مادة األكريالميد ،وھي مسبب محتمل للسرطان في اإلنسان،
وتنتج عندما يتم طھي البطاطس في درجات حرارة عالية .كما تتميز بطاطس الـ ™ Innateأيضا
بتكوينات اقل من االنبعاجات .وبالنظر إلى أن البطاطس ھي من المنتجات الغذائية سھلة التلف،
لذلك فإن جودة الصنف يمكن ان يكون لھا تأثر سلبي عالي عن طريق تاثيره علي درجة تلف الدرنات
أثناء الحصاد والتداول والتجھيز .تعتبر بطاطس الـ ™ Innateمثال ممتاز لتوضيح إمكانيات المحاصيل
التكنوحيوية في تعزيز سالمة األغذية والجودة وكما توفر فوائد لجميع أصحاب المصلحة ،المزارعين
والمصنعين والمستھلكين .ومن الجدير بالذكر أن بطاطس ™ Innateقد تم تطويرھا عن طريق نقل
الجينات من صنف بطاطس الي آخر .وتدعي شركة  Simplotان بطاطس الـ ™ Innateآمنة ومتفوقة
وتتميز بانھا تمنح الفوائد التالية للمزارعين والمصنعين والمستھلكين :انخفاض مستويات
األسبراجين ،والذي من شأنه ان يقلل بدوره من إمكانية إنتاج مادة األكريالميد غير مرغوب فيه ،وھو
مادة مسرطنة محتملة ،تنتج عندما يتم طھي البطاطس في درجات حرارة عالية؛ عدم تغير لون
الدرنات عند تقشيرھا؛ تحتوي علي عدد أقل من االنبعاجات؛ وبالتالي فانھا تكون أفضل في التخزين؛
تقلل الفاقد وبالتالي في تساھم في تحقيق األمن الغذائي .تشير استطالعات راي المستھلك التي
اجريت بواسطة شركة  Simplotإلى أن  ٪٩١من الذين شملھم االستطالع كانوا مرتاحون من أسلوب
تربية ™ .Innateوقد استخدمت في إنتاجھا تقنية تداخل الـ  RNAلتثبيط التعبير الجيني ألربع من
الجينات التي تساھم في خفض مستويات تعبير االنزيم ،االمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض مستوى
األكريالميد .وتخطط الشركة لبدء تداولھا تجارياً على مساحات متواضعة في عام  ،٢٠١٥وإعطاء
األولوية لتداول البطاطس الطازجة وتداول رقائق البطاطس )الشيبسي( تجارياً مع إبقاء فصل إنتاج
بطاطس الـ ™ Innateعن البطاطس التقليدية التي تنتج ألسواق التصدير .وتعتزم شركة Simplot
تقديم أوراقھا إلى األسواق الرئيسية؛ كندا والمكسيك واليابان.
إن الموافقة علي التداول التجاري للـ ™ Innateيمكن أن يفتح ابوابا ً جديدة لفرص التداول التجاري
العالمي للبطاطس التكنوحيوية .ومن الجدير بالذكر ان البطاطس ھي رابع أھم المنتجات الغذائية
األساسية في العالم بعد األرز والقمح ،والذرة .إن حماية النباتات ھو عائق مھم في إنتاج البطاطس
ألن البطاطس من المحاصيل التي تتكاثر خضريا ً ،حيث يتم استخدام الدرنات وليس "البذور الحقيقية"
إلكثار المحصول تجارياً .ولھذا ،وعلى عكس المحاصيل تتكاثر بذرياً ،فإن البطاطس ال تستفيد من
الحاجز الطبيعي الذي تقدمة البذور لمنع انتقال العديد من األمراض النباتية من جيل الي اخر.
وبالتالي ،ومثل محاصيل الدرنات األخرى ،فإن انتشار األمراض ھو عامل ھام في البطاطس ،مقارنة
بالمحاصيل البذرية التكاثر .وتُقدر الخسارة العالمية في إنتاجية البطاطس بسبب االمراض الفطرية
والبكتيرية بنسبة  ،٪٢٢باإلضافة إلى  ٪٨نتيجة االصابة الفيروسة لتمثل جميع األمراض ما مجموعه
 .٪٣٠ويضاف الي ھذه الخسائر المرضية خسائراً تقدر بـ  ٪١٨نتيجة اإلصابة باآلفات الحشرية و ٪٢٣
نتيجة الحشائش الضارة .فبدون حماية للمحاصيل ،يمكن ان ُيرحع الفقد في إنتاج البطاطس الي ما
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يصل إلى  ٪٧٠وذلك نتيجة اإلصابة باآلفات مثل خنفساء كولورادو والفيروسات المنقوله بالحشرات
)المن ونطاطات االوراق( ،األمراض التي تسببھا الفطريات والبكتيريا ومجموعة معقدة من الفيروسات،
بما في ذلك فيروس البطاطس ) (PVYوفيروس التفاف أوراق البطاطس ) ،(PLRVوكذلك النيماتودا،
التي تسبب خسائراً مدمرة في مناطق محددة .برامج إصدار الشھادات للبذور ،سواء للدرنات التي
زرعت بالحقل لالكثار ،او تلك الناتجة عن نظم زراعة االنسجة النباتية ،فكالھما يحتاج الي بنية تحتية
واالستخدام المتكرر للموارد إلنتاج خزين من البطاطس الخالية من األمراض سنويا ،والتي تستخدم
في البلدان الصناعية لتوفير رقابة فعالة ضد بعض األمراض وخاصة الحشرة الناقلة للفيروسات بما في
ذلك  PVYو .PLRVإن الشھادات ليست فعالة جدا ضد انتشار مرض اللفحة المتأخرة وتتطلب
الشھادات بنية تحتية كافية والتي غالبا ما تكون غير متوفرة في البلدان النامية .وھكذا ،تعاني
البطاطس خسائراً عالية جدا نتجية االصابة باآلفات واألمراض ،األمر الذي يمكن للتكنولوجيا الحيوية
ان تقدم له حلوال ً على نحو فعال.
ومن ضمن اآلفات العديدة التي تصيب البطاطس ،مرض اللفحة المتأخرة )الناجمة عن االصابة بفطر
الفيتوفثرا  (Phytophthraوھو احد أكثر األمراض أھمية ،وھو ما يمثل مايمكن ان يصل إلى  ٪١٥من
خسائر المحصول البطاطس التي تسببھا األمراض النباتية – وھو المرض الذي تسبب في حدوث
المجاعة األيرلندية عام  .١٨٤٥وبعد أكثر من  ١٥٠عاماً من المجاعة ،لم تنجح التقنيات التقليدية بعد
لفي إكساب البطاطس مقاومة ضد ھذا المرض ومازال مرض اللفحة المتأخرة حتي وقت متأخر أھم
االمراض التي تصيب البطاطس علي مستوي العالم الذي يسبب خسائر اقتصادية تقدر بنحو ٧٫٥
مليار دوالر أمريكي سنويا .وتزرع البطاطس على نطاق واسع في العديد من الدول النامية مثل
بنجالديش والھند ،وإندونيسيا ،حيث تجري التجارب الحقلية بالفعل لتقييم البطاطس التكنوحيوية
المقاومة لمرض اللفحة المتأخرة .إن الموافقة علي تسويق بطاطس الـ ™ Innateفي الواليات
المتحدة األمريكية يمكن أن يكون له آثار ھامة على الصعيد العالمي خاصة بالنسبة للبلدان النامية،
ألنه يفتح آفاقاً جديدة لتطبيق التقنيات الحيوية للحصول علي محصول "جديد" عن طريق تجميع عده
صفات ھامة تم تطويرھا بالفعل )المقاومة ضد مرض اللفحة المتأخرة( ،الذي تم الموافقة عليه
)™ ،(Innateأو الذي يتم تسويقه تجاريا بالفعل ) PLRV ،PVY. Btبالواليات المتحدة األمريكية في
أواخر الـتسعينات( .ومن الجدير بالذكر أنه في اآلونة األخيرة ،كانت شركة  Simplotھي الرائدة في
ھذه االستراتيجية من خالل ترخيص البطاطس التكنوحيوية المقاومه مرض اللفحة المتأخرة بالتعاون
مع معھد جون اينيس في المملكة المتحدة كما طورت بطاطس الـ ™ Innateمعزز بالمقاومة باللفحة،
والتي تتميز بإنخفاض مادة األكريالميد ،وانخفاض إنبعاجات البقع سوداء وإنخفاض نسبة السكريات
المختزلة  .كما تقدمت الشركة بطلب الي الـ  APHISلتحرير القوانين المنظمة إلنتاج الـ ™Innate
المعززة  ،ولقد دعت األخيرة بالفعل العامة للحصول علي تعليقاتھم على التطبيق.
• صنف البرسيم  KK179منخفض اللجنين )ليتم تداولھا تجارياً باسم  ،(HarvXtraTMتم مؤخرا
تحريره قانونياً من قبل  APHISللزراعة في الواليات المتحدة األمريكية .البرسيم ھو احد النباتات
المعمرة ورابع أھم المحاصيل من حيث المساحة المزروعة في الواليات المتحدة األمريكية بعد الذرة
وفول الصويا والقمح ،بمساحة تتراوح بين  ٨إلى  ٩ماليين ھكتار .ذلك ھو محصول العلف الرئيسي
في الواليات المتحدة األمريكية كما ھو على الصعيد العالمي ،حيث يحتل ما يقرب من  ٣٠مليون
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ھكتاراً .وقد تم بالفعل زراعة البرسيم التكنوحيوي المتحمل لمبيدات الحشائش ® RRمنذ عام ٢٠٠٥
في الواليات المتحدة األمريكية .وفي نوفمبر عام  ،٢٠١٤وافقت الواليات المتحدة األمريكية على
زراعة البرسيم التكنوحيوي ،صنف  ،KK179ليتم تداوله تجارياً باسم  ،HarvXtraTMكاحد النباتات ذات
الصفات المكدسة حيث يتحمل مبيدات الحشائش ® RRكما يتميز بإنخفاض نسبة اللجنين الي ما
يصل إلى  ٪٢٢وذلك مقارنة مع البرسيم التقليدي في نفس المرحلة من النمو .ويؤدي ھذا إلى
اإلنخفاض العام في إجمالي تراكم اللجنين في برسيم العلف .كمية اللجنين في علف صنف KK179
عموما مشابھة لتلك الموجودة في العلف التقليدي عند حصاده عدة أيام مبكراً تحت ظروف اإلنتاج
مماثلة .انخفاض اللجنين يزيد من جودة علف البرسيم مقارنة بالعلف التقليدي فن نفس المرحلة
العمرية ،وھو يعظم العائد من األعالف عن طريق تأخير الحصاد لعدة أيام ،كما يعطي المزارعين مزيدا
من المرونة عند توقيت حصاد برسيم العلف .ولھذا ،فإن صنف  KK179يزيد من جودة العلف بإحتوائه
علي مستويات منخفضة من اللجنين؛ يحسن عائدات العلف من خالل السماح للمزارعين بتأخير
الحصاد لعدة أيام يتم خاللھا تراكم المزيد من الكتلة الحيوية للعلف ؛ كما يجعل مواعيد الحصاد أكثر
مرونة لمواجھة األحوال الجوية السيئة وتفاوت مواعيد العمال.
• يعتبر صنف  ،Enlist™ Duoنموذج ممثل للجيل الثاني لمنتجات التحمل لمبيدات الحشائش،
والذي يضم أنظمة مزدوجة الوظيفة/نظم ادارة الحشائش الضارة للتعامل مع المبيدات المقاومة
للحشائش  -واآلخرين في نفس المجموعة تشمل إنتاج ديكامبا  /الجليفوسات لفول الصويا وصنف
 SYHTOH2لفول الصويا المتحمل لمبيدات الحشائش جليفوسينات ،ايزوكسافلوتول ،ميزوتريون.
تحتوي منتجات الـ  Enlist™ Duoعلى اثنين من الجينات التي تكسبھا تحمل لمبيدات الحشائش
من نوع الجليفوسات و  2,4-Dوالكولين .تم تحرير القيود القانونية للمنتج في الواليات المتحدة
األمريكية إلدارة التحكم في مدي واسع من الحشائش الضارة بما في ذلك التي يصعب مكافحتھا
والحشائش المقاومة للمبيدات مثل للجليفوسات مثل حشائش  waterhemp ،Palmer amaranthو
 .giant ragweedيمكن لمزارعي الذرة وفول الصويا ان يستخدموا بذور الـ  Enlist™ Duoكاحد
المنتجات عند إدارة تناوب زراعة البذور المتحملة لمبيدات الجشائش المختلفة والمنتجات في
مزارعھم – وھي استراتيجية ھامة للحفاظ على قيمة وفعالية ومتانة المحاصيل التي تتحمل مبيدات
الحشائش .واإلطالق الكامل لمنتجات ال  Enlistمعلق علي الموافقة علي االستيراد في الصين
والتي وافقت علي المنتج السابق في يونيو ٢٠١٣؛ الموافقة الغير متزامنة مع زراعة واستيراد
المنتجات الجديدة ھي التحدي الرئيسي الذي يحتاج اھتماما عاجال من قبل جميع اصحاب المصلحة.
 ١٨مليون مزارع يستفيدون من زراعة المحاصيل التكنوحيوية –  %٩٠منھم من صغار
المزارعين ذوى الموارد الفقيرة.
في عام  ،٢٠١٤قام ما يقرب من  ١٨مليون مزارع بزراعة المحاصيل التكنوحيوية ،وھو نفـس المعـدل
الذي تم تسجيله في عام  - ٢٠١٣ومن المثيـر لإلعجـاب أن أكثـر مـن  %٩٠أو مـا يربـو علـى ١٦٫٥
مليون كانوا من صغار المزارعين الفقراء في البلدان النامية  .في الصين ،استفاد  ٧٫١مليون من صغار
المزارعين من زراعة القطن التكنوحيوي  Btلمقاومة الحشرات وفي الھنـد اسـتفاد  ٧٫٧مليـون مـزارع
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من زراعة ما يزيد مجموعه عن  ١٥مليون ھكتار مـن القطـن التكنوحيـوي  .Btأشـارت أحـدث البيانـات
االقتصادية المتاحة في الفترة من  ٢٠١٣ – ١٩٩٦إلى أن المزارعين في الصين قـد أزداد دخلھـم بمـا
يقدر بـ  ١٦٫٢مليار دوالر ،وفي الھند بـ  ١٦٫٧مليار دوالر .وباإلضـافة إلـى المكاسـب االقتصـادية ،فقـد
استفاد كثير من المزارعين بخفض ما ال يقل عـن  %٥٠فـي عـدد المـرات التـي يـتم فيھـا اسـتخدام
المبيدات ،وبالتالي فإنه يقلل من تعرض المزارعين لمبيدات الحشرات واألكثر أھمية أنھا قد ساھمت
في خلق بيئة أكثر استدامة كما ساھمت في تحسين نوعية الحياة .
للسنة الثالثة على التوالي :البلـدان الناميـة تـزرع محاصـيال ً تكنوحيويـة أكثـر ممـا زرعتـه
الدول الصناعية في عام . ٢٠١٤
قام مزارعو دول أمريكا الالتينية والدول األسيوية واألفريقية مجتمعين بزراعة  ٩٦مليون ھكتار أو مــا
يساوى  %٥٣من إجمالي  ١٨١مليون ھكتار مما تم زراعته عالمياً بمحاصيل تكنوحيويــة )مقابل
 %٥٤في عام  (٢٠١٣وذلك مقارنة مع الدول الصناعية والتي زرعت  ٨٥مليون ھكتار أو ) %٤٧مقابل
 %٤٦في عام  ،(٢٠١٣أى ما يعادل تقريباً زراعة  ١١مليون ھكتار أكثر لصالح البلدان النامية .وعلى
المدى الطويل،فإنه من المتوقع ان يستمر ھذا االتجاه على الرغم من أنه في عام  ٢٠١٤كانت
الواليات المتحدة األمريكية صاحبة النسبة األكبر في زيادة المساحة المزروعة ) ٣٫٠مليون ھكتار(
في حين حققت البرازيل )بزيادة قدرھا  ١٫٩مليون ھكتار في عام  (٢٠١٤أعلي زيادة سنوية على
مدى السنوات الخمس الماضية .وكانت المساحات الكبيرة المزروعة في البلدان النامية مخالفة
لتنبؤات النقاد والذين ،قبل تسويق ھذه التقنية في عام  ،١٩٩٦أعلنوا أن محاصيل التكنوحيوية ه
محاصيل مقصورة على البلدان الصناعية وأنھا لن تكون مقبولة ومعتمدة فى البلدان النامية ،وبخاصة
بالنسبة لصغار المزارعين الفقراء .
فى خالل الفترة من  ٢٠١٣ – ١٩٩٦كانت الفوائد اإلقتصادية التراكمية بالنسبة للدول الصناعية ٦٥٫٢
مليار دوالر أمريكي وذلك مقارنة بـ  ٦٨٫١مليار دوالر فوائداً اقتصادية مكدسة للدول النامية .وعالوة
على ذلك ،فإنه فى العام  ٢٠١٣حصلت الدول النامية على حصه أقل %٤٩٫٥ ،وھى ما توازى ١٠٫١
مليار من إجمالى مكاسب تقدر بـ  ٢٠٫٤مليار دوالر أمريكى وكان نصيب الدول الصناعية  ١٠٫٣مليار
دوالر أمريكى )بروكس وبارفوت  ، ٢٠١٥ ،تحت الطبع(.
احتلت الصفات المكدسه  %٢٨من إجمالى  ١٨١ھكتاراً مزروعاً .
اســتمر تزايــد االقبــال علــي الصــفات المكدســة كونھــا ســمة ھامــه ومتزايــدة بالنســبة للمحاصــيل
التكنوحيوية .زرعت  ١٣دولة محاصيل تكنوحيوية ذات صفتين مكدستين أو أكثر فى  ، ٢٠١٤حيث كان
 ١٠من ھذه الدول دوال ً ناميه .تم زراعة حوالى  ٥١مليون ھكتار وبما يـوازى  %٢٨مـن إجمـالى ١٨١
مليون ھكتار بمحاصيل ذات صفات مكدسة فى عام  ٢٠١٤وذلك إرتفاعـاً مـن  ٤٧مليـون ھكتـار أو مـا
يوازى  %٢٧من إجمالى  ١٧٥مليون ھكتار فى  .٢٠١٣مـن المتوقـع أن يسـتمر ھـذا االتجـاه المطـرد
والمتزايد من زراعة المحاصيل التكنوحيوية ذات الصفات المكدسة  .وفـي عـام  ،٢٠١٤تـم زراعـة ٥٫٨
مليون ھكتار من فول الصويا المقاومة للحشرات والمتحملة لمبيدات الحشائش  HT / BTفي البرازيل
واألرجنتين وباراجواي وأوروغواي في أمريكا الالتينية.
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الدول النامية الخمس األولى الرائدة فى زراعة المحاصيل التكنوحيوية فى القارات الثالث
ھي دول من الجنوب :البرازيل واألرجنتين فى امريكا الالتينية والھند والصـين فـى آسـيا،
وجنوب أفريقيا فى قارة أفريقيا ،زرعت ھذه الـدول  %٤٧مـن محاصـيل التكنوحيويـة فـى
العالم ويمثل تعداد ھذه الدول ما يوازى  %٤١من سكان العالم.
الدول النامية الخمس الرائدة فـى زراعـة المحاصـيل التكنوحيويـة فـى القـارات الـثالث ھـي دول مـن
الجنوب وھى الصين والھند فى آسيا والبرازيل واألرجنتين فى أمريكا الالتينية وجنوب افريقيا فى قارة
أفريقيا .زرعت ھذه الدول مجتمعه ما يوازى  ٨٤٫٧مليون ھكتار )مـايوازى  %٤٧مـن المحاصـيل التـى
زرعت عالمياً( ومجتمعة فإن ھذه الدول تمثل  %٤١من سكان العالم والبالغ عددھم  ٧مليـار نسـمة
والذى يمكن أن يصل إلى  ١٠٫٩مليار قبل مطلـع القـرن القـادم فـى العـام  .٢١٠٠ومـن المالحـظ ،أن
سكان أفريقيا فى منطقة تحت الصحراء الكبـري وحـدھا يمكـن أن يتزايـد عـددھم مـن حـوالى مليـار
نسمة اليوم )ما يوازى  %١٣من عدد سكان العالم( ليصـل إلـى  ٣٫٨مليـار )حـوالى  %٣٨مـن عـدد
سكان العالم( بحلول نھاية ھذا القرن فى عام  .٢١٠٠تفاقم مشكلة األمن الغذائى العـالمى بسـبب
ارتفاع اسعار المواد الغذائية والتـى يصـعب تحملھـا ،وتشـكل تحـدياً ھـائال ً والـذى يمكـن للمحاصـيل
التكنوحيوية أن تساھم فى حله ولكنھا أيضاً ليست عصاً سحرية.
الواليات المتحدة األمريكية تحتفظ بدورھا الرائد ،وتزبد مـن مسـاحتھا المزروعـة السـنوية
في عام  ٢٠١٤عن تلك التي تم زراعتھا في البرازيل ،والتي سجلت بـدورھا اعلـي زيـادة
سنوية عن اي دولة اخري خالل االعوام الخمس الماضية
استمرت الواليات المتحدة فى كونھا المنتج الرئيسى للمحاصيل التكنوحيوية علـى الصـعيد العـالمى
وذلك بزراعتھا  ٧٣٫١مليون ھكتار )ما يوازى  %٤٠من المساحة المزروعة عالميـاً( ،وبمتوسـط معـدل
إعتماد يصل الي  %٩٠من المحاصيل التكنوحيوية الرئيسية بمعدل زيادة سنوية في الواليات المتحدة
األمريكية في عام  ٢٠١٤تساوي  .%٤ومن المالحظ انه في عـام  ،٢٠١٤قـد زادت الواليـات المتحـدة
األمريكية من المساحة المزروعة ) ٣٫٠مليون ھكتار( وكانت الزيادة أعلى عن تلك التـي تـم تحقيقھـا
من أي بلد في العالم بما في ذلك البرازيل ) ١٫٩مليون ھكتار( والتـي كانـت قـد سـجل أعلـى زيـادة
سنوية في جميع البلدان في العالم على مـدى السـنوات الخمـس الماضـية .سـجلت أعلـي نسـبة
زيادة في الواليات المتحدة األمريكيـة فـي عـام  ٢٠١٤وتعـزي الـي زيـادة بنسـبة  ٪١١فـي إجمـالي
المساحة المزروعـة مـن فـول الصـويا التكنوحيويـة لتسـجل  ٣٤٫٣مليـون ھكتـار .وعلـى الـرغم مـن
المستويات العالية جدا من اعتماد زراعتھا فـي عـام  ،٢٠١٣كانـت ھنـاك زيـادة فـي عـام  ٢٠١٤فـي
اعتماد زراعة جميع المحاصيل الرئيسية الثالثة  -زيادة فـول الصـويا التكنوحيويـة مـن  ٪٩٣إلـى ،٪٩٤
والذرة التكنوحيوية من  ٪٩٠إلى  ٪٩٣والقطن التكنوحيوي من  ٪٩٠إلى .٪٩٦
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البرازيل تستمر في المرتبة الثانيـة بعـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة بالنسـبة للمسـاحة
المزروعة بالمحاصيل التكنوحيوية.
في عام  ،٢٠١٤جاءت البرازيل فى المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة من حيث المساحة المزروعـة
بالمحاصيل التكنوحيوية في العالم بإجمالى  ٤٢٫٢مليـون ھكتـار )وذلـك ارتفاعـاً مـن  ٤٠٫٣فـي عـام
(٢٠١٣؛ وكانت الزيادة في عام  ٢٠١٤تمثل  ١٫٩مليون ھكتار أي ما يمثل معدل نمو قـدره  .٪٥علـى
مدى السنوات الخمس الماضـية ،كانـت البرازيـل محـرك النمـو العـالمي .فـي عـام  ،٢٠١٣زادت مـن
المساحة المزروعة بالمحاصيل التكنوحيوية حتي وصلت  ٣٫٧مليون ھكتار ،وبمعدل زيـادة أعلـي مـن
ذلك الذي تم تحقيقه من أي بلد آخر في العالم ،ومع ذلك ،فإنه في عام  ،٢٠١٤سجلت اعلي زيـادة
سنوية في الواليات المتحدة األمريكية بزيادة قدرھا  ٣٫٠مليون ھكتار .في عام  ،٢٠١٤زرعت البرازيل
) ٪٢٣نفس المساحة التي تم زراعتھا عام  (٢٠١٣من المساحة المزروعة عالميـة التـي تمثـل ١٨١
مليون ھكتار .في المستقبل ،فإنه من المتوقع أن تقل الفجوة بينھا وبين الواليات المتحدة األمريكيـة.
يسھل نظام الموافقة السريع فى البرازيل عملية اعتماد المحاصيل التكنوحيوية .كفاءة نظام الموافقة
والقائم على أساس علمـي فـي البرازيـل يسـھل اعتمـاداً سـريعاً .فـي عـام  ،٢٠١٤زرعـت البرازيـل
تجاريا ،للسنة الثانية ،فول صويا ذو صفات مكدسة لمقاومـة الحشـرات ولتحمـل مبيـدات الحشـائش
على مساحة تقدر بـ  ٥٫٢مليون ھكتار .وبزيادة تصـل إلـى  ٢٫٢مليـون ھكتـار عـن عـام  .٢٠١٣ومـن
الجدير بالـذكر أن الھيئـة البرازيليـة للبحـوث الزراعيـة  ،منظمـة البرازيـل الزراعيـة للتنميـة والبحـوث-
 ، EMBRAPAوالتى تملك ميزانية تقدر بحوالى  ١مليار دوالر أمريكى ،قد حصلت على الموافقة علـى
التداول التجاري لنبات الفول التكنوحيوي الـذى تـم تطـويره فـى البرازيـل لمقاومـة فيـروس الفاصـوليا
والذى من المزمع أن يتم تداوله تجارياً فى عـام  ،٢٠١٦وفـول الصـويا المتحمـل لمبيـدات الحشـائش
والذي تم تطويره من خـالل شـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص مـع شـركة باسـف  ،BASFينتظـر
الموافقة من االتحاد األوروبي علي استيراده تمھيداً لتداوله تجارياً والمزمع ان يكون في عام .٢٠١٦
كندا تزيد المسـاحة المزروعـة مـن محاصـيل التكنوحيويـة بينمـا تـنخفض المسـاحة فـي
أستراليا بسبب استمرار الجفاف الشديد.
زرعت كندا  ١١٫٦مليون ھكتار من المحاصيل التكنوحيويـة فـي عـام  ،٢٠١٤وذلـك ارتفاعـا مـن ١٠٫٨
مليون ھكتار في عام  ،٢٠١٣كما زرعت مساحات أكثر من الكانوال وفـول الصـويا التكنوحيـوين .زرعـت
كندا  ٨ماليين ھكتار من الكانوال التكنوحيوية )بنسبة اعتماد  (٪٩٥وأكثر من  ٢مليون ھكتار مـن فـول
الصويا التكنوحيوية .أعلنـت اسـتراليا انخفاضـا مـن حـوالي  ٢٠٠،٠٠٠ھكتـار مـن القطـن التكنوحيـوي
)بنسبة اعتماد  (٪٩٩ويرجع ذلك الي الجفاف الشديد .وقد تم تعويض االنخفاض فـي زراعـات القطـن
بزيادة قدرھا حوالي  ٪٥٠في المساحة التي تم زراعتھا بالكانوال المتحملة لمبيدات الحشائش لتصل
إلى  ٣٤٢،٠٠٠ھكتار.
تواصل الھند استفادتھا الھائلة من زراعة محصول قطن الـ  Btالتكنوحيوي
زرعت الھند مساحة تقدر بـ  ١١٫٦مليون ھكتار من القطن التكنوحيوي قام بزاعتھا  ٧٫٧مليون من
صغار المزارعين وبمعدل اعتماد  ،٪٩٥وذلك ارتفاعاً من  ١١٫٠مليون ھكتار في عام  .٢٠١٣ومن
الجدير بالذكر أن ھذه الزيادة من  ٥٠،٠٠٠ھكتار من القطن التكنوحيوي في عام ) ٢٠٠٢عندما بدأ
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التداول التجاري للقطن التكنوحيوي( إلى  ١١٫٦مليون ھكتار في عام  ،٢٠١٤وھي تمثل زيادة غير
مسبوقة تعادل  ٢٣٠ضعفاً خالل الثالثة عشر عاما ً .وأشار أحدث تقرير لبروكس وبرادفورد الي أن
الھند قد عززت دخل المزارع عن طريق زراعة القطن التكنوحيوي بما يعادل  ١٦٫٧مليار دوالر أمريكي
خالل االثني عشر عاما ً في الفترة من  ٢٠٠٢الي  ٢٠١٣و ٢٫١مليار دوالر أمريكي فقط في عام

 ، ٢٠١٣على غرار عام .٢٠١٢
وضع المحاصيل التكنوحيوية في الصين
في عام  ،٢٠١٤زرع  ٧٫١مليون من صغار المزارعين )تتراوح مساحة كل مزرعة بين  ٠٫٦ - ٠٫٥ھكتاراً
/مزرعة(  ٣٫٩مليون ھكتار من القطن التكنوحيوي بنجاح وبمعدل اعتماد  ٪٩٣من  ٤٫٢مليون ھكتار
من إجمالي المساحة المزروعة من القطن .وباإلضافة إلى ذلك تم زراعة حوالي  ٨،٥٠٠ھكتار من
البابايا المقاومة للفيروس في قوانغدونغ ،وجزيرة ھاينان وفي منطقة جديدة ھذا العام وھي مقاطعة
قوانغشى؛ باإلضافة إلى حوالي  ٥٤٣ھكتار من الحور التكنوحيوي ،بنفس مساحة العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض إجمالي المساحة المزروعة من القطن في الصين من  ٤٫٦مليون ھكتار
في  ٢٠١٣الي  ٤٫٢مليون ھكتار في عام ) ٢٠١٤وھو االمر الذي يرجع أساسا إلى انخفاض األسعار
والي المخزونات العالية من القطن في الصين( ،ازداد اعتماد القطن التكنوحيوي من  ٪٩٠في ٢٠١٣
الي  ٪٩٣في عام  .٢٠١٤كما إزدادت مساحة زراعة البابايا المقاومة للفيروس بنسبة تصل الي
~ ٪٥٠ارتفاعاً من  ٥،٨٠٠ھكتار في عام  ٢٠١٣إلى  ٨٤٧٥ھكتار في عام  .٢٠١٤وباإلضافة إلى ان
 ٧٫١مليون مزارع قد استفادوا استفادة مباشرة من زراعة القطن التكنوحيوي ،فإن ما يربو علي ١٠
ماليين من المزارعين اإلضافين قد حققوا استفادة ثانوية نتيجة زراعة  ٢٢مليون ھكتار من القطن
العائل لدودة اللوز )غير المعدلة وراثياً( والذي يستفيد من انخفاض نسبة انتشار اآلفات بسبب
الزراعة الواسعة من القطن التكنوحيوي .وھكذا ،فإن العدد اإلجمالي الفعلي للمزارعين المستفيدين
من القطن التكنوحيوي المقاوم للحشرات  Btفي الصين وحدھا قد يتجاوز بالتبعية إلى حد كبير ٧٫١
مليون من المزارعين .تظھر أحدث البيانات األولية أن المكاسب االقتصادية على مستوى المزارعين
من القطن المعدل وراثيا خالل الفترة من  ٢٠١٣-١٩٩٧كانت  ١٦٫٢مليار دوالر وكانت  ١٫٦مليار دوالر

في عام  ٢٠١٣وحده.
تقدم كل من الذرة التكنوحيوية ،علي المدى القصير ،واألرز التكنوحيوي  ،على المدى الطويل  ،فوائداً
كبيرة كما ان لھا آثاراً بالغة األھمية بالنسبة للصين ،وآسيا ،وبقية دول العالم ،على المـدى القريـب،
المتوسط والطويل؛ ويرجع ذلك إلى حقيقة أن األرز ھو أكثر األغذية الرئيسية أھمية ،وكـذلك الـي ان
الذرة ومحاصيل األعالف ھي األكثر أھمية فـي العـالم .إن البحـوث التـداول التجـاري الصـيني للـذرة
التكنوحيويــة لمقاومــة الحش ـرات ،الــذرة المتحملــة لمبيــدات الحشــائش وذرة الفيتــاز )لزيــادة تركيــز
الفوسفات( وكذلك األرز التكنوحيـوي  ،يمكـن أن تـوفر مسـاھمات متوقعـه ھامـة جـدا بالنسـبة الـي
االحتياجات العالمية من الغذاء واألعالف وكذلك في الصين .في حين أيد سـيادة الـرئيس شـي جـين
بينغ التقنية والتي تستخدم في فول الصويا والذرة التكنوحيويـة المسـتوردة بكميـات كبيـرة جـدا فـي
الصين ) ٦٣مليون طن من فول الصويا و  ٣٫٣مليون طن من الذرة في عـام  ،(٢٠١٣واإلنتـاج المحلـي
من المحاصيل الغذائيـة األساسـية لـم ينفـذ حتـي اليـوم ،علـى الـرغم مـن ان البابايـا التكنوحيويـة،
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تستھلك الثمرة الطازجة  /كمادة غذائية فقد تم الموافقـة علـي زراعتھـا علـى نطـاق واسـع بنسـبة
زيادة تصل الي ٪٥٠في المساحة في عام  ٢٠١٤لتصل إلـى أكثـر مـن  ٨،٠٠٠ھكتـار .وذكـر الـرئيس
شي جين بينغ في مؤتمر الحزب الشيوعي في ديسمبر " ، ٢٠١٣ألن التقنية جديدة ،فمـن المتوقـع
أن تحمل الي المجتمع وجھات نظر مثيرة للجدل والشـكوك ".األھـم مـن ذلـك ،ان الصـين اآلن ،ومـن
خالل وزارة الزراعة ،قد شنت حملة إعالمية وطنية واسعة وذلـك لزيـادة وعـي الجمھـور فيمـا يتعلـق
بالمحاصيل التكنوحيوية بما في ذلك الفوائد التي تقدمھا للصين .يعكس استمرار إعطاء أولويـة عاليـة
لدعم البحوث والتطوير  R & Dللمحاصيل التكنولوحيوية في الصين ) ٤مليارات دوالر للفترة من -٢٠٠٨
 (٢٠٢٠التزاماً طويل األجل في البالد لمحاصيل التكنوحيويـة .زادت واردات الصـين مـن الـذرة )~ ٪٩٠
منھا ذرة تكنوحيوية( كما انھا تسـتھلك ثلـث إنتـاج فـول الصـويا العـالمي؛ وتسـتورد الصـين  ٪٦٥مـن
صادرات فول الصويا العالمية أكثر من  ٪٩٠منھا فول صويا تكنوحيوي.
الوضع في أفريقيا
اســتمرت أفريقيــا فــي تحقيــق تقــدم فــي عــام  ٢٠١٤وذلــك زيــادة المســاحة المزروعــة مــن القطــن
التكنوحيوي في السودان إلى حد كبير ليصل الي  ٩٠،٠٠٠ھكتار اي بنسبة إعتماد تصل الي حوالي
 ،٪٤٦مع انخفاض طفيف في نسبة زراعته في جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو االمر الذي يرجع أساسـا
الي عدم التيقن من ظـروف الزراعـة .ومـن المشـجع ،ان سـبع دول أفريقيـة أخـرى )مدرجـة حسـب
الترتيب األبجدي( :أوغندا والكاميرون وغانا وكينيـا ومـالوي ومصـر ونيجيريـا ،قـد أجـرت تجاربـاً حقليـة
على نطاق واسع علي المحاصيل التكنوحيويـة األساسـية والمحاصـيل اليتيمـة التاليـة :األرز ،الـذرة،
القمح ،الذرة ،والموز والكسافا ،والبطاطا السكرية .ومن المتوقع ان يقوم مشروع الـ  WEMAبتسليم
أول ذرة تكنوحيوية ذات صفات مكدسة لتحمل الجفاف ومقاومة للحشرات ) (Btالي جنوب أفريقيا فى
وقت مبكر من عام  ،٢٠١٧تليھا كينيا وأوغندا ،وبعدھا موزمبيق وتنزانيا ،األمر الذي يخضـع للموافقـات
القانونية.
زرعت خمس من دول االتحاد األوروبي  ١٤٣٠١٦ھكتار من محصول الذرة التكنوحيوي Bt
لمقومة الحشرات .تظل أسبانيا ،أكثر الدول اعتماداً لزراعة المحاصيل التكنوحيوية
بزراعتھا  %٩٢من إجمالى مساحة الذرة  Btفى دول االتحاد األوروبى .
زرعت خمس من دول االتحاد األوروبي ،وھو نفس العدد الذى تم تسجيله العام الماضى ،ما يساوى
 ١٤٣٠١٦ھكتار من الذرة  Btالتكنوحيوية  ،وذلك بانخفاض طفيف يقدر بـ  ٪٣عن عام  ،٢٠١٣ويرجع
ذلك أساسا إلى انخفاض إجمالي المساحات المزروعة من الذرة ،وخاصة في إسبانيا حيث سجلت
معدل اعتماد بمعدل  ٪٣١٫٦وزرعت  ٪٩٢من مجموع الذرة التكنوحيوية المزروعة في دول االتحاد
األوروبي .تم االعالن عن زيادات متواضعة في ثالثة بلدان ھي :البرتغال ورومانيا وسلوفاكيا
وانخفاضات ھامشي في بلدين :أسبانيا والتشيك .إحتلت اسبانيا الصداره بقيادتھا دول االتحاد
األوروبي بزراعتھا  ١٣١٥٣٨ھكتار من الذرة التكنوحيوية ،بانخفاض يصل الي  ٪٣ھبوطاً من ١٣٦٩٦٢
في عام  .٢٠١٤وبصفة عامة ففي دول االتحاد األوروبي ،ھناك عامل مثبط للمزارعين لزراعة الذرة
التكنوحيوية بسبب التأثير السلبي الناتج من اإلجراءات المرھقة إلعداد التقارير التي يطلبھا االتحاد
األوروبي من المزارعين .

-١٥ -

الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية /المعدلة وراثيا ً لعام ٢٠١٤
وضع وفاعليات إعتماد محاصيل التكنوحيوية
إعتباراً من نھاية  ٣٠نوفمبر  ٢٠١٤فإن ما مجموعة  ٣٨بلداً ) + ٣٧دول االتحاد األوروبي (٢٨ -قد
منحت موافقات علي القوانين التنظيمية لتداول المحاصيل التكنولوحيوية تجاريا ً الستخدامھا كغذاء،
موافقة

كأعالف أو للتحرير البيئي والزراعي منذ عام ُ .١٩٩٤منحت ھذه البالد ما مجموعة ٣،٠٨٣
قانونية من قبل السلطات المختصة لعدد  ٢٧محصوال ً تكنوحيوي و  ٣٥٧حدثاً لتعديل وراثي  ،منھا

 ١،٤٥٨لالستخدام كغذاء )لالستخدام المباشر أو كأغذية مجھزة( ٩٥٨ ،لالستخدام كعلف
)االستخدام المباشر أو للتجھيز( و  ٦٦٧لإلطالق في البيئة أو للزراعة .جاءت اليابان كأعلى دولة في
منح موافقات األعتماد ) ،(٢٠١تليھا الواليات المتحدة األمريكية ) ١٧١بدون األحداث المكدسة( ،كندا
) ،(١٥٥المكسيك ) ،(١٤٤وكوريا الجنوبية ) ،(١٢١واستراليا ) ،(١٠٠ونيوزلندا ) ،(٨٨تايوان )،(٧٩
الفلبين ) ،(٧٥ودول االتحاد األوروبي ) ٧٣بما في ذلك الموافقات التي انتھت مدة صالحيتھا أو التي
تنتظر عملية التجديد( ،كولومبيا ) ،(٧٣وجنوب أفريقيا ) ،(٥٧الصين ) .(٥٥حصلت الذرة على أكبر عدد
من األحداث المعتمدة ) ١٣٦حدثاً في  ٢٩بلداً( ،يليه القطن ) ٥٢حدثاُ في  ٢١بلداً( ،الكانوال )٣٢
حدث في  ١٢بلداً( ،البطاطس ) ٣١حدث في  ١٠بلداً( وفول الصويا ) ٣٠حدث في  ٢٨بلداً(.
ومن بين حاالت التعديل الوراثي ،حظي فول الصويا المتحمل لمبيدات الحشائش صنف GTS-40-3-2
بأكبر قدر من الموافقات ) ٥٢موافقة في  ٢٦بلداً  +دول االتحاد األوروبي  .(٢٨-يليھا الذرة المتحملة
لمبيدات الحشائش صنف  ٥٢) NK603موافقة في  ٢٥بلداً  +دول االتحاد األوروبي ،(٢٨-الذرة
المقاومة للحشرات صنف  ٥٠) MON810موافقة في  ٢٥بلداً  +دول االتحاد األوروبي ،(٢٨-الذرة
المقاوم للحشرات صنف  ٥٠) BT11موافقة في  ٢٤بلداً  +دول االتحاد األوروبي –  ، (٢٨الذرة
المقاوم للحشرات صنف  ٤٧) TC1507موافقة في  ٢٣بلداً  +دول االتحاد األوروبي –  ،(٢٨الذرة
المتحمل لمبيدات الحشائش صنف  ٤١) GA21موافقة في  ٢٠بلداً  +دول االتحاد األوروبي ،(٢٨-
القطن المقاوم للحـشرات صنف  ٣٩ ) MON531موافقة في  ١٩دولة  +دول االتحاد األوروبي – ،(٢٨
حدث الذرة المقاوم للحشرات صنف  ٣٩) MON89034موافقة في  ٢٢دولة  +دول االتحاد األوروبي -
 ،(٢٨فول الصويا المتحمل لمبيدات الحشائش صنف  ٣٩) A2704-12موافقة في  ٢٢بلداً  +دول
االتحاد األوروبي –  ، (٢٨الذرة المتحمل لمبيدات الحشائش والمقاوم للحشرات ٣٧) MONB88017
موافقة في  ٢٠دولة  +دول اإلتحاد األوروبي  (٢٨-والذرة المتحمل لمبيدات الحشائش والمقاوم
للحشرات صنف  ٣٧) T25موافقة في  ١٨دولة  +دول اإلتحاد األوروبي  (٢٨-والقطن المقاوم
للحشرات صنف  ٣٧) MON1445موافقة في  ١٧دولة  +دول االتحاد األوروبي . (٢٨-
كانت القيمة العالمية للبذور التكنوحيوية فقط حوالي ١٥٫٧مليار في ٢٠١٤
كانت القيمة العالمية للبذور التكنوحيوية وحدھا حوالي  ١٥٫٧مليار دوالر أمريكي في عام .٢٠١٤
قدرت دراسة تمت في  ٢٠١١ان قيمة استنباط وتطوير والترخيص لنباتات/صفات تكنوحيوية جديدة،
تصل الي ما قيمته جوالي  ١٣٥مليون دوالر أمريكي .وفي عام  ،٢٠١٤بلغت السوق العالمية
لمحاصيل التكنوحيوية والتي قدرھا  Cropnosisبحوالي  ١٥٫٧مليار دوالر أمريكي )وذلك بزيادة طفيفة
ارتفاعاً من  ١٥٫٦مليار دوالر في عام  (٢٠١٣ويمثل ھذا %٢٢من السوق العالمي لتداول المحاصيل
والتي بلغت  ٧٢٫٣مليار دوالر في عام  ،٢٠١٣و  %٣٥من حوالي  ٤٥مليار دوالر من سوق البذور
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العالمية .وبلغت القيمة التقديرية إليراد المزروعة عالمياً "المنتج النھائي" )الحبوب المعدلة وراثيا ً
والمنتجات األخرى التي يتم حصادھا( بأكثر من عشر مرات من قيمة البذور في مجال التكنولوجيا
الحيوية وحدھا.

اآلفاق المستقبلية
إطعام العالم عام ٢٠٥٠
إن إطعام أكثر من  ٩مليارات نسمة في عام  ٢٠٥٠ھو واحد من ،إن لم يكن أصعب التحديات التي
تواجه البشرية خالل السنوات المتبقية من ھذا القرن .والحقيقة أن الغالبية العظمى من سكان
العالم ال تدرك حتى حجم ھذا التحدي مما يجعل المھمة أكثر صعوبة .الفقرات التالية تؤرخ بعض
الحقائق البارزة والھامة بالنسبة ألبعاد مشكلة إطعام العالم في عام  ٢٠٥٠وما بعده:
• أصبح عدد سكان العالم اآلن ،والذي كان  ١٫٧مليار فقط في مطلع القرن في عام ٧٫٢ ،١٩٠٠
مليار ،والذي من المتوقع أن يرتفع إلى  ٩٫٦مليار نسمة بحلول عام  ،٢٠٥٠وانه يقترب من  ١١مليار
في نھاية ھذا القرن في عام  .٢١٠٠وعلى الصعيد العالمي ،فإن  ٨٧٠مليون شخص يعانون حاليا من
الجوع المزمن ويعاني  ٢مليار نسمة من امراض سوء التغذية.
• ولجسن الحظ ،فإن ھناك فرصة متاحة لتحسين الغذاء األقل كفاءة من حيث التركيزات العالية من
البروتين ،بما في ذلك اللحوم بكمية وفيرة لتصبح البلدان النامية أكثر ازدھارا وذلك بقيادة الصين
والھند.
• ھناك حاجة لزيادة إنتاجية المحاصيل ،على األقل بنسبة  ٪٦٠أو أكثر بحلول عام  ٢٠٥٠ولتحقيق
ذلك يجب الوصول الي استخدام أمثل واكثر استدامة مع استخدام قدر أقل من الموارد – األراضي
والمياه واألسمدة وايضا ً استخدام مبيدات أقل.
• ھناك زيادة في الطلب على الكتلة الحيوية للمحاصيل إلنتاج الوقود الحيوي استجابة على لالحتياج
الي المزيد من الطاقة الالزمة لمواجھة زيادة متطلبات وكنتيجة إلرتفاع ثراء سكان العالم.
• االستجابة للتحديات اإلضافية الجديدة المرتبطة مع تغير المناخ ،مع موجات الجفاف المتكررة
والشديدة التي تؤثر على توافر واستخدام المياه – حيث تستھلك الزراعة  ٪٧٠من المياه العذبة في
العالم ،وھو معدل غير متوقع ان يستمر بحلول عام  ٢٠٥٠مع زيادة  ٢مليار شخص.
وقد انخفضت معدالت النمو في إنتاجية المحاصيل بعد المساھمات الكبيرة للثورات خضراء من القمح
واألرز .ومن الواضح اآلن أن التقنيات التقليدية للمحاصيل وحدھا لن تسمح لنا بإطعام أكثر من ٩
مليارات في عام  ٢٠٥٠ولكن ايضا ً فإن التقنيات الحيوية ليست عصا سحرية .وكخيار مقترح من قبل
المجتمع العلمي العالمي فإنه يجب اتباع نھج متوازن وآمن ومستدام ،وذلك باستخدام أفضل تقنيات
المحاصيل التقليدية )اصناف وراثية جيدة التاقلم( واستخدام أفضل التقنيات الحيوية )صفات معدلة
وراثياً/غير معدلة وراثياً مناسبة( لتحقيق التكثيف المستدام إلنتاجية المحاصيل على  ١٫٥مليار ھكتار
من األراضي الزراعية في العالم .إن العائدات من االستثمارات في الزراعة مرتفعة وعالوة على ذلك
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فإنھا تؤدي بشكل مباشر إلى التخفيف من حدة الفقر ،وبخاصة لصغار المزارعين الفقراء ذوي الموارد
الصئيلة للغاية والمعدمين في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة ،التي تمثل األغلبية األكثر
فقرا في العالم.
مساھمة المحاصيل التكنوحيوية في تحقيق األمن الغذائي واالستدامة وفي تغير المناخ
أظھرت البيانات االولية خالل األعوام من  ١٩٩٦وحتى  ،٢٠١٣إن المحاصيل التكنوحيوية قد ساھمت
في تحقيق اآلمن الغذائي واالستدامة وتغير المناخ عن طريق :زيادة إنتاجية المحاصيل بما قيمته
 ١٣٣٫٣مليار دوالر أمريكي ،كما ساھمت في توفير بيئة أفضل من خالل توفير استخدام حوالي ٥٠٠
مليون كجم من المبيدات في الفترة من ٢٠١٢-١٩٩٦؛ و في عام  ٢٠١٢فقط ،فقد ساھمت في الحد
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  ٢٨مليار كجم ،أي ما يعادل أبعاد  ١٢٫٤مليون سيارة عن
الطريق لمدة سنة واحدة .كما ساھمت أيضاً فى الحفاظ على التنوع البيولوجي في الفترة من
 ٢٠١٣ – ١٩٩٦عن طريق توفير  ١٣٢مليون ھكتار من األراضي ،كما ساعدت في تخفيف حدة الفقر
من خالل مساعدة ما يزيد عن  ١٦٫٥مليون من صغار المزارعين وعائالتھم وبما يصل إلى إجمالي ٦٥
مليون شخص والذين ھم األكثر فقراً في العالم .يمكن للمحاصيل التكنوحيوية المساھمة في تحقيق
إستراتيجية "التكثيف المستدام" والتي يفضلھا العديد من أكاديميات العلوم في جميع أنحاء العالم،
والتي تسمح فقط بزيادة اإلنتاجية/اإلنتاج على مساحة  ١٫٥مليار ھكتار الحالية من أراضى
المحاصيل المزروعة عالميا ً ،وبالتالي توفر الغابات وتحافظ على التنوع البيولوجي .إن محاصيل
التكنوحيوية ضرورية ولكنھا ايضاً ليست عصاً سحرية ،وااللتزام بالممارسات الزراعية الجيدة مثل
تناوب وإدارة المقاومة ھو أمر ضروري للمحاصيل التكنوحيوية كما ھو بالنسبة للمحاصيل التقليدية.
مساھمة محاصيل التكنولوجيا الحيوية في االستدامة
تساھم محاصيل التكنولوجيا الحيوية في االستدامة عن طريق الوسائل الخمس التالية :
 المساھمة في أمن واالكتفاء الذاتي من الغذاء والعلف واأللياف ،بما في ذلك توفير
غذاء أكثر مالئمة بأسعار مقبولة عن طريق استدامة زيادة اإلنتاجية والفوائد االقتصادية
على مستوى المزرعة.
ساھمت محاصيل التكنولوجيا الحيوية في تحقيق مكاسب اقتصادية على مستوى المزرعة بما
يوازى  ١٣٣٫٣مليار دوالر أمريكي وذلك في خالل السنوات الثمانية عشر من خالل عام  ١٩٩٦وحتى
 ،٢٠١٣والتي يرجع  %٣٠منھا الي خفض تكاليف اإلنتاج )حرث أقل ،استخدام أقل للمبيدات،
واستخدام أقل للعمالة( بينما يرحع  %٧٠الباقية إلى تحقيق مكاسب كبيرة من عائد بيع ٤٤١٫٤
مليون طن من محاصيل التكنوحيوية .بينما كانت األرقام المقابلة لعام ٢٠١٣وحدھا  %٨٨من مجموع
المكاسب التي بلغت  ٢٠٫٤مليار دوالر نتيجة انخفاض تكلفة اإلنتاج )بروكس وبارفوت  ،٢٠١٥ ،تحت
الطبع(.
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 المحافظة على التنوع البيولوجي ،محاصيل التكنوحيوية ھي تقنيه للحفاظ على
األرض.
تعتبر تقنية إنتاج المحاصيل التكنوحيوية تقنية للحفاظ على األراضي فھي قادرة على زيادة اإلنتاجية
باستخدام األراضي المتاحة حالياً والتي تقدر بـ  ١٫٥مليار ھكتار من األراضي الصالحة للزراعة،
وبالتالي فإنھا تستطيع تجنب إزالة الغابات كما تحمى التنوع البيولوجي في الغابات وغيرھا من
التنوع الطبيعي في المحميات – وھو ما يسمى بإستراتيجية التكثيف المستدام .وتقريباً فإن ١٣
مليون ھكتار من الغابات االستوائية الغنية بتنوعھا البيئي في الدول النامية تفقد كل عام  .فإذا لم
تكن الـ  ٤٤١٫٤مليون طن اإلضافية من الغذاء ،العلف ،واأللياف التي انتجتھا المحاصيل التكنوحيوية قد
أنتجت خالل الفترة من  ١٩٩٦وحتى  ،٢٠١٣فإن العالم كان سيحتاج إلى زراعة  ١٣٢مليون ھكتار
إضافي من المحاصيل التقليدية إلنتاج نفس الكمية )بروكس وبارفوت ٢٠١٥ ،تحت الطبع( .بعض من
الـ  ١٣٢مليون ھكتار اإلضافية ربما كانت تتطلب حرث بعض من األراضي الھامشية الھشة ،والغير
مناسبة إلنتاج المحاصيل ،كما كان سيتطلب إزالة عدد من الغابات االستوائية الغنية بالتنوع البيئي
الفساح الطريق الستحداث أراضي زراعية جديدة في البلدان النامية وبالتالي االمر الذي كان سيؤي
الي تدمير التنوع البيئي .
 المساھمة في التخفيف من حدة الفقر والجوع
حتى اليوم ،فإن زراعة القطن التكنوحيوي في البلدان النامية مثل الصين ،الھند ،باكستان ،ميانمار،
وبوركينا فاسو ،وجنوب أفريقيا قد ساھمت بالفعل أسھاماً كبيراً في زيادة دخل ما يزيد عن ١٦٫٥
مليون من صغار المزارعين ذوى الموارد المحدودة في عام  .٢٠١٤ويمكن أن يتم تعزيز ذلك في خالل
السنين المتبقية في ھذا العقد من  ٢٠١١حتي  ،٢٠٢٠وبصفة أساسية عن طريق زراعة القطن
والذرة التكنوحيويين.


الحد من البصمة البيئية للزراعة

أثرت الزراعة التقليدية إلى حد كبير على البيئة ويمكن استخدام التقنيات الحيوية لتقليل البصمة
البيئية للزراعة .ويشمل التقدم في ذلك حتى اآلن :انخفاض كبير في استخدام المبيدات ،الحفاظ
على الوقود االحفوري ،تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خالل حرث أقل أو عدم الحاجة إلى
الحرث ،والحفاظ على التربة والرطوبة عن طريق تحسين الممارسات الزراعية مثل الحد من الحرث
عن طريق إستخدام نباتات متحملة لمبيدات الحشائش .يقدر الحد التراكمي لتقليل استخدام
المبيدات في الفترة من  ١٩٩٦وحتى  ٢٠١٣بمقدار  ٥٠٠مليون كجم من المادة الفعالة االمر الذي
حقق وفراً مقداره  % ٨٫٧في استخدام المبيدات وھو ما يعادل خفضا ً مقداره  %١٨٫٥في األثر
البيئي المرتبط باستخدام المبيدات التي تستخدم على ھذه المحاصيل والذي تم قياسه بواسطة
معامل التاثير البيئي ) .(EIQويعتبر معامل التأثير البيئي ھو مقياس مركب يعتمد على عوامل
مختلفة والتي تساھم في حساب صافى التأثير البيئي للمكون الفردى الفعال .كانت البيانات
المقابلة لعام  ٢٠١٢وحدة تساوى تخفيضا ً قدره  ٣٦مليون كجم )ما يعادل وفراً مقداره  %٨من
استخدام المبيدات( وخفضاً بمقدار  %٢٣٫٦في الـ ) EIQبروكس وبارفوت.(٢٠١٤ ،
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تؤثر زيادة كفاءة استخدام المياه تأثيرا ً كبيراً على حفظ وتوافر المياه عالمياً .يستخدم حاليا ً أكثر
من ٧٠في المائة من المياه العذبة في الزراعة على الصعيد العالمي .من الواضح أن ھذه النسبة
ليست مستدامة في المستقبل مع زيادة عدد السكان بنسبة  %٣٠تقريباً والتي من المتوقع ان
تصل إلى  ٩٫٦مليار نسمة بحلول عام  .٢٠٥٠تم تسويق نباتات ذرة ھجين ذو درجة من تحمل
الجفاف تجارياً ألول مرة في عام ٢٠١٣في الواليات المتحدة األمريكية ومن المتوقع ان يتم تسويق
أول نبات ذرة استوائي متحمل للجفاف في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام  .٢٠١٧من
المتوقع أن يكون لصفة تحمل الجفاف تأثير كبير على النظم الزراعية األكثر استدامة في جميع أنحاء
العالم ،والسيما في البلدان النامية ،حيث من المتوقع أن يكون الجفاف أكثر شدة وانتشاراً عن مثيله
في الدول الصناعية.


المساعدة في تخفيف حدة اثار تغير المناخ والحد من الغازات المسببة لالحتباس
الحراري

أن الشواغل الھامة والملحة حول البيئة تجد إجابتھا عند المحاصيل التكنوحيوية ،والتي تساھم في
الحد من إنبعاثات الغازات المسببة لإلحتباس الحراري وتساعد في تخفيف آثار تغير المناخ وذلك
بطريقتين أساسيتين .أوال ً  ،تخفيض دائم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ) (CO2وذلك من خالل
الحد من استخدام الوقود األحفوري ،وأيضاً عن طريق الحد من استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات
األعشاب .وفى عام  ،٢٠١٣فقط ُقدر ھذا الوفر بما يقدر بـ  ٢٫١مليار كجم من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون ،أي ما يعادل إبعاد  ٠٫٩٣مليون سيارة عن الطريق لمدة عام واحد .وثانياً ،تحقيق خفض
إضافي عن طريق الحد من الحــرث )الحاجة إلى حرث أقل أو عدم الحاجة إلى الحرث نتيجة
استخدام نباتات مقاومة لمبيدات األعشاب( وذلك لمحاصيل األغذية واألعالف واأللياف التكنوحيوية
مما يؤدى إلى خفض إضافي في كربون التربة عن عام  ٢٠١٣بما يوازى  ٢٥٫٩مليار كجم من ثاني
أكسيد الكربون أو ما يعادل أبعاد  ١١٫٥مليون سيارة عن الطريق لمدة عام .وبالتالي فإنه في عام
 ،٢٠١٣فإن مجموع التوفير الدائم واإلضافي الناتج عن تنحية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كان يقدر
بما قيمته  ٢٨مليار كجم من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادل أبعاد  ١١٫٨مليون سيارة عن الطريق
)بروكس ويارفوت  ، ٢٠١٥ ،تحت الطبع( .
من المتوقع أن يصبح الجفاف،الفيضانات ،والتغير في درجات الحرارة أكثر انتشاراً وأشد حدة ونحن
نواجه التحديات الجديدة المرتبطة بتغير المناخ ،وبالتالي ،فإنه سوف تكون ھناك حاجة لإلسراع في
برامج تحسين المحاصيل الستنباط أصناف وھجن يمكنھا أن تتكيف مع التغيرات السريعة في الظروف
المناخية .يمكن استخدام العديد من األدوات والتقنيات التكنوحيوية للمحاصيل ،بما في ذلك زراعة
األنسجة ،التشخيص ،علم الجينوم ،االنتخاب بواسطة الواسمات الجزيئية ) (MASبصمة اصابع الزنك
والتالينز  ،TALENSوالمحاصيل التكنوحيوية ،بشكل جماعي لـ " اإلسراع في عملية التربية"
والمساعدة في تخفيف آثار تغير المناخ .تساھم المحاصيل التكنوحيوية بالفعل في الحد من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون عن طريق إستبعاد الحاجة إلى حرث جزء كبير من األراضي المزروعة ،المحافظة
على التربة وخاصة الرطوبة ،وعن طريق الحد من الرش بالمبيدات وكذلك عن طريق تنحية ثاني
أكسيد الكربون.
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وباختصار  ،فإن مجموع المحاور الخمسة أعاله قد أثبتت بالفعل قدرة المحاصيل التكنوحيوية في
المساھمة في االستدامة بطريقة كبيرة ،كما اثبتت قدرتھا علي مواجھة التحديات الھائلة المرتبطة
بتغير المناخ  -واالحتباس الحراري وكذلك امكانياتھا المستقبلية الھائلة .يمكن للمحاصيل التكنوحيوية
زيادة اإلنتاجية والدخل بشكل كبير ،وبالتالي ،فإنھا يمكن أن تكون بمثابة محرك للنمو االقتصادي في
المناطق الريفية وھو االمر الذي يمكن أن يسھم في التخفيف من وطأة الفقر لصغار مزارعي العالم
والذين يفتقرون إلى الموارد .
الرعاية ونظم إدارة المقاومة للمحاصيل التكنوحيوية
تساھم الصفتين الرئيسيتين للمحاصيل التكنوحيوية ،وھم المقاومة الحشرات ) (IRوتحمل مبيدات
الحشائش ) (HTإسھاما كبيرا في الغذاء العالمي واألعالف وإنتاج األلياف منذ تم الموافقة علي
تداولھا تجارياً ألول مرة في عام  ،١٩٩٦اي منذ  ٢٠عاما تقريبا .في عام  ،٢٠١٤أنتشرت صفات
المقاومة الحشرات وتحمل مبيدات الحشائش ،انتشرت منفردة أو مكدسة في أربعة من المحاصيل
التكنوحيوية الرئيسية وھم الذرة وفول الصويا والقطن والكانوال ،والتي ُزرعت عالميا على مساحة
 ١٨١مليون ھكتار في  ٢٨بلدا .وعالوة على ذلك ،ففي فترة الـ  ١٩عاماً ،من  ٢٠١٤-١٩٩٦اكتسبت
المحاصيل التكنوحيوية المقاومة للحشرات )/(IRالمتحملة لمبيدات الحشائش ) (HTثقة الماليين من
المزارعين في جميع أنحاء العالم ،ونتيجة لذلك فقد حققت اعتمادا ً يقرب من  ٪٩٠أو أكثر في جميع
البلدان الرئيسية تقريبا التي تزرع المحاصيل التكنوحيوية .وقد وفرت المحاصيل التكنوحيوية IR / HT
نظام تكميلي ناجح وبديل لنظم إنتاج المحاصيل المعتمدة على المبيدات التقليدية بإتمام الحكم
عليھا من قبل المزارعين لتصبح فعالة ومريحة وصديقة للبيئة .كما تم إدراج نفس ھذه الصفة )او
الصفتين( بنجاح في مجموعة واسعة من المحاصيل التكنوحيوية األخرى التي يتم تداولھا تجاريا بما
في ذلك البرسيم ،الباذنجان ،بنجر السكر والحور .كما تم إدراج ھذه الصفة )او الصفتين( بنجاح في
أثنين أخريين من محاصيل المواد الغذائية الرئيسية وھم األرز والقمح تمھيداً لتداولھا تجارياً في
المستقبل كمحاصيل تكنوحيوية تجارية جديدة.
بغض النظر عن ما إذا كانت التكنولوجيا المستخدمة تقليدية او تكنوحيوية  ،فان االنتشار الواسعة
العتماد صفتي مقاومة الحشرات وتحمل مبيدات الحشائش يؤدي ،مع مرور الوقت ،إلكساب اآلفات
الحشرية واألعشاب الضارة مقاومة ،مما يقلل من فوائدھا للمزارعين .ھذه القضايا من إدارة
المقاومة لصفات الـ  IR / HTكانت منوقعة وتم مناقشتھا حول قبل المجتمع العلمي،
والقانونين وصانعي السياسات السابقين من قبل إعتماد المحاصيل التكنوحيوية في عام
 .١٩٩٦إن االساليب السياسة إلدارة تطوير المقاومة في محاصيل الـ  HT/IRبما في ذلك نشر
االسيجة كملجأ للحشرات ،وتكامل إدارة تطوير المقاومة  IRMفي مخطط اإلدارة العامة لمكافحة
اآلفات الحشرية ) (IPMباستخدام استراتيجيات إدارة مقاومة الحشرات ) ،(IRMورصد المحاصيل
التكنوحيوية بعد إطالقھا في البيئة للكشف المبكر عن المقاومة .ومن قبيل الصدفة ،تم تطوير
أساليب علمية جديدة حول تراكم الجينات ،وتكدس الصفات ليسمح بإدارة أكثر فعالية وحمايه
للمقاومة في المحاصيل التكنوحيوية الجديدة .وھكذا ،فإنه بالنسبة إلدارة المقاومة بما في ذلك إدارة
مكافحة اآلفات  ، IRMفإن الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك التناوب تلعب دورا كبيرا علي
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نطاق واسع في نجاح اعتماد وقبول المحاصيل التكنوحيوية لصفات الـ  IR / HTمن بدايتھا في عام
 .١٩٩٦ويرجع الفضل في ھذه األساليب الي إطالة عمر المحاصيل التكنوحيوية ،وجعلھا أكثر
استدامة عن محاصيل التقنيات التقليدية وبالتالي توسيع نطاق الفوائد التي تعود على المزارعين
من زراعة محاصيل الـ  HT/IRالتكنوحيوية موسماً بعد أخر.
وكما كان متوقعا ،فقد أكدت الدراسات أن نباتات أول جيل لصفات  IRو HTقد أصبحت حساسة
بالنسبة لمقاومة اآلفات الحشرية والحشائش الضارة المستھدفة على التوالي .أدت محاصيل الـ IR
 / HTالتكنوحيوية سواء لصفة واحدة أو مكدسة الصفات التي تنطوي على جين واحد والعديد من
الجينات في الذرة في الواليات المتحدة األمريكية الي تطور مقاومة حقلية لآلفات .وبالتالي ،فإن نھج
إدارة المقاومة للـ  Btيجب ان يكون له أولوية قصوي ،خصوصا بوجود المزيد من المحاصيل التي
تحتوي علي جينات الـ ) Btبسيطة ومكدسة( والتي احتلت بالفعل مساحة  ٥٥مليون ھكتار في عام
 .٢٠١٤وبالمثل ،تشير العديد من الدراسات إلى أن عدداً كبيرا من الحشائش قد أظھرت مقاومة
لتطبيق مبيدات األعشاب بما في ذلك الجليفوسات المستخدمة على نطاق واسع ،وبالتالي يحتمل
أن تحد من استخدام المنتج في شكله الحالي في المستقبل .وھكذا ،فإن إدارة مقاومة الحشرات
ومتابعة محاصيل الـ  HT / IRالتكنوحيوية من المفترض ان تولى أھمية أكبر وتستحق ان يكون لھا
األولوية واالھتمام المناسبين والتطبيق على المستوى الحقلي.
إن الخبرة واالتجاه نحو التطور التكنولوجي التي اكتسبت خالل العقدين االخيرين تشير الي ان الـ ١٢
عناصراً التالية يجب ان تؤخذ في االعتبار لتحقيق تطبيقات فعالة وصارمة إلدارة وتقويم المقاومة:
• توظيف زراعة الملجأ النباتي واألساليب المبتكرة في نشر المشاريع البسيطة ولكن إبداعية مثل
عمل ملجأ نباتي في أكياس )،(RIB
• إدماج إدارة المقاومة لآلفات  IRMفي أنظمة اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات )،(IPM
• تنفيذ أكثر صرامة لحزمة الممارسات الموصى بھا،
• المراقبة بعد اإلطالق وتقديم التقارير في الوقت المناسب للكشف عن المقاومة،
• ضمان نقاء البذور والتعبير المالئم للصفات،
• ضمان توريد بذور  IR / HTعالية الجودة،
• تراكم والتكدس الجيني لصفات مقاومة الحشرات وتحمل مبيدات الحشائش ،
• إدماج أكثر من وسيلة -عمل لصفات، IR / HT
• تطوير تكنولوجيات جديدة مبتكرة وأكثر مرونة قادرة على عكس اتجاه المقاومة،
• االستبدال في الوقت المناسب لمنتجات الـ  IR / HTالحالية بإصدارات أفضل،
• التعليم والتدريب والتوعية للمجتمع الزراعي في إدارة محاصيل الـ  IR / HTالتكنوحيوية،
• تعزيز االمتثال للمتطلبات القانونية
من المھم وفي خالل أسرع وقت ممكن الحصول علي موافقات علي إعتماد الجيل الثاني من
منتجات محاصيل الـ  IR/HTمثل  Bollgard-IIITMو ™ Enlistذات وسائل – عمل مزدوج وثالثي لصفات
مقاومة الحشرات وتحمل مبيدات الحشائش ،والمستخدمة في التغلب علي التحديات الحالية في
إدارة مقاومة الحشرات والحشائش الضارة في محاصيل الـ  .IR/HTإن استخدام استراتيجية الملجأ
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النباتي في كيس ) (RIBعلى نطاق واسع واالمتثال للقوانين التنظيمية يجب أن تنفذ بشكل صارم.
األھم من ذلك ،فإن جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع العلمي ،والمزارعين،
وصانعي السياسات والقطاع الخاص يجب أن يكونوا علي بينة بمسؤولياتھم الجماعية،
وحقيقة أن النظام العام إلدارة المقاومة لن ينتج إذا إنحرف أياً من أصحاب المصلحة عن
تنفيذه.
وضع األرز الذھبي
إن النساء واألطفال ھم األكثر عرضة لنقص فيتامين )أ( ) ، (VADوھو السبب الرئيسي لعمى
األطفال وعدم قدرة جھاز المناعة لمكافحة األمراض .وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية في
عام  ٢٠٠٩وعام  ٢٠١٢أنه من بين  ١٩٠الي  ٢٥٠مليون طفل في مرحلة قبل المدرسة
في العالم ال يزالوا يعانون من نقص فيتامين )أ(  VADسنويا .وأظھرت دراسات انه يمكن
لفيتامين )أ( التكميلي ان يقلل من نسبة الوفيات في األطفال الذين تقل أعمارھم عن كل  ٥سنوات
بنسبة  .٪٣٠-٢٤ويعني ھذا أن توفير فيتامين )أ( لـ  ٨ماليين من األطفال في سن من أواخر مرحلة
الرضاعة الي مرحلة ما قبل المدرسة الذين يعانون من سوء التغذية يمكن أن يمنع وفاة عدد يتراوح
بين  ١٫٣الي  ٢٫٥طفل سنويا .تم تطوير األرز الذھبي ) (GRمن قبل المعھد الفلبيني لبحوث األرز
) (PhilRiceوالمعھد الدولي لبحوث األرز ) . (IRRIتشير تقارير الـ  IRRIحتي مارس عام  ،٢٠١٤أن
البحث والتحليل وإختبار األرز الذھبي الغني بالبيتا كاروتين قد تواصل في ظل الشراكة بين وكاالت
البحث الوطنية في الفلبين ،وإندونيسيا ،وبنجالديش .تم إختيار األرز الذھبي صنف ) R (GR2-Rإلى
األصناف التي تم اختيارھا ،واختبارھا حقلياً لمدة ثالثة مواسم لتقييم األداء الزراعي واإلنتاجي تحت
الظروف الحقل الفلبينية.
أظھرت النتائج األولية للتجارب التي أجريت في مناطق متعددة انه بينما تم الحصول علي المستوى
المستھدف للبيتا كاروتين في الحبوب ،فإن متوسط العائد كان بالفعل أقل من تلك العوائد من أصناف
مماثلة محلية مفضله من قبل المزارعين .ومن ھنا ،فإن الھدف الجديد للبحوث الحالية ھو التركيز
علي إنتاج إصدارات أخرى من  :GR2مثل  GR2-Eوغيرھا .في الـ  ،IRRIيجري تجارب تھجين لألرز
الذھبي مع عدد ضخم من االصناف للوصول الى انواع متطورة مناسبة ،وبمجرد تحقيق الھدف فإن
سلسلة التجارب الحقلية سوف تستأنف .سوف تظل الـ  IRRIواحدة من العديد من شركاء البحث
الذين مازالوا ملتزمين بتطوير مجموعة متنوعة عالية األداء من أصناف األرز الذھبي والتي تعود
بالفائدة على المزارعين والمستھلكين .إن المھمة الھامة لمشروع األرز الذھبي – ھي المساھمة
في تحسين صحة الماليين من الناس الذين يعانون من نقص العناصر الغذائية الدقيقة –يتطلب ھذا
أن كل خطوة وجانب من جوانب الدراسة العلمية لألرز الذھبي يجب ان يتم التخطيط لھا بعناية.
وسوف تستمر الـ  IRRIوجميع المنظمات المشاركة في المتابعة الدقيقة لجميع بروتوكوالت السالمة
األحيائية والبروتوكوالت القانونية األخرى الستمرار بحث وتطوير ونشر األرز الذھبي.
وبمجرد اطالقه ،فإن األرز الذھبي سوف يكون لديه القدرة على توفير بيتا كاروتين المقوي
بالكربوھيدات األساسية ،والتي يبلغ مجموعھا ما يقدر بـ  ٢،٠٠٦،٨٦٩سعر حراري في اليوم الواحد
في أكبر البلدان في الجنوب والتي تعاني من نقص فيتامين )أ( .وفيما يلي تفصيل يومي حسب

-٢٣ -

الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية /المعدلة وراثيا ً لعام ٢٠١٤
المنطقة :الناس الذين يعيشون في جنوب آسيا ) ١٫١٣٠٫٦٤٨سعر حراري( وجنوب شرق آسيا
) (٦٦٠٫٩٧٩وأفريقيا ) (١٢٥٫١٢٤وأمريكا الالتينية ) ،(٧٥٫٢٣٨وآسيا الوسطى ) (١٤٫٨٨٠ليصبح
المجموع  ٢٫٠٠٦٫٨٦٩سعر حراري في اليوم  -وھذه ھي المناطق التي تُسجل فيھا أغلب حاالت
نقص فيتامين)أ( )ھارفست بالس  ، HarvestPlusاتصاالت شخصية(.
المحاصيل التكنوحيوية الجديدة المحتملة في خالل الـ  ٥إلى  ١٠سنوات المقبلة
إن واحدة من المخاوف التي أعرب عنھا منتقدي المحاصيل التكنوحيوية في كثير من األحيان ھو
التركيز الضيق على أربعة محاصيل رئيسية )فول الصويا والذرة والقطن والكانوال( واثنين من الصفات
)تحمل مبيدات الحشائش ومقاومة الحشرات( .ومع ذلك ،ففي السنوات الخمس الماضية كان ھناك
توسعاً كبيرا في تداول عدد من المحاصيل التكنوحيوية تجارياً لتشمل مساحة كبيرة مزروعة من بنجر
السكر والبرسيم والتي استمرت جنبا إلى جنب مع مساحات صغيرة من الكوسا ،والبابايا ،والباذنجان
والحور ،ليصبح مجموع المحاصيل التكنوحيوية التي تسوق تجارياً عشراً في عام .٢٠١٤
إن المعلومات العالمية عن المحاصيل التكنوحيوية والتي خضعت لتجارب حقلية ميدانية ھي مجال
أھتمام للكثيرين ولكنه ليس من السھل دائما للوصول إلى المعلومات .يوفر الملحق  ٧في الموجز
الكامل قائمة غير مكتملة من  ٧١محاصيال ً تكنوحيوي جديد مختارة من المحاصيل/الصفه )الصفات(
التي لديھا ،والتي علي األقل ،تم اختبارھا حقلياً تحت ظروف تعادل تلك الخاصة بالتجارب الحقلية
المعزولة ) .(CFTوتقدم القائمة للقارئ لمحة عالمية عامة عن المحاصيل التكنوحيوية الجديدة
المستقبلية المحتملة والذي قد تصبح متاحة )وفقاً لموافقة السلطات التشريعية( خالل الـ  ٥إلى ١٠
سنوات المقبلة .وتدرج قوائم قاعدة البيانات المحاصيل التكنوحيوية عن طريق المحصول ،والصفة
)الصفات( ،المطور للتكنولوجيا  /الوسيط ،والبالد التي ُأجرت االختبارات الحقلية بھا .في حين أن
القائمة المكونة من  ٧١مدخال ً ليست شاملة ،ومن مراجعة قائمة البيانات للـ ٧١مدخل ،فيما يلي
بعض الميزات العمومة والتي ربما تكون ذات أھمية:
• إشتمت حوالي نصف المدخالت الـ  ٧١علي منتجات تم اختبارھا حقلياً في الدول النامية ،والنصف
اآلخر في البلدان الصناعية؛ االنجراف الكلي في صالح البلدان النامية كان في وقته المناسب
والمالئم نظرا للحاجة الكبرى إلى الغذاء والعلف ،واأللياف في دول الجنوب ،في أفريقيا وآسيا وأمريكا
الالتينية.
• إن حوالي الربع ھو محاصيل "جديدة"مما ُيحافظ علي استمرارية التنوع مجموعة العشر محاصيل
التكنوحيوية التي تداولھا تجارياً وھي من المحاصيل اليتيمة والتي يمكن تسھم اسھاماً كبيراً في
تحقيق األمن الغذائي للفقراء .وتشمل المحاصيل التكنوحيوية الجديدة التفاح ،الموز ،كاميلينا
والكسافا ،والموالح ،والحمص ،اللوبيا ،الفول السوداني ،والخردل ،البازالء والبطاطس واألرز وعباد
الشمس ،وقصب السكر والقمح.
• تشمل مجموعة الصفات ،صفات تحسين القدرة علي تحمل الجفاف والملوحة  ،وتعزيز اإلنتاجية،
وزيادة كفاءة استخدام النيتروجين ،وزيادة العناصر الغذائية ونوعية الغذاء ،ومقاومة اآلفات واألمراض،
بما في ذلك المقاومة للفيروسات.
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• تمثل حوالي نصف قائمة المدخالت تقنيات تم تطويرھا بواسطة القطاع العام ،أو مشاريع نقل
للتكنولوجيا الحيوية في المحاصيل والتي تشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص .ھذا ،ويضاف
اليھا حقيقة ان حوالي نصف ھذه التجارب تجري في البلدان النامية ،مع عدد متزايد في أفريقيا التي
تقدم أعظم مثال لمواجھة التحديات ،ويعتبر ھذا نبأ مشجعا لمجتمع التنمية على الصعيد العالمي.
منتجات تكنوحيوية غير معدلة وراثيا ً
حتى اآلن كان التعديل عن طريق التحول الوراثي يستخدام بكتريا األجروبكتريا أو مسدس الجينات.
يتم االن استخدام تطبيقات تكنوحيوية متقدمة جديدة :مثل تكنولوجيا انزيم النيوكليايز إلصبع
الزنك ) ،(ZFNالتجمع التنظيمي والذي يحتوي علي تتابعات قصير منتشر ذات تكرار
عكسي ) – (CRISPRمصحوبة بأنظمة النوكلياز – ومؤثر النوكلياز الشبيه بمنشط النسخ
) ،(TALENSيتم استخدامھا لزيادة كفاءة ودقة عملية التحول .ھذه التقنيات الجديدة تسمح بقص
الحمض النووي في مكان محدد مسبقاً وإدخال طفرة بطريقة دقيقة ،أو إحداث تغير في احد
النوكليوتيدات في المكان األمثل في الجينوم للحصول علي أقصى قدر من التعبيرالجيني .وھذه
التقنيات ھي تقنيات متقدمة – وقد استخدمت تقنية الـ  ZFNبالفعل من قبل بنجاح إلكساب صفة
تحمل مبيدات الحشائش – واستخدمت تقنية الـ  TALENSلحذف أو "قص اجزاء من" الجين الذي
يمنح المقاومة لالصابة بمرض اللفحة البكتيرية في األرز .ومع ذلك ،فإن الخبراء في ھذا المجال
يعتقدون أن "القوة الحقيقية" المحتملة من ھذه التقنيات الجديدة تكمن في قدرتھا على
"تعديل تتابعات" وتعديل العديد من جينات األم األصلية )غير المعدلة وراثياً( ،مما يؤدي
اكساب النبات الي صفات ھامة :مثل تحمل الجفاف ،ونتاج محاصيل ذات صفات محسنة
والتي ھي ليست معدلة وراثيا .وقد صرح القانونين في الواليات المتحدة االمريكية في البداية أن
التغييرات التي التشمل نقال ً للجينات سوف يتم التعامل معھا بطريقة مختلفة ،األمر الذي يمكن أن
يكون له تأثير معنوي كبير على كفاءة وتوقيت العمليات الحالية التي تحتاج الي قوانين/موافقات
كثيفة اإلستخدام للموارد  ،كما يمكن ان تؤدي الي قبول ھذه المنتجات من قبل الجمھور.
وقد تم تطوير قمح مقاوم لفطر البياض الدقيقي من قبل باحثين من األكاديمية الصينية للعلوم
المتقدمة ومن خالل طريقة تعديل تتابعات الجين .حذف الباحثون الجينات التي تشفر عن بروتينات
تثبط الدفاعات ضد مرص البياض الدقيقي باستخدام تقنيات الـ  Talensالـ  CRISPRلتعديل تتابعات
الجينوم .ومن الجدير بالذكر ان القمح ھو نبات سداسي المجموعة الكروموسومية وبالتالي يتطلب
حذف في النسخ المتعددة من الجين ويمثل ھذا أيضا إنجازا كبيرا في تعديل المحاصيل الغذائية دون
إدخال جينات إضافية ،وبالتالي ،تعتبر تقنية غير معدلة وراثيا.
ھناك مجموعة أخرى من التطبيقات الجديدة ،ال تزال في المراحل األولى من التطوير ،كالنقل من
خالل الغشاء النباتي والتي يجري عليھا ابحاث للتغلب على مجموعة منوعة من العوائق في
المحاصيل متضمنة الضغوط الحيوية والغير حيوية وتھدف الي تعزيز المحتويات الدقيقة .ومن الجدير
بالذكر أنه من إجمالي تعداد سكان العالم الحالي والبالغ لب  ٧مليارات ،فإن ما يقرب من مليار نسمة
يعانون من نقص التغذية كما ان ھناك مليارا ً آخر يعاني من سوء التغذية ،يفتقرون إلى العناصر
الغذئية الدقيقة الھامة :الحديد )فقر الدم( والزنك وفيتامين )أ( .إن اإلمدادات الكافية من
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األطعمة المغذية مع توفير مستويات محسنة من العناصر الغذائية الدقيقة ھو أمر بالغ األھمية لصحة
اإلنسان .وتشير التطورات األخيرة إلى أن النقل من خالل غشاء نباتي متخصص يمكن استخدامه
لتعزيز إنتاجية المحاصيل األساسية ،وتعزيز محتوى العناصر الغذائية الدقيقة ولزيادة المقاومة للضغوط
الرئيسية ،بما في ذلك تحمل الملوحة ومسببات األمراض والسمية لأللومنيوم ،والتي يمكن ان تزيد
بدورھا من مساحة األراضي المتاحة الصالحة للزراعة .والجدير بالذكر ان التربة الحمضية تشغل ٪٣٠
من األراضي الصالحة للزراعة على المستوى العالم.
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تعليقات ختامية
الطريق إلى األمام  -دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص )(PPP
عند استعراض مدي تقدم مشاريع تطوير المحاصيل المعدلة وراثيا على مدى العقد الماضي يالحظ
ان نشاط ووعود الشراكات بين القطاعين العام والخاص ) (PPPواضحة .وقد تم تيسير أول مشروع للـ
 PPPالخاص بنقل التكنولوجي في مجال المحاصيل التكنوحيوية من قبل ھيئة الـ  ISAAAفي أوائل
التسعينات .والمشروع ثالثي شارك فيه ثالث من الشركاء :المكسيك كشريك من البلدان النامية
)وبالتحديد معمل التكنولوجيا الحيوية  (CINVESTAVوالذي عمل جنبا إلى جنب مع وزارة الزراعة
لتحدد مقاومة األمراض الفيروسية في البطاطس ،والتي تم زراعتھا من قبل صغار المزارعين كأولوية
قصوى وذلك ألن التقنيات التقليدية لم توفر الحل؛ وشركة مونسانتو كشريك من القطاع الخاص
والتي وافقت على التبرع بصفة تعبير الغالف البروتيني والتي تمنح مقاومة ضد فيروسات البطاطس
من نوع  PVXو .PVYاألھم من ذلك ان مونسانتو قد وافقت أيضا على تدريب علماء من CINVESTAV
علي استخدام التقنيات الجديدة .وكان الشريك الثالث من مؤسسة روكفلر والتي قامت بتمويل
كامل للمشروع لمدة  ٣سنوات ،وذلك بسبب طبيعته المبتكرة وأنه يتفق مع برنامج التقنيات الحيوية
للمحاصيل بالمؤسسة.
وبعد تنفيذ المشروع المكسيكي،تواصل ھيئة  ISAAAاستكشاف إمكانية بناء مشروع لنقل
التكنولوجيا الحيوية والذي سوف يتقاسم فيه أكثر من بلد نفس التكنولوجيا المتبرع بھا ،مما يوفر
تأثيراً مضاعفاً لنقل التقنيات .إن المشروع الذي تم تطويره يشمل الصفة المتبرع بھا لمنح المقاومة
لنباتات البابايا ضد فيروس التبقع الحلقي المميت للبابايا ) .(PRSVوكان الشركاء من الدول النامية
خمسة من دول جنوب شرق آسيا عرف كل منھم ان ھناك حاجة مشتركة وأولوية قصوى لمقاومة
فيروس الـ  PRSVألن التقنيات التقليدية لم تقدم حال ً.
كانت الدول الخمس الشركاء من دول جنوب شرق آسيا )حيث تتوفر المعامل الرائدة للقطاع العام
في مجال صناعة التقنيات الحيوية للمحاصيل( ھي ،طبقاً للترتيب األبجدي :الفلبين واندونيسيا
وتايالند وفيتنام وماليزيا .كان الشريك من القطاع الخاص ھو شركة مونسانتو والتي وافقت على
التبرع بصفة )صفات( المقاومة لفيروس الـ  PRSVفي البابايا الستخدامھا من قبل صغار المزارعين
في البلدان الشريكة الخمسة .كما ھو الحال في المشروع المكسيكي ،فقد وافقت مونسانتو أيضا
على تدريب علماء من الدول الخمس في جنوب شرق آسيا علي استخدام التقنيات الجديدة؛ وتم
توفير التمويل من قبل وكاالت مانحة مختلفة لفترة ثالث سنوات .وفي وقت الحق إلنشاء المشروع
 ،PRSVيسرت ھيئة الـ  ISAAAتكوين شبكة من الدول الخمس لتبادل الخبرات واإلسراع بالتقدم
التقني .كما وفرت الشبكة أيضا آلية مناسبة وفعالة من حيث التكلفة لتبادل المعلومات ولتدريب
علماء المشروع في المختبرات الخمس .وبعد التفاعل بين البلدان في الشبكة ،تمكنت الدول
الخمس بشكل جماعي من تحديد صفة ثانية مھمة في البابايا قبل جميع األطراف  -وھي تأخر
النضج .وھي تعتبر صفة ھامة للحفاظ علي الثمار القابلة للتلف :مثل البابايا التي تعاني خسائر
كبيرة في مرحلة ما بعد الحصاد في المناطق األستوائية – تم التبرع بتقنية تأخر النضج من قبل
شركة زينيكا.
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في العقد الماضي أو نحو ذلك ،أنشأت العديد من الوكاالت والمؤسسات المعاونة مشاريعاً لتسھيل
التبرع ونقل تقنيات تطبيقات المحاصيل التكنوحيوية بين كل من القطاعين العام والخاص لصالح
البلدان النامية وخاصة للمزارعين الفقراء ذوي الموارد المحدودة .ومن األمثلة على ذلك ،ھيئة AATF
والتي مقرھا في نيروبي والتي تلبي احتياجات البلدان األفريقية ،ومشروع دعم التكنولوجيا الحيوية
الزراعية ) (ABSPIIوھو برنامج ثنائي بين وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية )، (USAID
باالشتراك مع أنشطة عالمية تديرھا جامعة كورنيل.
يشير التقرير المرجعي االولي للمبادرات التي شاركت في مشاريع نقل تكنولوجيا المحاصيل
التكنوحيوية والتي تضمنت شراكة بين كل من القطاع العام والخاص ،أن مشاريع الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ) (PPPكانت مشجعة وناجحة وتقدم العديد من المزايا التي تزيد من احتمال
تقديم وإعتماد منتج من المحاصيل التكنوحيوية للمزارعين ضمن إطار زمني معقول .تم اختيار أربع
دراسات خاصة للـ  PPPلمراجعة وتوضيح التنوع في الصفات التي شملتھا المشاريع النموذجية:
باذنجان الـ  BTفي بنغالديش ،فول الصويا المتحمل لمبيدات الحشائش في البرازيل ،قصب السكر
المتحمل للجفاف في إندونيسيا ،ومشروع الـ  WEMAلتحمل الجفاف في الذرة في بلد من البلدان
المختارة في أفريقيا .لراحة القراء ،تم عرض وصف قصير لألربع دراسات الخاصة ،مع تلخيص تفصيلي
أكثر تحديدا ،مع تفاصيل أكثر في أربعة صناديق نصية في نھاية الفصل الختامي.

-٢٨ -

الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية /المعدلة وراثيا ً لعام ٢٠١٤

دراسة حالة رقم  - ١باذنجان الـ  Btالمقاوم للحشرات في بنجالديش
وصف موجز :يمكن ان ُيدعي ان مشروع الباذنجان التكنوحيوي  Btلمقاومة الحشرات في
بنجالديش يعتبر أول مشروع نقل تكنولوجيا المحاصيل التكنوحيوية لتقديم منتج الذي تم
بالفعل تداوله تجارياً من قبل المزارعين .تم تطوير باذنجان الـ  Btمن خالل شراكة دولية بين
القطاعين العام والخاص ،بين شركة البذور الھندية  Mahycoوالتي بسخاء وھبت التكنولوجيا
إلى معھد القطاع العام للتنمية والبحوث والمعروف باسم معھد بنجالديش للبحوث الزراعية
) (BARIوالميسر من قبل جامعة كورنيل كقادة لمشروع الـ  ،ABSP-IIوالممويل من ھيئة
المعونة األمريكية  .USAIDوافقت بنجالديش علي التداول التجاري لباذنجان الـ  Btفي ٣٠
أكتوبر عام  ٢٠١٣وفي وقت قياسي  -أقل من  ١٠٠يوما  -في  ٢٢يناير عام  ٢٠١٤قام
مجموعة من صغار المزارعين بزراعة أول منتج تجاري له في حقولھم .في عام ،٢٠١٤
وبمجموع  ١٢ھكتار ُزرع  ١٢٠مزارعاً الباذنجان التكنوحيوي ،ومن المتوقع زيادتھا زيادة كبيرة
في المساحة خالل عام  .٢٠١٥وھذا االنجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم القوي للمشروع من
قبل حكومة بنغالديش وعلى وجه الخصوص ،اإلرادة السياسية وبدعم من معالي وزيرة
الزراعة ،ماتيا تشودري .يمكن باذنجان الـ  Btمن تقليل استخدام المبيدات بشكل كبيرُ ،يزيد
العائد من التداول كما يحسن جودة الثمار للمحصول .تمكن المزارعين من بيع باذنجان الـ Bt
بنجاح في السوق المفتوحة تحت اسم "  ،BARI Bt Begun #بدون استخدام المبيدات" .ترد
أدناه تفاصيل أكثر تحديدا.
البلد  :بنجالديش
المحصول :الباذنجان
المساحة  ٥٠،٠٠٠ ~ :ھكتار تم زراعتھا من قبل ~  ١٥٠،٠٠٠من صغار المزارعين )تمثل
 ٠٫٣ھكتار من المساحة المزروعة(
األھمية :ھو محصول الخضروات للفقراء ،ومعروف باسم "ملك الخضروات"
الجين :جين الـ  cry1Acمعزول من بكتريا )Bacillus thuringiensis (Bt
الصفة )الصفات( :مقاومة الحشرات؛ يضفي حماية ضد اآلفات الحشرية الممرضة للفاكھة
وثاقبات المجموع الخضري ) (Leucinodes orbonalisالذي غالبا ما يجبر صغار المزارعين علي
الرش بالمبيدات الحشرية الضارة كل يومين ،حتي مع ھذه المعاملة فإنه ليس من الممكن
السيطرة علي األصابة.
الصنف  :صنف إيليت EE-1
واھب التقنية  :شركة القطاع الخاص ماھيكو  ، Mahycoمن الھند
وكالة التمويل المانحة  :ھيئة المعونة األمريكية
الوسيط :برنامج دعم التكنولوجيا الحيوية الزراعية بيوتكنولوجي  ،(ABSPII) IIالذي تديره
جامعة كورنيل.
وضع التصديق :تم الموافقة علﯩه كغذاء وكعلف ولإلطالق البيئي فى  ٣٠أكتوبر  ٢٠١٣وتم
التداول التجاري الحقاً في أقل من  ١٠٠يوم فى  ٢٢يناير ٢٠١٤
األصناف المعتمدة  :باذنجان  ،(Uttara) ١ – Btو باذنجان  ، (Kajla) ٢ – Btباذنجان ٣ – Bt
) (Nayantaraباذنجان .(Iswardi/ISD 006) ٤ – Bt
التبادل التجاري  ١٢٠ :مزارع قاموا بزراعة باذنجان الـ  Btالتكنوحيوي علي مساحة ١٢
ھكتار في عام ٢٠١٤
عدد المزارعين المحتمل استفادتھم ١٥٠،٠٠٠ :من أفقر وأصغر المزارعين في بنجالديش
الذي يمثل مكسب الفرد منھم أقل من  ١،٠٠٠دوالر أمريكي سنويا
األثر االجتماعي واالقتصادي :قام بزيادة عائد التسويق بنسبة  ٪٣٠على األقل ،وقلل من
عدد مرات استخدام المبيدات الحشرية بنسبة تصل الي  ،٪٩٠-٧٠مما أدى إلى فائدة
اقتصادية صافية قدرھا  ١٨٦٨مليون دوالر أمريكي للھكتار الواحد .وھو ما يعادل مكاسب تصل
إلى  ٢٠٠مليون دوالر أمريكي سنويا على المستوى الوطني.
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دراسة حالة رقم  – ٢فول صويا متحمل لمبيدات الحشائش بالبرازيل
وصف موجز :في عام  ،٢٠١٠وافقت السلطة التنظيمية البرازيلية  CTNBioعلي زراعة
صنف جديد لفول الصويا متحمل لمبيدات الحشائش بغرض التداول التجاري والذي تم
تطويره من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم تنفذه بشكل مشترك بين
شركة القطاع الخاصة  BASFاأللمانيا ومعھد القطاع العام للبحوث والتنمية ،EMBRAPA
ومعھد بحوث التعاون الزراعي البرازيلي .في ھذا المشروع التعاوني ،وفرت شركة BASF
لمعھد  EMBRAPAبلجين  csr1-2الذي يمنح التحمل لمبيد الحشائش ، imidazolinone
في حين قدمت المؤسسة البرازيلية أيضا جين إضافي وكان مسؤول عن إدخال الصفة في
األصول الوراثية لفول الصويا المتأقلمة .اشترك كل من . EMBRAPAو  BASFفي تسجيل
براءة االخترع لألصناف جديدة ،والتي تمثل أول محصول تكنوحيوي محلي تم تطويره من
صدق عليه في البرازيل .إن التداول التجاري في البرازيل ينتظر الموافقة
خالل  PPPو ُ
النھائية من االتحاد األوروبي على االستيراد .ومن المتوقع أن أصناف  HTالجديدة سوف
يتم تداوله في البرازيل بحلول عام  ،٢٠١٦مما يزيد من اختيار خيارات إدارة الحشائش
لمزارعي البرازيلي .ومزيد من المعلومات المحددة متوفرة أدناه.
البلد  :البرازيل
المحصول :فول الصويا
المساحة  ٣١ ~ :مليون ھكتار
ألھمية :ھو أھم محصول تصدير الخضروات في البرازيل
الجين :جين الـ  csr1-2معزول من نبات ُ Arabidopsis thalianaيكسب النبات التحمل
لمبيد الحشائش imidazolinone
الصفة )الصفات( :التحمل لمبيدات الحشائش
الصنف  :صنف BPS-CV127-9
واھب التقنية  :شركة  ، BASFمن البرازيل /EMBRAPA ،المانيا ،البرازيل
وكالة التمويل المانحة  :شركة  ، BASFمن البرازيل /EMBRAPA ،المانيا ،البرازيل
الوسيط :شركة  ، BASFمن البرازيل /EMBRAPA ،المانيا ،البرازيل.
وضع التصديق :تم الموافقة على زراعته بغرض التداول التجاري في عام ٢٠٠٩
)ديسمبر( ،ولكن كغذاء وأعالف ولإلطالق البيئي فى  ٣٠أكتوبر  ٢٠١٣وعلي التداول
التجاري ولكن في انتظار موافقة النھائية من االتحاد األوروبي علي استيراده
األصناف المعتمدة سوف يتم بيع األصناف تحت االسم التجاري ™Cultivance
التداول التجاري  :متوقغ زراعته كمحصول تجاري في عام ٢٠١٦
المنتفعين المحتملين :تشمل المزارعين ومنتجي البذور والمستھلكين
األثر االجتماعي واالقتصادي :من المتوقع ان يمثل صنف ™ ٪٢٠ Cultivanceمن حصة
السوق عند زراعة  ٣١مليون ھكتار من فول الصويا وبلوغ قيمة الصادرات  ١٧مليار دوالر
أمريكي.

-٣٠ -

الوضع العالمي لتسويق المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية /المعدلة وراثيا ً لعام ٢٠١٤

دراسة حالة رقم  – ٣قصب سكر المتحمل للجفاف ) (DTفي أندونيسيا
وصف موجز :في مايو  ،٢٠١٣قامت إندونيسيا  -ثاني أكبر بلد مستورد للسكر الخام في
العالم ) ٢٫٤مليون طن ،بقيمة  ١٫٦مليار دوالر أمريكي( ،قامت بإصدار شھادات سالمة
ألول قصب السكر محلي تكنوحيوي متحمل للجفاف بغرض االستخدام كمصدرة للغذاء
واالطالق في البيئية .تم تطوير صنف من قصب السكر التكنوحيوي "كان  PRGالمتحمل
للجفاف  "NX1-4Tفي ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين شركة السكر
االندونيسية المملوكة للدولة .PT ،إن نوسانتارا الحادي عشر ) (PTPN-11وشركة
أجينوموتو ،اليابان بالتعاون مع جامعة جمبر في جاوة الشرقية ،اندونيسيا .يمكن ألصناف
قصب السكر المتحملة إلجھاد الجفاف ان تتحمل إجھاد نقص الماء لمدة تصل إلى  ٣٦يوما،
وتحت ظروف إجھاد الجفاف يمكن أن تسفر عن إنتاج أعلى بكثير من النباتات الغير معدلة
وراثياً  BL-19؛ تزداد اإلنتاجية بمقدار  ٪٧٥-٢عند أول زرعة  ،و  ١٤إلى  ٪٥٧في الحشة
األولي ،ومن  ١١إلى  ٪٤٤في الحشة الثاني .ومن المتوقع أن أول قصب السكر متحمل
للجفاف محلي سوف يتم زرعته رسميا في إندونيسيا في عام  ،٢٠١٥في انتظار الموافقة
علي المنتج الستخدامه كعلف .تتوفر معلومات محددة أكثر أدناه.
البلد  :إندونيسيا
المحصول :قصب السكر
المساحة  ٤٥٠،٠٠٠ :ھكتار
ألھمية :إندونيسيا ھي ثاني أكبر مستورد للسكر في العالم
الجين :جين الـ  betAمعزول من Rhizobium meliloti
الصفة )الصفات( :التحمل للجفاف
الصنف  :صنف NX1-4T
مستقبل التقنية ،PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN-11) :أندونيسيا
واھب التقنية  :شركة  ، Ajinomotoمن اليابان
وكالة التمويل المانحة  :حكومة أندونيسيا
الوسيط :جامعة جيمبر ،شرق جافا،
وضع التصديق :تم الموافقة على زراعته كغذاء ولإلطالق البيئي في عام  ٢٠١٣و في
انتظار موافقة النھائية علي استخدامه كعلف
الصنف المعتمد صنف كان  PRTالمتحمل للجفاف NX1-4T
التداول التجاري  :متوقع زراعته بغرض التداول التجاري في عام ٢٠١٥
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دراسة حالة رقم  – ٤ذرة متحمل للجفاف ) (DTألجل أفريقيا ) WEMAجنوب أفريقيا: ،ينيا،
اوغندا ،موزمبيق وتنزانيا(
وصف موجز :تبرعت شركة مونسانتو بتقنية الذرة التكنوحيوي المقاومة للجفاف )،(MON 87460
™  DroughtGardإلى المعاھد الزراعية للبحوث التنمية التابعة للقطاع في خمسة دول أفريقية
بجنوب الصحراء الكبرى بما في ذلك جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا وموزمبيق ،وتنزانيا من خالل شراكة
بين القطاعين العام والخاص مشروع "الذرة ذو كفاءة المياه ألجل أفريقيا ) ." (WEMAويتم تنسيق
WEMAمن قبل مؤسسة التكنولوجيا الزراعية األفريقية ) (AATFومقرھا في نيروبي بالتعاون مع
شركة مونسانتو وسيميت  CIMMYTلمزيد من التطوير التكنولوجي .ويتم تمويل المشروع بشكل
مشترك من قبل مؤسسة جيتس ،ومؤسسة ھوارد ج .بافيت وھيئة المعونة األمريكية .من المتوقع
أن أول ذرة ھجين تكنوحيوي ذو صفات مكدسة لمقاومة الحشرات /تحمل الجفاف ) (BT / DTان
يكون متاح للمزارعين )خاضعة لموافقة السلطات التشريعية( في أوائل عام  .٢٠١٧ومن المتوقع أن
تكون جنوب أفريقيا ھي اول بلد تطبق التقنية في عام  ، ٢٠١٧تليھا كينيا وأوغندا الذي من المتوقع
ُيجري تجارب حقلية محدودة )(CFTعليه في عام  .٢٠١٥واجرت الدول الثالث اختبارات  CFTsعلي
الذرة  DTبما ال يقل عن  ٥مواسم )الموسم الخامس ألوغندا  ،السادس كينيا ،والسابع لجنوب
أفريقيا( مع الحصول علي نتائج مشجعة للغاية .كينيا في الموسم  ٣في اختبارات الـ  CFTعلى الذرة
التكنوحيوية  Btمعدل وراثيا )تم ايضا وھب  MON 810من قبل شركة مونسانتو في وقت الحق لبدء
المشروع( وأوغندا في الموسم الثاني لالختبارات الحقبية .في موزامبيق ،تلقت مرسوم السالمة
األحيائية المنقح واللوائح التنفيذية الموافق عليھا من قبل مجلس الوزراء في شھر أكتوبر عام ،٢٠١٤
ومن المتوقع ان تبدء البلد اختبات الـ  CFTsلذرة الـ  WEMAفي عام  .٢٠١٥وحققت تنزانيا تقدم
ملموس نحو تعديل لوائح السالمة األحيائية الختبارات الـ  CFTsعام  .٢٠٠٩ومن المتوقع أن تسفر
الذرة  WEMAالھجينة ذو الصفات المكدسة  DT / BTعن زيادة تصل إلى  ٢٠إلى  ٪٣٥من الحبوب
الھجينة التجارية األخرى تحت الجفاف المعتدل ،مما قد يؤدى إلى مبلغ إضافي  ٥-٢مليون طن متري
من الذرة إلطعام حوالي  ٢١-١٤مليون شخص في أفريقيا .مزيد من المعلومات المحددة أدناه.
البلد  :جنوب أفريقيا ،كينيا ،اوغندا ،موزمبيق وتنزانيا
المحصول :الذرة
المساحة  ٨ ~ :مليون ھكتار في خمس دول
ألھمية :المساحة المزروع تحت ظروف ممطرة في أفريقيا تصل الي  %٩٠من الذرة وبينما تعاني
مساحة  %٢٥من موجات الجفاف المتكررة
الجين :جين منتج لبروتين الصدمة الباردة ) (CspBمن Bacillus subtilis
الصفة )الصفات( :التحمل للجفاف
الصنف  :صنف  MON87460ليتم استخدامه إلنتاج ذرة ھجين مكدسة صفات ،وكذلك يضم جين الـ Bt
) (MON 810لمقاومة الحشرات تبرعت أيضا به شركة مونسانتو الحق لبدء المشروع .الصنف DT
ھو نفسه الذي طُبق في  ٥٠،٠٠٠ھكتار من الذرة التكنوحيوية المتحملة للجفاف في الواليات
المتحدة في عام  ،٢٠١٣والذي زادت مساحة الزراعة  ٥٫٥ضعف لتصل إلى  ٢٧٥،٠٠٠ھكتار في
الواليات المتحدة في عام .٢٠١٤
واھب القنية  :شركة مونسانتو ،الواليات المتحدة
المستفيدين من التقنية :جنوب أفريقيا ،كينيا ،اوغندا ،موزمبيق وتنزانيا
وكالة التمويل المانحة  :مؤسسة جيتس ،مؤسسة ھاورد ج .بافيت وھيئة المعونة األمريكية
الوسيط :مؤسسة التكنولوجيا الزراعية األفريقية ) (AATFو  NARIفي خمس دول الـ WEMA
وشركة سيميت .CIMMYT
وضع التصديق :من المتوقع ان يتم اطالق اول ذرة ذات صفات مكدسة  DT/Btفي جنوب أفريقيا ،
يليھا كينيا ثم اوغندا والتي من المتوقع ان تجري اختبارات حقلية محدودة ) (CFTلمنتجات الصفات
المكدسة في العام القادم .٢٠١٥ ،المرسوم المنقح للسالمة األحيائية واللوائح التنفيذية الذي أقرت
في موزامبيق والتي يفسح الطريق ل÷ختبارات الـ  CFTsليتم إجرائھا في عام  ،٢٠١٥وتجري االن
مناقشات إيجابية بشأن تعديل لوائح السالمة األحيائية في تنزانيا.
التداول التجاري  :من المتوقغ ان يبدأ زراعته )تخضع للموافقة القانونية( في جنوب أفريقيا
كمحصول تجاري في عام ٢٠١٧
األثر االجتماعي واالقتصادي :يمكن زيادة إنتاجية الذرة بنسبة تصل إلى  ٢إلى  ٥ماليين طن
متري في ظل ظروف الجفاف المعتدل ،إلطعام حوالي  ١٤حتي  ٢١مليون شخص في أفريقيا
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نورمان بورلوج األسطورة الحائز علي جائزة نوبل للسالم ،راعي ومؤسس ھيئة الـ
ISAAA
ومن المالئم لختام ھذا الفصل حول "اآلفاق المستقبلية" للمحاصيل التكنوحيوية مع التذكرة بمشورة
الحائز علي جائزة نوبل للسالم في اواخر عام  ،١٩٧٠الراحل نورمان بورلوج ،حول محاصيل
التكنوحيوية/المعدلة وراثياً والذي تم األحتفال بالذكري المئوية لميالد يوم  ٢٥مارس عام .٢٠١٤
نورمان بورلوج ،الذي أنقذ مليار نسمة من الجوع ،والذي حصل على جائزة نوبل للسالم علي العمل
الذي طوره عن تأثر تكنولوجيا القمح شبه المتقزم على التخفيف من وطأة الجوع .كان بورلوج أيضا
الراعي المؤسس لھيئة الـ  ISAAAوكان ايضاً أعظم داعية للتكنولوجيا الحيوية والمحاصيل التكنوحيوية
 /المعدلة وراثيا ،ألنه عرف أكثر من اي شخص اخر أھميتھا الحاسمة والبالغة في إطعام عالم الغد.
وفيما يلي اثنين المقتبسات التاريخية التي توضح نفسھا ،التي ال تنسى من مقتبسات الرجل الذي
عرف أكثر من أي شخص مطالب تغذية عالم الغد ،ألنه كان قد حقق ذلك في الثورة الخضراء وفھم
عمق الم ُقولة ان  -القراءة ھي تعلم  ،الرؤية ھي التصدق  ،لكن العمل ھو التعلم  -المعرفة.
ويسعى ھذا موجز لتبادل المعرفة حول المحاصيل التكنوحيوية مع احترام حقوق القراء فى اتخاذ
قراراتھم الخاصة حول التكنولوجيا الحيوية  /المحاصيل المعدلة وراثيا.
مقتبسات بورلوج

"على مدار العقد الماضي ،ونحن نشھد نجاح التكنولوجيا الحيوية النباتية .تساعد ھذه
التكنولوجيا تساعد المزارعين في جميع أنحاء العالم من خالل زيادة العائدات مع الحد من
استخدام المبيدات الحشرية وتآكل التربة .وقد ثبتت فوائد وسالمة التكنولوجيا الحيوية
على مدى العقد الماضي في البلدان التي بھا أكثر من نصف سكان العالم".

"ما نحتاجه ھو جرأه القادة بتلك البلدان التي ال يزال المزارعين بھا ال يملكون خياراً سوى
استخدام األساليب القديمة واألقل فعالية .وقد ساعدت الثورة الخضراء ،واآلن
التكنولوجيا الحيوية النباتية في تلبية الطلب المتزايد على اإلنتاج الغذائي ،مع الحفاظ
على بيئتنا لألجيال القادمة . (ISAAA 2009) ".
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