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ورقة العمل 2
ر
المقتحة للنقاش يف الندوة التقنية لعام 2022
الموضوعات
توصية من األمانة العامة
للجنة االستشارية الدولية للقطن (إيكاك)

ديسمب/كانون األول 2021
ر
ر
المقبحة عل اللجنة التقنية لعام  2022يف الجتماع
يل الموضوعات
فيما ي
العام لإليكاك:
-1
-2
-3

بأكب
تغب المناخ ر
ه الممارسات الممكنة لمكافحة ر
الزراعة المتجددة :ما ي
قدر من الفعالية؟
ً
هل سيكون إنتاج القطن قابال لالستمرار بدون اإلعانات الحكومية؟
ً
التحدي يف استدامة إنتاج القطن المعدل جينيا عن طريق التكنولوجيا
الحيوية

تغت
ه الممارسات الممكنة لمكافحة ر
 -1الموضوع األول :الزراعة المتجددة :ما ي
بأكت قدر من الفعالية؟
المناخ ر
الببة ف مختلف أنحاء العالم آخذة ر
أنواع ر
بالباجع لكونها عرضة للتآكل
ي
المستمر ،وللتلوث الكيماوي ،وإزالة الكربون ،والتصحر ،وفقدان الخصوبة ،والتنوع
ر
البيولوج .ووجه العلماء الزراعيون تحذيرات بأنه مالم تتخذ إجراءات استباقية لبناء
ي
الببة وحماية وخصوبة ر
وحماية المادة العضوية لحماية ر
الببة فإن الناس قد يخرسون
الخمسي سنة القادمة القدرة عل إطعام العالم وإكسائه ،وكذلك القدرة
يف غضون
ر
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ر
العالم .وسوف تناقش الندوة التقنية آخر
ار
لالحب
عل مكافحة اآلثار الضارة
ي
وتأثبها عل
الدراسات عن ممارسات الزراعة المتجددة وعن األنظمة الزراعية
ر
ممارسات إنتاج القطن وعل سلسلة األعمال المرتبطة به.
 -2الموضو و و و و و وووع الجووا ي  :وول إ تووا القطن قووادر عا االسو و و و و و ووتم ار بوودون ا عووا ووات
الحكومية؟
والتأمي
تقدم العديد من الحكومات إعانات يف وسائل اإلنتاج ،ودعم األسعار،
ر
ً
ر
عل المحاصيل ،ولديها أيضا برامج للمكافأة عل الصادرات وتشجيع المشبيات
ارعي
المحلية من منتوجات القطن ،والتسويق .وهذه ًاإلعانات ل تؤدي إىل عزل المز ر
عن أخطار األسعار فحسب ،لكنها تساعد أيضا ف ر
البوي ج إلنتاج القطن وتعزيز
ي
التأمي الحكومية تضيف تغطية حمائية ضد
العائدات الصطناعية .ثم أن برامج
ر
ر
ارعي
الخسارات يف المحصول .ويرى النقاد بالمقابل بأن المدفوعات
المباشة للمز ر
غب المحتمل أن يكون لها
والمدفوعات
للتأمي عل المحصول داخل البلدان من ر
ر
ِّ
تأثب عل األسعار الدولية .ومع ذلك فإن السياسات الحكومية لمكافأة المصدرين
ر
ً
ر
تأثب
وتشجيع الرساء محليا قد يجعل المنتج
المحل أفضل من القطن المستورد وله ر
ي
عل التجارة الدولية .وسوف تناقش الجلسة التقنية الجدوى القتصادية من تجارة
ر
القطن يف العالم يف حال غياب اإلعانات والدعم من طرف الحكومات.
وسبكز
ر
أكب األثر عل األسعار الدولية والتجارة.
الت لها ر
المناقشات عل أنواع اإلعانات/الدعم ي
ً
 – 3التحدي يف استدامة القطن المعدل جينيا باستخدام التكنولوجيا الحيوية
ً
بلدا ر
جرت ر
حت اآلن عل القطن الذي يعتمد استخدام
حت اآلن موافقة 19
ً
التكنولوجيا الحيوية .وتجري زراعة هذا النوع من القطن يف العالم منذ  25عاما ،وهو
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ً
ر
.
وتشب التقارير
األعشاب
لمبيدات
وتحمله
ات
للحرس
مقاومته
بسبب
تجاريا
متوفر
ر
كببة بفضل المكافحة الفعالة لدودة لوزة القطن
إىل وجود منافع اقتصادية ر
كببة عل نوعيات من قطن
واألعشاب .والعديد من البلدان أصبحت تعتمد بصورة ر
ً
التكنولوجيا الحيوية ،كما أن بلدان عديدة أخرى غدت تؤمن من اآلن فصاعدا بعدم
إمكانية قدرة إنتاج القطن عل الستمرار بدون استخدام سمات وخصائص
التكنولوجيا الحيوية.
ً
تبي أيضا مع ذلك بأن هناك ر
حرسات وأعشاب ما زالت قادرة يف
ولكن التقارير ر
األخبة عل مقاومة التكنولوجيا الحيوية ( )Btومبيدات األعشاب مهددة
السنوات
ر
بذلك استدامة القطن الذي يعتمد عل التكنولوجيا الحيوية .فدودة أذن الذرة
( )Helicoverpa zeaيف الوليات المتحدة األمريكية ودودة اللوز الوردي يف الهند
ر
للحرسات واألعشاب .كما أثبتت
( )Pectinophora gossypiellaأثبتتا مقاومتهما
ً
الغليفوسات ( )Glyphosateمقاومتها ل  13نوعا من األعشاب يف الوليات المتحدة
ر
والبازيل .وكان استخدام مبيدات األعشاب يف ازدياد
وأسباليا ول  8أنواع يف
األرجنتي ر
ر
ر
والبازيل
العرس سنوات الماضية يف الهند وباكستان
متواصل خالل
والصي ر
ر
ر
ر
والحرسات الدقيقة،
والوليات المتحدة لمكافحة البيبس ،والذباب األبيض،
ً
ر
الحرسات لمكافحة سوسة اللوز مهم جدا يف
وسوسة اللوز .واستخدام مبيدات
البازيل .كما أن الستخدام المعزز لمبيدات األعشاب لمكافحة األعشاب المقاومة
ر
ً
ً
والبازيل.
وتشب تقارير البحوث إىل أنه تم
ر
كببا يف الوليات المتحدة ر
أصبح مشغال ر
التوصل إىل نوعيات جديدة من القطن باستخدام تكنولوجيا تحويل الجينات
( )CRISPR: Interspulled Short Palindromic Repeatsوباستخدام حمض
ر
ريت نووي ( ،)RNAiمما ر
الحرسات،
يبرس بإمكانية مكافحة األعشاب ،وآفات
ري
ر
لتحسي استدامة أنواع
واألمراض ،والجفاف .وسوف تناقش الندوة السباتيجيات
ر
ر
وف نفس الوقت تسىع إىل
الت تستخدم التكنولوجيا الحيوية ،ي
القطن الحالية ي
استكشاف وإيجاد تكنولوجيات جديدة لتعزيز استمرارية إنتاج قطن التكنولوجيا
الحيوية.
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