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 البیان الختامي
 للجلسة العمومیة الثالثة والسبعین

": النھائي "من الزراعة حتى اإلنتاج  تقویة سلسلة القیمة للقطن
 

 2014نوفمبر/ تشرین الثاني  6

 مساء 6:30 الساعة

في الفترة بین  ) في مدینة تیسالونیكي في الیونانICACاجتمعت اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (  -  1
في جلستھا الثالثة والسبعین منذ إنشاء اللجنة في سنة  2014من شھر نوفمبر / تشرین الثاني  الثاني والسابع

 من األعضاء حكومة ثالثة وثالثینمن بینھم ممثلون عن  مشاركا، 401االجتماعات .  وقد اشترك في 1939
 .وتسعة عشر من حكومات لیست أعضاءدولیة  منظمات تسعو

ذكرت األمانة العامة أن االستھالك   تستمر في تشویھ سوق القطن العالمیة:السیاسات الحكومیة   -  2
للموسم الخامس على التوالي، وأن  من االنتاجأقل  2015/ 2014العالمي من القطن یتوقع أن یكون في موسم 

لتدخل لأما األسعار فكانت تتناقص واإلغراء كان یتزاید عند البلدان المخزون سیصل إلى مستویات قیاسیة.  
دفاعا عن المنتجین فیھا.  وتوقیت وطریقة تصفیة تلك الكمیات المخزونة سیساعد في تعریف األساسیات 

نیة ثت تغییرات في السیاسات القطد.  ففي السنة الماضیة حالمتعلقة بسوق القطن على مدى عدة سنوات قادمة
إلى  من ثمّ وتأجیل التعدیالت  أن یؤدي فقط إلى المزید من التدخل من شأنھو من البلدان المنتجة للقطن قلیلفي 

 األعضاء أن المشاركین في سلسلة القیمة للقطن على المدى الطویل.  وذكرالتحدیات التي تواجھ زیادة 
) كانت مھمة إذ ICACاإلحصائیات والدراسات االقتصادیة التي قدمتھا اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (

 افیة.  جعلت سوق القطن أكثر شف

 من خالللقد تم التأكید على أھمیة ضمان نمو استھالك القطن   لطلب على القطن:تشجیع ا  -   3
 وعقدت جلستان للمقھى في سلسلة انتاج المنسوجات متنوعةمت من قطاعات دِّ ـلتي قُ المختلفة االمحاضرات 

ستا للبحث بإبداعیة في كیفیة أفضل الطرق لتشجیع القطن بوصفھ صنف وكذلك نّوه  عالمة. ب االعالمي حیث ُكـّرِ
) بأھمیة الترویج للطلب على القطن ICACالدول األعضاء في اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( وممثل

.  إن القطن یتحلى بكثیر من المزایا التنافسیة ویحظى ھمن الكووافقوا على الجھود المبذولة لتشجیع االستھ
.  وفي السنوات األخیرة أدت األسعار العالیة للقطن إلى االضرار بتنافسیة من المستھلكینبتقدیر عال 

.  واألسعار اآلن آخذة في االنخفاض وأصبح بذلك القطن منافسا أكبر لأللیاف المصطنعة.  ولكن منتجاتھ
ع استباقیة ذلك أن القطن في تنافس ماألسعار التنافسیة لم تكن كافیة مما یوجب تشجیع إجراءات عمل أكثر 

 جنة االستشاریة الدولیةحث البلدان األعضاء في الل كذلك جرى.  األلیاف المصطنعة ولیس مع أقطان أخرى



دى المنتینبغي على . ھذا وفي أسواقھم الداخلیة وبشكل خاص) على تشجیع استعمال القطن ICACللقطن (
  .عمالتلك األبشكل وثیق في  اظل منخرطیللجنة االستشاریة أن الدولي للترویج للقطن التابع 

لى عالتابعة للجنة االستشاریة الدولیة للقطن وأكدت لجنة العمل المعنیة بالمعایرة التجاریة لفحص القطن آلیا 
أھمیة اختبار القطن آلیا بصورة دقیقة كون ھذه الطریقة ما ھي إال أداة تجاریة ألن استخدامھا سیكون بمثابة 

 خطوة أخرى باتجاه تحسین حصة القطن في السوق.

تلقت اللجنة تقریرا من ھیئة الخبراء المعنیة باألداء االجتماعي والبیئي واالقتصادي  س االستدامة:قیا  -  4
) حول قیاس االستدامة في أنظمة زراعة القطن.  وقامت اللجنة في اجتماع سابق SEEPإلنتاج القطن (

شادي" والذي یجري اآلن للجمعیة العمومیة بمراجعة خالصة التقریر الذي جاء تحت عنوان "باتجاه إطار إر
استكمال المراحل النھائیة لنشره.  قدم التقریر مجموعة شاملة من مؤشرات االستدامة التي صـُـمـِّـَمـت 

بعد .  وأخرى محاصیلعلى  لالستعمال ضمن سیاق زراعة القطن والتي یمكن أیضا االستفادة من تطبیقھا
العمومیة الثانیة والسبعین جرت اختبارات ریادیة للمؤشرات التوصیات التي ُرفِعت أثناء اجتماعات الجمعیة 

لك ت في استرالیا وفي مشاریع تدیرھا منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة.  وباإلضافة إلى رصد
) SEEPھیئة الخبراء المعنیة باألداء االجتماعي والبیئي واالقتصادي إلنتاج القطن (ستقوم اآلن  اراتاالختب

 قییم أدوات االستدامة األخرى التي من شأنھا التأثیر في قطاع القطن العالمي.بت

مت عروض  البرامج الوطنیة المعنیة بإنتاج القطن بصورة مسؤولة:  -  5 من بلدان مختلفة  إلى اللجنةقُدِّ
معا  أن تعملأنھ ینبغي على الدول االقتراح بتشرح اإلجراءات المتخذة إلنتاج القطن بصورة مستدامة.  وتم 
تشمل كل البلدان المنتجة وذلك بغیة كي من خالل تبادل المعلومات من أجل توسیع ھذه البرامج الھامة ل

 ضمان مستقبل زاھر للقطن.

العمل المعنیة بتحدید أنواع القطن بتوسیع تقریرھا الذي  مجموعةقامت  برامج تحدید أنواع القطن:  -  6
ملیون طن من القطن  1,1قدمتھ في الجلسة العمومیة السابقة لیشمل خمسة برامج.  وذكر الرئیس أن حوالي 

المقارنة  یمكن أن تكون.  ولكن 2013/ 2012جرى انتاجھا في ظل البرامج الخمسة لتحدید ھویة القطن في 
امج لھ غایات تختلف عن البرامج نأن كل برإذ  مضلّلةالخمسة  یره من ضمن ھذه البرامجوغ برنامجبین 

األخرى.  إن التقریر المحدّث سوف یكون متوفرا على الموقع االلكتروني للجنة االستشاریة الدولیة للقطن 
)ICAC إلیھم واجب الموكل أكملوا الأنھم العمل  مجموعة.  ھذا وقد اعتبر أعضاء االنتھاء من مراجعتھ) بعد

.  وجھت اللجنة شكرھا ألعضاء مجموعة العمل للجھود التي بذلوھا إال أن بعض وبذلك یكون عملھم قد انتھى
) أعربوا عن قلقھم من إمكانیة ترویج برامج تحدید ICACالدولیة للقطن ( األعضاء في اللجنة االستشاریة

 واع غیرھا.ھویة القطن لقطن من أصل أو نوع على حساب أصول وأن

یمكن اتخاذھا لتقلیل  التي جراءاتاإلاستضافت الجمعیة العمومیة ھیئة لنقاش مسألة  حرمة العقود:  -  7
ناجحة في قیمة القطن.   إمداد النزاعات في تجارة القطن.  ونّوه أعضاء الھیئة بأھمیة حرمة العقود في سلسلة

م ید على احترام قرارات التعویض الصادرة عن التحكیوقد تم تذكیر الحكومات األعضاء بمسؤولیتھم في التأك
من قِبَل نُُظِمھا القضائیة.  إن مفھوم حرمة العقود یرتكز على الفھم  1958میثاق نیویورك لسنة  بموجب بنود

 2011/ 2010سنة اماتھم التعاقدیة.  والتقلبات في أسعار القطن في بأن أطراف العقود یجب أن یوفوا بالتز
ظة في الماضي بصورة ملحو انخفض عّرضت حرمة العقود إلى ضغوط، وبالرغم من أن عدد النزاعات

وجد أي أرضیة للتھاون في األمر.  وذكرت الھیئة أن مشكلة حرمة العقود تمتد إذ أنھا القریب إال أنھ ال ت



أیضا  وباعة التجزئة الذین ھم لة القیمة لتصل الذین یحیكون األقمشة وصناع المالبس الجاھزةترقى عبر سلس
ي ف من النزاعات المتعلقة بتوصیل الطلبات یشعرون بحریة التخلي عن التزاماتھم.  وبغیة تفادي المزید

ن سعار وما یتبعھا متحوطیة من أجل مواجھة تقلبات األ لممارساتاقترحت الھیئة تطبیقا عالمیا  المستقبل
التخلف عن الوفاء بالعقود وبذلك یحصلوا على تأمین ضد مخاطر التقلبات.  وبالرغم من أن الھیئة ذكرت أن 

على مستوى الحكومات تبعات  من الممكن أن یكون لھا ھاس تھم القطاع الخاص، إال أنالمسألة في األس
 توصیة للحكومات من أجل البحث عن آلیات الھیئة ترفع خاصة أثناء مفاوضات اتفاقیات التجارة الحرة.  لذلك

ذلك فإن  لصناعاتھا.  باإلضافة إلى التعاقدیة وبالتالي توفیر الحمایة مثل تأمین إجباري لضمان تنفیذ العقود
 تأسیس عقد عالمي للمغزوالت سوف یساعد في توفیر حمایة إضافیة.  

) نقاشا مستفیضا حول PSAPالقطاع الخاص االستشاریة (أجرى أعضاء ھیئة  تقلبات األسعار:  -  8
العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار القطن.  إن التقلبات العالیة في األسعار في الماضي القریب أضّرت 

) أن ICAC.  وطلب أعضاء الھیئة من اللجنة الدولیة االستشاریة للقطن (المنافسةبتنافسیة القطن مع األلیاف 
 .ھامسبباتمعلومات وتحلیالت عنھا وعن  إعطاءفي أسباب التقلبات و التحقیقفي  العامة أمانتھا تستمر

رغب العدید من أعضاء اللجنة أن یُضیفوا القیمة  المتطلبات المسبقة للنمو في صناعة المنسوجات: -  9
  مسھبین. قاشھذه المسألة موضوع تحلیل ون لمحاصیلھم من خالل المعالجة اإلضافیة إلنتاجھم.  وقد كانت

في تأسیس ترتیبات إقلیمیة للتعاون من شأنھا أن تحقق  متمثلةكانت ھناك إمكانیة واعدة  ففي حالة البلدان،
وفورات الحجم وتبادل الخبرات.  إن العامل الرئیسي لنجاح التجھیز الصناعي للقطن واجتذاب االستثمارات 

المراحل األولیة على طول سلسلة القیمة.  ففي مراحل             األجنبیة المباشرة یتغیر فیما ینتقل المرء باتجاه 
كلھا أمور حاسمة یمكن لسیاسات الحكومات أیضا فھي الغزل والحیاكة والعمالة المنخفضة وتكلفة الكھرباء 

أن تلعب دورا ھاما فیھا. أما في مراحل الحقة ضمن سلسلة القیمة مثل تصنیع المالبس الجاھزة ظلّت تكلفة 
إال أن عوامل أخرى على غرار االشتراك في اتفاقیات التجارة الحرة یمكن  تعتبر أمرا ھاماالعمالة المنخفضة 
 ضا.أن تكون حاسمة أی

تلقت اللجنة تقریرا من موظفي منظمة التجارة العالمیة حول موضوع القطن في  اكتمال دورة الدوحة:  -  10
أجندة التنمیة لدورة الدوحة والتطورات ذات العالقة التي بـُِحـثت في االجتماع الوزاري في بالي.  وذكرت 

ة بالزراعة قد تم التوصل إلیھا في ذلك االجتماع، اللجنة أن وثیقة حول القطن تحدیدا والنتائج األخرى المتعلق
غیر أن األجل النھائي العتماد بروتوكول التعدیل قد أُقر بدون أي تقارب بین األعضاء.  لذلك فإن االلتزام 

بمعاملة القطن بصورة طموحة وسریعة وبصورة خاصة لم یتم الوفاء بھ.  ولقد أعاد أعضاء اللجنة 
ة للتنمیة.  وأنھ ن ھو جزء ال یتجزأ من أجندة الدوحالقط أن ) التأكید علىICACطن (االستشاریة الدولیة للق

لن یكون ھناك أي خاتمة ناجحة لتلك األجندة بدون اتفاق حول القطن.  وأعادت اللجنة بیان أھمیة السیاسات 
لتجارة منظمة ا لدور قتصادي العالمي وأبدت دعمھاالتجاریة كونھا عامال رئیسیا في تشجیع النمو والتطور اال

 العالمیة في تشجیع التجارة الحرة.

) التأكید على ICACأعاد أعضاء اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( عضویة االتحاد األوروبي:  -  11
اھتمامھم بانضمام االتحاد األوروبي إلى عضویة اللجنة.  ولقد تم إحراز تقدم في المفاوضات التي جرت 

شھرا الماضیة في تضییق نطاق الخیارات التي سینظر فیھا ولكن بعض القضایا الصعبة خالل االثني عشر 
) أن ھیئة القطاع ICACتظل في انتظار حل لھا.  وذكر بعض أعضاء اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (



الخاص االستشاریة كانت حثّت الحكومات على الضمان بأن یستمر أعضاء اللجنة في االستماع إلى 
صوات المتعددة الصادرة من القطاع الخاص.  وبالرغم من تلك القضیة التي لم تُـَحـل بعد ظل أعضاء األ

) واثقین بأن حال مرضیا للطرفین یمكن إیجاده من أجل السماح ICACاللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (
 إلى عضویة اللجنة. باالنضماملالتحاد األوروبي 

) على ICACوافق أعضاء اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( : 2015لعام موضوع الندوة الفنیة ل -12
لموضوع " اقصاء  2015توصیة اللجنة المعنیة ببحوث انتاج القطن الداعیة الى تكریس الندوة الفنیة للعام 

 مبیدات الحشرات من انتاج القطن: ھل ھذا ممكن؟"

المؤتمر السادس الخاص ببحوث القطن العالمي یْعقد   مؤتمر البحوث الخاصة بالقطن العالمي: -13
)WCRC-6 في مدینة غویانیا في والیة غویاس بالبرازیل في الفترة بین العشرین والرابع والعشرین من (

.  وباب التسجیل المسبق مفتوح اآلن وھناك معلومات إضافیة حول المؤتمر 2016شھر یونیو حزیران سنة 
.  وسیعقد ھذا المؤتمر بدعم كل من مؤسسة كابي www.wcrc-6.comموجودة على الموقع االلكتروني 

CABI ) ومنظمة االغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدةFAO ومجلس غرب ووسط افریقیا للبحوث (
) باإلضافة الى مركز التعاون الدولي الخاص بالبحوث والتنمیة CORAF/WECARDالزراعیة ( والتنمیة

ھذا .  )ICACیحظى بتأیید كبیر من اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (أنھ  كما).   CIRADالزراعیة (
. كما تقوم اللجنة (ICRA)تحت رعایة الرابطة الدولیة لباحثي القطن WCRC-6ف یتم تنظیم مؤتمر ووس

 الدولیة برئاسة رئیس ھذه الرابطة بتقدیم المشورة الى اللجنة التنظیمیة المحلیة لذلك المؤتمر.

) الدعوة التي ICACاللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( تقبلالجمعیة العمومیة الرابعة و السبعین :   -  14
تماعات الجمعیة العمومیة الرابعة و السبعین في شھر نوفمبر/  تشرین وجھتھا حكومة الھند الستضافة اج

 الثاني في مدینة ممباي.

 )ICACرحب أعضاء اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( الجمعیة العمومیة الخامسة و السبعین:  -  15
 .  2016في سنة  وقبلوا بامتنان دعوة الباكستان الستضافة اجتماعات الجمعیة العمومیة الخامسة والسبعین

) ICACرحب أعضاء اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (  الجمعیة العمومیة السادسة و السبعین:  -  16
دعوة التي وجھتھا موزمبیق لضیافة اجتماعات الجمعیة العمومیة السادسة والسبعین في سنة وقبلوا بامتنان ال

2017. 

بشكرھا إلى شعب  )ICACاللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (تقدمت   تقدیر لضیافة الیونان:  -  17
 وحكومة الیونان لحسن الضیافة التي أبدوھا لدى استضافتھم اجتماعات الجمعیة العمومیة الثالثة والسبعین. 

 كذلك علّقت الوفود على دفئ الصداقة وجودة المكان الذي تم توفیره الجتماعات الجمعیة العمومیة.



ICAC

Seasons begin on August 1
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Est. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 11.752 8.480 9.593 14.727 17.412 20.18
  CHINA 3.585 2.688 2.087 6.181 9.607 12.07
  USA 1.380 0.642 0.566 0.729 0.848 0.59

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 22.250 25.631 27.947 26.773 26.340 26.24
  CHINA 6.925 6.400 7.400 7.300 6.929 6.44
  INDIA 5.185 5.865 6.239 6.205 6.766 6.80
  USA 2.654 3.942 3.391 3.770 2.811 3.54
  PAKISTAN 2.158 1.948 2.311 2.002 2.076 2.10
  BRAZIL 1.194 1.960 1.877 1.310 1.705 1.51
  UZBEKISTAN 0.850 0.910 0.880 1.000 0.940 0.94
  OTHERS 3.285 4.606 5.849 5.186 5.114 4.91

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 25.529 24.478 22.730 23.584 23.455 24.42
  CHINA 10.192 9.580 8.635 8.290 7.531 7.93
  INDIA 4.300 4.470 4.231 4.817 5.042 5.27
  PAKISTAN 2.402 2.100 2.217 2.416 2.271 2.31
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.892 1.801 1.685 1.981 2.243 2.33
  EUROPE & TURKEY 1.600 1.549 1.495 1.553 1.589 1.67
  BRAZIL 1.024 0.958 0.897 0.890 0.889 0.89
  USA 0.773 0.849 0.718 0.751 0.803 0.83
  CIS 0.604 0.577 0.550 0.561 0.586 0.60
  OTHERS 2.743 2.592 2.302 2.325 2.501 2.60

EXPORTS
 WORLD TOTAL 7.799 7.725 9.847 10.167 8.865 7.86
  USA 2.621 3.130 2.526 2.902 2.268 2.42
  INDIA 1.420 1.085 2.159 1.685 2.014 1.23
  AUSTRALIA 0.460 0.545 1.010 1.305 1.037 0.66
  BRAZIL 0.433 0.435 1.043 0.938 0.485 0.57
  CFA ZONE 0.000 0.476 0.597 0.828 0.931 0.96
  UZBEKISTAN 0.820 0.600 0.550 0.653 0.650 0.63

IMPORTS
 WORLD TOTAL 7.928 7.725 9.752 9.662 8.753 7.86
  CHINA 2.374 2.609 5.342 4.426 3.075 1.98
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.989 1.825 1.998 2.352 2.360 2.38
  EUROPE & TURKEY 1.170 0.972 0.724 0.833 1.068 0.96
  BANGLADESH 0.887 0.843 0.680 0.631 0.987 1.00
  CIS 0.209 0.132 0.098 0.062 0.067 0.07

TRADE IMBALANCE 1/ 0.129 0.001 -0.095 -0.505 -0.112 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 2/ -0.122 -0.041 0.013 0.000 0.000 0.00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 8.480 9.593 14.727 17.412 20.184 22.01
  CHINA 2.688 2.087 6.181 9.607 12.074 12.55
  USA 0.642 0.566 0.729 0.848 0.590 0.88

ENDING STOCKS/MILL USE (%)
         WORLD-LESS-CHINA 3/ 38 50 61 51 51 57
         CHINA 4/ 26 22 72 116 160 158
COTLOOK A INDEX 5/ 78 164 100 88 91
1/ The inclusion of linters and waste, changes in weight during transit, differences in reporting periods and 
    measurement error account for differences between world imports and exports.
2/ Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.
3/ World-less-China's ending stocks divided by world-less-China's mill use, multiplied by 100.
4/ China's ending stocks divided by China's mill use, multiplied by 100.
5/ U.S. cents per pound. 
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