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 البیان الختامي

 للجلسة العمومیة الرابعة والسبعین

 شة: األوجھ العدیدة للقطن""من المزرعة إلى األقم

 

) في مدینة مومباي في الھند في الفترة بین السابع والحادي عشر من ICACاجتمعت اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (  -  1
.  وقد اشترك في 1939شھر دیسمبر / كانون األول في جلستھا العمومیة الرابعة والسبعین منذ إنشاء اللجنة في سنة 

 بلد لیست أعضاء. 13منظمات دولیة و  9بلد من األعضاء و  28 من من بینھم ممثلون شخصا 398االجتماعات 

 بعد خمسة مواسم متتالیة من العرض الفائض ھبطذكرت األمانة العامة أنھ  ینخفض دون مستوى الطلب: القطن إنتاج  -  2
جدا  على مستویات عالیةالمخزون العالمي  ظلو ،2016/ 2015ك المتوقعة في الموسم كمیة االستھال اإلنتاج الكلي دون

نتیجة للتباطؤ في النمو االقتصادي  في التوسع بنسبة بطیئة یستمر على القطن الطلبفیما   ،ضعیفة ظلت العالمیةواألسعار 
 العالمي واستمرار المنافسة القویة من األلیاف االصطناعیة خاصة البولیستر.

األمانة العامة في تقریرھا عن دعم الحكومات للقطن أن قیمة  تقدّر  ستویات قیاسیة:الدعم الحكومي یصل إلى م  -  3
أعلى مستوى منذ البدء في جمع  محققة بذلك  15/ 2014ملیار دوالر أمریكي في سنة  10،4المساعدات وصلت إلى مبلغ 

إلى سنة  2011/12سنة ون من مخزكومات تراكمت كمیات كبیرة من اللتدخل الح.  ونتیجة 1997/98البیانات في السنة 
 األساسیات الخاصة بسوق القطن على مدى المستقبل المنظور. تقرر بموجبھظل بذلك العامل الرئیسي الذي تإذ ت 2014/15

اعتمدت اللجنة توصیات تلقتھا من ھیئة القطاع الخاص  الترویج للطلب على القطن یستوجب منھجا متعدد األوجھ:   -  4
 من أجل تحسین التوقعات من القطن.  وتشمل ھذه التوصیات: )PSAPاالستشاریة (

بصورة مرئیة  منتجات األقمشة علىالخاصة بمحتویات األلیاف تكون العالمات  أن یضمنوا أن على األعضاءینبغي    -
 اإلمداد.لة إضافة إلى تشجیع الشفافیة في سلس ،العلیمةالخیارات  أن یتخذوایستطیع المستھلكون  يلك ، وذلكأوضح

یتوجب على األمانة العامة أن تجري دراسة حول جمیع العوامل االقتصادیة وراء نمو اإلنتاج والطلب على البولیستر ممكنة    -
 بصورة أفضل، وأخیرا: المتنافسةبذلك األعضاء من تفھم المنافسة بین األلیاف 

املة وذلك بواسطة تنفیذ اإلجراءات التي من شأنھا تشجیع على األعضاء أن یواصلوا التعامل مع قطاع القطن بطریقة ش   -
مناحي ازدیاد تنویع استخدامات القطن مما یشمل المركبات القطنیة واألقمشة الفنیة مع استخدام أوسع للمشتقات القطنیة في كل 

 سلسلة القیمة وذلك بغیة إضافة القیمة في القطاع.

اعتمدت اللجنة توصیة تلقتھا من ھیئة القطاع الخاص االستشاریة   التجارة العالمیة: تیسیر من شأنھاالحاجة إلى تدابیر   -  5
)PSAP بخصوص الحاجة إلى توحید مقاییس شھادات الصحة النباتیة وأوصت األمانة العامة أن تعمل مع الدول األعضاء (

ستشاریة إلى أن ضروریات تعقیم الخاص االالعالمیة.  كما أشارت ھیئة القطاع  لرفع مستوى الوعي في أروقة منظمة التجارة



تطبق بشكل مختلف من دولة إلى أخرى وأعطت تعلیمات إلى األمانة العامة من أجل الحصول على معلومات حول  القطن
 الطرق الممكنة التي من شأنھا تقلیل تلك االختالفات.

بلغت اللجنة أُ   صادیة لتجارة القطن العالمیة:مة االقتویضات من أجل تشجیع االستدانفیذ قرارات التحكیم الخاصة بالتعت  -  6
لتعویض أنھ بالرغم من أن المنازعات حول العقود انخفضت في السنة الماضیة.  إال أن المطلوب ھو تحسین تنفیذ قرارات ا

عتراف بقرارات باال الخاص 1958على میثاق سنة  كل الدول األعضاء في اللجنة ھي دول موقــّعةالصادرة عن التحكیم.  إن 
ن غالبا ما ال یقدروا على إنفاذ قرارات ـیـبـِ التحكیم األجنبیة وإنفاذھا والمعروفة عامة بمیثاق نیویورك غیر أن المـُـطال

كیر األعضاء بالتزاماتھم التعویضات الصادرة لصالحھم.  لقد كان لذلك آثار سلبیة على تجارة القطن واستھالكھ.  لذلك جرى تذ
الكامل بأحكام میثاق نیویورك.  وشملت االقتراحات أیضا ضمان وجود قضاة مدّربین على تطبیق قرارات  یدالتقلضمان 

 التعویض األجنبیة والتأكید على أن تتوفر الخبرات الضروریة للمحاكم التجاریة المختصة للبت في إجراءات التسویة بطریقة
 فعالة.سریعة و

قدّم  ستشاریة الدولیة للقطن تحّث على التقدم في المفاوضات في منظمة التجارة الدولیة: البلدان األعضاء في الھیئة اال  -  7
ممثل عن منظمة التجارة الدولیة خالصة عن الظروف الحالیة المتعلقة بالقطن في المنظمة.  أما الھیئة االستشاریة الدولیة للقطن 

رعایة منظمة التجارة الدولیة التي التزم أعضاؤھا بمعاملة القطن أعادت التأكید على دعمھا لنظام متاجرة متعدد األطراف بف
بصورة طموحة وسریعة وخاصة أثناء المؤتمر الوزاري العاشر التابع لمنظمة التجارة الدولیة المنوي انعقاده في نیروبي في 

ي مجال إزالة اإلجراءات الحكومیة ، األمر الذي شّكل فرصة رئیسیة لبیان التقدم الثابت ف2015شھر دیسمبر/ كانون األول سنة 
 التي تشّوه إنتاج القطن واالتجار بھ.

 إلنتاجواالقتصادي تلقت اللجنة تقریرا من الھیئة المعنیة باألداء االجتماعي والبیئي   مؤشرات االستدامة یجب اختبارھا:  -  8
شتركة التي صدرت عن الھیئة االستشاریة ) أبرز االختبار المیدان لمؤشرات وإطار موجود في النشرة المSEEPالقطن (

)  تحت عنوان "قیاس االستدامة في نـُظـُـم زراعة القطن:  FAO) ومنظمة الزراعة واألغذیة الدولیة (ICACالدولیة للقطن (
) في تنسیق ورصد نتائج SEEPصت بأن تستمر ھیئة (نحو إطار إرشادي".  لقد أشادت اللجنة االستشاریة بھذا العمل وأو

 ألمحتمع واقع كل بلد على حدة.  كذلك  تتكیفأداة  یبقىاإلطار اإلرشادي.  غیر أن اإلطار یجب أن ختیار تلك المؤشرات وا
(مثل اللجنة االستشاریة إلى االستخدام المتزاید للتقییم لدورة الحیاة القائم على أساس تقییم أداء زراعة القطن والمواد األخرى 

 استعمال تلك األدوات لتقییمسلسلة إمداد صناعة الملبوسات ألن ھناك حاجة المستخدمة في األلیاف المصنعة والصوف) 
 القطن وسلسلة إمداده. مزارعيوأثرھا المحتمل على  المستخدمة

مجموعة  تھعن تقدیرھا لنقاش أجر االستشاریةأعربت اللجنة   أھمیة االستدامة تتنامى بین تجار التجزئة والمستھلكین:  -  9
زیاء واألقمشة المنزلیة لدیھما أھداف األقطاعي  أنمن المتحدثین حول آراء تجار التجزئة الخاصة بالقطن األمر الذي كشف 

تدامة المنتجات التي یشتروھا.  للحصول على معلومات عن اسسبب ازدیاد طلب زبائنھما بطموحة تتعلق باستدامة المصدر 
 مة بما في ذلك الشفافیة والقدرة على التتبع سوف تصبح ذات صلة أكثر على مّر الزمن.  یـُذكر أن القلق بشأن االستداو

في أثناء الندوة الفنیة التي تناولت موضوع "التخلص من استخدام مبیدات الحشرات  تقلیل استخدام مبیدات الحشرات:   -  10
في البعض منھا عن الثقة بأنھ یمكن زراعة القطن بنجاح  رونیعبـّ خبراء  تقاریر من :  ھذا ممكن؟" تلقت اللجنةفي إنتاج القطن

بینما ذكر خبراء آخرون أن ذلك غیر ممكن بعد و ألمحوا إلى أھمیة اإلدارة المتكاملة للحشرات  بدون استخدام مبیدات الحشرات
خاصة عن طریق أسالیب اإلدارة تم تقدیم إحصائیات مـُشجـّعة عن تقلیل استخدام تلك المبیدات في ظروف معینة لقد و  الضارة.

وأشیر أیضا إلى أن القطن یـُـعطي غلة في بعض الحاالت أعلى بكثیر مما   المتكاملة للحشرات الضارة في كثیر من البلدان.
واإلدارة ھما أمران حیویان  األصنافن واإلدارة ھما أمران مھمان ولكن التفاعل بین یتحقق حالیا.  إن تحسین أصناف القط

ن التولید أو فإو التكنولوجیا الحیویة في التوسع في المستقبل أ .  وفیما سیستمر دور البیوتكنولوجیااألمثل الغالت لتحقیقأیضا 
لى بإمكانیة دسة الجینیة للتركیبة الضوئیة تتحالعالمات الجزیئیة یجري اعتماده والھنب باالستعانةفالتولید .  التفریخ لن یفقد أھمیتھ

الت من الجانب الفیزیولوجي.  إن النتائج المترتبة على استعمال مبیدات الحشرات لھا عواقب مختلفة تشمل:  كبیر لتحسین الغ
الضوابط البیولوجیة الطبیعیة، وظھور أنواع جدیدة ازدیاد استخدام المبیدات الحشریة بسبب المقاومة، وانخفاض االعتماد على 



النظام یشجع على استعمال خیارات إیكولوجیة.  كذلك فإن العدید من  من الحشرات الضارة.  وھناك حاجة إلى منھج في
یجب  نخیارات السیطرة على الحشرات بدون الكیماویات بما في ذلك اإلدارة البیولوجیة متوفرة وھي بسیطة وتطبیقھا سھل ولك

 استخدامھا على أساس كامل المساحة المنزرعة.

ذكرت عدة بلدان أن أنماط الطقس أخذت تصبح غیر مستقرة بازدیاد نتیجة   اج القطن:التغییرات المناخیة تؤثر على إنت  -  11
أن األمانة العامة أوصت القائلة للتغییرات المناخیة األمر الذي أدى إلى عواقب في إنتاج القطن.  ورحـّـب األعضاء باألخبار 

الزراعة العصریة.  كما ذكر أن اإلجراءات المتعلقة إجراء دراسة خاصة حول أثر التغییرات المناخیة على القطن في أنظمة 
بزیادة مواد عضویة في التربة یمكنھا المساعدة على المحافظة على خصوبة التربة على المدى الطویل بینما تـُـسھم في الوقت 

 التكـیّـف على التغییرات وتخفیض وطأتھا. فينفسھ 

في جلسة خـُصـّـصت إلى   اآللیة إلى صغار المزارعین: ر الحاصداتتوفی المطلوب إجراء بحوث إضافیة في موضوع  -  12
المـُـجدیة تجاریا لالستخدام  التاآلف النقاب عن أن  تطویر ـِـشـُـموضوع / استخدام الحاصدات اآللیة في المزارع الصغیرة ك

ة واسعة.  كذلك ذكرت اللجنة أن متقدمة في بعض البلدان و لكنھا غیر متوفرة بعد بصور مراحلوصل  في المزارع الصغیرة 
 في حلول عملیة مثل الحاصدات اآللیة. التحقیقني أن المطلوب ھو المزید من في وفرة العمال في األریاف یعالنقص 

على القواعد التي أُدخلت  تعدیالتالوافقت اللجنة التوجیھیة على   تعدیل القوانین لتمكین عضویة االتحاد األوروبي:  -  13
ستقوم .  وواحد عضوانضمام االتحاد األوروبي كلتـُـمكـّـن   )ICAC( اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن في واألحكام المعمول بھ

مع  باإلضافة إلى معالجة أیة أمور قائمة بالتفاوض حول الترتیبات االنتقالیة 2016الفصل األول من سنة في  اللجنة الدائمة
أعرب أعضاء اللجنة  كذلك . 2017/ 2016السنة المالیة  االتحاد من االنضمام في بدایة لكي یتمكناالتحاد األوروبي 

 .لجنتھمعضویة االتحاد األوروبي األمر الذي من شأنھ تقویة االستشاریة عن رضاھم بإمكانیة 

في جلسة فرعیة تناولت موضوع   من أجل صنع القرارات بصورة أفضل: اإلحصائیات المـُـحسـّـنة  ھي أمر حاسم  -  14
ات الحكومیة وتوفرھا.  إن البیان دقتھاجمع وتصنیف وتوزیع اإلحصائیات المتعلقة بالقطن جرى نقاش حول طرق تحسین  

والرسمیة ستبقى المصدر األولي للبیانات الخاصة باألداء الكلي للقطن.  واإلحصاءات الدقیقة والسریعة ھي أمر حیوي لصنع 
 القرار العلیم.

وافق أعضاء اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن على توصیة من اللجنة المعنیة   :2016موضوع الندوة الفنیة لسنة   -  15
الحشرات الضارة الناشئة في القطن والسیطرة إلى موضوع " 2016إنتاج القطن بأن تـُـكـّرس الندوة الفنیة لسنة  بأبحاث

 ".علیھا

تلقت اللجنة تقریرا حول التحضیرات للمؤتمر السادس ألبحاث القطن العالمي الذي   مؤتمر أبحاث القطن العالمي:  -  16
باب  . 2016البرازیل في الفترة بین الثاني والسادس من شھر مایو/ أیار سنة  سیـُعقد في مدینة جیوناي بوالیة غویاس في

التسجیل و تقدیم الخالصات مفتوح اآلن ویمكن الحصول على معلومات إضافیة عن المؤتمر بالرجوع إلى الموقع اإللكتروني 
6.com-www.wcrc   ؤتمر السادس حول أبحاث القطن العالمي تحت رعایة رابطة باحثي القطن الم ھذا وسیجري تنظیم
 . )ICAC( )  وبدعم كبیر من اللجنة االستشاریة الدولیة للقطنICRAالدولیة (

سوف تـُـعقد االجتماعات العامة الخامسة و السبعین في مدینة إسالماباد    اجتماعات الجمعیة العمومیة القادمة:  -  17
إلى الرابع من شھر نوفمبر/ تشرین الثاني.  أما ن في الفترة بین الحادي و الثالثین  من شھر أكتوبر/ تشرین األول بالباكستا

 االجتماعات العامة السادسة و السبعین فسوف تـُـعقد في موزمبیق.

لى الشعب الھندي واللجنة )  بشكرھا إICACتقدمت اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (  تقدیر لحسن ضیافة الھند:   -  18
المنظمة وحكومة الھند لحسن الضیافة التي أبدوھا لدى استضافتھم اجتماعات الجمعیة العمومیة الرابعة والسبعین.  كذلك أثنى 

 الوفود على دفئ االستقبال وجودة المكان الذي تم توفیره الجتماعات الجمعیة العمومیة.

 

http://www.wcrc-6.com/
http://www.wcrc-6.com/


ICAC

Seasons begin on August 1

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Est. Proj. 

Million Metric Tons
BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 9.362 10.222 15.258 18.038 20.111 22.02
  CHINA 2.688 2.087 6.181 9.607 12.088 12.85
  USA 0.642 0.566 0.729 0.903 0.651 0.98

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 25.453 27.844 26.718 26.277 26.238 23.15
  INDIA 5.865 6.239 6.205 6.770 6.507 6.27
  CHINA 6.400 7.400 7.300 6.929 6.480 5.26
  USA 3.942 3.391 3.770 2.811 3.553 2.90
  PAKISTAN 1.948 2.311 2.002 2.076 2.305 1.90
  BRAZIL 1.960 1.877 1.310 1.734 1.551 1.48
  UZBEKISTAN 0.910 0.880 1.000 0.940 0.885 0.86
  OTHERS 4.429 5.746 5.131 5.018 4.957 4.50

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 24.611 22.782 23.559 23.883 24.224 24.36
  CHINA 9.580 8.635 8.290 7.517 7.517 7.33
  INDIA 4.472 4.231 4.762 5.186 5.359 5.52
  PAKISTAN 2.170 2.121 2.216 2.476 2.497 2.25
  EAST ASIA 1.833 1.780 2.139 2.312 2.533 2.74
  EUROPE & TURKEY 1.550 1.498 1.565 1.615 1.584 1.65
  BRAZIL 0.958 0.897 0.910 0.862 0.797 0.80
  USA 0.849 0.718 0.762 0.773 0.778 0.81
  CIS 0.577 0.545 0.581 0.614 0.602 0.60
  OTHERS 2.621 2.357 2.335 2.528 2.557 2.68

EXPORTS
 WORLD TOTAL 7.690 9.828 9.986 8.991 7.705 7.36
  USA 3.130 2.526 2.836 2.293 2.449 2.23
  INDIA 1.085 2.159 1.685 2.014 0.914 1.01
  AUSTRALIA 0.545 1.010 1.305 1.037 0.521 0.54
  BRAZIL 0.435 1.043 0.938 0.485 0.851 0.77
  CFA ZONE 0.476 0.597 0.829 0.974 0.885 1.02
  UZBEKISTAN 0.600 0.550 0.653 0.650 0.594 0.53

IMPORTS
 WORLD TOTAL 7.749 9.784 9.606 8.670 7.605 7.36
  CHINA 2.609 5.342 4.426 3.075 1.804 1.21
  EAST ASIA 1.826 1.997 2.355 2.355 2.631 2.79
  EUROPE & TURKEY 0.973 0.725 0.833 1.082 1.010 1.01
  BANGLADESH 0.843 0.680 0.631 0.967 0.964 1.04
  PAKISTAN 0.314 0.190 0.411 0.247 0.198 0.25

TRADE IMBALANCE 1/ 0.058 -0.044 -0.380 -0.321 -0.100 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 2/ -0.041 0.018 0.001 0.000 0.000 0.00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 10.222 15.258 18.038 20.111 22.024 20.81
  CHINA 2.087 6.181 9.607 12.088 12.850 11.98
  USA 0.566 0.729 0.903 0.651 0.980 0.85

ENDING STOCKS/MILL USE (%)
         WORLD-LESS-CHINA 3/ 54 64 55 49 55 52
         CHINA 4/ 22 72 116 161 171 164
COTLOOK A INDEX 5/ 164 100 88 91 71
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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