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 البیان الختامي
 والسبعین الخامسة للجلسة العمومیة

 "القطن: تعزیز قدرة االستدامة في سلسلة القیمة للقطن فيالدینامیكیات الناشئة "
 

) في مدینة إسالم آباد في باكستان في الفترة بین الثالثین ICACاجتمعت اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( .1
في جلستھا العمومیة  2016من شھر أكتوبر / تشرین األول إلى الرابع من شھر نوفمبر / تشرین الثاني سنة 

شخصا من بینھم ممثلون  378.  و قد حضر االجتماعات 1939و السبعین منذ إنشاء اللجنة في سنة  الخامسة
 بلدان لیست أعضاء. 4منظمات دولیة و  4بلد من األعضاء و  14من 

ذكرت األمانة العامة أن إنتاج القطن في موسم  الطلب على القطن یزید عن اإلنتاج للسنة الثانیة على التوالي: .2
ھبط بصورة كبیرة بسبب غزو الحشرات الضارة و األسعار التنافسیة و تغیر المناخ الخ...   2016/ 2015

مما أدى إلى انخفاض في المخزون العالمي.  و بالرغم من أن المخزون ال یزال أعلى من المعتاد، إال أن الزائد 
 بدأ یتقلص علما بأن القطن یظل یواجھ   بیئیة فیھا تحدیات تنافسیة.

س مت حول التنافدّ ـُ أبرزت العروض التي ق افسة من البولیستر ھي التھدید األكبر الذي یواجھھ القطن:المن .3
لجنة نتائج أولیة ل ر في سوق األلیاف العالمي.  و قد ُرفعتالمتزاید الذي یحظى بھ البولیست بین األلیاف النصیب

رة في نت أن البولیستر حقق مكاسب كبیـّـستر بیمن دراسة أجرتھا السكرتاریة على العوامل المؤدیة لنمو البولی
السوق للمنتجات في المراحل األولیة مثل الغزول و الخیوط و المالبس الجاھزة.  و السبب في ھذا االتجاه 
یعود بشكل خاص إلى أسعار البولیستر الرخیصة بسبب أسعار النفط الحالیة و القدرة الصناعیة غیر المستعملة 

) تدعو PSAP( االستشاریةتر.  و لقد وافقت اللجنة على توصیة من ھیئة القطاع الخاص في صناعة البولیس
راءات الدعم لتشمل إجإلى توسیع اختصاصات الدراسات الحالیة التي تجریھا السكرتاریة على سوق البولیستر 

 الحكومي التي عززت ازدیاد الطاقة في صناعة البولیستر.

قدم ممثل عن الرابطة الدولیة لمصّنـعي المنسوجات   تواجھھا صناعة المنسوجات:التغلب على التحدیات التي  .4
ضا ـعرضا مدعوما باألمثلة بیـّن فیھ كیف كانت صناعة المنسوجات تواجھ التحدیات األساسیة الثالثة و التي أی

و حّث الممثل صناعة   ة و الحاجة إلى أفكار ابتكاریة جدیدة.ـاقـي: المیاه، و الطـتواجھ صناعة القطن أال و ھ
القطن على اتخاذ خطوات مماثلة عن طریق تطویر سالالت من القطن تستخدم كمیات أقل من المیاه و بالتركیز 

كار جدیدة تطبیق أف أسالیب ابتكاریة و الج القطن و في النقل و بابتكارعلى تخفیض استھالك الطاقة في مح
أكبر  في استخدام حجم یكمن خاصة في زیادة الكفاءة في تقلیل التكالیف. و ذكر أن واحدا من األمثلة على ذلك

القطن آلیا في الصناعة بأكملھا لتحل محل الممارسات القدیمة في التصنیف النظري.  كذلك في أنظمة تصنیف 
لمنتجة للقطن على تحویل القطن إلى منتوج ذا قیمة إضافیة من شجـّـع محاضر آخر في نفس الجلسة البلدان ا

 نشاطات اقتصادیة أخرى. تولید شأنھا خلق العمالة و



على أساس نشرتھا التي تصدرھا كل ثالث سنوات حول  اقدمت السكرتاریة تقریرا مبنی تكالیف إنتاج القطن: .5
 صافي تكلفة إنتاج شعیرات القطن القابلة للحلج"تكالیف إنتاج القطن الخام"، ذكرت فیھ أن المعدل العالمي ل

 .2016/ 2015دوالرا للكیلوغرام الواحد في موسم  1،16باستثناء تكلفة األراضي كانت 

ماء ـإن ارتفاع الطلب على ال  :یداً بیدر ـین تسیـزارعـل المـداخیـادة مـطن و زیـة للقـمائیـمة الـل البصـتقلی .6
و االزدیاد السكاني أضافوا أكثر من أي وقت مضى الضغط على استخدام المیاه في الزراعة  و تغیر المناخ

محاضرات من باحثین و خبراء  السكرتاریة استمعتبشكل عام و في زراعة القطن بشكل خاص.  و قد 
 مل ھذهلیل البصمة المائیة للقطن.  و تشمتخصصین في مجال االستدامة حول الطرق التي من شأنھا تق

المحاضرات تطبیقات لتنقیحات حرجة ألداء أنظمة الري و لتخفیض الخسارات أثناء نقل المیاه و تطبیق 
أعلى درجة لكل إلى الزراعة الدقیقة و لتنقیص الري و استخدام نماذج لجدولة أوقات الري و زیادة الغالل 

دید قصیرة و تسویتھا باللیزر و تربیة مستخدمة، و أسالیب ابتداعیة للري مثل الزراعة في أخاوحدة میاه 
أصناف ذات غلة عالیة تكون مقاومة للجفاف و ذلك عن طریق أسالیب التربیة التقلیدیة و الھندسة الوراثیة.  

 ھذا و قد أظھرت األمثلة العملیة بأنھ من الممكن تقلیلھا بشكل كبیر فیما یجري تحسین المداخیل للمزارعین.  

أخذت اللجنة علما بالنتائج التي تمخضت عن مؤتمر األمم المتحدة  تتطلب تعاونا دولي: معالجة تغییر المناخ .7
الذي عقد في باریس في فرنسا.  كثیر من البلدان  2015) لسنة 21الخاص بالتغییر المناخي (مؤتمر األطراف 

توصیات  21ر األطراف المنتجة للقطن كانت بالفعل تشعر باآلثار السلبیة للتغییر المناخي.  و قد أنتج مؤتم
سلیمة من شأنھا احتواء / تخفیض عملیة التغییر المناخي بحیث كان من الضروري تشكیل تحالف من شركاء 
بغیة تحقیق تلك الغایات.  غیر أن البلدان األقل نموا عندھا ما یخصھا من الحدودیات في االلتزام بالتوصیات 

یة لمعالجة مشكلة التغییر المناخي.  و في ھذا المجال لم تكن التي صدرت عن المؤتمر لما یتطلب جھودا تعاون
لمساحات ـُـصبح غالبا مشكلة في اأیضا تاألبحاث ضروریة في ظروف الجفاف فقط و لكن حاالت التشبع بالمیاه 

 التي یـُزرع فیھا القطن.  

ذكرت ھیئة   :)SEEPللقطن تستمر ( اختیار استدامة مؤشرات األداء االجتماعي و البیئي و االقتصادي .8
) أن اثني عشر بلدا تقوم فعال باختبار SEEPللقطن ( يالخبراء المعنیة باألداء االجتماعي و البیئي و االقتصاد

الستخالص  2017الھیئة.  ھذا و تھدف الھیئة إلى إصدار تقریر في سنة  صممتھامؤشرات حقلیة لالستدامة 
الدروس المستفادة من كل االختبارات الریادیة بصورة منھجیة.  و سیكون تقریر الدروس ھذا ذا قیمة ال یمكن 

جتماعي الیئة المعنیة باألداء اـخدمھ الھـتحدیدھا باإلفصاح عن التنقیحات و التحسینات على اإلطار الذي تست
د من ثابتا للقیام بالمزی ا.  و سیشكل التقریر أساساإلدامة) في قیاس قابلیة SEEPو البیئي و االقتصاد للقطن (

االختبارات على تطبیق مؤشرات االستدامة .  و متى اكتملت ھذه الدراسة ستقوم الھیئة بالتحقیق في الخیارات 
 إلجراء جولة جدیدة من االختبارات.

یك زراعة قطن البیوت غیـّرت قید التطویر:  ھي وتك (المعدل وراثیا) من أجل مقاومة اآلفات الناشئةالقطن البی .9
ن في أسالیب السیطرة علیھا.  و لقد أفاد قط دان، لذلك من المطلوب تنفیذ تغیرعقدة اآلفات في العدید من البل

فع ر بصورة إیجابیة على الغلة بدون رـّ البیوتیك المزارعین و ذلك بتقلیل الحاجة لرش مبیدات الحشرات و أث
ي بعض البلدان طورت الدودة الوردیة التي تضرب لوزة القطن فو تكلفة األسمدة و العملیات الزراعیة.  

و لھذا تسببت ھذه الدودة مع الذبابة  مقاومة ضد تكنولوجیات مكافحة الحشرات من الجیل األول للبیوتیك
عن  العدولاألمر الذي تطلب  2015البیضاء بخسائر فادحة في الغلة في كل من الھند و باكستان في سنة 

دان.  ـض البلـرات في بعـطرة على الحشـدیة للسیـیب التقلیـك األسالـن التقلیدیة و كذلـیات القطـعمال نوعـاست
یخص ھذه اآلفات، ذلك أن  ماحسنت في الموسم الحالي ما زال الحرص ضروریا فیو بالرغم من أن الحالة ت

ین.  ـتـبرزتا كآفتین رئیسی )Mealybug( و البقة الدقیقیة) Dusky Cotton Bug(الخنفساء السمراء المغبرة 
 ن بشكل خاص كلھا أصبحت القلق األكبر.  و قطن البیوتیكـضاء و فیروس تجعـّـد ورقة القطـابة البیـكذلك الذب

وعیات ھذه الن فإندخل المجال التجاري تو عندما المقاوم للذبابة البیضاء وصل إلى مراحل متقدمة في التطور. 



درجة عالیة من االرتیاح لدى المزارعین.  ھذا و قد بلـّغ الخبراء عن تقدم مماثل في القطن  ستجلب الجدیدة
 المقاوم ألمراض تجعـّد األوراق. نقل الجینات تج عن تكنولوجیاالنا

ة جاء في تقریر الھیئ الدعم الحكومي لقطاع القطن یتراجع عن المستویات القیاسیة و لكنھ یبقى عالیا:  .10
) عن التدابیر التي تتخذھا الحكومات لدعم قطاع القطن أن ذلك الدعم بلغ ICACاالستشاریة الدولیة للقطن (

عن المستوى القیاسي الذي بلغ  % 30مسجال انخفاضا بنسبة  2016/ 2015ملیار دوالر في الموسم  7،2
.  و نتیجة لتدخل الحكومة بـُـدئ بالسحب من المخزون الذي  2015/ 2014ملیار دوالر في الموسم  10،7

المخزونات  .  و سیكون التخلص المنتظم من ھذه2015/ 2014إلى  2012/ 2011تراكم في المواسم من 
 العامل الرئیسي في تنمیة السوق في السنوات القادمة.

ذكرت اللجنة أن مؤتمر  منظمة التجارة العالمیة تدعم تخفیض الدعم للصادرات و المساندة المحلیة للقطن:  .11
 اقرار تبنى 2015نیروبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمیة الذي عقد في شھر دیسمبر / كانون األول سنة 

إلى مزید من التخفیض في المساندة المحلیة.  كما أن القرار  و یدعوبشأن القطن یحظر تقدیم الدعم للصادرات 
.  و الھدف من ھذا القرار ھو تكافؤ الفرص نموا دعا أیضا إلى تحسینات في مجال النفاذ للسوق للدول األقل

ید على .  و لقد أعادت اللجنة التأكبالغةبأھمیة لمصدري القطن في البلدان األكثر فقرا حیث قطاع القطن یتحلى 
لة دفع باتجاه تشجیع النمو االقتصادي العالمي و التطویر و أعربت عن ـة كونھا عجـات التجاریـة السیاسـأھمی

 دعمھا لنظام متعدد األطراف للمتاجرة تحت رعایة منظمة التجارة الدولیة.

المحاضرات التي تناولت السیاسات العامة   دى تشویھ السوق:السیاسات العامة الخاصة بالقطن یجب أن تتفا .12
اع القطن أكدت على أن القطن یواجھ تھدیدا خطیرا من األلیاف من صنع اإلنسان خاصة من البولیستر.  ـلقط

و لكي یتمكن مزارعو القطن من التنافس ینبغي علیھم أن یبتكروا و یتكیفوا و ینفذوا التكنولوجیات األكثر حداثة 
لتي من شأنھا تحسین اإلنتاجیة بكلفة أقل.  كذلك ینبغي أن ترّكز السیاسات الحكومیة على السماح بتذبذب ا

میة تقوم نظیتزید من التمویل للبحوث الزراعیة و تنفیذ لوائح ت أن وقوى السوق،   ما تملیھ األسعار بحسب
من شأنھا السماح بتطویر التكنولوجیا و اعتمادھا.  أما المبادرات التي تـُمیـّز ضد القطن  على أساس علمي

الذي ال یحمل عالمة حسب معاییر معینة فانھا تتسبب بآثار ضارة للقطن الذي تنتجھ البلدان األعضاء في 
كثب ذلك عن ھذا األمر لذلك ینبغي على السكرتاریة أن تراقب   )ICACاللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (

أن مثل تلك األنواع من المبادرات یمكن أن یكون لھا آثار عكسیة على إنتاج القطن أیضا و على سلسلة القیمة 
 للمنسوجات.

جنة تقریرا تلقت الل التي تؤثر على تجارة القطن الدولیة:  المطلوب ھو انسجام أكبر في تدابیر الصحة النباتیة .13
) یؤكد على الحاجة إلى انسجام اللوائح التنظیمیة الخاصة بصحة PSAP(االستشاریة من ھیئة القطاع الخاص 

النبات و التي تؤثر على تجارة القطن العالمیة.  و بشكل خاص ذكرت الھیئة أن متطلبات تعقیم القطن بالتبخیر 
لیل التباینات من شأنھا تقتختلف اختالفا كبیرا بین البلدان و طلبت من اللجنة الدائمة فحص الطرق الممكنة التي 

 خالل السنة القادمة.

) اتخاذ خطوات لضمان ICACینبغي على الحكومات األعضاء في اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( .14
تقریرا من رابطة القطن الدولیة و ھي جھاز التحكیم الرئیسي في تجارة  اللجنة تلقت  االلتزام بقرارات التحكیم:

أن أسعار القطن لم تتذبذب كثیرا في الموسم الماضي األمر الذي نتج عنھ بیئة أنجع لالتجار القطن العالمیة یذكر 
و تخفیض عدد النزاعات التي تحتاج إلى التسویة عن طریق التحكیم، غیر أن كثیرا من النزاعات منذ سنة 

ي ونیة فـم القانـو التي شھدت تقلبات حادة في األسعار ظلت دون تسویة ألن قرارات التحكی 2011/ 2010
الحكومات  ذ.  و ینبغي علىـا ظلت بدون تنفیـورك الذي تم توقیعھ من قبل كل الحكومات تقریبـویـظل میثاق نی

یة لفین التي وضعتھا رابطة القطن الدولقائمة المتخ تراجعاألعضاء في اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن أن 
 لمعنیة و اتخاذ الخطوات لضمان تقیـّد تلك الشركات بالتزاماتھا.بأسماء الشركات في كل واحدة من البلدان ا



أُبلـِغ أعضاء اللجنة أن شروط انضمام االتحاد  لقد ):ICACاللجنة االستشاریة الدولیة للقطن (عضویة  .15
یة ل المفوضیة األوروبـھا من قبـة علیـد الموافقـو ھي اآلن قی ادلةـورة متبـبصھا ـقة علیـم الموافـاألوروبي ت

 عضویة اللجنة، و لقد تمت الموافقة إلىو البرلمان األوروبي.  إضافة إلى ذلك قدمت بنغالدش طلبا لالنضمام 
على شروط انضمام تلك البلد المستورد الھام للقطن فیما تقوم بنغالدش باتخاذ التدابیر الداخلیة إلكمال انخراطھا 

 ).  ICACاالستشاریة الدولیة للقطن (مع األعضاء اآلخرین في اللجنة 

تلقت اللجنة تقریرا عن الحلقة السادسة لمؤتمر أبحاث القطن العالمي  : السادس مؤتمر أبحاث القطن العالمي .16
.  و حضر 2016مایو / أیار سنة  6 – 2السادس الذي عـُـقـِد في مدینة جوانیا بالبرازیل في الفترة بین 

بلدا و خمس منظمات دولیة و قد تم انعقادھا تحت رعایة رابطة باحثي القطن  40باحثا من  471االجتماعات 
قدم الدعم فقد ) ICAC) أما برنامج الباحث المشارك التابع للجنة االستشاریة الدولیة للقطن (ICRAالدولیة (

 .المؤتمرلحضور ستة عشر باحث في 

بحاث الخاصة بإنتاج القطن على عقد الندوة الفنیة اللجنة المعنیة باأل قررت :2017موضوع الندوة الفنیة لعام  .17
 ."الفرص و التحدیات التي تواجھ نقل التكنولوجیا للقطن"تحت عنوان  2017

أوزباكستان ) عرضا من ICACقبلت اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( اجتماعات الجمعیة العمومیة القادمة: .18
ھر أكتوبر / في ش النعقاد االجتماعات في فترة سیتم تحدیدھا الستضافة الجمعیة العمومیة السادسة و السبعین

 .   2017تشرین األول 

بشكرھا إلى الشعب   )ICACتقدمت اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن ( تقدیر لحسن ضیافة باكستان:  .19
ة ـیـمعـات الجعالباكستاني و اللجنة المنظمة و حكومة باكستان لحسن الضیافة التي أبدوھا لدى استضافتھم اجتما

یات ودة المكان و الفعالـى جـالیة علـة عـابیـورة إیجـود بصـت الوفـین.  كذلك أثنـعـامسة و السبـة الخـالعمومی
 ندباد"."باكستان زی  االجتماعیة باإلضافة إلى كفاءة البلد المضیف في التحضیر لھذه االجتماعات العمومیة.

 

 

 



ICAC

Seasons begin on August 1

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Est. Est. Est. Proj. 

Million Metric Tons
BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 10.333 15.351 18.342 20.476 22.242 19.14
  CHINA 2.087 6.181 9.607 12.109 12.917 11.27
  USA 0.566 0.729 0.903 0.651 0.980 1.05

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 27.848 26.785 26.169 26.199 21.024 22.40
  INDIA 6.239 6.290 6.766 6.562 5.746 5.77
  CHINA 7.400 7.300 6.950 6.500 4.753 4.55
  USA 3.391 3.770 2.811 3.553 2.806 3.49
  PAKISTAN 2.311 2.002 2.076 2.305 1.514 1.88
  BRAZIL 1.877 1.310 1.734 1.563 1.289 1.39
  UZBEKISTAN 0.880 1.000 0.910 0.885 0.832 0.82
  OTHERS 5.750 5.113 4.923 4.831 4.084 4.51

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 22.788 23.521 23.737 24.199 23.813 23.75
  CHINA 8.635 8.290 7.517 7.479 7.330 7.18
  INDIA 4.231 4.731 5.057 5.261 5.243 5.25
  PAKISTAN 2.121 2.216 2.470 2.492 2.268 2.28
  EUROPE & TURKEY 1.498 1.560 1.611 1.692 1.687 1.63
  VIETNAM 0.410 0.492 0.673 0.875 1.007 1.14
  BANGLADESH 0.700 0.765 0.880 0.937 1.077 1.21
  USA 0.718 0.762 0.773 0.778 0.751 0.76
  BRAZIL 0.897 0.910 0.862 0.797 0.733 0.65
  OTHERS 3.578 3.795 3.894 3.887 3.717 3.66

EXPORTS
 WORLD TOTAL 9.846 10.061 9.010 7.805 7.522 7.48
  USA 2.526 2.836 2.293 2.449 1.993 2.50
  INDIA 2.159 1.685 2.014 0.914 1.255 0.82
  CFA ZONE 0.597 0.828 0.973 0.893 0.972 1.07
  BRAZIL 1.043 0.938 0.485 0.851 0.939 0.79
  UZBEKISTAN 0.550 0.690 0.615 0.550 0.544 0.46
  AUSTRALIA 1.010 1.343 1.057 0.520 0.613 0.64

IMPORTS
 WORLD TOTAL 9.786 9.788 8.712 7.572 7.215 7.48
  CHINA 5.342 4.426 3.075 1.804 0.959 0.98
  VIETNAM 0.379 0.517 0.687 0.934 1.001 1.15
  BANGLADESH 0.680 0.631 0.967 0.964 1.108 1.22
  INDONESIA 0.540 0.686 0.651 0.728 0.640 0.65
  TURKEY 0.519 0.803 0.924 0.800 0.918 0.91

TRADE IMBALANCE 1/ -0.060 -0.274 -0.298 -0.233 -0.307 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 2/ 0.018 0.001 0.000 0.000 0.000 0.00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 15.351 18.342 20.476 22.242 19.141 17.78
  CHINA 6.181 9.607 12.109 12.917 11.272 9.58
  USA 0.729 0.903 0.651 0.980 1.049 1.28

ENDING STOCKS/MILL USE (%)
         WORLD-LESS-CHINA 3/ 65 57 52 56 48 48
         CHINA 4/ 72 116 161 173 154 133
COTLOOK A INDEX 5/ 100 88 91 71 70
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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