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 "القطن في عصر العولمة والتقدم التكنولوجي"

 

 2102أكتوبر /تشرين األول 26

 05224الساعة 

 

في مدينة طشقند في أوزبكستان ( إيكاك)اجتمعت اللجنة االستشارية الدولية للقطن  - 1

تشرين األول وذلك لعقد اجتماعها العام السادس / أكتوبر  32 – 32في الفترة الواقعة ما بين 

شخصاً، بمن فيهم ممثلون عن  243وقد حضر االجتماع . 1121والسبعين منذ تأسيسها في عام 

 .وأربعة منظمات دولية وتسعة بلدان غير أعضاء عضواً ستة عشر بلداً 

بنسبة  7102/7102لقطن في موسم من المتوقع أن يرتفع اإلنتاج العالمي ل-  3

، وذلك بسبب االتساع في مساحة األراضي المزروعة، على حين يتوقع أن تبقى الغالل % 01

المي استهالك معامل القطن في كما أن من المتوقع أن يتجاوز اإلنتاج الع. مستقرة على حالها

كما تشير . وأن يبقى المخزون النهائي من القطن دون تغيير تقريباً  3112/3112موسم  

وإلى زيادة  3112/3112التوقعات إلى حدوث انخفاض في المخزون النهائي للصين في موسم 

 .في المخزون النهائي خارج الصين خالل نفس الموسم وبنفس الكمية تقريباً 

بينما ارتفعت أسعار  7102/7102تراجع دعم الحكومات لقطاع القطن في موسم -  2

ويشير التقرير السنوي للجنة . برامج دعم األسعار في عدد من البلدانعدد  يدنتالسوق مع 
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االستشارية الدولية للقطن حول تدابير الحكومات الداعمة لقطاع القطن أن قيمة الدعم المقدرة 

بلون دوالر بعد أن كانت قد وصلت  4.3وبلغت  3112/3112في موسم  % 21تراجعت بنسبة 

وكانت كميات المخزون الكبير المتراكم في . بليون دوالر 2.4إلى  3113/3112في موسم 

إلى  3111/3113احتياطي الصين قد انخفضت إلى النصف نتيجة لتدخل الحكومة من موسم 

 . 3114/3113موسم 

ستهالك العالمي لمعامل القطن بلغ مجمل اال 3112في عام  :استهالك القطن-  4

عن فترة الذروة في االستهالك في عام  % 1مليون طن أي أن االستهالك انخفض بنسبة  34

مقارنة مع  % 32معامل األلياف إلى العالمي لستهالك اال نموتراجعت حصة القطن .  3112

هَّت تعليمات إلى األمانة لكي تحدد وقد ُوج  .  % 22ارتفاع نسبة استهالك ألياف البوليستر إلى 

استهالك نوع البوليستر الذي يشكل منافسة مباشرة للقطن، وذلك ألن هناك العديد من 

 . استخدامات ألياف البوليستر وخيوطه التي ال تشكل منافسة مع القطن

نوعية أدى تحديد  :مناقشة اللجنة االستشارية الدولية للقطن حول استهالك القطن-  3

بعض العقبات التي حدوث ة إلى يأللياف المناسبة وارتفاع سعر التجزئة نسبياً للملبوسات القطنا

الرامية إلى زيادة الطلب على  ومن بين االستراتيجيات. على القطن  حالت دون زيادة الطلب

ديد، المنتجات القطنية الترويج لمنافع القطن باعتباره ليفة طبيعية قابلة لالستدامة وقابلة للتج

. أو عالمات من شأنها مساعدة المستهلك في معرفة نوعية المحتوى القطني/ووضع شعارات و

تخاذ تشريعات صارمة بشأن وضع العالمات الصحيحة على على االحكومات جرى حث و

ز الرقابة الجمركية لتجنب حدوث تزوير أو استيراد مواد غير يتعزعلى المنتجات النسيجية و

 . مشروعة
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قدم خبراء المنسوجات ابتكارات في استعمال القطن  :تكارات النسيجية والقطناالب-  2

وقد تم التوصل . تواكب رغبة المستهلك في الحصول على منسوجات حديثة ذات فائدة وظيفية

مع ألياف أخرى وإلى تشكيلة من المواد النسيجية الجديدة  هإلى تطبيقات جديدة للقطن بخلط

على أن االبتكار في صناعة المنسوجات مهم جداً وعلى أن للقطن  ووافقت الحكومات. األخرى

 .مستقبل جيد في هذا المضمار 

من اللجنة االستشارية الدولية للقطن  3112أشار الباحث لعام  :التكنولوجيا الحيوية-  2

يشكل طريقة أسرع وأكثر دقة لنقل الخصائص المرغوبة إلى ( GM)أن التعديل الوراثي إلى 

؛ ال بل أنه بدالً  والتعديل الوراثي ليس بديالً عن الزراعة التقليدية.  لمحاصيل التجاريةمختلف ا

،  ومع ذلك . الةية فعثل إلى حلول وراومن ذلك يُستخدم مع الزراعة التقليدية للتسريع في الوص

المعدل أعرب بعض األعضاء في اللجنة االستشارية الدولية للقطن عن قلقهم حيال إنتاج القطن 

من إنتاج القطن في العالم  % 21كما لوحظ أيضاً بأن .  وراثياً، وبالتالي لم يوافقوا على زرعه

 .حالياً يعتمد على تكنولوجيا التعديل الوراثي

ر  :نقل التكنولوجيا  - 2  وطيدة بين البرازيل ومجموعةعالقة بوجود االجتماع العام أُخط 

مشروع ناجح يشجع على تطبيق محاصيل التغطية  توغو في التوصل إلى+ الدول األربع 

كما استمع .  (IPM)مكافحة متكاملة لآلفات تقوم بباستخدام أنظمة ال تقوم على الحرث و

االجتماع العام إلى الخطوات المتواصلة في ميدان الثورة الرقمية والتي أحدثت تحوالت جذرية 

أفضل ووصف ممثل عن مبادرة . اميةفي مجال اإلرشاد الزراعي في العديد من البلدان الن

 % 13 ما نسبتهالعملية التي يستخدمها المزارعون العتماد تكنولوجيات أفضل في( BCI)لقطن ل

 .لقطنل من انتاج القطن الذي تطبق فيه مبادرة أفضل
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موضوع مقاومة اآلفات لقطن حول  3112قررت اللجنة أن تعقد الندوة التقنية لعام -  1

بلداً، كما  13زرع قطن التكنولوجيا الحيوية في تم ي: الحيوية ولمبيدات الحشراتالتكنولوجيا 

وخالل السنوات السبع األخيرة وصلت .  من المساحة العالمية المزروعة بالقطن % 23يغطي 

تقارير من عدد من البلدان الرئيسية المنتجة للقطن في العالم تفيد بمقاومة دودة لوزة القطن لقطن 

الضارة لمبيدات هذه األعشاب،  بمقاومة األعشابجيا الحيوية ولمبيدات الحشرات والتكنولو

ومن شأن السالالت المقاومة من دودة لوزة القطن . وبمقاومة الذباب األبيض لمبيدات الحشرات

والذباب األبيض واألعشاب الضارة أن تتسبب في إحداث أضرار في إنتاج القطن إن لم يتم 

وهناك ثمة حاجة لتوضيح األسباب المؤدية إلى هذه المقاومة في . لمناسبمعالجتها بالشكل ا

بعض البلدان مقارنة مع بلدان أخرى ولوضع استراتيجيات لمكافحة المشاكل الجديدة الناجمة 

 .عن الحشرات واألعشاب الضارة المقاومة

لتلوث استمع االجتماع العام إلى تقارير حول العمل الجاري إلزالة ا :التلوث-  11

مة، وتحديداً فيما يتعلق بجميع أنواع البالستيك، قوال ضاء عليه في القطن الموجود في باالت مرزَّ

ال سيما أن الدراسات الراهنة أثبتت حدوث زيادة في التلوث في بعض البلدان خالل السنوات 

ة يجري وهناك تكنولوجيا جديد.  ويمتد العمل إلى الحقول وإلى المحالج.  القليلة الماضية

 .وإزالته  التعرف على البالستيك في هذه األماكنعن طريق تجريبها لمكافحة هذه المشكلة 

بتوسيع مرجعية ( PSAP)أوصى الفريق االستشاري المعني بالقطاع الخاص -  11

بحيث تتضمن موضوعات بيئية  الدراسات التي تقوم بها األمانة حالياً حول سوق البوليستر

ويعترف الفريق بوجوب . ذات صلة بالتلوث وبتقييم دورة حياة البوليستر وعمليات التصنيع

تعايش القطن مع البوليستر، ولكن من الواجب في نفس الوقت إطالع المستهلكين تماماً على 

 .الحقائق وراء األلياف المتنافسة وخصائصها الجوهرية
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االستشاري المعني بالقطاع الخاص اللجنة أن المجموعة االستشارية أخبر الفريق -  13

بمقتضى اتفاقية األمم المتحدة الدولية تم إنشاؤها قد  (AG)لصناعة الصحة النباتية االلكترونية 

لتقديم ( FAO)تحت إشراف منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( IPPC)لحماية النباتات 

وسيتكون هذا . لكتروني للتحقق من الصحة النباتيةإونشر نظام  النصح واإلرشاد حول وضع

النظام من محور عالمي ونظام وطني عام لتسهيل التبادل الدولي للمعلومات اإللكترونية حول 

وهناك عشرة أعضاء في هذه المجموعة، وقد اختيرت اللجنة االستشارية الدولية . صحة النباتات

 .لعالميةصناعة القطن اعن للقطن كممثلة 

تحديد األولويات في عمل فريق الخبراء المعني باألداء االجتماعي والبيئي -  12

نه سيعمل خالل السنتين القادمتين أأعلن هذا الفريق  (:SEED)واالقتصادي إلنتاج القطن 

تجميع ممارسات اإلدارة والمعلومات المتصلة ( 1: )بشأن مجاالت األولوية الثالث التالية 

مواصلة التجارب وتنظيم األطر اإلرشادية ( 3)قطن من أجل تحسين صحة التربة؛ بزارعي ال

الدروس "بما فيها ذلك االنتهاء من التقرير حول )لقياس االستدامة في نظم زراعة القطن، 

وتقديمه للدول األعضاء للتعليق عليه، والخاص باالختبارات التجريبية التي تمت " المستفادة

ؤدي وسي. وضع طرق بديلة لإلبالغ عن استدامة إنتاج القطن( 2)رشادي؛ باستخدام اإلطار اإل

 .قرار واالعتراف بييجابيات هذا العملإلى اإلذلك 

االعتراف بالحاجة  قد جرىو. آخذة في التطور اللجنة االستشارية الدولية للقطن-  14

إلى تحقيق اتصاالت أفضل للوصول إلى عدد أكبر من الجمهور عن طريق استخدام وسائل 

ووافق االجتماع العام على أن تكون اللجنة  .التواصل االجتماعي والمواقع الشبكية المحسنة

موضوعات حول معاً للمعلومات االقتصادية والتقنية  بمثابة مستودعاالستشارية الدولية للقطن 

 . اإلنتاج واالستهالك واالستدامة
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. رحبت اللجنة ببنغالديش وباالتحاد األوروبي كآخر عضوين جديدين :العضوية-  13

أهمية اللجنة االستشارية مؤشراً إيجابياً حول بنغالديش واالتحاد األوروبي عضوية  تعتبرو

 . صناعة القطن العالميةفي مجال الدولية للقطن 

كينا فاسو رقبلت اللجنة الدعوة الموجهة من حكومة بو : ات العامة القادمةاالجتماع-  12

كانون / الستضافة االجتماع العام السابع والسبعين في مدينة أبيدجان في بداية شهر ديسمبر 

 . 3112األول 

ويتمتع السيد   . رحبت اللجنة بالسيد كاي هيوز كأمين تنفيذي سابع في تاريخ اللجنة-  12

وأعربت اللجنة عن حماسها الكبير . هيوز بخبرة إدارية واسعة وبمعرفة طويلة بصناعة القطن

 .آفاق عصر جديد في قيادة اللجنةفتح حيال 

يشكر االجتماع العام اللجنة الدائمة واألمانة على الدعم وعلى العمل الدؤوب ويتطلع -  12

 . األمانة والوكاالت المنسقةإلى مواصلة تبادل المعلومات بين 

شكرت اللجنة أوزبكستان حكومة وشعباً وكذلك اللجنة  :االمتنان للبلد المضيف-  11

وأثنى أعضاء الوفود على .  التنظيمية على استضافة االجتماع العام السادس والسبعين للجنة

ة االستقبال التي فاعلية البلد المضيف في تيسير أعمال االجتماع العام وعلى الحفاوة وحرار

 . أحيط بها المندوبون من قبل الشعب في أوزبكستان

 .رفعت الجلسة الساعة الرابعة وثمان وثالثين دقيقة عصراً  

 



ICAC

Seasons begin on August 1
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Est. Est. Est. Est. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 15.708 19.428 21.317 22.955 20.245 18.55
  CHINA 6.696 10.811 13.280 14.118 12.650 10.63
  USA 0.729 0.827 0.512 0.795 0.827 0.61

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 27.079 26.225 26.269 21.484 23.048 25.57
  INDIA 6.290 6.766 6.562 5.746 5.775 6.03
  CHINA 7.600 7.000 6.600 5.200 4.900 5.25
  USA 3.770 2.811 3.553 2.806 3.738 4.59
  PAKISTAN 2.002 2.076 2.305 1.537 1.663 2.14
  BRAZIL 1.310 1.734 1.563 1.289 1.530 1.57
  UZBEKISTAN 1.000 0.910 0.885 0.832 0.789 0.80
  OTHERS 5.107 4.928 4.801 4.074 4.653 5.18

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 23.450 24.101 24.587 24.180 24.561 25.22
  CHINA 7.900 7.600 7.550 7.600 8.000 8.12
  INDIA 4.762 5.087 5.377 5.296 5.148 5.30
  PAKISTAN 2.216 2.470 2.467 2.147 2.147 2.23
  EUROPE & TURKEY 1.560 1.611 1.692 1.687 1.612 1.63
  VIETNAM 1.045 1.129 1.197 1.316 1.409 1.44
  BANGLADESH 0.492 0.673 0.875 1.007 1.168 1.31
  USA 0.762 0.773 0.778 0.751 0.751 0.73
  BRAZIL 0.910 0.862 0.797 0.701 0.729 0.76
  OTHERS 3.802 3.896 3.854 3.675 3.598 3.70

EXPORTS
 WORLD TOTAL 10.048 9.029 7.786 7.552 8.147 7.93
  USA 2.836 2.293 2.449 1.993 3.168 3.14
  INDIA 1.690 2.015 0.914 1.258 1.103 0.84
  CFA ZONE 0.821 0.973 0.966 0.963 0.972 1.00
  BRAZIL 0.938 0.485 0.851 0.939 0.607 0.68
  UZBEKISTAN 0.690 0.615 0.550 0.500 0.337 0.37
  AUSTRALIA 1.343 1.058 0.527 0.616 0.809 0.75

IMPORTS
 WORLD TOTAL 10.213 8.858 7.789 7.571 8.001 7.93
  CHINA 1.055 1.112 1.183 1.378 1.412 1.44
  VIETNAM 0.517 0.687 0.934 1.001 1.207 1.34
  BANGLADESH 4.426 3.075 1.804 0.959 1.096 1.32
  INDONESIA 0.803 0.924 0.800 0.918 0.801 0.72
  TURKEY 0.686 0.651 0.728 0.640 0.746 0.76

TRADE IMBALANCE 1/ 0.166 -0.171 0.003 0.020 -0.146 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 2/ -0.075 -0.063 -0.047 -0.034 -0.039 0.00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 19.428 21.317 22.955 20.245 18.547 18.89
  CHINA 10.811 13.280 14.118 12.650 10.632 9.07
  USA 0.827 0.512 0.795 0.827 0.610 1.34

ENDING STOCKS/MILL USE (%)
         WORLD-LESS-CHINA 3/ 55 49 52 46 48 57
         CHINA 4/ 137 175 187 166 133 112
COTLOOK A INDEX 5/ 88 91 71 70 83
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.

SUPPLY AND DISTRIBUTION OF COTTON
October 27, 2017

5/ U.S. cents per pound. 


