
 

 
 

 

 (ICAC)إياكك/العام الثمانين للجنة االستشارية الدولية للقطن  بيان االجتماع 
 

 "من خالل االبتكارات والعمل القيادي دفع عجلة االستدامة"
 

 

ة)إيكاك( اللجنة االستشارية الدولية للقطن عقدت  -1 ي الفتر
 
ن     ف ي  / نوفمت    29الواقعة ما بي 

ين الثانن تشر

األول  ب  نوفم  1 و إنشاء  /كانون  منذ  ن  الثماني  العام  عاماجتماعها  ي 
ف   هذا    وكان.  1939   اللجنة 

هو  ُيعقداالجتماع   االجتماع  الذي  ي 
    الثان 

 
اضيا فيه  افبر شارك  وقد   ،384    

 
بمن  شخصا ن  مسجلي 

ن عن فيهم   من البلدان غب  األعضاء.  14منظمات دولية و    6حكومة من األعضاء و   20ممثلي 
 
 بلدا

ز عىل االستدامة تقارير األمانة العامة للجنة االستشارية الدولي للقطن )إيكاك( مع    تركي 

ع أن تبقر أسعار القطن العالمية دون أسعار    2023/ 2022لموسم القطن  بالنسبة   :السوقآفاق   -2
ّ
وق
َ
ُيت

ن المحيطة بظروف    لحالة عدم اليقي 
 
من المحتمل  االقتصاد الكلي العالمية  الموسم السابق. ونظرا

ة المتبقية من موسم   ي تذبذب األسعار طيلة الفبر
. وقد بلغ اإلنتاج  2023/ 2022أن يستمر االرتفاع فن

ي موسم
ي الوقت الحالي   2023/ 2022  فن

مليون طن وتحقق ذلك عل الرغم من المحصول    25.03فن

ي كل من باكستان والواليات المتحدة األمريكية. وكان االستهالك أدنن من الموسم السابق،  
ي فن
الكارن 

    24.91ويتوقع أن يبلغ  
 
االستهالك، ويبدو أن هناك عرض كاف  مليون طن. ويتجاوز اإلنتاج حاليا

ي 
 بالطلب المقدر. يقن

لـ    ة القطن العالمية: تجار  -3 يتوقع أن تبقر الواليات المتحدة األمريكية    2023/ 2022بالنسبة  بينما 

 
ّ
إل  ، الرئيسي ر 

ِّ
بنسبة    المصد إل    %32أن صادراتها ستنخفض  وقد تفقد    2.2لتصل  مليون طن، 

الصادرات    %10إل  يصل   ما ي 
فن  
 
انخفاضا البلدان  بعض  وتسجل  العالمية.  السوق  ي 

فن من حصتها 

ي اإلنتاج الناجم عن سوء األحوال الجوية.  
ي طليعة  بسبب االنخفاض المتوقع فن

ن فن وستكون الصي 

بنسبة    
 
انخفاضا الموسم  هذا  ي 

فن ن  الصي  تشهد  أن  يتوقع  ذلك  ومع  للقطن،  المستوردة  البلدان 

وذلك  % 2.59 ن  بس،  الصي  المتحدة عل  الواليات  تفرضها  ي 
التر والجزاءات  االقتصادي  المناخ  بب 

يونيو/حزيران   شهر  ي 
فن التنفيذ  ن  حب  دخلت  ي 

بزيادة  2022والتر باكستان  تقوم  وقد  هذا  .  وارداتها 

األمطار. وهناك  هائلة من  فيها بشدة بسبب سقوط كميات  القطن  ر موسم  نتيجة لتضن الموسم 

ات  تؤثر    متغب  قد  حدأخرى  ضمنها  من  القطن،  تجارة  موسم  و عل  ي 
فن اإلنتاج  ي 

فن نقص  ث 
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المستمرة2023/ 2022 والجائحة  القطن  بسلسلة توريد  وانخفاض مستويات    ،، ومسائل متعلقة 

ي السياسات.  ،االستهالك
ن
ة ف ات كبب   وحدوث تغيب 

المنسوجات:   -4 اتيجية  االستشارية  اسير اللجنة  داخل  رئيسي  ن  تركب  مجال  اآلن  المنسوجات  غدت 

ألعضائها سوف تسىع إل إدماج مختلف قطاعات  الدولية للقطن. ولكي توفر اللجنة قيمة ومنفعة  

توريد القطن وذلك عن طريق وضع بوابة لبيانات المنسوجات. وسوف تقوم هذه البوابة بتوفب   

م البلدان  األعضاء. المعلومات عن صناعات  البلدان  ي 
ن
ف المنسوجات  كات  المنسوجات وعن شر ن 

  توتتضمن هذه المبادرة معلومات تتعدى إنتاج واستهالك وبرة القطن. وت
 
اتيجية أيضا وافق االسبر

بما فيها اآلليات واأل  غ والتصنيع الكيماوي وقطاع الخدمات. ويجري  ا صبمع الصناعات المشاركة 

ي ذلك  سوجات  للمن   التخطيط إلحداث شبكة أبحاث 
لألوساط األكاديمية وقطاع المنسوجات بما فن

 الصناعات المتحالفة. 

ي تؤثر عىل صناعة القطن:  -5
ي اإلنتاج والتجارة التر

ز
قدرت المساعدة لقطاع القطن   اإلعانات المالية ف

ي موسم  
ي موسم   %57بليون دوالر، أي أنها انخفضت بنسبة    5.3بـ    2022/ 2021فن

عما كانت عليه فن

المساعدة    2021/ 2020 ي موسم    8.3عندما كانت 
وصل متوسط    2022/ 2021بلون دوالر. وفن

ي موسم    9المساعدة  
 عما كان عليه فن

 
  2021/ 2020سنتات للرطل الواحد، وبذا سجلت انخفاضا

المساعدة   إذ للرطل  22.5بلغت   
 
تقرير   . سنتا تسعة    وتضمن  من  معلومات  الحكومية  المساعدة 

 بلدان. 

كانت الدكتورة جودي شيفلر باحثة العام لعام    االستشارية الدولية للقطن للعام: باحث اللجنة   -6

ي وزارة الزراعة  2022
ي وحدة أبحاث علم وراثة المحاصيل فن

ي علم الوراثة فن
، وهي باحثة متخصصة فن

 مدرسة مساعدة 
 
ي الواليات المتحدة األمريكية. األمريكية، وهي أيضا

ي فن ي جامعة والية ميسيسيت 
 فن

ي وضعتموها للقطن والمنسوجات ،  
 التر
ً
ما هي سياسات/مبادرات االستدامة الذكية مناخيا

ين؟   عىل سبيل المثال، كرد عىل مؤتمر األطراف السادس والعشر

ي  شكل   -7
ين الثانن /تشر ي شهر نوفمب 

ي غالسكو فن
ين الذي عقد فن ،  2021مؤتمر األطراف السادس والعشر

 قادة من جم
 
، إذ جمع معا

 
 هاما

 
عالمية واستعراضها واالتفاق عليها يع البلدان لمناقشة إجراءات  حدثا

ي اللجنة االستشارية الدولية للقطن باالستجابة  
بغية حل أزمة المناخ. وتقوم الحكومات األعضاء فن

وعات تؤدي إل بناء قدرة المزارع عل  لهذه النتائ ي مشر
ي ذلك االستثمار فن

ج بمختلف الطرق، بما فن

ن ش وتحسي  األصناف،  الصمود،  تقييم  وإعادة   ، الزراعي اإلنتاج  لمستلزمات  العالمية  السوق  فافية 
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الحراري غازات االحتباس  انبعاثات  لمعالجة  ومبادرات  اإلنتاج،  والمياه    وممارسات  بة  البر وخسارة 

ي أنظمة وسائل اإلنتاج المحسنة، وتنفيذ مجموعة متنوعة من برامج  
ن
واستخدام الطاقة، واالستثمار ف

 نبعاثات. خفض اال 

ي صناعة قطن مستدامة؟  كيف
ز
 يمكن للزراعة المتجددة اإلسهام ف

اء   -8 مستوى التقنيات المحسنة إلنتاج القطن  أن تدابب  السياسة الالزمة يجب أن  ترفع  أوضح الخب 

بة من خالل استعادة محتوى   . إن استعادة صحة البر ن وان تكون مؤيدة للطبيعة ومنارصة للمزارعي 

بة واإلقالل من مخاطر انعدام الهواء   ن بنية البر بة من الكربون العضوي يمكنه أن يؤدي إل تحسي  البر

ن ) ي anaerobiosisأو األكسجي 
ي أن   حرجة من نمو القطن. المراحلة ال ( فن

ي سياق تغب  المناخ ينبىعن
وفن

النبتة  ن  تحسي  ورة  ورصن القطن  من  مزيد  إنتاج  إل  الحاجة  ن  بي  التوفيق  عل  اتيجية  االسبر   تقوم 

ي من خالل زيادة  
بة المتدهورة عن طريق إعادة كربنة المحيط الحيوي األرضن واستعادة صحة البر

ي منطقة الجذ
بة من الكربون فن ن المخزون البر ي عل  ر. ومع ذلك يجب تحفب 

ن ومديري األراضن مزارعي 

لصالح   بمدفوعات  القيام  طريق  عن  وحافظة  فيها  قعالة  قطن  أنظمة  النظام اعتماد  خدمات 

 . ي  اإليكولوج 

ي المناطق االستوائية من المهم  -9
بة والتدوير وكفاءة  فن ي البر

تناوب المحاصيل لزيادة مخزون الكربون فن

ي  
ب الرملية. وزيادة الغالل  استخدام المغذيات التر ي البر

يمكن أن تحسن إنتاج المحاصيل وخاصة فن

ن جودة   يمكن أن تكون أفضل طريقة لزيادة استدامة  القطن مع مرور الوقت، ألن هذا يتطلب تحسي 

الذي   بة  الوحيد ال  يعتب  البر والتحدي  العتماد    سبيل  المحاصيل.  تناوب  مثل  الحفظ  ممارسات 

 . الرئيسي أمام الزراعة المتجددة هو تجديد أنسب أنظمة للغطاء الزراعي 

تحديد   -10 )جرى  المتجددة  المهم  (RAالزراعة  المشغل  باعتبارها  النسيج  كات  شر قبل  من   
 
مؤخرا

من   مجموعة  وبمقارنة   . ن حول    13للمستهلكي  نجد  بيان  النسيج،  كات  شر من  المتجددة  الزراعة 

بة. وهذان العامالن : المناخ وصحة البر ن كي  ن مشبر بة يمكنها   شاغلي  ابطان فيما بينهما ألن صحة البر مبر

وجود توافق عل مبادئ الزراعة  أن تحبس الكربون وتزيد من المرونة والمنعة. وعل الرغم من عدم  

اف بق يمتها يمكن مع ذلك تشجيعها من خالل دعم بروتوكوالت إنتاج  المتجددة أو تعاريفها أو االعبر

الزراعة   بشأن  المنسوجات  مستهلكي  لدى  المخاوف  شأن  ومن  بة.  البر صحة  تشمل  ي 
التر القطن 

المتجددة وتغب  المناخ والمواد البالستيكية الدقيقة أن توفر فرصة غب  مسبوقة للقطن لتأكيد دوره  

ي حماية البيئةال و أ)سواء خالل مراحل اإلنتاج 
 . معالجة( فن



 
 
 
 

-4- 

T: +1 (202) 463 6660        |        E: secretariat@icac.org        |         www.icac.org 

1629 K Street NW, Suite 702, 
Washington, DC 20006, USA 

 
 

 

 عىل استهالك األلياف الطبيعية 
ً
ي يمكن أن تؤثر سلبا

 السياسات التنظيمية للحكومات التر

ي  PSACان األربــع الدائمة للمجلس االستشاري للقطاع الخاص )حثت جميع اللج -11 ( االتحاد األورون 

ي وضع  
ن
ي والحكومة األلمانية ف ي اعتمدتها مفوضية االتحاد األورون 

ي العملية التر
ن
عل إعادة النظر ف

 أن البيان الختامي للمجلس الذي لم تتم    . ات يالساس
ن  بالتعليقات وبي 

 
ي علما وأحاط االتحاد األورون 

ي حتر اآلن سيحال إل الجهات   .  مناقشته مع االتحاد األورون  ي ي مفوضية االتحاد األورون 
ن
المختصة ف

،    وفضال عن ي سياساته موضع التنفيذ فمن  فبمجرد أن  تأثب  العملية المباشر يضع االتحاد األورون 

ي ذلك دول أخرى. والعديد من أعضاء المجلس االستشاري )
لم يكونوا    (PSACالمرجح أن تتبعه فن

المحتمل  السلبية  اته  وتأثب  يــــع  التشر بهذا  دراية  للمنتج  عل  البيئية  البصمة  نظام  أن  لوحظ  وقد  ة. 

(PEF  ذات التأثب   فئات  وأن  البيئة،  الدقيقة عل  باللدائن  التلوث  لتأثب    
ً
عادال تقييما  يتضمن  ال   )

ي عرض بيانات  الصلة، مثل االستخدام ونهاية صالحية االستخدام 
ن االعتبار فن ، لم يتم أخذها بعي 

ي دورة الحياة الكاملة  (HIGE MSIمؤشر هيغ الستدامة البيانات )
. وأوض المجلس بأن يتم النظر فن

ي لألليافللمنتج لتأكيد  
للتحلل الحيوي مثل األلياف    ة والمواد الخام المتجددة والقابل  . األداء البيت 

المنتجات   الطبيعية دائرية من  أكب   أن   تكون  الوقود األحفوري ألنها يمكن  المصنوعة من مصادر 

ي جميع التقييمات. وباإلضافة إل ذلك، سيظهر  تتحلل بمرور ال
وقت بشكل طبيىعي ويجب تضمينها فن

ي 
ي تحليل حقيقر

أنه  فن ي األلياف عل 
الكربون الحيوي الذي يتم التقاطه فن  من المهد إل البوابة أن 

 فيما يتعلق بإمكانية التتبع بأن أي قواعد تتعل 
 
. وأوض أيضا

 
، مما يجعل الكربون سالبا ي ق  انبعاث سلت 

 عل األلياف االصطناعية. وعالوة عل ذلك، من المهم عند التفكب     بالقطن يجب أن
 
ق أيضا طبَّ

ُ
ت

ي التأثب  االجتماعي واالقتصادي للقطاع الذي يدعم سبل العيش  
بالقطن عل وجه الخصوص النظر فن

ي جميع أنحاء العالم. ولكونه مصدر الدخل الوحيد للعديد من  
ن وعمال النسيج فن ن المزارعي  لماليي 

المنطوين  فهو  لذا    األش  المصلحة  ن وأصحاب  المزارعي  ي زيادة دخل صغار 
فن  
 
 حيويا

 
يشكل مصدرا

ي تعتمد عل القطن كأحد  
 التر
 
تحته. وقد تم حث الحكومات عل دعم اقتصادات الدول األقل نموا

 .
ً
 السلع األكب  تداوال

ي األزياء والمنسوجات 
ز
 إعادة التفكي  ف

ي تحقيق أهداف  تحفز سلسلة قيمة أعمال المنسوجات   -12
 فن
 
عملية التصنيع، ويمكن أن تساهم أيضا

التنمية المستدامة لألمم المتحدة. ولقيت الجلسة األول المخصصة للمنسوجات استجابة ساحقة  

مختلفة.  مواضيع  غطوا  مختلفة  بلدان  من  ن  متحدثي  سبعة  هناك    من  سيكون  المقبل  العام  ي 
وفن
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ح موضوعات  تشمل  المنسوجات  جلسات  من  واألصباغ،  العديد  المنسوجات،  تكنولوجيا  ول 

 االقتصاد، واالستدامة، والعملية الدائرية، والتتبع، واالمتثال، واألزياء. علم والكيماويات، و 

 : سلسلة توريد المنسوجات العالمية المتطورةمقىه العالمي ال

والحاجة إل إضافة التعقيد   لها. ميعتب  القطن أكب  سلعة زراعية معقدة من حيث سلسلة مراحل ع -13

مطلوبة    -إليها   جديدة  وعمليات  تكنولوجيات  شكل  ي 
ن
يتعلق  ف فيما  وخاصة  تعقيدها  من  تزيد 

 
 
سلبا ستؤثر  االستدامة  ة    بمبادرات  الصغب  كات  والشر والمتوسطة  ة  الصغب  المؤسسات  عل 

 الفتقارها إل الموارد الواسعة. وإذا كانت تقنيات مثل تق
 
نية إمكانية التتبع باهظة  والمتوسطة، نظرا

أو من  تنفيذها،    الثمن  أول من  لذا  الصعب  والمتوسطة  ة  الصغب  كات  الشر  عنها. يتخل سستكون 

كات تحاول ألمشكلة أكب   تشكل  ( التمويه األخضن  Greenwashingدت عملية )غو  ن بعض الشر

أنها أفضل   ي تصوير عملياتها عل 
وأكب  صداقة للبيئة مما هي عليه. وهناك مشكلة أخرى تتمثل فن

ي التدقيق الذي ال يؤدي فقط عن طريق المتطلبات اإلضافية إل إبطاء سلسلة التوريد،  
اإلجهاد فن

ة عل نحو أكب  م كات المتوسطة والصغب  ما سيؤثر عل منافسيها األكب  ولكنه سيؤثر كذلك عل الشر

. وتتمثل إحدى
ً
ي مواءمة وتبسيط المتطلبات من المؤسسات    واألكب  تمويال

طرق التغلب عل ذلك فن

ن عل أصحاب المصلحة فقط   ن  معملية تدقيق واحدة، كما هو موضح    إجراءالمختلفة بحيث يتعي 

ازيلية للمنتجاتخالل   . (BCIدرة أفضل للقطن )( مع مباABRAPAالمزراعية ) الرابطة الب 

 اللجنة التوجيهية 

اح الداعي إل تشكيل مجلس دولي لبحوث المنسوجات،   -14  باالقبر
 
حتأحاطت اللجنة علما أن   واقبر

اح، وأن تستخدم قوة اللجنة االستشارية باعتبارها هيئة حكومية  بإعادة األمانة تقوم  ي االقبر
النظر فن

المنسوجات   شبكات  لربط  للجنة  دولية  األساسية  الهياكل  من  تستفيد  وان  وأنشطتها  الموجودة 

 من إنشاء منظمة جديدة ومعقدة. 
ً
 االستشارية وأنشطتها بدال

 2024موضوع الندوة التقنية لعام 

ن "االبتكارات  حول موضوع هو    2023قررت اللجنة عقد ندوة تقنية لعام   -15 حي  ن مقبر مزيــــج من عنواني 

 إلنتاج  التكنولوجية الحديثية  
 
ي مزارع القطن" و "التكنولوجيا الذكية مناخيا

ة للقواعد فن باعتبارها مغب 

ي موعد الحق.  القطن". وستتم الموافقة
 عل التسمية النهائية فن
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 االجتماع العام القادم

ي عام  -16
ن
. 2023سيعقد االجتماع القادم ف

 
 . وسيكون االجتماع حضوريا

 

 


