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 3ورقة العمل 

حة للندوة   2023الفنية الموضوعات المقتر

 توصية من األمانة العامة 

 إيكاك(  – ICAC) اللجنة االستشارية الدولية للقطن

ر رر/رنوفمب   
ينرالثان   2022رتشر

 

حةرللندوةرالفنيةرلعامرر  :ر)إيكاك(رICACلالجتماعرالعامرلـرر2023الموضوعاترالتاليةرمقبر

رإنتاجرالقطنروتصنيعه:رتحدياترالعدالةر -1  
 المرأةرف 

رمزارعرالقطنر -2  
ترقواعدراللعبةرف   االبتكاراترالتكنولوجيةرالحديثةركعواملرغبر

ر -3
 
رإلنتاجرالقطنررالتقنياترالذكيةرمناخيا

ي إنتاج القطن وتصنيعه: تحديات العدالة 
 
 المرأة ف

ر رمسؤوالترر،النساءررربفضلُيعتقدرأنرالزراعةرقدرتطورترإىلرحدركببر ررإذرهنَّ عنرالتدجير 
لنباتاترالمحاصيل.رر الدوليةر)ورالمبكرر رITCأظهرتردراسةرأجراهارمركزرالتجارةر  

النساءرف  (رأنر
رمزارعرالقطنرر  

رالغالبرف   
رمجالررجميعرأنحاءرالعالمريعملنرف   

رر،روتقديمرالطعامالقطن،ررقطفررف 
روروإدارةرالحقول.رررر،والزراعة

 
رررر،للجنةرإيكاكرروفقا ٪رمنر39.3تمتلكرالنساءرعىلرالصعيدرالعالم 

رمزارعرالقطن  
رر70٪رإىلرر60ررنسبتهنرروقدرتشكلرر،أراض   

رمزارعرالقطنرف   
٪رمنرالقوةرالعاملةرف 

ردراسةررورالبلدانرالنامية.رر رأقلرمنررأجراهاررتشبر
 
رأجورا مركزرالتجارةرالدوليةرإىلرأنرالنساءريتقاضير 

رر رالجنسير  راألجورربير   
رالعديدرمنرالبلدان.رركانترواضحةررالرجالروأنرهذهرالفوارقرف   

ثمرأنررف 
رر النساءر75حواىل  العالمرهمرمنر المالبسرعىلرمستوىر رماريتمررر،٪رمنرعمالر

 
ومعرذلكرفغالبا

ر
 
رناقصا

ً
رأماكنرعملهنروررتمثيلهنرتمثيال  

رالمناصبرالقياديةرف   
ررف   

أصبحرالعالمرلقدررمجتمعاتهن.ررف 
رر ايدرحقيقةرأنرتمكير  نرالمجتمعرفحسرررالنساءيدركربشكلرمبر 

ّ
ررر،بالريمك

 
ربلريحف

 
.رزرنموهرأيضا
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رألفريقيار2010)ررDFIDررأظهرتردراسةرأجرتهاروزارةرالتنميةرالدوليةور رالناتجرالزراع  (رأنرإجماىل 
بصورةررالمدخالترالزراعيةررنساءرعىلررصولرالحرأمكنرر٪رإذارر20يمكنرأنريزيدربنسبةرتصلرإىلرر

رور.ررلارمتساويةرمعرالرج
 
ردورا رررعىلرالرغمرمنرأنرالنساءريلعي  

 
رإنتاجرالقطنرومعالجتهررمحوريا  
رر،رف 

رف
 
رالمجاالتراالجتماعيةرواالقتصاديةروالسياسية.ررررغالبا  

رعنرمساهمتهنرف   
كمارأنرماريتمرالتغاض 

الرجالرر منر تمكينار أقلر ررالنساءر منرربكثبر تحدر هيكليةر حواجزر يواجهنر عألنهنر ىلررحصولهنر
ر  
هذهرالندوةرستقومررواألسواق.رررر،والتقنياترر،والبنيةرالتحتيةرر،والتمويلرر،والمعلوماترر،األراض 

رإنتاجرالقطن.ربمناقشةرالتقنيةر  
رالمرأةرف  روتمكير  رالجنسير   سبلرتعميمرالمساواةربير 

ي  
 
ي  تغيتر  إحداث  االبتكارات التكنولوجية الحديثة ف

 
ي مزارع القطن ف

 
 قواعد اللعبة ف

ر  
رالسنواترالقليلةرالماضيةرإىلرابتكاراترف   

جميعرالمجاالتربماررررأدترالتطوراترالعلميةرف 
رذلكرالزراعةروإنتاجرالقطن.ر  

راإلنتاجيةرالزراعيةرفف   
رمفتاحرالتقدمرف  االبتكاراترالتكنولوجيةره 

رقواعدراللعبةررورواالستدامة.رر رتعملرعىلرتغيبر  
بتكنولوجياراالتصاالت؛رلهارعالقةرراالبتكاراترالتر

المزرروب المتنقلة؛ررارتطبيقاتر ؛ررورعر التواصلراالجتماع  الواقعررورمنصاتروسائلر وحداترتدريبر
؛رر  

اض  وروراالفبر ألصحابررورالطقس؛ررتوقعاتررالتنبؤر )خاصةر الروبوتاتر عىلر القائمةر اآلالتر
ة(ررالمساحاتر بواسطةرررر،الصغبر المحاصيلر طياررومراقبةر بدونر مبيداترررر،طائراتر واستخدامر
وأنظمةردعمرالقراررإلدارةرعنربعدررعارررأجهزةراالستشوراالستشعاررعنربعدرواإلدارة؛رروراآلفات؛رر

المغذيات؛رر الكمبيوتررعنرروراآلفاتروإدارةر نتتنفيذرخدماتر االنبر التقنياتررور؛رربعدرعنرطريقر
بة؛رر البر عنر والمحليةر العالميةر المعلوماتر إىلر للوصولر اإلنتاجرورطقس؛رروالالرقميةر وسائلر

الحيوية؛رروررر،واألسواقالزراعيةرر الوراثية؛ررورالتكنولوجيار الجينومورالهندسةر بةررراتتحريرر البر ر  
ف 

ر الواسماتر ربمساعدةر مناعةر تحدثر ر  
رالمتكورالتر بانتظامر المتكتلةر التواترررراتر ةر القصبر

(CRISPR-CASرر)المحسنة؛رر المحاصيلر أصنافر أجلر والمبيداتررورمنر الحيويةر األسمدةر
واألمراض؛ررورالحيوية؛رر اآلفاتر للكشفرعنر الشيــــعر التشخيصر المغذياتررورمجموعاتر نقصر

ر
 
استخدامرركفاءةررورتقنياترالنانورلتعزيزركفاءةراستخدامراألسمدة؛ررور؛رروالمحاصيلرالمعدلةروراثيا

اآلفات؛رر مبيداتر استخدامر وكفاءةر رورالمياهر الصغبر لمياهروررر،الرير ر اآلىل  الرصفر أجهزةر تقنياتر
المهيكلةرر؛الري والمياهر رر باللبر  روررر؛التسويةر البيولوج   الكربونرورررالفحمر لعزلر معززةر ر؛تقنياتر
بةرالشيعةور ستسلطرالندوةررورالزراعةرالدقيقة؛روالتقنياترالمتجددة.رروررر؛مجموعاتراختباررالبر

قواعدرر ر يغبر ر تأثبر لهار يكونر أنر يمكنر ر  
التر التكنولوجيةر االبتكاراتر أحدثر الضوءرعىلر التقنيةر

رجميعرأنحاءرالعالم.ر  
ةرف  ةروالصغبر رالمزارعرالكببر  

 اللعبةرعىلرزراعةرالقطنرف 
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 إلنتاج القطن  التقنيات الذكية مناخيا

رالمناخرالتابعرلألممرالمتحدةر)طلبرر ربتغبر  
(رالذيرعقدررCOP26مؤتمرراألطرافرالمعت 

غالسكور ر  
ررر،اسكتلنداررر،ف  نوفمب  ر  

ر/رف   
الثان  ينر ررر،2021ررتشر

 
قدما ر  

المض  الدولر ررررمنر  
تحقيقرف 

لعامرر" االنبعاثاتر إىلرربحيثرررر"ر2030أهدافرخفضر الوصولر معر ر االنبعاثاتررصفرنةررتتماشر
.رتنبعثرمنرررر1.5لحفاظرعىلررلتحقيقروارر2050بحلولرعامرر اررالعالم  درجةرأورأقلرمنراالحبر

( الدفيئةر غازاتر القطنر إنتاجر رGHGsممارساتر
 
أساسا تتكونر ر  

التر الكربونررر(ر أكسيدر ر  
ثان  منر

(CO2ور النيبر وأكسيدر )N2O)ررنر(ر والميثانر الحراري.ررCH4(ر االحتباسر تسببر ر  
التر تنبعثررور(ر

الزراعيةغازاترر الكيماوياتر استخدامر رمنر بشكلررئيس  الوقودررر،الدفيئةر والطاقةرررر،واستهالكر
راآلالترالزراعيةروالريروالنقل.رر  

تنبعثرمنرأنظمةرإنتاجرالمحاصيلرالمختلفةررورالمستخدمةرف 
الدفيئةرمنروقدررمستوياترمختلفةرمنرغازاترالدفيئة.رر انبعاثاترغازاتر أظهرتراألبحاثرأنر

القطنربلغترر ررر2.37مزارعر
 
)ررطنا الكربونر أكسيدر ر  

ثان  ر ئ مكاف  الوبررCO2eqمنر لكلرطنرمنر (ر
رباكستانر  

ررر1.60ورررر،المنتجرف 
 
اليارررطنا رأسبر  
ررر1.47ورررر،ف 

 
رإيرانرررطنا  
ررر2.93ورررر،ف 

 
روالهندررررطنا رالصير   
ف 

رأكسيدرالكربونرلكلرطنرمنرالنسالةرررر1.7وباكستانروطاجيكستانروتركيارورر  
رثان  ئ طنرمنرمكاف 

ر رالوالياترالمتحدةراألمريكية.روبالتاىل   
راالنبعاثاترالسنويةرالعالميةرمنررر،ف  يمكنرتقديررإجماىل 

رأكسيدررر57.2مزارعرالقطنربنحور  
رثان  ئ الكربون.رأظهرترررمليونرطنرمنرغازاترالدفيئةرمنرمكاف 

انبعاثاترر تقليلر القدرةرعىلر لديهار ار مناخي  الذكيةر التقنياتر منر العديدر أنر الحديثةر الدراساتر
رإنتاجيةرالمحاصيلر رنفسرالوقترإىلرتحسير   

غازاترالدفيئةروتعزيزرعزلرالكربونربينمارتؤديرف 
رر(رCotton Leads, 2019)رريسمرريادةرالقطنيسلطرتقريررحديثرررر،المستدامة.رعىلرسبيلرالمثال

القطنررالضوء لمحصولر الحيويةر الكتلةر إمكاناتر عىلررررعىلر "القائمر عنرتكنولوجيار ر التخىل 
رأكسيدرالكربونرإلظهاررأنر"فدانحررال  

رالتقاطرثان   
رث"رف 

 
ارررا منرالقطنربدونرحرثريخزنرفعلي 

رمنرينبعثرأثناءرإنتاجرالقطنررغكررر150 رالغالفرالجويرأكبر  
رأنرمساهمةرررر،منرالكربونرف   

مماريعت 
رمعادلةرال  

رالتقنياتررالقطنرف   
كربونرسلبيةرصافية.رستناقشرالندوةرالتقنيةرأحدثرالتطوراترف 

والفحمرررر،والزراعةرالمتجددةرر،"أصنافرالقطنرالمقاومةرللمناخروالجفاف"الذكيةرللمناخرمثلرر
والبدائلرالبيولوجيةرلألسمدةررر،جرالزراعيةوسائلراإلنتاروتقنياترالنانورلكفاءةراستخدامرررر،الحيوي

روالتنوعرررر،الكيماويةراالصطناعية والسياساترررر،اآلفاترالقائمةرعىلرالحفظجةررمعالروررر،البيولوج  
رور
 
 زراعةرالكربون.رجرالمفيدةرلالنتائالحكوميةرلتعزيزرالتقنياترالذكيةرمناخيا


