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 نیعبسلاو ةعباسلا ةیمومعلا ةسلجلل  يماتخلا نایبلا
 "ةمادتسم و ةیكذ لولح :نطقلا تایدحت "

 

 يناـثلا نیب ةرتـفلا يف راوفـید توكلا  يف ناجدیـبأ ةنیدـم يف  (ICAC) نطقلل ةیلودلا ةیراشتسالا ةنجللا تعمتجا .1
 ماع يف ةنجللا ءاشنإ ذنم نیعبسلا و ةعباسلا ةیمومعلا اھتسلج يف 2018 لوألا نوناك /ربمسید رھش نم سداسلا و

 ةموكح 15 و ةیلود تامظنم 6 و ، وضع ةلود 22 نع نولثمم مھنیب نم اًصخش 385 عامتجالا رضح دق و  .1939
 .ءاضعأ تسیل

 نویلم 26.12 يلاوح ىلإ  2019 /2018 مسوم يف يملاعلا نطقلا جاتنإ لصی نأ ةماعلا ةنامألا عقوتت  :جاـتـنإلا .2
 رفاوت و ،ةعارزـلا ةحاسم صلـقت بـبسب كلذ و قباسلا مسوـملا يف نـط نویـلم 26.75 نم اضاـفـخنا لثـمی امب ،نط
 يف عقوتملا نم نكل و ، ةرتفلا هذھ لالخ كالھتسالا ومن أطابت دق و اذھ  .جاتنإلل ةدودحملا تانیسحتلا و ، هایـملا
 ضفخـنت نأ عقوتملا نم و  .جاـتنإلا نط نویـلم 26.8  وحن ىلإ لصو يذلا هاوـتسم زواجتی نأ يلاحلا تـقولا
  .مسوـملا رادم ىلع نطـقلا راعسأ يف ةفیفط ةدایز وأ عقوـتم رارقـتسا ىلإ يدؤـیس امم ،امومع ةـیملاعلا تانوزخملا
 نكامأ يف نوزخملا تایوتسم عفترت نأ عقوتملا نمف ، نیصلا يف نوزخملا تایوتسم ضافخنا نـم مـغرلا ىلع و
 مسوملا ةیاھن يف نط نویلم 18.8 يلاوح لباقم نط نویلم 18.2 وحن غلبی اعومجم لثمی امب ، ملاعلا نم ىرخأ
 .قباسلا

 يلاوح ىلإ لصیل دادزی فوس فایلألا ةفاك ىلع بلطلا نأ ىلإ ةماعلا ةنامألا تاعقوت ریشت  :يلبقتسملا بلطلا .3
 2017 يماع نیب يفاضإلا بلطلا نم نط نویـلم 25.5 يلاوـح كلذ ينـعی و ، 2025 ماع لولحب نـط نوـیلم 121
 نم درفلا بیصن طسوتم ةدایزب ھنأ ةماعلا ةنامألا ترّدق و  .نطقلا عاطقل ةمھم ةصرف كلذ لثمی و ، 2025 و
 ىلع ةرداق نطقلا ةعانص حبصت ، )2007 ماع يف دوصرملا ىوتسملا( تامارغولیك 4 ىلإ ملاعلا يف نطقلا كالھتسا
 بونج ایقیرفأ و دنھلا يف نطقلا لالغ ىوتسم ناك اذإ و .فایلألا ىلع عقوتملا يفاضإلا بلطلا نم % 28 ةیبلت
 .نط نویلم 5.3 يلاوحب نطقلا جاتنإ ذئدنع دادزی فوسف ، يملاعلا طسوتملا ىوتسم سفنب ایلاع ىربكلا ءارحصلا

 راعسأ نأ نم مغرلا ىلع ھنأ ةماعلا ةنامألا تغلبأ  :2018 /2017 ةرتفلا يف نطقلا عاطقل ةموكحلا معد ةدایز .4
 ةنجلل يونسلا ریرقتلا نإف ، نادلبلا نم ددع يف معدلا راعسأل ىندألا دحلا قالطإ متی مل ھنأو تعفترا قوسلا
 ةیامحلا لمشی امب ، معدلل ةیریدقتلا ةمیقلا  نأ نیبی نطقلل ةیموكحلا ریبادتلا نأشب )ICAC( نطقلل ةیلودلا ةیراشتسالا
 5.9 ىلإ لصتل 2018 /2017 يف % 33 ةبسنب تعفترا دق لیصاحملا نیمأتل ةنوعملا و ،رشابملا معدلا و ،ةیدودحلا
 ةدایز ىلإ يساسأ لكشب كلذ عجری و 2017 /2016 يف يكیرمأ رالود رایلم 4.4 غلبمب ةنراقم يكیرمأ رالود رایلم
 .جاتنإلا

 ىلإ (IPCC) خانملا ریغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قیرفلا تاعقوت تراشأ  :نطقلا ىلع خانملا ریغت راثآ ةحفاكم .5
 ةیملاعلا نطقلا ةحاسم نم % 56 يلاوح دمتعت  .ةیعارزلا ةیجاتنإلا يف ةریبك ةراسخ ىلإ يدؤی فوس خانملا ریغت نأ
 تاجوم ىلإ خانملا ریغت يدؤی دق و  .لیصاحملا يف ریبك ضافخنا ىلإ يئاملا داھجإلا يدؤی نأ نكمی و ،راطمألا ىلع
 يف فعضلا و ،ضفخنملا نزولا تاذ تازوللا كلذك و ، ةیرشحلا تافآلا لكاشم زیزعت رطاخم نم ةدایزلا و ، ةرارح
 ةدایز نأ ةنجللا غالبإ مت دق و  .فایلألا ةدوج يف روھدتو لوصحملا يف رئاسخ ىلإ يدؤی امم ،ةزوللاب ظافتحالا
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ت اللجنة الحكومات على ـّ حثقد  و ھذا .لى زیادة الغالمستویات ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي قد یؤدي إل
كفاءة عالیة في استخدام المغذیات  و، بكفاءة عالیة في استخدام المیاه تتسم و لمناختتكیف مع اأصناف  تطویرتشجیع 

، قلتغدّ او  ،الحرارة درجات التغیرات في و و تحملھ، بھ التكیف مع الجفاف الذي ال یمكن التنبؤ القدرة على إلى جانب
 األمراض. و زیادة آفات الحشرات و

یعتبر القطن محصوالً كثیف العمالة في    الروبوتات للمزارع صغیرة الحجم: و ،المیكنة ، الطائرات بدون طیار .6
ي یتم فیھا ارتفاع األجور في الدول الت و العاملة في الید نقصال ینتج عنقد و  نمواً.  األقل البلدان و البلدان النامیة 

حتى بالنسبة للمزارع و  تأخیر الحصاد ، مما یؤدي إلى تدھور الجودة. یدویا في الوقت الحاضر القطن  جني
الیدوي في بعض البلدان  الجنيتبلغ تكالیف  و  التكالیف. من ضفـّ تخأن  و الفعالیةلمیكنة أن تعزز لیمكن فالصغیرة، 

من  ةاالقتصادی ةمیكانیكیالالقطن  آلة جنيزید تیمكن أن  لطن الواحد ، ودوالًرا أمریكیًا ل 120 -دوالر  100حوالي 
اللجنة بأن التطورات الحدیثة في الطائرات بدون  و قد تم إبالغ الیدوي.  بالجنيمرات مقارنة  10-5بنسبة  الفعالیة
و ذلك بھدف إدراجھا في ،  فرصا جدیدة لنشرھا في نظم إنتاج القطن الصغیرة النطاق الروبوتات تفتح آفاقا و طیار و

 .المحاصیلبإدارة  ذات صلةأنشطة متعددة 

برزت مقاومة   مبیدات الحشرات:ل والبیوتك (المعدل وراثیا) مكافحة مقاومة اآلفات للقطن   فنیة:الندوة ال .7
في  البیوتك لفعالیة القطن تحدكمقاومة الحشائش لمبیدات األعشاب  و المعدل وراثیا) -البیوتك ( Bt لقطنلالحشرات 

المزید من الجینات الجدیدة  یجري حالیا التصدي لظاھرة المقاومة من خالل إضافة المزید و و جمیع أنحاء العالم. 
تزید بشكل  و تستغرق وقتا طویالمع ذلك ، فإن إضافة جینات جدیدة  و  لتطویر أنواع جدیدة من التكنولوجیا الحیویة.

یشكل تحدیات  تكنولوجیا البیولوجیةالمقاومة لل دودة لوزة القطن، فإن ظھور و ھكذا غیر مباشر تكالیف اإلنتاج. 
 ات للبروتیندودة لوزة القطن القرنفلیة  جدیدة لنظم إنتاج محصول القطن، في حین أن الحاالت الحدیثة لمقاومة

Cry1Ac  و Cry2Ab  .الحشرات ال تسبب ضرًرا الذبابة البیضاء المقاومة لمبیدات  و سیكون لھا عواقب وخیمة
لدودة لوزة القطن  یكونیمكن أن  ھذا و  .تجعد ورق القطن أیًضا فیروس تنقل بل أنھا، فحسب شدیدًا بالمحاصیل 

اللجنة  قد الحظت على إنتاج القطن. و اآلثار الضارة تجعد ورق القطن فیروس ، والذباب األبیض و القرنفلیة،
القطاع  المزارعین و باالشتراك معید استراتیجیة صارمة إلدارة مقاومة اآلفات تأیالھادفة إلى  العروض وتوصیاتھا

 .الصناعي

(الجرمبالزم  تبادل البذور لیمكن ھ اللجنة بأن تم إبالغ  السیاسات المشتركة بین الحكومات بشأن تبادل البذور: .8
germplasm إن القاعدة الوراثیة الضیقة   عة.تقدم في الزرا یكون لھ الدور في تیسـیـر إحراز) بین البلدان أن

 أللیاف ذات سمات محددة،  دائمة التغیرمتطلبات السوق  و ،المتاحة لتحسین القطن في البلدان الرئیسیة المنتجة للقطن
البذور  إن الحصول على تجعل تبادل البذور مھًما في جمیع البلدان.  ،نب الحاجة إلى تحسین المحاصیلاإلى ج

جدیدة یحمل مفتاح التحسین الوراثي ، وتعزیز التنوع الجیني ، وتوسیع التباین الوراثي للصفات ال (الجرمبالزم) 
سة لـیة تعمل كقناة سرورة وضع خارطة طریق إلنشاء منصة عالمـحدثون الحكومات بضـأوصى المت و قد  دة.ـالمفی

م على إنشاء معھد دولي لبحوث القطن في إطار ھـّ كما تم حث  عبر الحدود.و جدیرة بالثقة لتبادل البذور بین البلدان  و
التي الجرمبالزم أن یكون بمثابة معھد بحثي وتعلیمي ومستودع عالمي لمصادر  لھ ، والذي یمكن CGIAR نظام

 بحریة. المشاركة بھایمكن 

  (NBTs) دةاللجنة أنھ یجري استخدام أدوات التكنولوجیا البیولوجیة الجدی تم إبالغ  :التكنولوجیا البیولوجیة .9
 لتحسین أداء األصناف التجاریة من القطن.  یستخدم العلماء في أمریكا الالتینیة ھذه األدوات الجدیدة في شكل

Cry10Aa   في استخدام مبیدات  ھام للغایةلوزة القطن، مما یعد بحدوث انخفاض  سوسةلحمایة القطن من
 الحشرات.
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10. #TruthAboutCotton    :  أن حملة العمومیةاركین في الجلسة المش أبلغت األمانة #TruthAboutCotton   
تناقلھا تم یتستخدم اإلحصائیات والبحوث والحقائق التي یمكن التحقق منھا لمواجھة المطالبات المضللة التي 

 یمة العالمیة للقطن لدعم مئات المالیین من الناسـن سلسلة القـھدف الحملة إلى تمكیـتو  صناعة القطن.  صوصـبخ
 یعتمدون على القطن في معیشتھم.ممن في جمیع أنحاء العالم 

یتم  فعلى سبیل المثالیجري تطویر استخدامات جدیدة للمنتجات الثانویة إلنتاج القطن ،   المنتجات الثانویة للقطن: .11
التعبئة القابلة  المنتجات موادھذه تشمل  من أجل تعزیز دخل المزارعین. و الحلجالسیقان والمواد المتبقیة بعد  تطویر

 باإلضافة إلى المواد المركبة المستخدمة في اإلنشاءات والمنتجات األخرى. % 100للتحلل بنسبة 

مقھى عالمي حول القطن  في إطار نقاشا  (ICAC) اللجنة االستشاریة الدولیة للقطنأجرت   : يمقھى العالمال .12
كار ـتـاالب و ،ئةـبیـال و یاـوجـكولـاإلی و  زارعـصادیات المــشت اقتـوقـي نـوعات التـالموض لتـو قد شموي. ـضـالع

ال یزال التحسن في إنتاج و  التنوع والسیاسات.  و ، المعالجة و ،إنتاج البذور العضویة و ،التطویر و و األبحاث
إلنتاج  تـُحدّد تخصیص مناطقإلى  المقترحات ىحدأشارت إ و القطن العضوي مجاًال یحتاج إلى المزید من األبحاث. 

السوق للقطن  استعالماتینبغي تعزیز و  اج وتسویق القطن العضوي. العضوي لتسھیل إنت الزھر القطن جوحل
ن أن ھناك حاجة لوضع سیاسات إلنتاج القطن العضوي على المستویین واقترح بعض المشاركھذا و قد العضوي. 

 الوطني واإلقلیمي.

وضوع "تقنیات تتبع حول م 2019لعام تقنیة ال ندوةالقررت اللجنة عقد    : 2019عام الندوة التقنیة ل موضوع .13
 ."القطن

د  شقنطفي  األخیرة التي عـُقدت العمومیةالجلسة في  للتوصیة التي اتـُخذت متابعة   تیجیة:راالستاة طلخا .14
 ةطخضھا مع رعم ت وه المراجعة ذلھ بنتائج مستكملةاللجنة  موافاة  مت، تیجیةراستاجعة رامراء إلجن بکستاأوزب

بعد الخطة  وضعتم  .  و قد2021 – 2019لفترة   حةرلمقتاتیجیة راالستا (ICAC) اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن
السبعة األساسیة نقطة  اتشكل أھدافھ شھراً مع أصحاب المصلحة على مستویات مختلفة و 12 على مدىتشاور 

نة الدائمة ، اللج طرف باإلجماع من التوصیةبعد و   المستقبل. فيللغرض  صالحةانطالق قویة لضمان أن المنظمة 
 تمت الموافقة على الخطة االستراتیجیة.

ذلك  و و السبعین ةالثامن الجلسة العمومیةقبلت اللجنة دعوة من حكومة أسترالیا الستضافة   الجلسة العامة المقبلة: .15
 ن.ـیـبـسـفي مدینة بری  2019دیسمبر  شھر من 6ى لإ 2من 

الجلسة لجنة التنظیمیة وحكومة كوت دیفوار على استضافة تشكر اللجنة الشعب وال  التقدیر إلى البلد المضیف: .16
دفء  فعالیة التحضیرات و إیجابي للغایة على جودة المكان و بنحوق المندوبون ـّ عل . وو السبعین ةالسابع العمومیة

 الترحیب اإلیفواري التقلیدي.

 




