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 اللجنة الدائمة باإلنابةرئ�س تق��ر 

 

ة الرئ�س   ،ح�ض

ض للجنة االستشار�ة  ي االجتماع العام الثامن والسبعني
ض األ�ارم �ض ات المندو�ني ح�ض

 الدول�ة للقطن (إ�كاك)،

ض  ات المراقبني  ح�ض

ات الضيوف  ح�ض

الع���ة أن أعرب اسمحوا �ي باسم أعضاء اللجنة الدائمة و�اسم جمهور�ة م�  

ض  ال�ا ع� استضافة االجتماع العام الثامن والسبعني عن عميق تقديرنا إ� حكومة أس�ت

ي بذلتها   الجهود الجبارة اليت
�
للجنة االستشار�ة الدول�ة للقطن (إ�كاك). وكلنا ن�ي تماما

 
�
، ول�ن أ�ضا ض اللجنة التنظ�م�ة ل�س فقط لضمان نجاح االجتماع بالنسبة للمندو�ني

ئ اللجنة التنظ�م�ة إلت ي أهيض احة الفرصة للتعرف ع� هذا البلد الجم�ل. ولذا فإنيض

ي تنظ�م هذا االجتماع الرائع. 
امها �ض ض  ع� تفانيها وع� ال�ت

ي أشار رئ�س اللجنة الدائمة إ� أمر  
ي العام الما�ض

ع� نحو متكرر وهو �حدث �ض

انعقاد االجتماع العام. رئ�س اللجنة الدائمة منصبه الستالم منصب آخر قبل  ةادر مغ

 ،وهذا ما حدث هذا العام، إذ أن رئ�سنا، رئ�س اللجنة الدائمة الس�د ع�ي طاهر 

ي با�ستان. ولذلك أو 
أن أسجل  د اضطر لسوء الحظ إ� مغادرتنا الستالم منصب �ض
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ة رئاسته للجنة  ي اللجنة الدائمة وع� جهودە خالل ف�ت
 شكرنا له ع� خدماته �ض

�
رسم�ا

ة ا�سمت بتحد�ات جس�مة لمنظمتنا.  ي العام المن�م و�ي ف�ت
 الدائمة �ض

ي إ�كاك، أ 
دت اللجنة الدائمة باإلجماع �وعمال بالقواعد واألحكام المعمول بها �ض

ي االجتماع رقم 
عقدته ترش��ي لرئاسة اللجنة الدائمة وذلك من نها�ة  الذي ٥٦١�ض

ض حيت نها�ة ا . كما االجتماع العام الثامن والسبعني ض الجتماع العام التاسع والسبعني

 ع� ترشيح الس�د سلمان كورت، المستشار التجاري 
�
صادقت اللجنة الدائمة أ�ضا

ي سفارة ترك�ا، لشغل منصب النائب األول للرئ�س وع� ترشيح الس�د أ�شول 
�ض

ي سفارة الهند 
ي للرئ�س.  ،شارما، المستشار التجاري �ض

 لشغل منصب النائب الثائض

ي  
ش�حات، وأتطلع إ� العمل معهما ومع الزمالء و��ئض أن أدعم هذە ال�ت

ي مسعاها ل�ي تغدو منظمة دينام�ك�ة وفعالة 
اآلخ��ن لمواصلة زخم وجهود إ�كاك �ض

 . ي االقتصاد العال�ي
 قادرة ع� أن تمثل بال�امل احت�اجات القطن والمنسوجات �ض

 السنة الماض�ة

ي أب�دجان  
ض الذي عقد �ض ي االجتماع العام السابع والسبعني

ي السنة الماض�ة و�ض
�ض

ة ثالث سنوات  ات�ج�ة لف�ت ي ساحل العاج (كوت د�فوار) وافقنا واعتمدنا خطة اس�ت
�ض

وتهدف تلك الخطة إ� إعادة تنش�ط منظمتنا  ٢٠١٩يوليو/تموز  ١بدءا� من 

للتثبت من أنها أصبحت منظمة أ��� وتط��رها. وما زلنا نتدارس كافة مهام إ�كاك 

�ن.  ص جزء من  دينام�ك�ة وفعال�ة تتما�ش مع القرن الحادي والع�ش وُخصِّ

ي السنوي المخصص إلعادة النظر  ات��� ي اليوم االس�ت
االستعراض الذي جرى �ض
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. و�اإلضافة إ� ذلك،  ي
ي ترونها جم�عكم ورائئ ولتحد�ث المهمة، والرؤ�ة والق�م اليت

ض أعضاء المنظمة لتجنب الوضع ناقشنا ك�ف�ة ال تأ�د من استمرار�ة العمل ف�ما بني

ة رئاسته. و�عد  الذي قد �ضطر ف�ه رئ�س اللجنة إ� مغادرة منصبه قبل انتهاء ف�ت

ح ع� اللجنة التوجيه�ة أن يتألف األعضاء الرئ�سيون فيها من نائب  هذا العام نق�ت

بالنظر  � ذلك نقوم اآلنأول للرئ�س والرئ�س ورئ�س سابق وجاهز. و�ضافة إ

ي �مكن إجراؤها للتأ�د من أن اجتماعاتنا العامة قد أصبحت ات اليت أ���  بالتغي�ي

 وفعال�ة. وستشهدون تنف�ذ بعض هذە 
�
. اتناسقا ات خالل االجتماع العام الحا�ي لتغي�ي

ي إ�كاك بح�ث �ستطيع اجتذاب 
ثم أننا بصدد دراسة ك�ف�ة إضافة ق�مة لألعضاء �ض

د والمحافظة ع� األعضاء الموجودين لدينا. و�نطوي جزء من هذە أعضاء جد

ي اللجنة ب��ارات منتظمة للحكومات ا
ألعضاء هنا المبادرة ع� أن �قوم الموظفون �ض

اح مبادرات عليهم بهدف مساعدتهم. وقد بدأنا �شعر  ي الخارج واق�ت
ي واشنطن و�ض

�ض

ي أن نرحب ب
�ا عودة بأثر هذا الجهد، إذ �سعدئض إ� عائلة إ�كاك. وأعلمكم بأن ن�ج�ي

ي  ١١هناك 
بلدا� أع��ت عن اهتمامها بالتعرف أ��� ع� احتمال انضمامها كعضو �ض

 . ض ي هذا االجتماع العام كمراقبني
إ�كاك. و�عض هذە البلدان موجودة معنا اليوم هنا �ض

ي السنة القادمة. 
 و�حدونا األمل أن �ستقبلهم كأعضاء �ض

ومنذ االجتماع السابق قمنا باتخاذ مبادرة رئ�س�ة أخرى، وهو إعداد التق��ر  

تواصلنا مع مختلف أصحاب  ط��قةالسنوي األول. و�قوم أساس هذا التق��ر ع� 

 عن صحة المنظمة 
�
المصلحة. و�اإلضافة إ� ذلك، فإن التق��ر ال �قدم ملخصا

ي تقوم بها فحسب، ول�ن  أداة �س��ق ممتازة للبلدان �عت هورؤ�تها لأل�شطة اليت
�
�� أ�ضا

ي 
ض واألطراف المانحة الراغبة بالتعاون مع إ�كاك �ض كاء المحتملني األعضاء ولل�ش



4 
 

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

ي تقوم بتنف�ذها. لذا أرجوكم أن تطلعوا ع� هذا التق��ر ع� الموقع  المشار�ــــع اليت

يع الشب�ي إل�كاك ثم زودوا زمالءكم بهذا الرابط ل�ي �كتسبوا رؤ�ة أ��� حول جم

ي   إ�كاك.  تنفذها األ�شطة اليت

ي أنه تجري اآلن االستفادة من التكنولوج�ا للتأ�د  
ي العام الما�ض

أعلمنا الرئ�س �ض

 . ي م�دان االبتكار الرق�ي
ي الطل�عة �ض

قمنا ب�عداد تطبيق ألحداث وقد من أن إ�كاك �ي �ض

 
�
 أن هناك خططا

�
لط�ح بوابة االجتماع العام وللموقع الشب�ي الجد�د. وقد ذكرنا أ�ضا

لقاعدة ب�انات تفاعل�ة للحصول ع� معلومات إحصائ�ة حول القطن. وهناك 

 
�
ي هذە الخطط أ

ي العام القادم. ولعل خطط ما زال �جري تنف�ذها. ونأمل أن تؤئت
ها �ض

�
ل
�
�

ي 
ض لإل�كاك يهدفان إ� ز�ادة االستخدام األ��� إثارة للتكنولوج�ا يتج� �ض وعني م�ش

وع به ي العام القادم. وأنا ع� علم بأن الغلة. وسيتم ال�ش
 �ض

�
ض رسم�ا وعني ذين الم�ش

المدير التنف�ذي لإل�كاك سوف يتحدث إل�كم و�قدم م��دا� من التفاص�ل حول هذين 

ق منه عن� مفاجأته ل�م ح�ث إنه ستتاح ل�م فرصة  . وأنا لن أس�ت ض وعني الم�ش

بتعل�قاتكم حول  التكنولوج�ا وأن تتقدموا لالطالع عليهما وان تتعرفوا ع� هذە 

ي ستتحقق لألعضاء  ض التكنولوج�ات للتثبت من الفائدة العظ�مة اليت إمكان�ة تحسني

ي إ�كاك. 
 �ض

ي العام السابق كان انطالق يوم القطن العال�ي  
 نظم ولعل الحدث األ��� إثارة �ض

ي 
ي جن�ف �ض

ي المقر الرئ��ي لمنظمة التجارة الدول�ة �ض
�ن األول. وقد  ٧�ض أ�ت��ر/��ش

ي منظمة التجارة نظم هذ
كائنا �ض ا اليوم بناء ع� مبادرة من قبل إ�كاك بدعم من قبل �ش

، ومركز التجارة UNCTAD، ومنظمة األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة WTOالعالم�ة 
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ي إطالق هذا FAO، ومنظمة األغذ�ة والزراعة ITCالدو�ي 
 �ض

�
. وقد �شاركنا جم�عا

 باهرا� 
�
ي نجاحا

ي جن�ف ح�ث ل�ت
ە أ��� من  اليوم �ض شخص من ضمنهم  ٧٠٠وح�ض

. و�النسبة للمستقبل اتخذت بلدان  ١٢ ح فيها ع� األمم  C4وز�را� مبادرة تق�ت

�ن األول من كل عام يوم القطن العال�ي بصورة  ٧المتحدة إعالن يوم  أ�ت��ر/��ش

ي دراجه �رسم�ة و 
ي لألمم المتحدة. وسوف تقوم إ�كاك من خالل  �ض التق��م الزميض

و�ــــج ليوم القطن العال�ي الف��ق ا ي بالقطاع الخاص بتنسيق الجهود لل�ت لخاص المعيض

�ن أن ينظموا خططهم لالحتفال بعد  أشهر من اآلن  ١٠كل عام. ونرجو من الحا�ض

ي العالم. 
 بأهم األل�اف الطب�ع�ة �ض

ال�ا �ي   ي أقول بضع كلمات عن البلد الذي �ستض�فنا. إن أس�ت
، دعوئض

�
وختاما

ي العالم بعد الوال�ات المتحدة األم��ك�ة والهند. وكما ثالث أ��� بلد م
ر للقطن �ض صدِّ

ي من أحد أ��� 
ات الهو معلوم فإنها تعائض ي تار�خها. ولذا  ف�ت

هو رائع أن كم جفاف �ض

ي 
 لتقد�م الدعم إ� صناعة القطن نلت�ت

�
ال�ة جم�عا ي وقت محنتها.  األس�ت

 �ض

"الق�ادة العالم�ة: تجاوز حدود القطن". وموض�ع هذا االجتماع العام هو  

 
�
تبة ع�  دَّ ِع وجدول األعمال الذي أ بالتعاون مع اللجنة التنظ�م�ة �عكس اآلثار الم�ت

موض�ع  تتطرق إ�التكنولوج�ات البازغة. وقد تم ترت�ب أعمال كل الجلسات بح�ث 

ە االجتماع العام. فالجلسات االفتتاح�ة تركز ع� موضوعات مثل التتبع  ومدى تأث�ي

ي أحدثت خلخلة  ع� آفاق الس�اسة الوطن�ة؛ وع� التكنولوج�ات المستجدة واليت

؛ وع� تحد�ات تبادل المادة الوراث�ة  ي الح�اة وأثرها ع� القطن من جميع النوا�ي
�ض

ونوع�ات القطن المستنبطة للوصول إ� غالت مرتفعة وأنواع ممتازة من األل�اف؛ 
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ي المق� العال�ي لهذا العاموع� االستجابة لتغ�ي ا
لمعرفة  لمناخ؛ وع� المناقشة �ض

ى والذكاء االصطنا�ي ( ي تطبيق إ�كاك واستعمال AIك�ف�ة استخدام الب�انات ال���
) �ض

ي (
ا�ض ي إ�كاك. وتركز VRالتعل�م االنغما�ي عن ط��ق برامج تدر�ب الواقع االف�ت

) �ض

واالبتكارات و�ناء قدرة الجلسات المتفرعة عن موضوعات مثل علم الرو�وتات 

ض ممارسات اإلدارة للوصول إ� أنواع ج�دة من  المجتمعات ع� الصمود؛ وتحسني

األل�اف؛ وتلب�ة احت�اجات صناعة المنسوجات، وموضوعات االستدامة بالعالقة 

ات واألعشاب الضارة المقاومة باللجوء إ� التكنولوج�ات.   مع معالجة الح�ش

 تقدير

ي هذا البلد مرة أخرى أتوجه با 
ال�ا ع� استضافتنا �ض لشكر إ� حكومة أس�ت

الجم�ل و�� اللجنة التنظ�م�ة و�� مدير المؤتمر جان جورج الذي قام بعمل رائع 

ي إ�كاك وخاصة مع الس�د
 كاروالين تا�و.   ةبالتعاون مع موظ�ض

ي أعضاء اللجنة  
واسمحوا �ي أن أعرب عن عميق تقديري وج��ل شكر إ� زمالئئ

. ولم �كن هذا الدعم ائمدال ي
ي واشنطن ع� دعمهم لعمل إ�كاك خالل العام الما�ض

ة �ض

ي عمل اللجنة الدائمة. وأود أن أشكر رؤساء وأعضاء 
مقصورا� ع� الحضور واإلسهام �ض

امهم المستمر و  ض ي إ�كاك ع� ال�ت
ي العمل. سِّ حمُ تاللجنان �ض

 هم �ض

لد رئ�س الف��ق وأود ع� وجه الخصوص توج�ه الشكر إ� الس�د بي�ت و�كف� 

ي بالقطاع الخاص ع� العمل الذي قام به، ل�س ألنه قطع مسافات  االستشاري المعيض

ي واشنطن فحسب، 
ي العالم من مدينة شانغهاي لحضور االجتماع هنا �ض

ط��لة �ض
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ي 
وئض وع فايتو اإلل��ت ي تنف�ذ م�ش

 ألنه قام بتمث�ل إ�كاك �ض
�
. ePhytoول�ن أ�ضا

ي و�خضع الف��ق االستشاري اآل ن إ� تحول كب�ي ح�ث أننا نبحث عن السبل اليت

. و�عمل الس�د  �مكن من خاللها التعاون مع القطاع الخاص للوصول إ� فائدة أ���

ي  و�كف�لد مع المدير التنف�ذي إلدخال تعد�الت ع� تركيبة الف��ق االستشاري المعيض

 
�
ي تم بالقطاع الخاص سع�ا

اك أفضل األفراد من القطاع الخاص �ض ث�ل الرابطات إل�ش

الوطن�ة. أضف إ� ذلك أن هذا الدور قد توسع ل�شمل مهام المحفل الدو�ي إلنتاج 

ي  ي أن الف��ق االستشاري المعيض ي مطلع هذا العام. وهذا �عيض
القطن الذي جرى إلغاؤە �ض

س�عمل اآلن من خالل إ�كاك ومدير االتصاالت فيها لوضع مبادرات  بالقطاع الخاص

ي تر�ي إ� ز�ادة الط لب ع� القطن ولمواجهة األساط�ي العد�دة واألنباء الم��فة اليت

ات حظ�ت بموافقة  كم بأن جميع هذە التغي�ي  تداولها حول القطن. وأخ��
�
يتم غالبا

ي االجتماع رقم 
ل أن �شجع ذلك ع� إجراء  ٥٦١اللجنة الدائمة �ض الذي عقدته. وُ�ؤمَّ

ض الحكومات والقطاع الخاص ب بمعالجة  من جانبنا  ينما نقومحوار قوي وهادف بني

ي تؤثر ع� القطن العال�ي وع� سلسلة أعمال المنسوجات.   الموضوعات اليت

ض لدعمها وتقد�م   وكل لجنة أو لجنة فرع�ة بحاجة إ� أعضاء من الموظفني

ي األمانة العامة للجنة 
ي لموظ�ض

الخدمات إليها. ومن هنا أعرب عن شكري وامتنائض

الدول�ة للقطن (إ�كاك) ع� أدائهم الممتاز وع� دعمهم خالل العام االستشار�ة 

 الفائت. 
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ي اجتماعها رقم  
، أعلمكم بأن اللجنة الدائمة �ض

�
وافقت ع� قبول  ٥٥٤وختاما

ي مدينة إشب�ل�ة
ض �ض ، الدعوة من أورو�ا الستضافة االجتماع العام التاسع والسبعني

ي عام  إسبان�ا،
ي ٢٠٢٠�ض

 �ض
�
إ�كاك أود أن أنقل عميق تقديرنا وج��ل  . و�اسمنا جم�عا

ي شهر 
ي ع� دعوته، ونتطلع �شوق إ� ز�ارتكم �ض شكرنا إ� االتحاد األوروئ�

/كانون األول القادم.   د�سم��

ال�ا إلنجاح عقد هذا االجتماع العام هذا العام.    شكرا� ل�م .. وشكري لك أس�ت

 


