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ات  ر والسيدات والسادة حضر ر األكارم، والمراقبي   المندوبي 

 صباح الخب  من مدينة واشنطن العاصمة الباردة والمشمسة 

ي اعتدنا   
البيئة الت   من 

ً
ا بدال الكامب   أن أخاطبكم من أمام 

ً
إنه من العجب حقا

ي أحد بلداننا األعضاء. من كان يتصور أن يتغب   
العالم عليها، أي من قاعة مؤتمرات فر
العام اجتماعنا  من   

ً
جدا  

ً
ا ي   األخب    كثب 

فر اليا  أسب  ي 
فر بريزبان  مدينة  ي 

فر عقدناه  الذي 
/كانون األول   ؟ 2019ديسمبر

  
 
ي واجه فيها العالم آخر جائحة منذ أكبر من قرن وات

ة الت   ف  كانت المرة األخب 
  ق 

تسميتها   باألن  ،1918جائحة  بعىل  التحديد  وجه  عىل  إليها  يشار  فلونزا  ولكن كان 
 اإلسبانية. 

ي كل حالة   
لطالما دمرت الجائحات الحضارات اإلنسانية عبر التاري    خ. ولكن فر

ي حياة الناس  
ي الثقافة والحضارة وإىل تغيب  فر

كانت األزمات أيضا تؤدي إىل تقدم فر
ي مجال  

، وحدثت ابتكارات فر نحو األفضل. فقد تقدمت أنظمة المياه والضف الصحي
ي العالجات واللقاحات. الحد من انتشار األم

 راض وابتكارات فر

للرعاية    اجتماعية   
ً
نظما اعتمدت  ، كما  ي

الوقائ  الطب  الحكومات  واعتمدت 
بحدوث   تسببت  ي 

الت  واالجتماعية  المهنية  الظروف  عىل  ر  كب 
الب  وكان  الصحية. 

 المرض، ليس من حيث عالج المرض ولكن من خالل إيجاد طريقة للوقاية منه. 

ائحات إىل تغيب  عالمي هائل. وعلينا أن نكون مستعدين  أدت الجباختصار،   
ات القادمة. ولذلك فبينما جثم العالم عىل قدميه وتوقف عن نشاطه، إال أننا   للتغيب 

ي اللجنة االستشارية الدولية للقطن )إيكاك( ننظر إىل ما حدث باعتباره فرصة  
إلبراز  فر

نا.   قضيتنا وتوسيع تأثب 
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عة قمنا بمراجلذا  ذلك أن ننظر إىل داخل أنفسنا.  ولكن علينا قبل أن نفعل   
اليومية من   البيانات  حيث  ممارساتنا  تواصلنا وطريقة عملنا وطريقة جمع  طريقة 

ي مختلف أصقاع العالم. 
 والمعلومات لتقديمها إىل واضعي السياسات فر

تطبيق تفاعىلي عن  لوضع  لقد استمعتم من الرئيس عن العمل الذي نقوم به   
بة الب  وعن   صحة  ولهجتهم،  بلغتهم  ر  المزارعي  مع  بالتكلم  يسمح  تطبيق  والنبتة، 

زراعة  ي 
فر الممارسات  أفضل  عىل  ر  المزارعي  لتعليم  المخصصة  التدريب  وحدات 

 أن أعلمكم بأن تصوير هذه الوحدات  
ً
ي جدا

القطن وتحديد اآلفات واألمراض. ويرسئر
س وأنه   ، ي

الماضر الشهر  ي 
فر استكمل  قد  ي 

اضر االفب  الواقع  ألعضائنا من  يمكن 
اير/شباط   من شهر فبر

ً
 . 2022استخدامها بدءا

المشاري    ع،    لهذه  لدينا  وكنتيجة  ي  اآلن  أصبح 
أكبر  فر من  أيكاك  مخزون 

ي العالم عالمعلومات  
ات واألمراض والصعوبات  مع  اىلي الدقة  فر صور محققة للحرسر

ي لها تأثب  عىل القطن. زد عىل ذلك أنه توجد عندنا  
أفالم فيديو  ن  اآلالال إحيائية الت 

األبعاد و    2Dمن نوع   (    VRثنائية  ي
اضر افب  القطن وسنحولها إىل )واقع  إنتاج  حول 

ة نضعها عىل "زاوية التعلم" عىل الموقع الشبكي إليكاك.   أفالم قصب 

  
ً
وعان هما جزء من مجموعة مشاري    ع أعدتها إيكاك وتعمل حاليا وهذان المرسر

ي  عىل تنفيذها. وهناك مشاري    ع أخرى من بي 
ر
ر و نها مشاري    ع ف تشاد وساحل العاج بير

بالتعاون مع العديد   ( GIZ)   الوكالة األلمانية للتعاون الدوىلي   ( معC4وبوركينا فاسو ) 
أفضل   عىل  ر  المزارعي  تدريب  المشاري    ع  هذه  وتتضمن  الهند.  ي 

فر كائنا  شر من 
ي 
الت  العضوية  األنظمة  ي 

التقليدية ولكن فر القطن  أنظمة  ي 
ليس فقط فر الممارسات 

وعنا الرائد "أرب  ع خطوات بسيطة لتحقيق االستدامة"، نضمن من  تشكل أساس مرسر
ي غضون ثالث إىل خالله مضاعفة الغلة ألصحاب ال

ي أفريقيا وآسيا فر
ة فر مزارع الصغب 

 خمس سنوات. 
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ر    لقد تحقق كل ذلك عىل الرغم من كوفيد وذلك من خالل تدريب المزارعي 
 ومن خالل مؤتمرات فيديو جماعية يعقدها  

ً
اضيا ي اإلصالح الزراعي افب 

ر فر والعاملي 
الدكتور كيشاف كران إيكاك  لدى  العلماء  ا ثكبب   ومستشارة  الدكتورة ه ي  وع  لمرسر

جمة فيها مديرة تطوير األعمال كاروالين تاكو. ثساندها كران  ه ي وتقوم بمهام الب 

وع "أرب  ع خطوات بسيطة لتحقيق االستدامة" بمقدوره    وجدير بالذكر أن مرسر
ي طن تصل قيمتها إىل  

ي أفريقيا جنوب الصحراء بمليوئر
بليون   3.8أن يزيد اإلنتاج فر

 دوالر كعائدات إضافية. 

ة الذين    ي غاية األهمية ليس فقط ألصحاب المزارع الصغب 
إن هذه المشاري    ع فر

ي تستفيد من العائدات  
 إليكاك الت 

ً
يستفيدون من التدريب المقدم إليهم، ولكن أيضا

مليون دوالر لتمويل   2.67وقد تم خالل السنوات القليلة الماضية جمع    –اإلضافية  
 هذه المشاري    ع. 

منفعة أكبر من هذه المشاري    ع وهي أنها وفرت لإليكاك زد عىل ذلك أن هناك   
ة عىل القطن   منصة لكي تثبت للعالم عىل أنها قادرة عىل تطبيق معرفتها التقنية الكبب 

الذين   وآسيا  أفريقيا  ي 
فر ر  المزارعي  ر صغار  لماليي  األرض  وعىل  العملية  الناحية  من 

أفضل   ي غاللهم ونوعية 
زيادة فر ي محصولهم و سيشهدون 

القطن  كميفر أكبر من  ات 
 المستدام. 

ي أفريقيا وآسيا   
ي المشاري    ع اإلنمائية فر

 فر
ً
ذات  وأنا فخور بأن أقول إننا كنا روادا

ي إيكاك. 
ي البلدان األعضاء فر

ر وال سيما فر  تأثب  مباشر عىل صغار المزارعي 

وبالنظر إىل المستقبل نجد أن االبتكار الذي تتسم به مشاريعنا متواصل من   
 من نوعه فحسب بل هو قادر  

ً
نامج ليس فريدا خالل تطوير برنامج جديد. وهذا البر

ر  ر حياة المزارعي  ي مختلف أنحاء أفريقيا من خالل تحسي 
عىل أن يغب  صورة القطن فر

  إضافائدة  والصمود أمام تغب  المناخ وخلق  
ً
ي االقتصادات الوطنية توفر مزيدا

فية فر
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وع هو "برنامج استدامة القطن  . وهذا المرسر من فرص العمل وإجماىلي الناتج المحىلي
ي 
 . 2030األفريق 

ي )  
ر لكم إن اعتقدتم بأن "برنامج استدامة القطن األفريق 

 
ف
ْ
غ ( ACSP30وقد ي 

لصورة أكبر وأكبر    يتعلق بإنتاج القطن فقط، لكن تأكدوا أن هذه هي مجرد البداية
، وهي صورة ال نراها عادة ألن أغلب هذه المشاري    ع، إن لم نقل كلها، مصممة  

ً
شموال

ر جزء أو جانب واحد فقط من سلسلة التوريد الطويلة والمعقدة.   لتحسي 

  ( ي 
األفريق  القطن  استدامة  برنامج  وع  مرسر يجعل  ما  بعينه  ( ACSP30وهذا 

ه. فهو مصمم ل  عن غب 
ً
 حقيقة

ً
سي األركان القادرة عىل المختلفا صمود وعىل النمو ب 

ي نلبسها. 
ر الت  ي علم الجينات مقارنة برساويل الجيبر

  من جينات بذرة القطن كما فر
ً
 فعال

تراجع    يواجه  إىل  إضافة  األفارقة،  ر  المزارعي  ي  صغار 
ي فر

فر وصعوبة  الغالل 
مسبوقة ناجمة عن تأثب   الوصول إىل الهياكل األساسية وإىل األسواق، تحديات غب   

ي الطلب عىل عمليات قطن مستدامة وذات شفافية  
تغب  المناخ وكذلك عن زيادة فر

 .  أكبر

ي الهياكل األساسية هي   
ولعله ربما من المفارقة أن هذه الغالل وهذا النقص فر

ي بداية رحلة تصنيع،  
أفريقيا اآلن فر أفريقيا. إن  ي 

الكامنة فر القدرات  ي تشكل أكبر 
الت 

المستخلصة  وهذا   الدروس  الواجبات مستفيدين من  بالكثب  من  القيام  يستوجب 
ي تلك الرحلة. وتعتبر المنافع المحتملة 

ي هي ماضية فر
لدى البلدان النامية األخرى الت 

 من تطوير قطاع القطن أكبر بكثب  من المنافع الناجمة عن أي محصول زراعي آخر. 

ي غالل   
ي هي هناك عدد من العوامل وراء الضعف فر

أفريقيا، غب  أن العوامل الت 
ي سوء نوعية 

ي عفا عليها الزمن وفر
ي تلك األنواع الت 

مسؤولة بصورة رئيسية موجودة فر
. يجب التوصل إىل بذرة القطن الجديدة عن مالئمةالبذور ووجود نظم زراعية غب   

ي إدارة المحاصيل ) 
وستستفيد كل القطاعات لو أمكن    . ( BCMSطريق أفضل النظم فر

إنبات  توف الجودة ونوعية  إمكانات جينية عالية  للمناخ ذات  ب  بذرة جيدة مقاومة 
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ي الغالل وإىل إنتاج قطن يتماسر مع احتياجات  
ممتازة، ألن كل هذا سيؤدي إىل زيادة فر

 السوق. 

ي ستتحقق عىل وجه التحديد من تطوير بذرة القطن؟ 
 ما هي الفائدة الت 

من خالله الكشف عن إمكانيات القطن    إن بذرة القطن هي المفتاح الذي يمكن 
و  مستدامة  قطن  بذرة  من  متنوعة  أنواع  إنتاج  خالل  ومن  أفريقيا.  ي 

الغلة  فر عالية 
ر   ي أرباح المزارعي 

ومقاومة للمناخ ستنطلق عندها سلسلة الفعاليات تؤدي إىل زيادة فر
ر ولمجتمعاتهم.  ي للمزارعي 

 وتحقق درجة أفضل من األمن الغذائ 

 إىل وال يقتض المرسر  
ً
ر ظروف العمل والمعيشة بل سيؤدي أيضا وع عىل تحسي 

تعزيز التجارة اإلقليمية والتعاون وخاصة إىل توفب  فرص العمل وزيادة إجماىلي النمو  
ي القيمة المضافة والتنوع. 

 المحىلي من خالل استثمار القطاع الخاص فر

ه  وع عن غب  ، ولماذا والسؤال الذي يتوارد للذهن هو بماذا يختلف هذا المرسر
ف بذرة  إىل  بحاجة  فنحن  وع  نوعه؟ وكأي مرسر  من 

ً
فريدا تطوير  كيعتبر  إىل  تقود  رة 

ي نفس الوقت من المفارقة أن المفتاح لنجاح أفريقيا  
مفهوم ما. وإنه لمن المالئم وفر

 . ي
ي أي اهتمام حقيق 

ي الماضر
ي بذرة القطن، وهو مجال لم نوليه فر

 يكمن فر

وع فريد من نوعه ألنه يجمع  ، وكلها تكرس ما لديها    المرسر
ً
ثالث منظمات معا

وع، وهي اللجنة االستشارية الدولية للقطن )  ي هذا المرسر
(، ومركز  ICACمن مهارات فر

(، والمؤسسة األفريقية  CIRADالتعاون الدوىلي للبحوث الزراعية من أجل التنمية ) 
 ( ) ACFللقطن  الدوىلي  التجارة  إضافة إىل أطراف رئيسية أخرى مثل مركز   ،)ITC  ،)

ي  منتحر ومنظمة  للقطن،  األفريقية  والمنظمة  العضوي،  بالقطن  الترسي    ع  وهيئة 
  (. APROCAالقطن األفارقة ) 

ي   
نامج الذي يشجع عىل االستثمار فر ي هذا البر

ك القطاع الخاص بنشاط فر يشب 
المفيدةمجموع   بلد األعمال  أن كل  ي 

يعتر أفريقيا، وهذا  وع يغطي كل  المرسر أن  ثم   .



 
 
 
 
 

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

 

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

 
 

 

نامج بمقدوره أن يستفيد منه، ونفس  منتج للقطن يوا  ي هذا البر
اك فر فق عىل االشب 

ء بالنسبة للبلدان الراغبة بأن تصبح منتجة للقطن.  ي
 الشر

نامج وما زال بقدر كبب  من دعم الحكومات والقطاع الخاص.   ي البر
وقد حطر

األساس لتحقيق قيمة مجموعة قوة وصامدة لقيمة القطن فقط  لن يشكل  ثم أنه  
الربحية وتوفب  فرص  ولكن،  وم  أهمية، أنه سيشكل كتلة أساسية لزيادة 

ا هو أكبر
 .  العمل وتحقيق النمو الصناعي

ي   الفائدةومن هنا السؤال: ما هو مقدار   
المضافة وما هي كمية فرص العمل الت 

نامج؟  سيخلقها البر

لنعمل عىل أساس رقم مقبول وهو أن إنتاج كل طن من القطن يؤدي إىل توفب   
ي أن زيادة العم

ي مجموعة أعمال القطن والمنسوجات، وهذا يعتر
ل ألربعة أشخاص فر
ر   6كيلوغرام للهكتار من نسلة القطن ستؤدي إىل    780اإلنتاج إىل غلة تقدر ب    ماليي 

. لذا تصوروا النتيجة  
ً
ي غرب أفريقيا إذا ما أمكن استهالك القطن داخليا

فرصة عمل فر
 وإضافة إىل إنتاج    لو أمكن تحقيق مجموعة أعمال القطن

ً
النسيجية األخرى استنادا

القطن. ولو تحققت هذه األعمال فباإلمكان أن تصبح قيمة الفائدة الناجمة عن هذا  
إضافة   يشكل  هذا  ألفريقيا  وبالنسبة  الدوالرات.  ر  باليي  يعادل  ما  نامج  تقدر  البر

وإضافة   63 ب  أفريقيا  لغرب  دوالر  ب بليون  ق   12   تقدر  وشر لجنوب  دوالر  بليون 
 أفريقيا. 

الصحيحة من أجل زيادة    البذرة  إىل  الوصول  البداية هو  ي 
وما هو مطلوب فر

بداية لقصة   العمل. وتلك هي مجرد  أن  يمكنها  كبر بكثب   أ الغالل والربحية وفرص 
 . ر  تنقلنا من جينات البذور إىل قماش الجيبر

قائم بذاته تم وضع  وع قطن  وع هو أكبر وأهم مرسر المرسر من أجل    هإن هذا 
وع وأن  المرسر بهذا  تهتم  أن  األفريقية هو  البلدان  أفريقيا. والمطلوب بعد ذلك من 
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ي تمويله من خالل  
 فر
ً
ي بالدها وأن تساعد أيضا

ي تنفيذه فر
ك معنا وأن تساعدنا فر تشب 

 دعمها له. 

 عىل 
ً
أيضا نامج  البر نوعيات    ويؤكد هذا  إىل  التوصل  ي 

القطن فر أهمية بحوث 
ي 
القطن فر ي 

ر فر الباحثي  البذور قوية ومقاومة للمناخ، كما يؤكد عىل دور  جديدة من 
أتحدث   أنا  بلدان محددة.  ي 

أخرى فر ي مشاري    ع 
نامج وفر البر تنفيذ هذا  ي 

مساعدتنا فر
ي إىل الحديث ب

رسور باستمرار وأقول إن البحوث هي عمود حياة القطن. وهذا يقودئر
ي تسع بحوث القطن إىل تحقيقها. 

 عن الطموحات الت 

ي   
ي إنشاء شبكة بحوث إقليمية للقطن فر

لقد سبق ىلي أن تحدثت عن رغبتنا فر
ي مركز التعاون الدوىلي للبحوث الزراعية    غرب أفريقيا 

وآمل أن يتم بمساعدة زمالئنا فر
ي CIRADمن أجل التنمية ) 

هذه السنة المالية. وسيعتبر هذا   ( إنشاء هذه الشبكة فر
ي القطن. ونحن اآلن بصدد وضع 

 إىل شبكتنا اإلقليمية لباحتر
ً
العمل إضافة مهمة حقا

ي 
 البلدان المتقدمة النمو المساهمة  األفكار  حول كيف يمكن لمنظمات البحوث فر

ي هذا المجال هو تعاوننا مع الرابطة الدولية 
ء المهم فر ي

ي تطوير تلك البحوث. والشر
فر

 (. ICRAلبحوث القطن ) 

الرابطة  هذه  إن  القول  بحرارة  ي 
بفضل    ويرسئر الحماس  من  شعلة  أصبحت 

ي قا
ي العام الماضر

مت اإليكاك مع قيادتها الجديدة برئاسة الدكتور نجم من مض. وفر
أهم  فيها  ك  يشب  شهرية  ويبينار  اجتماعات  لتنظيم  برنامج  بتنفيذ  الرابطة  هذه 
 باعتباره 

ً
 رياديا

ً
ي العالم. كما أن الدكتور نجم ذاته لعب دورا

ي مجال القطن فر
ر فر الباحثي 

ة إخبارية شهرية تسم "ابتكارات القطن" ة   . رئيس التحرير لنرسر وتغطي هذه النرسر
م واسعة  مجال  سلسلة  ي 

فر ابتكارية  وأفكار  تطورات  عىل  تركز  ي 
الت  الموضوعات  ن 

ين األول   ي شهر أكتوبر/ترسر
 عْ سي    2022البحوث الخاصة بالقطن. وفر

 
 ق
 
 مؤتمر    د

ً
أيضا
 . ر ي مض بعد أن تأجل لمدة عامي 

م الشيخ فر ي مدينة شر
 دوىلي لبحوث القطن فر
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ي هيكل إيكاك.   
 آخر فر

ً
 رئيسيا

ً
ا  تغب 

ً
ي مطلع هذا العام وشهد هذا العام أيضا

فقر
الخاص. وشكل  للقطاع  المجلس االستشاري  إنشاء  التوجيهية عىل  اللجنة  وافقت 
ي 
المعتر االستشاري  الفريق  رئيس  ويكفيلد  بيب   السيد  من  بدعم  هامة  مبادرة  هذا 

بالقطاع الخاص. والهدف من إنشاء هذا المجلس هو جمع منظمات القطاع الخاص  
 من مختلف مجموعة أعمال القطن تحت مظلة واحدة.   الدولية واإلقليمية والوطنية

من     
ً
مكونا السابق  ي 

فر الخاص  بالقطاع  ي 
المعتر االستشاري  الفريق    33كان 

 
ً
ر    شخصا تركب  عمله  وله  ي 

فر محدد  السيد  واختصاص  وسيتحدث   . نحو كبب  عىل 
ويكفيلد بعد دقائق بصورة أكبر حول موضوع هذه المبادرة. ولكن ما أريد قوله هو  

هذه هذه   أن  وإدراج  الخاص.  القطاع  بمنظمات  الحكومات  بط  سب  المبادرة 
ي أن القطن والمنسوجات سيكون لها صوت أقوى 

المنظمات تحت مظلة إيكاك يعتر
ر االعتبار بعض  ي غاية األهمية إذا ما أخذنا بعي 

ي عملنا المقبل. وسيكون هذا فر
وأكبر فر

ي تؤثر عىل القطن وا 
 لمنسوجات. المواضيع الرئيسية العالمية الت 

لقد سبق لنا أن شهدنا قوة هذا التعاون مع القطاع الخاص من خالل القرار   
بناء  للقطن كان  العالمي  باليوم  للقطن. وللعلم فإن االحتفال  العالمي  اليوم  بتنظيم 

اح من إيكاك تقدمت به إىل منظمة التجارة العالمية )  (، ومركز التجارة WTOعىل اقب 
 ( والتنمية(،  ITCالدوىلي  للتجارة  المتحدة  األمم  ومنظمة ( UNCTAD)   ومؤتمر   ،

ي عام  FAOاألغذية والزراعة ) 
. وأدى هذا إىل إطالق اليوم العالمي للقطن  2018( فر

ين   ي شهر أكتوبر/ترسر
ي مدينة جنيف فر

ي  المقر الرئيشي لمنظمة التجارة العالمية فر
فر

.   14من ضمنهم شخص من مختلف أنحاء العالم  800األول بحضور أكبر من 
ً
وزيرا

كم بأن مجموعة بلدان   ي أن أخبر
(    C4وهذا العام يرسئر  وبوركينا فاسو وتشاد وماىلي

ر )بير
برنامج   ي 

فر ووضعه  للقطن  العالمي  اليوم   العتماد 
ً
قرارا قدمت  المتحدة  األمم  لدى 

ي الدائم لمنظمة األمم المتحدة. 
 العمل الزمتر

ي  ي السابع من شهر أكتوبر/ترسر
ن األول من كل عام باالحتفال وعليه سنقوم فر

لالحتفال  فرصة  مجرد  من  أكبر  المناسبة  هذه  وستكون  للقطن،  العالمي  باليوم 
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الصوت   ولرفع  القطن،  عىل  األضواء  إللقاء  فرصة   
ً
أيضا ستكون  ألنها  بالقطن، 

وي    ج لكل ما هو جيد حول القطن، بحيث يزيد اإلقبال عىل   والحديث عن القطن والب 
 طلب القطن. 

ي بالقطاع الخاص برئاسة قامت   
اللجنة الفرعية التابعة للفريق الخاص المعتر

ي مختلف  
وي    ج فر الب  العالمي بتنسيق جهود  القطن  ىلي من مجلس  أثب  السيد بروس 

العالم  ي فعالية هذا   منظمة  60أكبر من  إىل مشاركة  أدى    . وهذا أنحاء 
عىل األقل فر

مواقع   أن  كما  تمت   CottonForGood#و    WorldCottonDay#العام. 
دت أكبر من    4مشاهدتها من حواىلي  

َّ
ر شخص وول دوالر من خالل    340.000ماليي 

ي الحصول عليه لإلنفاق عىل الدعاية لتحقيق 
العرض، وهو المبلغ الذي كما نرغب فر

 نفس التغطية. 

للقطن  العالمي  اليوم  ي 
فر إسهامنا  من  وكجزء  العام،  اإليكاك    ،وهذا  ي 

فر نقوم 
ْ فيديو  العديد من    األول حول القطن وتغب  المناخ، فللقطن  الفيلم ،  بتحضب  فيلمي

  
ً
تجعله حليفا الفريدة  ح    ة قيمذا  الخصائص  المناخ. ويرسر تغب   نضالنا ضد  ي 

هذا  فر
ا السلبية  الحملة  السبب وراء هذه    الفيديو  ن  ضد 

 
ش
 
ت ي 
ي  الت 

لقطن وما علينا فعله فر
 تنا. المستقبل لحماية القطن من تغب  المناخ، لكي يواصل حماي

  ، الخب  ألجل  أو   " للخب  جالب  القطن  "لماذا  ب   والمسم  ي 
الثائر الفيديو  أما 

ويركز عىل منافع القطن مثل تخفيف    ،2021فموضوعه هو اليوم العالمي للقطن  
الكربون   وبصمة  المرأة،  ر  وتمكي  البيئة،  تلوث  عن  البالستيك  وإبعاد  الفقر،  حدة 

ي حياتنا    السلبية للقطن. إن هذا الفيديو هو تكريم
ي يجلبها القطن فر

لألشياء الرائعة الت 
ر   لاليومية. ويمكن الحصو  الموقع الشبكي لليوم عىل  موجودين  ال  عىل كال الفيديويي 

 .www.worldcottonday.comالعالمي للقطن 

بيب    السيد  إىل  وخاصة  ورؤسائها  لجاننا  إىل  بالشكر  أتوجه  أن  أود   ،
ً
ا وأخب 

ي 
بالقطاع الخاص عىل جهوده فر ي 

المعتر الخاص  الفريق االستشاري  ويكفيلد رئيس 

http://www.worldcottonday.com/
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إنشاء المجلس االستشاري للقطاع الخاص، وإىل السيد جيمس جونسون الذي قضر  
الل  22 بكفاءة  وترأس  القطن  مسائل  مناقشة  ي 

فر  
ً
انية خالل عاما ر للمب  الفرعية  جنة 

ي 
ي وزارة الزراعة األمريكية فر

أغلب تلك المدة. وسيتقاعد السيد جونسون من عمله فر
اير/شباط. وجيمس أو جيم، كما هو معروف بهذا االسم،    22 وكان    ،لجميعيعرفه ا فبر

ر لإليكاك. ونحن   التنفيذيي  ر للجنة الدائمة وللعديد من الرؤساء  أحد أركان الداعمي 
 ورنا نتمتر له كل الخب  بعد تقاعده من وزارة الزراعة األمريكية ومن إيكاك. بد

ي مجال القطن وهو أنه عندما يتعامل اإلنسان مع القطن فهو يريد   
هناك قول فر

بيته   ي 
فر تقاعده  بعد  أن جيمس حت   من  متأكد  أنا  ولذا  الدوام،  به عىل  االحتفاظ 

ي مدينة مينيابوليس سيبق  عىل توا 
صل مع العديد من أصدقائه الذين عمل  الجديد فر

ي اإليكاك. 
 معهم لسنوات، ولن ينش متابعة ما نفعله فر

الفرصة   فالعمل مستمر فيها، ونحن نغتنم هذه  للجان األخرى،  بالنسبة  أما 
ي واالقتصادي للقطن  

ي باألداء االجتماعي والبيت 
اء المعتر ي فريق الخبر

إلحداث تجديد فر
 (SEEP )    ي بتوحيد االختبارات اآللية  برئاسة السيد آالن

ويليامز وفريق العمل المعتر
 (CSITC .برئاسة السيد أندرو ماكدونالد ) 

وأود أن أتوجه بالشكر إىل الرئيس السيد أنشول شارما وإىل نائب الرئيس السيد  
ي وأعضاء اللجنة الدائمة الذين واصلوا دعمهم للعديد من 

باتريك باكنيت وإىل موظقر
ي المنظمة لتمكينها من أن تغدو المبادرات والتغي

ات فر منظمة ذات فعالية وسالمة    ب 
بأنكم  ي 

تعتر ات  التغيب  وهذه  المستقبل.  ي 
فر العمل  لمواصلة  وصالحة  أكبر  مالية 

ات األعضاء بدأتم تجنون ثمار عضويتكم من خالل المزيد من   يا المالية    المنفعةحضر
ي مجال القطن. 

ر فر  ومن خالل أفضل فريق من المهنيي 

ي  وه 
ة فر ات األخب  ّ القطن والتغيب  ي ي إىل الحديث برسور عن فريق مهنت 

ذا يقودئر
ي هنا أن أرحب بأربعة أعضاء جدد انضموا إىل فريقنا 

. ويرسئر ر هيكل مالك الموظفي 
ي العام الفائت. 

 فر
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ي اإل  
ي اإليكاك للعمل مع وزارة الزراعة األمريكية  بعد مغادرة أخصائ 

حصائيات فر
قية هذا المنصب والنظر إىل المستقبل وإىل أفضل  مغدت  وجدنا أن الفرصة   ثالية لب 

ة من اإلحصاءات والمعلومات الفنية لدينا. كما أنها فرصة   سبيل لنقل الكمية الكبب 
أنظمة تكنولوجيا المعلومات عندنا. واسمحوا ىلي بالتاىلي بأن إلدخال تحسينات عىل  

ي 
ي بيانات القطن فر

ي كخبب  أول فر
  اإليكاك. أرحب بالسيد ماثيو لوئر

ة   المراحل األخب  ي 
التكنولوجية وهو فر إلينا ماثيو من جامعة تكساس  وينضم 

ي إطار  
كات فر ي تركز عىل خيار المستهلك وتضف الرسر

من تقديم رسالة الدكتوراة والت 
كيبة   ي الواليات المتحدة األمريكية، وبصورة خاصة عىل مدى تأثب  الب 

ة فر صناعة البب 
ة. وأعرف بأن هذا الموضوع مهم اإلثنية للسوق عىل است ة وعىل ماركة البب  هالك البب 

ر بالقطن عىل وجه خاص.   للعديد من المعنيي 

اتيجية كان    ي الخطة االسب 
لعلكم تذكرون أن أحد العنارص الهامة لمؤشر األداء فر

ر الفائدة   ر لدى اإليكاك من خالل تحسي  ر ولألعضاء المحتملي  لألعضاء المستهلكي 
ر رئيس لل  منسوجات. تعيي 

ر من ذوي     من المرشحي 
ً
ا  كبب 

ً
ي هذا المنصب الرئيشي اجتذب عددا

ر فر والتعيي 
ي أن أرحب بالسيد كانوا عصمان إىل فريقنا لكي يضطلع بهذا 

الكفاءات العالية. ويرسئر
مجال  ي 

ر
ف ة  والخبر المعرفة  من  واسعة  ثروة  ذو  عصمان  والسيد   . الرئيشي الدور 

ا  بدأ حياته  ي  المنسوجات، وكان قد 
 فر
ً
 دورا

ً
ا أخب  ثم لعب  النسيج  ي معامل 

فر لمهنية 
ي باكستان. 

ي وزارة  التجارة فر
 السياسات كمدير عام )المنسوجات( فر

ي   
فر إلينا  تنضم  ي 

الت  بريستون  أليكس  السيدة  وهي  آخر،  جديد  قادم  وهناك 
ي  
فر تعمل  المتحدة حيث كانت  المملكة  من  إلينا  ي 

تأئ  وأليكس   .. اإليكاك كمحاسبة 
ي مجال القطن. وهي محاسبة إدارة مجال األعم

ية وكانت قبل ذلك تشتغل فر ال الخب 
ر من الخارج هو أنه  كفؤة. ومن شأن تعيينها كمحاسبة    من االستعانة بمحاسبي 

ً
بدال

التأهيل   محاسبة كاملة  اآلن  لدينا  أصبح  األسبوع،  ي 
فر واحد  ليوم  معنا  يعملون 
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  ،
ً
يوميا معنا  للعمل  برقابةوهذا  وموجودة  لنا  وإحداث  يسمح  حساباتنا  عىل    أكبر 

ة  ات كبب   شفافية والرقابة. من أجل مزيد من التغيب 

ي   
ين الثائر /ترسر ي نوفمبر

، انضمت إلينا عىل نحو دائم فر
ً
 وليس آخرا

ً
ا   2020وأخب 

ي فاتس
ي إيكاك وهي السيدة بارخر

ر فر قادمة من منظمة التجارة العالمية   أصغر الموظفي 
 لتعمل كمحللة لتجارة السلع األساسية. 

ر األعضاء األرب  ع الجدد ومن خالل    وقد لمسنا عىل الفور األثر الفوري من تعيي 
ر لدينا  ر العاملي  ر   أنا واثق    . لذا عملهم مع الموظفي  من أن عندنا اآلن فريق من المهنيي 

ي قطاع القطن ال مثيل له 
ي المستقبل. و فر

 بمقدوره أن يرسي أسس النمو فر

ي   
 بالعمل حت  اآلن، فر

ً
 أقول بأن هذا العام كان ربما العام األكبر ازدحاما

ً
ختاما

من كوفيد وبالرغم  عن    19-إيكاك.  ينوف  ما  تحقيق  ات    %80أمكننا  المؤشر من 
اتيجي ي مثل هذه األوقات وإن كان ثمة فائدة    ،ة لألداء الرئيشي االسب 

ء رائع فر ي
وهذا سر

هو أنه أتاح لنا الفرصة للنظر إىل أنفسنا وإىل عملياتنا وإجراءاتنا ومكننا   19-من كوفيد
ي 
فر تحقيقها  نريد  ي 

الت  األهداف  يخدم  به  نقوم  ما  أن  من  نتأكد  لكي  االبتكار  من 
 المستقبل. 

ي تحقيق ذلك.  وأنزع إىل القول بأن 
 إيكاك ماضية فر

 لكم. 
ً
 وشكرا


