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للقطن   الدولية  االستشارية  واللجنة  بعيد  أمد  تمثيل   )إيكاك(  ICACمنذ  مسؤولة عن 
بأكملها  القطن  توريد  المنسوجات  ،سلسلة  ذلك    

فر المنازل  ، بما  اء    ، التجزئة  ةوتجار   ، وشر
 تقم  لم  إال أنها    ،والعالمات التجارية

 
  لها  هذه المهمة كما كان  ب  دائما

لطالما كانت  و .  هأن تفعلبنبغر
تقدم   أن  إىل  حاجة  المستهلكة  منفعةإيكاك  هناك  للبلدان  حكومات    ،استثنائية  ن 

ّ
يمك مما 

فرص العمل  وتوفبر  عمليات المنسوجات  األعضاء االستفادة الكاملة من مزايا سلسلة  البلدان  
   
 و بلدان. هذه الوتسهيل التصنيع فر

 
  تجلبها من إيكاك  إدراكا

ألزمت   ،المنسوجاتلإلمكانات الت 
 بنفس قدر ما تعطيه لنفسها بإعطاء األولوية للمنسوجات 

 
 إلنتاج. تماما

اتيجية تطوير سلسلة قيمة عالمية للمنسوجاتو  من    د عدبإيكاك قامت   ،كجزء من اسب 
 المبادرات لفائدة األعضاء: 

القطري:    -1 من  أن يقوم كل بلد بعرض ما لديه، وذلك  هو  منه  الهدف    التنميط 
بالمنسوجات المتعلقة  ورية  الضر المعلومات  توفبر  ات    ،خالل  المؤشر مثل 

العامة واالستثمار  و   ؛االقتصادية  والتجارة  المنسوجات  تحكم    
الت  السياسات 

الجمركية   الوارداتالمفروضة  والتعريفات  االجتماعية  و   ؛عىل  يعات  التشر
اد المؤقتةمج اوبر  ،العيوب، و واحد طرف تنازالت من و  ؛والبيئية  إلخ. ..  ،االستبر

ي صف  B2Bبوابة     -2
ع وتاجر الجملة(ق )وتعن 

ِّ
هو  منها  الهدف    : ة عمل بي   المصن

ر   الجدد تأمير والموردين  ين  للمشب  موثوق  األعمال  ،مصدر  من  المزيد    ؛ لتوليد 
كات عب    الموربط الشر المنسوجات األساسية  ،نسوجاتعمليات    ذلك 

  ،بما فر
اء المنازل وصناعات المنسوجات المتحالفة وقطاع الخدمات.   وشر

مسار    - المنسوجات     -3 هناك  مسار  "  Plenary Plus" يدىع  سيكون     مواز وهو 
السنوي  إبان   العام  ااالجتماع  المعارضهدفه  عىل  ر  كبر

األزياء   ،لب    ، وعروض 
 والجوائز الموجهة نحو المنسوجات. 

4 - ( المنسوجات  لبحوث  الدولي  من  د  جتو   (: ITRCالمجلس  طويلة  مجموعة 
 لدى  ث و ربط الجامعات بأقسام البح  وه   لهذا المجلس األهداف 

 
غ  آالت  مصن

  مصانع  و   ،صانغ  األصباغ والمواد الكيميائية  ، أو النسيج
ر فر ر العاملير المهندسير

األزياء.    ،المنسوجات المنسوجات  سيوفر  و ومصمم   لبحوث  الدوىل   المجلس 
المنسوجات     

فر ر  العاملير والطالب  ر  والتقنيير ر  والمهندسير ر  للباحثير منتدى 
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وإيجاد    ؛والصناعات المرتبطة بها من أجل تبادل المعرفة حول التقنيات الجديدة
  عمليات النسيج الحالية

  البحث من خالو   ؛حلول للتحديات فر
ل عقد  التعاون فر

المطبوعات؛  و   ؛المؤتمرات المنتديات  و إصدار  القياديتوفبر  و إنشاء  من    الدور 
 ونشر المعلومات.  ،خلق معايبر جديدةو  ؛أجل االستدامة

 توصية: 

تم إرفاق مسودة وثيقة إلنشاء المجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات   ، مع هذه الورقة
(ITRC)     أنها   ،مالحظاتهمب  اإلدالء من األعضاء  إيكاك  تطلب  و يراجعها األعضاء.  لك ر  وإذا تبير

ر عليها  الموافقة  تتم    ،سليمة   االجتماع العام الثمانير
الذي    ،خالل اجتماع اللجنة التوجيهية فر

 
 
ة من  سيعقد تقريبا   الفب 
  / نوفمب   29فر

ين الثانر  . 2022 كانون األول/ ديسمب   1إىل  تشر

 

  كانوار عثمان  هيوز  كاي 

 رئيس قسم المنسوجات  المدير التنفيذي   

  



 
 
 
 

-4 -  
 

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

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

 
 

 

 ( ITRCالمجلس الدولي لبحوث المنسوجات )

 

ر ومصمم    ر والتقنيير ر والمهندسير األزياء والطالب  هناك حاجة لتوفبر منتدى للباحثير
  المنسوجات والصناعات المرتبطة بها من أجل: 

ر فر  العاملير

 • تبادل المعرفة حول التقنيات الجديدة، 

 ، • تقديم حلول للقضايا المتعلقة بعمليات المنسوجات

  البحث من خالل عقد المؤتمرات
 ، • التعاون فر

 ، • إصدار المنشورات

 ، • إنشاء منتديات

   ،أجل االستدامة• توفبر القيادة من 

 وضع معايبر جديدة ونشر المعلومات و • 

( بإنشاء  إيكاك)   ICACستقوم اللجنة االستشارية الدولية للقطن    ،ولتلبية هذه الحاجة
 (. ITRCالمجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات )

 

 المجلس الدولي لبحوث المنسوجات  بنود 

 مقدمة 

 ( ICACاللجنة االستشارية الدولية للقطن )

اللجنة  تشكلت   عام  هذه    
للبلدان   ،1939فر الوحيدة  الدولية  الحكومية  الهيئة  وه  

ف بها من قبل األمم المتحدة. و لقطن باالمنتجة والمستهلكة والمتاجرة   المعب 
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 إيكاك    إنشاءتم  
 
للتعامل حضيا الحكومات  قبل  واإلحصائية   من  الفنية  المسائل  مع 

كمحفز للتغيبر من خالل مساعدة البلدان األعضاء إيكاك  عمل  وتوالسياسات المتعلقة بالقطن.  
  عالم  سليم؛  

  الحفاظ عىل اقتصاد قطتر
 الشفافية لسوق القطن العالم  من خالل  بر وفوتفر

كمنتدى لمناقشة قضايا كما تعمل  العمل كمركز لتبادل المعلومات الفنية حول إنتاج القطن؛  
الدولية.   األهمية  ذات   إيكاك  تضم  و القطن 

 
   25  حاليا

 
عضوا االتحاد    ،حكومة  ذلك    

فر بما 
 .  األورون  

المصدر الرئيس  للبيانات  فه   القطن؛    عملياتخدمات مهمة لسلسلة  إيكاك  قدمت  
العالمية.   القطن  المستخدمة  و حول صناعة  الشبكات  من  العديد     للمنظمة 

البحوث  فر نشر 
  عدد من المشاري    ع المبتكرة حول العالم.  ،واإلحصاءات المتعلقة بالقطن

 وتشارك فر

 المنسوجات   عملياتوسلسلة إيكاك 

بأكملها  إيكاك  لطالما كانت   القطن  توريد  سلسلة  تمثيل  عن  ذلك    -مسؤولة    
فر بما 

المنازل  ،المنسوجات اء  التجزئة  ،وشر التجارية    ،وتجار   تقوم  لكنها لم تكن    -والعالمات 
 
 دائما

  لها  ذه المهمة كما كان  به
 حيث كانت    ، هأن تفعلينبغر

 
عىل إنتاج القطن.   تركز بشكل حضي تقريبا

 كانت هناك ولذا  
 
  حاجة دائما

ولتشجيع   ،استثنائية للبلدان المستهلكةمنفعة إيكاك  أن تقدم فر
المنسوجات   صناعة    

فر االنخراط  من  وتمكينها  للقطن  المنتجة  االبلدان  أجل  الستفادة  من 
  توفرها 

  مجال خاصة  ،الكاملة من الفوائد الت 
 للتوظيف والتصنيع. فر

لطالما وفرت    -إيكاك  فإن    ،لذلك   
 الت 

ا
    عمل

 
ء اآلن رياديا  

السر للقطن وستفعل نفس 
 مركز بصفتها  ستعمل    - ات  العالمية للمنسوج   العملياتلسلسلة  

 
 فكري  ا

 
للتداول بشأن القضايا   ا

اح الحلول للحكومات األعضاء.   واقب 

 
 
  البحث والتطوير  الدور القيادي  توفبر    من المهم أيضا

  ذلك تصنيع األلياف    -فر
بما فر

   
  والملحقات    ،وتصنيع اآلالت  ،اإلنسان ه  من صنع  والخيوط الت 

وذلك    –والتصنيع الكيميان 
ر ومصمم  األزياء.  لتعزيز قدرات ر والتقنيير  المهندسير

 عمليات المنسوجات  تواجه سلسلة  و 
 
عىل يؤثر بعضها عىل دولة أو   من التحديات  عددا

العالميةيوجد  ولكن    . منطقة معينة القضايا    ذلك    ،العديد من 
وكان  االستدامة.  قضية  بما فر

  يتعرض  تصنيع المنسوجات  
  الماضر

  المنسوجات كانوا مع أن    ، للنقد فر
أصحاب المصلحة فر

ما   محدودة.  و وسعهم  بيفعلون  المنظمات    ،ذلكلبموارد  من  العديد  معظمها   - فقد طورت 
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الهدف   التدقيق  -ربحية  وعمليات  الشهادات  من       ،مجموعة 
من  كانت  الت  الكثبر  تستهلك 

 
ا
  من المهم ف.  الموارد وتستغرق وقتا طويل

 
المنسوجات من   عملياتسلسلة  إيكاك  أن تحم  إذا

   
فر و اإلفراط  التدقيق.  من  كذلك  التدقيق  ذلكو ازدواجية  عىل  لدى    ،عالوة  من كان  العديد 

ة احتياجات  أصحاب المصلحة  مشكلة عندما يتعلق  األمر الذي يخلق  ،لطاقة والمياهمن اكببر
ة  بالنسبة  حلول ميسورة التكلفة  إيجاد  األمر باالستدامة. كما أن هناك حاجة إىل   كات الصغبر للشر

   ؛والمتوسطة
ّ
عدد  عىل  عىل عدد قليل من البلدان و فقط   فإن صناعة المنسوجات ستقتض  وإل

ة.  كات الكببر  قليل من الشر

القيادة الالزمة    ،(ITRCلبحوث المنسوجات )المجلس الدوىل   من خالل  و   ،إيكاكستوفر  
  سلسلة العامة لجميع المنظمات 

 والصناعات المرتبطة بها. عمليات المنسوجات فر

 ( PSACالمجلس االستشاري للقطاع الخاص )

الخاص  يعتب    للقطاع  االستشاري   المجلس 
 
مؤخرا تشكيله  تم   خليف  الذي 

ا
لفريق ل  ة

والذي كان يتألف من أفراد من القطاع الخاص للحكومات    ،(PSAPاالستشاري للقطاع الخاص )
الخاص  تكون  ي   بينما األعضاء.   للقطاع  االستشاري  وإقليمية المجلس  وطنية  منظمات  من 

ر القطاعات الخاصة لألعضاء وكذلك الحكومات.   وعالمية من شأنها تسهيل التفاعل بير

الخاص  و  للقطاع  االستشاري  العالم    و ه المجلس    
فر الوحيدة  لالمنظمة  كافة  الممثلة 

سلسلة   والمنسوجات  عمليات  قطاعات     القطن 
فر المنتجون  المتمثلة  دائمة:  لجان  أرب  ع 

بها و الحلج  معامل  و  المرتبطة  والصناعات  التجزئة و   ؛التجار  وتجار  والنسيج؛  الغزل    مصانع 
 العالمات التجارية. و 

ر  و  ممثلير ثالثة  الداعيعمل  األرب  ع  اللجان  لن  التنفيذيةلمجلس  ئمة  اللجنة    
     ،فر

والت 
ة مع الحكومات األعضاء من خالل اللجنة الدائمة   وستتواصل   التابعة لإليكاك. ستتفاعل مباشر

 . االجتماع العام لإليكاكمعها خالل جلسات  
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 الديباجة 

 : القيام بما يىل   بعد  لبحوث المنسوحات ىل  الدو المجلس تم إنشاء 

النظر   المنسوجات  ب•  لصناعة  الفريد     الدور 
للتنمية فر المتحدة  األمم  أهداف  تلبية 

 ؛ المستدامة

صناعية ال  -كاديمية  األ روابط  الوأن    ،منعزلة  صوامععىل شكل  أن البحث يتم  بدراك  اإل •  
ر البح  ،ضعيفة    ،ا هاتث وتطبيقو خاصة بير

ا
   عن    فضل

  وجود منب   القيادة ونقص فر
جماىع   فر

 . نميةث والتو للبح

ر التصنيع. القدرة قطاع النسيج بأن لدى دراك اإل •   عىل تحفبر

 التجارة للحكومات األعضاء. لتطور فرصة توفر  بالشعور • 

ب اف  االعب  للنمو أن  •  محرك  القيمة    ،المنسوجات  أجل  من  وخلق  المضافة  وخاصة 
 ؛ فرص عمل ضخمة للنساء 

  توفرها  ادراك  •  
البيئية واالجتماعية المتعلقة    الظروفالتحديات والفرص الجديدة الت 

 بالمنسوجات والصناعات المرتبطة بها. 

ر إمكانية بالنسبة لإلنتاج المستدام لالوىع  وتقديم الحلول    خلق•   لمنسوجات مع تحسير
 التتبع ووضع العالمات. 

 • تقديم حلول جديدة لالمتثال واالستدامة والمسائل الفنية. 

اح حلول الستهالك الطاقة   .  الصح   ومعالجة مياه الضف• اقب 

لسلسلة  الاتخاذ  و •   عالم   منتدى  بتوفبر     ،المنسوجات  عملياتقرار 
 
نشوء من    بدءا

 .  
 األلياف وحت  نهاية عمر المنتج النهان 
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ي تحكم المجلس الدولي لبحوث المنسوجات 
 قواعد العمل/المواد الن 

 بيان المهمة 

  مجاالت  
  مجال المنسوجات وتوفبر الريادة فر

  يتم إجراؤها فر
دمج وزيادة البحوث الت 

 مستدام. عىل نحو االبتكار والحلول التقنية إلنتاج المنسوجات 

 هداف األ

ر األوساط األكاديمية وسلسلة  -  1 كة بير
 المنسوجات  عملياتإنشاء منصة مشب 

جامعات   -  2 به  تقوم  الذي  البحث  بحوث  تسهيل  كات  وشر ومنظمات  ومعاهد 
 النسيج المختلفة 

الجامعات -  3   تقوم بها 
منظمات  و   توفبر منتدى عالم  لدمج وعرض األعمال الت 

ذلك  و   المعاهد و البحث؛     
فر بما  بها  المرتبطة  والصناعات  االمتثال  منظمات 

اآلالت )الطبيعية  و   ؛مصنغ   واأللياف  الكيميائية  والمواد  األصباغ  مصنغ  
 (غبر الطبيعيةواالصطناعية و 

ابط من خالل التشبيك عملية تسهيل  -  4 ر األوساط األكاديمية والصناعة الب   بير

منظمات   -  5   
فر البحثية  واألقسام  البحثية  والمؤسسات  الجامعات  ر  بير التنسيق 

 الصناعة الحليفة 

 عقد اجتماعات و/أو معارض إقليمية و/أو عروض أزياء -  6

 توفبر   -   7
 
ورقميا المعارض    

فر الجديدة  المنتجات  لعرض      الفرص 
 
موقع  أيضا عىل 

  اإليكاك 
ونر ر  ،اإللكب    ذلك إنشاء أقسام خاصة للمصممير

 بما فر

 نشر المعلومات من خالل الموقع والمنشورات  -  8

  سلسلة  -  9
 عمليات المنسوجات تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة فر
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  تسهيل التدريب   -  10
 
اضيا  بالنسبة لافب 

 
لجامعات والمؤسسات  وبالحضور شخصيا

 البحثية

11  -   
 إتاحة الوصول إىل معاهد التدريب المهتر

ر الجودة واإلنتاجية واالستدامة  -  12  وضع معايبر للجوائز المختلفة لالبتكار وتحسير

 إنشاء مهمة استدامة مخصصة للمنسوجات  -  13

تقييم مختلف  من أجل المنسوجات عمليات دورة الحياة لسلسلة لإجراء تقييم  -  14
 األلياف والتقنيات والعمليات واستهالك المياه/الطاقة

ر استدامة سلسلة  -  15 اح طرق لتحسير
 المنسوجات  عملياتاقب 

 الستثمار لإنشاء منصة لتبادل األفكار الجديدة وإنشاء صناديق  -  16

17  -   
 مجاالت:  توفبر الشبكات للتعاون فر

 تطوير المناهج  -  أ 

ة الدورات  ال -  ب  قصبر

 ة ينشطة الجامعاأل  -  ج

 بحثية الوراق األ -  د 

 االختبار ومراقبة الجودة  -  ه

 الجودةمن تاكيد ال -و 

 لالمتثال وإعادة هيكلة منهجيات االمتثال تطوير معايبر جديدة  -  18

  االمتثال لتجنب   مستلزماتتوحيد  -  19
 التدقيقاإلغراق فر

 وربطه بإمكانية التتبعلمعرفة نسبة التلوث مؤشر وضع  -  20



 
 
 
 

-10 -  
 

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

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

 
 

 

ر مقارنة  -  21  مختلف حلول معالجة الطاقة والمياه بير

ر الحكومات األعضاء  -  22 ر بير  تشجيع تبادل الباحثير

ر الطالب رامج التبادل إنشاء ب -  23  بير

أبحاث   -  24 وإدارات  والمعاهد  البحثية  والمؤسسات  للجامعات  منتدى  توفبر 
   
فر األعضاء  والجمعيات  المتحالفة  للقطاع  الصناعات  االستشاري  المجلس 

 لتطوير المشاري    ع وإنجازها.  (PSAC) الخاص 

 ITRCهيكل المجلس الدولي لبحوث المنسوجات 

 من ثالث طبقات:  المجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات يتكون هيكل 

القطاع  وث وإدارات البحوث لدى هيئات أعمال  منظمات البح و   ؛الجامعات/المعاهد 
المنسوجات  و   ؛الخاص نطاق    

فر العامليون  ومصمم   المهنيون  ر  والتقنيير ر  المهندسير مثل 
 األزياء. 

هو تبادل   (ITRCلمجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات )من إنشاء االهدف الرئيس   إن  
ر فقط  األعىل  مجلس  السيتألف    وبالتاىل    ،المعرفة والبحث    من الباحثير

أي مجال من مجاالت فر
األلياف ذلك    

فر بما  منسوجة/  و ؛  تغزال والكيميائية؛  المواد  الالت؛  اآل  ؛المنسوجات  أقمشة 
المجهزة؛  و ؛  محبوكة األقمشة  اإل و مالبس  الجامعات  عمليات    

فر التقنية  والمنسوجات  نتاج؛ 
 واألقسام والمنظمات البحثية والمعاهد. 

  أي من المجاالت المذكورة أعاله. 
ر فر  ستكون العضوية مفتوحة لألفراد العاملير

: ( عىل اITRCسيكون هيكل المجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات )  لنحو التاىل 
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 ITRCهيكل المجلس الدولي لبحوث المنسوجات 

 

 هيكل الحوكمة 

  اإلدارةمجلس . ويستطيع أعىل منصة التخاذ القرار  (BoG) اإلدارةيشغل رئيس مجلس 
لجان   أعماله  تشكيل    

فر االقتضاء.  وستساعده  حسب  الفرعية  اللجان  من  وسيتكون عدد 
سيكون ومن هذه اللجان. و   اإلدارةمن مجلس    (ITRCالمنسوجات )المجلس الدوىل  لبحوث  

 مسؤوال عن التنفيذ الشامل ألهدافه.  اإلدارةمجلس 

ي شخص  ، ويمكن ألاإلدارةهو رئيس مجلس    (ICAC)  يكاكسيكون المدير التنفيذي إل و 
  نطاق  

فر أن يكون رئيس  عملياتسلسلة  يعمل   المنسوجات 
 
 والرئيس    ،ا

ا
عن   سيكون مسؤول

 . المجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات عمليات 

مجلس 
اإلدارة

بعثة االستدامة على 
المنسوحات بما في ذلك 

التعقب والعالمات

المجلس التنفيذي

لجنة المشروعات

لجنة البحوث 
شبكات / والتنمية 

/  قطاعية وإقليمية 
منتديات تفاعلية 
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 اإلدارة مجلس  تشكيل

من نائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة وشخص يرشحه نائب    اإلدارةسيتألف مجلس  
  إحدى الجامعات )أستاذ مساعد أو أستاذ 

  قسم المنسوجات فر
رئيس الجامعة الذي يعمل فر

  ،معهد النسيجو   ،البحث  ات منظمإلحدى  ث  و رئيس أقسام البح باإلضافة إىل  مشارك أو عميد(  
ات ومصنع اآلالت واألصباغ ومصنع  رئيس قسم األبحاث لأللياف ومصنع الشعبر وكذلك من  

سيكون لكل جامعة تنضم إىل  و   . الكيماويات والملحقات والطاقة ورصف المياه وما إىل ذلك
  المجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات 

 . اإلدارةمجلس مقعد واحد فر

 المجلس التنفيذي 

التنفيذي   المجلس  رئيس    -سيكون  من  يتألف  لبحوث  الذي  الدوىل   المجلس 
التابعة  المنسوجات   اللجان  مختلف  )ورؤساء  المنسوجات  لبحوث  الدوىل     ( ITRCللمجلس 

الخاصو  الرئيسية لتنفيذ أهداف   -  (PSAC)   المجلس االستشاري للقطاع  الهيئة اإلدارية  هو 
بالبحثأما  المجلس.   المتعلقة  حات  ،المسائل  المقب  وإدارة    ،واالتصال  ،والتنسيق  ،وصياغة 
نة    ،المشاري    ع ر سلها  سيتم تناولها من قبل المجلس التنفيذي  فوالمبر للموافقة عليها الذي سبر

 . اإلدارةمن قبل مجلس 

 مكتبال

 : المكتب المسجل للمجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات هو سيكون عنوان 

1629 K Street NW, Suite 702, Washington, District of Columbia, 20006-1635, USA.  

 سكرتارية ال

  سيتم  
 
  يرأسها مجلس  إيكاك  تقديم الدعم من قبل  مبدئيا

واللجان.  اإلدارة  والجامعات الت 
 . للمجلس الدوىل  لبحوث المنسوجاتوستبذل الجهود إلنشاء أمانة فرعية دائمة 

 بيان/ اإلدارةقواعد عمل مجلس 

   توفبر منصة  تنص والية المجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات عىل  
المعرفة  للمشاركة فر

  كافة 
  ذلك الصناعات الحليفة.   عملياتفر

 المنسوجات بما فر
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قيم   سلسلة   واجهت 
 
أيضا باالستدامة  المنسوجات  متعلقة  سي    ،قضايا  نسر  لذلك 

 المجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات  
 
المنسوجات" لتقديم المتصلة ب"مهمة االستدامة    أيضا

وتعريفات سيسهل    ،إرشادات  والحلول. كما  المشكالت  تحديد  عن  الدوىل   فضال  المجلس 
(ITRCإجراء مراجعة شاملة لجميع أنظمة االمتثال وسي ) 

 
للوصول إىل معيار استدامة    بذل جهدا

  ذلك أهداف المستقبل. 
ك بما فر  مشب 

  سلسلة    اإلدارةسيقوم مجلس  
ر فر ر العاملير اك المهنيير   عملياتأيضا بإنشاء نظام إلشر

   لمشاركة  لبأكملها  القطن  
أفكارهم ووجهات نظرهم وتوصياتهم حول الموضوعات عىل النحو  فر

 . اإلدارةالذي يقرره مجلس 

  عىل سبيل المثال ال الحض   اإلدارةمجلس  قد تشمل وظائف    ،عن قواعد العملوفضال  
 : المهام التالية

 
ا
ر الجامعات  -  أول  تنسيق البحث بير

 
 
  لمشاركة لتوفبر منصة لألعضاء   - ثانيا

 أعمالهم البحثيةفر

 
 
ر الصناعة واألوساط األكاديمية - ثالثا  إقامة عالقة بير

 
 
 نشر البحث  - رابعا

 
 
 ترتيب التدريبات  -  خامسا

 
 
 عقد المؤتمرات واالجتماعات  -  سادسا

 توفبر القيادة للجان الوظيفية المختلفة  - سابعا 

 
 
  تواجه سلسلة  -  ثامنا

 عمليات المنسوجات تقديم حلول للقضايا الت 

 
 
 المجلستشكيل اللجان وفرق العمل لتنفيذ أهداف  -  تاسعا

 
 
ا القضايا لتقديم حلول الستهالك الطاقة والمواد الكيميائية ومياه مناقشة   -  عاشر

 الصح   الضف
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  الدول األعضاء -  حادي عشر 
حات لتنفيذ المشاري    ع فر  وضع مقب 

  عشر 
 إنشاء شبكات إقليمية و/أو قطاعية لعقد االجتماعات   - ثانر

  عقد اجتماعها العام السنوي إيكاك دعم  -  ثالث عشر 
 فر

ر  دورات لتنظيم  - رابع عشر  وعقدها  عمليات المنسوجات  من سلسلة  مختلف العاملير
  البلدان األعضاء

 بانتظام فر

ر والطالب  - خامس عشر   تسهيل برامج التبادل للباحثير

عشر  أنشطة  ت   -  سادس  عن  المنسوجاتقرير  لبحوث  الدوىل   خالل    المجلس 
 االجتماعات العامة 

 ITRC المجلس التنفيذي لبحوث المنسوجات  عضوية

المجلس  عضوية  الستكون     
ومنظمات  متاحة  فر النسيج  وأقسام  النسيج  لجامعات 

النسيج.   كما  أبحاث 
 
أيضا متاحة  العضوية  سلسلة    ستكون    

فر ر  العاملير عمليات  لألشخاص 
  ،المنسوجات

 
وط معينة.  وفقا  لشر

 اإلدارة مجلس عضوية 

  أي جامعة أو منظمة بحثية أو معهد أبحاث أن وجات  منسأو قسم    يمكن ألي جامعة
فر

   
لجامعات  دم اوكذلك أن تتق  ،الدعواتوجيه  تإليكاك  يمكن لكما  .  اإلدارةمجلس  تكون عضوا فر

للحصول عىل قيود  و .  العضوية  بطلب  للن تكون هناك  بالنسبة  الجامعات  مفروضة  أو  عدد 
  إيكاك عىل تقديم طلب العضويةمعاهد البحوث 

 . التابعة للدول األعضاء فر

ا لبلدان  لجامعات  أما  العضوية غبر أعضاء  التابعة  تتقدم بطلب  أن  فيمكنها  إيكاك    
فر

من  الجامعات  أما  .  اإلدارةموافقة المجلس التنفيذي أو مجلس    يطةمراقب شر وستمنح صفة  
   األعضاءالبلدان غبر 

يطة تسديد رسم يحدده مجلس   ،إيكاكفر  . اإلدارةفيمكن قبولها شر

   ألعضاء  ويمكن ل
كات ومنظمات االمتثال  فر   مجلس  الحصول عىل مركز  الشر

مراقب فر
 . اإلدارة
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 عضوية اللجان

  اللجان. 
كات األعضاء أن يصبح أعضاء فر  يمكن للجامعات والشر

التقدم  و  الدول غبر األعضاء  ويمكن منحها صفة بطلب عضوية  يجوز للجامعات من 
التنفيذي/مجلس   المجلس  موافقة  ط  بشر    اإلدارةمراقب 

فر الجامعات  عضوية  منح  يمكن   .

 
 
 . اإلدارةمجلس لرسوم يحددها  الدول غبر األعضاء وفقا

  أعمال سيتم تشجيع منظمات االمتثال عىل 
 اللجان. المشاركة فر

كات   عضوية الشر

   
فر كات  الشر   

فر البحث  ألقسام  المنسوجاتسلسلة  يجوز  ذلك   ،عمليات    
فر بما 

كة.  ،الصناعات الحليفة  التقدم بطلب للحصول عىل عضوية الشر

كات متاحة فقط لرؤساء أقسام األبحاث    ص  م  لستكون عضوية الشر
 
  غ  آالت النسيج و ن

 ص  م  
 
 ص  م   المواد الكيميائية و غ  ن

 
 ص  م   األلياف وموردي الطاقة و غ   ن

 
 محطات معالجة المياه. غ  ن

/طالب عضوية   في   اء/محب   خبر

سلسلة     
فر لألفراد  المنسوجات  يمكن  للحصول عىل عضوية عمليات  بطلب  التقدم 

   . فردية
 
اتهم واعتمادا قد   ،يمكنهم االنضمام إىل لجان مختلفة. ومع ذلك  ،عىل اهتماماتهم وخب 

اء التصويت م عىل الرغم من أنهم سيكونون قادرين عىل التواصل وتقدي  ،ال يحق لألعضاء الخب 
اء حول الموضوع.      مشاركة  السيكونون قادرين عىل    ،األهم من ذلكو آرائهم وآراء الخب 

عملهم  فر
 .  
 البحت 
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 المجلس التنفيذي 

ر  يتألف المجلس التنفيذي   ضم  مع ذلك    اإلدارةمجلس  )وقد يختار  من األعضاء التالير
) ر  : أعضاء إضافيير

 هو رئيس المجلس التنفيذي اإلدارةمجلس رئيس  - أوال 

القطاعية/اإلقليمية/المنتديات   -ثانيا  والتطوير/الشبكات  البحث  لجنة  رئيس 
 التفاعلية

 رئيس لجنة المشاري    ع  -ثالثا 

  االستدامة  -رابعا 
 رئيس بعثة التكنولوجيا فر

 رئيس اللجنة الدائمة للمنسوجات باللجنة االستشارية للقطاع الخاص  - خامسا 

  اللجنة االستشارية للقطاع الخاص  - سادسا 
 رئيس اللجنة الدائمة لتجار التجزئة فر

   - سابعا 
 إيكاك رئيس قسم المنسوجات فر

وري اإلدارةمجلس  مأي أعضاء آخرين يراه - ثامنا  . رصر ر  ير

  حالة الغياب ترشيح أي عضو من كبار أعضاء اللجنة لحضور اجتماع  
ويجوز للرئيس فر

التنفيذي اجتماعات  يمكن  و   ،المجلس  لحضور  لجنتهم    
فر عضو كببر  أي  ترشيح  لألعضاء 

 المجلس التنفيذي. 

 المجلس الدولي لبحوث المنسوجات اختيار/انتخاب رئيس  

وبما أن المدير التنفيذي هو رئيس اختيار الرئيس األول أو المدير التنفيذي.    يكاكيجوز إل 
 له  يجوز  ف  اإليكاك

 
   12لمدة ]  أن يعمل مؤقتا

 
وعقد االجتماع األول المجلس  إنشاء  جل  [ أل شهرا

 لهاختيار رئيسو للمجلس 
 
 . ا

]و غضون    
 12فر

 
شهرا الجامعات    ،[  من  ترشيحات  عىل  للحصول  الرئيس  سيسغ 

 األعضاء والمنظمات البحثية الختيار الرئيس. 
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سيكون لكل منظمة و االنتخابات.  باللجوء إىل  يجوز لألعضاء اختيار الرئيس باإلجماع أو  و 
   
واحد.    اإلدارةمجلس  فر لألعضاء  و صوت  أو  إما  يجوز  اليوم  نفس    

فر االنتخابات     إجراء 
فر

 .  ستكون حقوق التصويت متاحة فقط للجامعات والمؤسسات البحثية. و االجتماع التاىل 

 اإلدارة رؤساء المجلس التنفيذي واللجان المشكلة من قبل مجلس 

 هو رئيس المجلس التنفيذي. المجلس الدوىل  لبحوث المنسوجات رئيس 

أس رئيس    ،بالنسبة للجان و  أو من ينوب عنه االجتماع األول للجنة   اإلدارةمجلس  سبر
اح   يجوز لألعضاء اختيار الرئيس باإلجماع. و ح. رشموسيطلب التطوع أو اقب 

كات ومنظمات االمتثال بالتصويت.    ،لجان بالنسبة ل سيكون لكل  و سيسمح ألعضاء الشر
كة ومنظمة امتثال صوت واحد.    الشر

 جامعة ومعهد أبحاث ومنظمة بحثية وعضو فر

 أو رئيس اللجان المنظمة األم المجلس الدولي لبحوث المنسوجات رئيس  مغادرة

األم  المنظمة  اللجان  رئيس  غادر     ،إذا 
 
شاغرا المنصب  ا  فسيكون  رئيس   نتخابويتم 

 جديد. 

 المجلس الدولي لبحوث المنسوجات مدة العضوية ورئيس اللجان ورئيس 

المنسوجاترئيس  مدة   لبحوث  الدوىل   ور ITRC)  المجلس  ثالث    ه    اللجان   اءسؤ ( 
تلألي رئيس  تمديد المدة  يجوز  و سنوات يمكن تمديدها لمدة ثالث سنوات أخرى.   ر فب   كحد ير

 أقىص. 

 واللجان والمجلس التنفيذي والشبكات اإلقليمية والقطاعية اإلدارةمجلس اجتماعات  

عام  سيعقد   للمجلس  كل  واحد  واجتماع  للجان  األقل  عىل  واحد  التنفيذي  اجتماع 
ذلكاإلدارةمجلس  و  ومع  لمجلس    ،.  ي  اإلدارةيجوز  عدد  باستعراض  من وقت آلخر  وم  قأن 

  تعقد كل عام. 
 االجتماعات الت 

ر عىل األقل من عقد االجتماع. و   سيتم إخطار األعضاء قبل أسبوعير
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 يمكن أن ي  
 
 ط
 
  غضون  اثلث من  اجتماع غبر عادي من قبل الرئيس أو عقد ب ل

ألعضاء فر
ة.   مهلة قصبر

ط موافقة الرئيس للدعوة لو  مجلس أو قد يطلب رئيس ال  ،الجتماع. ومع ذلكعقد ايشب 
 عقد اجتماع. مديره الدعوة إىل 

 وضع جدول األعمال لالجتماعات 

ر  يجوز لرئيس اللجان وضع جدول األعمال من خالل   التشاور مع أعضاء اللجنة المعنيير
 . مع إيكاكو 

 والمجلس التنفيذي واللجان اإلدارةمجلس  قرارات 

   
اضر تخذ القرارات بالب 

 
بقرار األغلبية هو  إن  وإال ف   ،تكون باإلجماعأن  و يفضل أن ت

ّ
.  الغّل

يجوز    ،المجلس التنفيذيبعد  و   ،يجوز للجنة بعد ذلك إحالة القضية إىل المجلس التنفيذيو 
إىل   األمر  القرار    ،اإلدارةمجلس  إحالة  يكون   نهائيوعندها 

 
   و.  ا

فر منقسم  قرار  حالة وجود    
فر

  حالة وجود  واألغلبية.  رأي  يسود    ،اإلدارةمجلس  
  ال فر

بنسبة النصاب  يتم تطبيق    ،قرار انقسام فر
 ٪ من إجماىل  األعضاء. 50

 النصاب 

  
  يتكون النصاب القانونر

 األعضاء. جميع اللجان من ثلث فر

 اللجان

المنسوجات  تكون  ي لبحوث  الدوىل   التاليةالمجلس  اللجان  ذلك  ؛من  يجوز    ،ومع 
وط المرجعية )  و أإنشاء    اإلدارةمجلس  ل ويوجد  ( ألي لجنة.  ToRإلغاء أي لجنة أو تغيبر الشر

سيكون و إنشاء منصب نائب الرئيس.    اإلدارةمجلس  يجوز ل  ،وإذا لزم األمر   رئيس لكل لجنة. 
  إيكاك رئيس المنسوجات 
 فر

 
  كل لجنة.  عضوا
 فر



 
 
 
 

-19 -  
 

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

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

 
 

 

ي ذلك التتبع ووضع العالمات(  ( 1
 
 مهمة االستدامة عىل المنسوجات )بما ف

التتبع وإمكانية  االستدامة    
فر القيادة  توفر  هو  العام  الهدف  يكون  أن  ووضع    ،يجب 

 وإنشاء مؤشر االستدامة.  ،ومحاولة وضع مبادئ توجيهية موحدة لالستدامة ،العالمات

 والية اللجنة: 

مجاالت   -  أ    
فر األعضاء  المنظمات  به  تقوم  الذي  العمل  بتنسيق  اللجنة  ستقوم 

 االستدامة والتتبع ووضع العالمات 

كة من القواعد  استعراض   -  ب ر ولوائح الدول األعضاء وابتكار مجموعة مشب  قوانير
 مقبولة لجميع الدول األعضاء تكون 

لتتبع  ل  طرقإيجاد    ،(PSACالمجلس االستشاري للقطاع الخاص )بالتشاور مع   -  ج
 الستدامة لمؤشر وضع و 

العمليات   -  د  الكيميائية ومتابعة  مراجعة  العمليات لآلالت والطاقة والمواد  تدفق 
 ص  م  بالتشاور مع  

 
اآلالت والمصنوعات الكيميائية لتطوير أفضل الممارسات  غ   ن

 والمبادئ التوجيهية 

 ( لجنة البحث والتطوير/الجوائز/الشبكات اإلقليمية/المنتديات التفاعلية 2

الجام  تجري  ها    
الت  األبحاث  تنسيق  إىل  اللجنة  هذه  البحثية تهدف  والمنظمات  عات 

 . ر ر والمهندسير كة ومشاركتها مع التقنيير
  المنظمات المشب 

 وقسم األبحاث فر

 والية اللجنة: 

   مشاركة  ال -  أ 
ع عىل تسجيل براءات  يشجالتو عمليات القطن  ث عب  سلسلة  و البح فر
اع  االخب 

ر أصحاب المصلحة -  ب ر  ،نشر المعلومات بير  وخاصة مهندس  النسيج والتقنيير

 إنشاء هيئة تحرير لنشر األبحاث وتشجيع كتابة التقارير البحثية  -  ج
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 تقديم حلول للمسائل المعقدة المتعلقة بتدفق العمليات وتصميم اآلالت  -  د 

 األسعار ض يخفتقيادة لتوفبر ال -  ه

 بصورة منتظمة ( وعقد اجتماعات أو حسب الطلبإقليمية )إنشاء شبكات  -و 

نت لتشجيع إيجاد منصة تفاعلية عىل  -  ز  ر اإلنب   سلسلة القيم االتصال فيما بير

إل  -  ح الدعم  ر    يكاكتقديم  متحدثير اح 
اقب  خالل  من  السنوي  العام  اجتماعها    

فر
مؤسسات     

فر البحث  وإدارات  البحثية  والمنظمات  الجامعات  من  ر  محتملير
كات   الشر

لجنة - ط  العام  بخصوص  فرعية    إنشاء  االجتماع  خالل  تقديمها  يتم    
الت  الجوائز 

 إليكاك 

  مراجعة طرق االختبار نظر يمكن للجنة ال -  ي
 فر

  إنشاء لجنة فرعية خاصة معنية بالمنسوجات الفنية نظر يمكن للجنة ال -  ك
 فر

 رشادات اإلم يقدتاستدامة األلياف المختلفة و  ةراجعم -  ل

 وعملياتها األلياف و  (LCAدورة حياة )تقييم  -  م

ر والطالب  - ن   تشجيع وتسهيل برامج التبادل للباحثير

 لجنة المشاري    ع  ( 3

  تحديد القضايا وإعداد المشاري    ع  
الهدف من هذه اللجنة هو دعم الحكومات األعضاء فر

 للنظر فيها من قبل الحكومات والجهات المانحة 

 والية اللجنة 

ر  يتم -  أ  كبر
  الب 

 : النقاط التالية   تطوير المشاري    ع عىلفر

 
ا
 االستدامة،  -  أول
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 ،التتبع - ثانيا

 
 
 الوسم  - ثالثا

 
 
 ، تعزيز البحث والتطوير  - رابعا

 
 
حات القائمة عىل البحث -  خامسا  ، المقب 

 
 
 ، التدريبات -  سادسا

 
 
 بنية تحتية،  -  سابعا

 
 
 ، مياه الضف الصح   -  ثامنا

 
 
 ، الطاقةاالحتياجات من تخفيض  -  تاسعا

 
 
ا  ، تدفقات العملية -  عاشر

 تطوير منتج جديد -  حادي عشر 

   -  ب
 إيكاك تطوير المشاري    ع بناء عىل توصية الحكومات األعضاء فر

 إيكاك أعضاء  اري    علمشتقديم دعم  -  ج

 تحديد مختلف القضايا وتطوير المشاري    ع للنظر فيها من قبل الجهات المانحة  -  د 

ية وترشيح األعضاء   -  ه    للقيام ب تحديد الموارد البشر
تطوير وتنفيذ المشاري    ع بما فر

 ذلك التقييم بمجرد االنتهاء 

 الحسابات  ( 4

عن   -  أ  نيابة  تحصيلها  يتم  أموال  أو  رسوم  حساب  إدخالها  يتم  المجلس  أي    
فر

 محفوظ لدى إيكاك، و منفصل 
 
 . يجب تدقيقه سنويا

 بصفته أمينإيكاك يعمل محاسب   -  ب
 
 لصندوق. ل ا
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شيح  -  ج  تقوم إيكاك بب 
 
ر للعمل كموق ر عىل الحساب. شخصير  عير

ر  -  د  وع الصندوقيفتح أمير  حسابات منفصلة لكل مشر

ر الصندوق.  -  ه  يتم االحتفاظ برسم العضوية وسجلها من قبل أمير

تفرض   -و   إيكاك  قد 
ا
    بدل

 
بللماليا شامل  قيام  لبحوث  تطوير  الدوىل   للمجلس 

 . المنسوجات

 رسوم العضوية 

هناك رسوم عضوية لجامعات النسيج والمنظمات البحثية والحكومات األعضاء  يست  ل
  
 . إيكاكفر

  
هناك رسوم سنوية لجامعات النسيج والمنظمات البحثية والحكومات غبر األعضاء فر

 . إيكاك 

 
 
 ت
 
كات لالنضمام إىل ف  . الدوىل  لبحوث المنسوجات المجلسرض رسوم عىل الشر

 
 
 ت
 
والطالبف ر  والمهنيير اء  الخب  عىل  سنوية  رسوم  ذلك  ؛رض  لهم  عمسيكون    ،ومع 

يتم تحديد الرسوم  و محدودا وسيختلف هيكل الرسوم بالنسبة للدول األعضاء وغبر األعضاء.  
 ولجنة التحكيم المستقلة.  اإلدارةمجلس بناء عىل توصية المجلس التنفيذي وبموافقة  

 يجوز للمجلس التنفيذي مراجعة الرسوم السنوية من وقت آلخر. 

من   ة    اإلدارةمجلس  يتمتع كل  لفب  الرسوم  من  شخص  أي  إعفاء  بصالحية  والرئيس 
 محدودة ال تتجاوز ثالث سنوات. 

يعملون  إليكاك  يمكن   الذين  ر  المتطوعير ومعلومات  لها  ويقدمون  لديها  إعفاء  بيانات 
 
 
  ودعما

 
 من رسوم العضوية.  مفيدا
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 العضوية  تعليق

تعليق   تم     عضوية  إذا 
فر األعضاء  الحكومات  رسوم  إيكاك  إحدى  دفع  عدم  بسبب 

كة مرتبط بها    ،التقييم    و يتم منح أي جامعة أو منظمة بحثية أو عضو شر
صفة المجلس  عضو فر

 . ر  مراقب لمدة عامير

   
فر إعادة حكومة عضو  حالة    

إىل  إيكاك  فر ر    ،إيكاكمعلقة  موقوفير أعضاء  يجوز ألي 
ر   أو لجانها المشكلة التقدم بطلب إلعادة تعيينهم. بإيكاك مرتبطير

كة  اءعضإذا كانت إحدى الحكومات األ  وع أو نشاط متعاقد عليه    مشب    أي مشر
يشمل فر

  وقت تعليقها إيكاك  
وع أو العمل حت  نهاية االتفاقية التعاقدية.  ،فر  فسيستمر هذا المشر

تعليق عضوية   كات  عضو  يمكن  الشر الدوىل   مدين  من  عدم  بسبب  إليكاك وللمجلس 
 رسوم لمدة ستة أشهر حت  يتم سداد الدين بالكامل. الد اسد

 االستقالة 

 
 
  أي وقت كتابيا

  أو    يمكن ألي عضو االستقالة فر
ونر يد اإللكب  عن طريق  عن طريق الب 

 الرئيس. إىل أو  اإلدارةمجلس إىل رئيس  موجهة  رسالة

  حالة االستقالة
اماته المالية قبل قبول  ،فر ر  . استقالتهيجب عىل العضو الوفاء بالب 

 
 
   ال يمكن للعضو أيضا

 
  أي عقد أو اتفاقي  االستقالة إذا كان طرفا
وع قائم  أو   ةفر أو أي  مشر

 . لعمل إيكاكعمل مماثل 

وأمانة   التنفيذي  المجلس  حق  من  ينتقص  ال  عضو إيكاك  هذا  تعليق    
   فر

فر ية عضو 
  مواقف مماثلة. المجلس الدوىل  
 فر

 فسوف يفقد جميع حقوق وامتيازات العضوية.  ،إذا استقال أي عضو 

ويجوز   ، إلغاء تسجيل/عضوية منظمة عضو إيكاك  لس التنفيذي و/أو أمانة  يجوز للمج
ة غبر   ،رد أي رسوم تسجيل مدفوعة )إن وجدت( ،حسب تقديرهما  ،لهما 

بما يتناسب مع الفب 
  سنة اإللغاء. 

 المنتهية فر
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 المجلس الدولي لبحوث المنسوجات حل 

  أعضاء  طلب حل المجلس  تي
المجلس  أي فائض من أموال  و .  اإلدارةمجلس  موافقة ثلت 

 . لحساب إيكاكيجب أن تقيد الدوىل  

 لغة ال

اإلن اللغة  واالجتماعات ه   المراسالت    
فر المستخدمة  الرئيسية  اللغة  ية.  كستكون  ر لبر

   ،ومع ذلك
 
  النظر أيضا

  االجتماعات    ينبغر
جمة الشفوية وترجمة الوثائق فر   توفبر خدمات الب 

فر
 لضمان أقىص مشاركة من المنظمات األعضاء. 

 تعديالت 

مجلس  يجوز تعديل هذه المواد من قبل المجلس التنفيذي وتأكيدها باإلجماع من قبل  
 . المجلس الدوىل  لبحوث المنسوجاتورئيس  اإلدارة

 

 ******* 


