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 تق��ر المدير التنف�ذي

 

ي جميع أنحاء 
ف �ف أتوجه بالشكر والعرفان إ� أصحاب هذا البلد التقل�ديني

ا�ي لهم  . وأعرب عن اح�ت ال�ا ع� ارتباطهم باألرض و�البحر و�المجتمع المح�ي أس�ت

 . ي الحا�ف
ي و�ف

ي الما�ف
 ولثقافتهم ولشيوخهم �ف

ة الس�د الرئ�س  ات (وز�ر الزراعة) ، أصحاب السعادة ، ح�ف ف المندو�ح�ف  ني

ات ن ، �الموق�  ف المراقبح�ف  ،ني

ي الفرصة �ي لهذە شكركم ع� إتاحة أ
هذا االجتماع العام �ي أتحدث إل�كم �ف

ف للجنة  . االستشار�ة الدول�ة للقطن (إ�كاك) الثامن والسبعني

ي وأنا سع�د للغا�ة أل
ال� ن االجتماع العام لهذا العام �عقد �ف ، والسبب هو ا أس�ت

ال�أن  ة إ�جاب�ة أس�ت ف ، فإن هذا �عط�ه م�ي ي
�طائف ، و�النسبة �ي ك�ب ئ ا �ي من ناح�ة بلد دا�ف

ال�عال�ة ع� الدوام، ثم أن  ي أس�ت ا من وجهة نظر القطن، �ي من البلدان القل�لة اليت

ي مجال أبحاث القطن، ولذا فإن من المالئم والمناسب جدا� أن 
 �ف

�
تحتل مركزا� ق�اد�ا

ي 
ال�نناقش الق�ادة العالم�ة وأن نوسع حدود و�مكان�ات القطن هنا �ف ا، هذا البلد أس�ت

ي هذا المجال و�مختلف
 الطرق.  الذي لطالما اضطلع بدور ر�ادي �ف
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ي مجرد  ي بل وال �جب أن �عيف . إن هذا ال �عيف
�
ي أود أن أ�ون واضحا أن غ�ي أنيف

 ق�اد� ا� دور بلد ما لعب �
�
ي جميع  ا

 ال��ادة، �ف
�
ي أ�ضا ي أبحاث القطن فقط، ول�ن �عيف

�ف

، من عمل�ة بذر وغزل القطن إ� عمل�ة إدارة مزارعنا ومعاملنا سلسلة أعمال القطن

كة مع الناس والمجتمعات عندنا. واآلن ومع بروز العد�د وط��قة التعامل والمشار 

ي المستقبل
من ضمنها تغ�ي المناخ  ،من التحد�ات العالم�ة أمام ازدهار القطن �ف

لم�اە والقابل�ة لالستدامة والتتبع، والمنافسة من جانب األل�اف اواستخدام 

ة ع� شكل منظمة االصطناع�ة .. الخ، فقد حان الوقت اآلن للحاجة إ� ق�ادة عالم�

 أو مجتمع لمعالجة هذە القضا�ا. 

ي أف��ق�ا 
ي كوت د�فوار (ساحل العاج) �ف

ي عقدنا االجتماع العام �ف
ي العام الما�ف

�ف

، إذ تصل الغلة  ي يبلغ متوسط الغلة فيها األدئف مقارنة مع متوسط الغلة العال�ي اليت

ي غرب أف��ق�ا 
ك�لو غرام   ٣٥٠و  ك�لو غرام من خيوط القطن للهكتار الواحد   ٤٥٠�ف

ق أف��ق�ا مقارنة مع متوسط الغلة العال�ي البالغ ما دون  ي �ش
ك�لو   ٨٠٠للهكتار �ف

ي غرام للهكتار. واليوم تعَّ 
ال�دت الغالت �ف ي بعض األح�ان أس�ت

ك�لو غرام من   ٢٠٠٠ا �ف

ي 
ال�خيوط القطن للهكتار. و�النسبة لفاعل�ة استخدام الم�اە �ف ي أس�ت

ا ف�ي األفضل �ف

ون من دون شك، فإن العال ال�م. ومع ذلك، وكما س�ت ا لم تكن بمنأى عن آثار أس�ت

ي أع� جدول 
تغ�ي المناخ، األمر الذي �جعلنا نؤكد ع� الحاجة لوضع تغ�ي المناخ �ف

ي األبحاث الخاصة ب
ي مسعانا لتحقيق تقدم �ف

التوصل إ� نوع�ات قادرة غ�ة أعمالنا �ف

 ع� مقاومة الجفاف. 
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�ان الح�اة بالنسبة للقطن، وقلت إرار لقد تحدثت باستم ن األبحاث �ي �ش

 وقلت 
�
ي عندها إن البلدان أ�ضا �مكن أن �كون قاعدة فعالة وق��ة من األبحاث �ي اليت

. و�نطبق هذا الوضع ع� 
�
ال�لديها صناعات قطن�ة األ��� نجاحا ا. وهيئة أبحاث أس�ت

لنوع�ة الج�دة من األبحاث ) معروفة جدا� باCRDCوتط��ر القطن المعروفة بالرمز (

ي تقدمها. وتر�ي هذە الهيئة إ� استثمار  ا�ي مليون دوالر  ٢٠اليت ي  أس�ت
وع  ٣٠٠�ف م�ش

ول�ن الهدف من هذا لوحدە،  ٢٠٢٠-٢٠١٩مشارك، وهذا لموسم  ١٠٠�سهم ف�ه 

ر بـ من إنتاج االستثمار هو تول�د ق�مة إجمال�ة  ي تقدَّ
بليون دوالر  ٢القطن اإلضا�ف

 هذا المستوى من االستثمار خالل هذە �ي أثت. و�مكن االطالع ع� ٢٠٢٣م بحلول عا

السنوات من خالل االحصائ�ات الموجودة ع� الموقع الشب�ي لهيئة أبحاث وتط��ر 

القطن. وما �دهش المرء لدى االطالع ع� الموقع الشب�ي ل�س فقط مجموعة 

ي الغلة بنسبة 
 بعد عام، ول�ن كذلك مستوى عام %٣المشار�ــــع أو ال��ادة المستمرة �ف

�
ا

ي أف��ق�ا 
 �ف

�
. وللمقارنة نجد أن هناك بلدانا ف ف المحليني ف الهيئة والمزارعني التعاون بني

ي األبحاث والتط��ر، كما نجد أن عدد الباح
ي من قلة االستثمار �ف

ي بلدان ثتعائف
ف �ف ني

ي العام القادم ب��شاء  إ�كاكخطة أخرى قل�ل. وكجزء من 
ع �ف ات�ج�ة، ست�ش االس�ت

 الستكشاف 
�
شبكة أبحاث إقل�م�ة لغرب أف��ق�ا. ر�ما ولعله آن األوان اآلن أ�ضا

إمكان�ة إ�شاء معهد أبحاث لخدمة البلدان األف��ق�ة، أو لدراسة ك�ف �مكن 

ي البلدان المتقدمة النمو أن �ساعد وتتعاون مع أولئك ا
ف لمنظمات األبحاث �ف لباحثني

ي أف��ق�ا ع� وجه الخصوص. 
 �ف
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، وقد تطرق الرئ�س باإلنابة إ� أ���  ي
ة خالل العام الما�ف حدثت أمور كث�ي

ي عام  ما
ي نظرة ع� طموحاتنا �ف

ي أود أن أغتنم هذە الفرصة ل�ي أل�ت حدث، غ�ي أنيف

٢٠٢٠  . ي
ي العام الما�ف

 وأن أتحدث بالتفص�ل عن قصص النجاح �ف

ف ما دعونا نتابع الحد�ث عن األبحاث. فبادئ ذي بدء  من الثالث والسابع بني

ي 
�ن الثائف ستعقد إ�كاك والهيئات الدول�ة ألبحاث القطن  ٢٠٢٠شهر أ�ت��ر/��ش

ي م�. و�عقد هذا االجتماع مرة 
م الشيخ �ف ي مدينة �ش

 ألبحاث القطن �ف
�
مؤتمرا� عالم�ا

ي غا�ة النجاح. 
 كل أر�ــع سنوات، و�ؤمل أن �كون �ف

صوص موض�ع المؤتمرات سأ�ون مق�ا� إن لم أذكر الندوة الدول�ة لعام و�خ

ي تاييبه مرة كل  ٢٠١٩
ي كانت تعقد �ف للجنة االستشار�ة الدول�ة للقطن (إ�كاك) اليت

ي شهر مايو/أ�ار 
ي نظمت �ف ف ندوة هذا العام اليت . وكان ترك�ي ف عمل�ة التجد�د ع� عامني

ف أن األبح ي القطن والمنسوجات. فع� حني
�ان الح�اة بالنسبة �ف اث قد تكون �ش

للقطن ول�ن بدون االبتكار لن �ستطيع إ�شاء أسواق جد�دة أو إ�جاد طلبات جد�دة 

ي غا�ة األهم�ة و�حاجة إ� 
ع� القطن والمنسوجات. لذلك فإن هذا المجال هو �ف

ي المستقبل. 
 تط��ر �ف

 االتصاالت 

ْدُت ع� أن تكون إ�كاك نقطة  
�
ي أ�

ي العام الما�ف
معلومات مرك��ة �ف

ف استخدامنا لتكنولوج�ا  لموضوعات القطن وع� الط��قة المطل��ة لتحسني

المعلومات ووسائل التواصل االجتما�ي وذلك ل�ي نتمكن من الوصول و�فعال�ة أ��ب 
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ي عدد متاب�ي 
ف ز�ادة مضطردة �ف إ� أعداد أ��� من الناس. وقد شهدنا منذ ذلك الحني

تنا قمنا ب�صدار . و )LinkedIn( وع� لينكدإن )Twitterاإلعالم ع� توت�ي ( ��ش

ونبلغكم . ، و�ي متوفرة لدة أصحاب الشأن  عندنا ’القطن شؤون‘اإلخبار�ة الشه��ة 

ق�اس أدائنا تق��رنا السنوي األول الذي �مكنكم من خالله بأننا نقوم اآلن بن�ش 

. وفضال عن ذلك، نحن بصدد إدخال تعد�الت ع� منشوراتنا العد�دة هتقي�مو 

لط�ح مجموعة من المنشورات الرئ�س�ة، وكان أولها كتاب معلومات عن القطن لعام 

ە، وأوص�كم ٢٠٠٢  االطالع عل�ه.  �شدة أصدرته إ�كاك وقد تم ��ش

ي  
 إن هناك ثالث موضوعات مهمة ألجل نجاح إ�كاك �ف

�
 ولطالما قلت دائما

ا�ات والق�مة المضافة.   المستقبل" االتصاالت وال�ش

ات�ج�ة اتصاالت   ولدى إ�كاك اآلن قاعدة متينة لتوص�ل رسائلها من خالل اس�ت

ابنا من عام  سنواصل ترو�ــــج الطلب ع� القطن عن ط��ق  ٢٠٢٠سل�مة. ومع اق�ت

محار�ة التقار�ر والدعا�ة السلب�ة ومن خالل حملة "#الحق�قة_حول_القطن" 

#TruthAboutCotton  ي يوم القطن العال�ي
والبناء ع� النجاح �ف

)World Cotton Day( .ي أ��ب حول ما و
ي العام القادم س�كون لدينا استقالل ذائت

�ف

ك مع الحكومات ال �ستطيع فعله،  �ستطيع وما ي مطلع العام الجد�د سنش�ت
و�ف

وعات وتجار التجزئة والرابطات الدول�ة والوطن�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة والمجم

وحيت أ�ة منظمة لها عالقة بالقطن ل�ي �شجعهم ع� االحتفال بيوم القطن العال�ي 

ي 
�ن األول بأسلوب ف��د ومث�ي لإلعجاب.  ٧�ف  أ�ت��ر/��ش
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ي المدارس 
و�مكن تحقيق ذلك من خالل إعداد حفلة للقطن أو حملة توع�ة �ف

ي  . ول�ست الفكرة �ي وال�ل�ات أو حيت إعطاء تخف�ض خاص ع� ملبوس قطيف ف  معني

، و�نما الفكرة �ي أن نفعل  أن نعلم اآلخ��ن ك�ف عليهم االحتفال بيوم القطن العال�ي

 وف��دا� من نوعه
�
 خاصا

�
ي هذە القصص شيئا

. وسنقوم ب�عداد منصة ألجل المشاركة �ف

 .
�
 وترو�جها عالم�ا

ي  من خاللوعن ط��ق إبراز نمط القطن 
ك ليوم واحد �ف جهد عال�ي مش�ت

ل و�شجيع اآلخ��ن �السنة �مكننا ��ش التوع�ة بمنافع هذا المنت�ج الطب��ي الجم

 من أن االحتفال بالقطن ليوم واحد 
�
س�جلب ع� األقل ع� طلبه. وسنتحقق أ�ضا

وا زناد حتقدمنكم أن فوائد للقطن باعتبارە أفضل من األل�اف االصطناع�ة. لذا أرجو 

ي العام الجد�د تف
كم وأن تقدموا لنا بعض األفكار، وسنب�ت ع� اتصال معكم �ف ك�ي

ي ت��دون تقد�مها.  ي تط��ر المبادرات اليت
 لمساعدتكم �ف

ف سوف �كون مف�دا� جد كاء رئ�سيني  لنا ا� إن تط��ر عالقات ق��ة ودائمة مع �ش

ي المستقبل 
 ال بل �ف

�
 –القطن  ن إ�كاك من لعب دور ر�ادي أقوى داخل صناعةس�مك

 ق�مة إضاف�ة لألعضاء.  ا هو أهم من ذلك هو أنه �عت�ب ذ وما

كة القطن المسجلة  ا�اتنا مع �ش ومن أفضل األمثلة ع� ذلك �ي �ش

)Cotton  Incorporated(  ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة ومع الهيئة األلمان�ة
�ف

ف ابتك GIZللتعاون الدو�ي  ي ُمْنَتَجنيْ
ي بون، وكالهما أسهم �ف

ف مع إ�كاك من شأنهما �ف ار�ني

ي أف��ق�ا 
ي بلدان �ف

ف منهم �ف ، وال س�ما األمّيني ف ة ع� ح�اة المزارعني أن يؤثرا بصورة كب�ي
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ي جلسة المق� كوآس�ا. وسوف �مكن
ف واالطالع عليهما �ف م مشاهدة هذين المنتجني

حاتك)World Café(العال�ي  م . واألهم من هذا وذاك هو أننا ن��د معرفة آرائكم ومق�ت

ف لجنة إ�كاك  ف وتمكني بخصوص تط��ر هذە األفكار ألجل إعطاء ق�مة أ��ب للمزارعني

 .  من جمع الب�انات ع� المستوى العال�ي

وع األول هو تطبيٌق  �ة والنبتة الذي  والم�ش  هذا التطبيق ابتكر و حول صحة ال�ت

ي من إ�كاك.  كة القطن المسجلة والدكتور ك�شاف كراني� الدكتور كي�ت ه�ك من �ش

هذا التطبيق ف��د من نوعه وتم تط��رە ل�ي �ستخدمه المزارعون األميون، وهو و 

يتحدث إليهم بلغتهم و�لهجتهم. وهذا التطبيق هو أداة للتشخ�ص، فمن خالل 

لمستمر للطقس وحساب كم�ة وحدات الحرارة فهذا التطبيق قادر أوً� ع� االرصد 

بتة تنمو كما هو متوقع لها، ناه�ك رصد نمو نبتة القطن وتطورها وعما إذا كانت الن

نامج التشخ��ي س�سمح للمزارع بالتعرف ع� المستلزمات اإلضاف�ة  عن أن هذا ال�ب

ور�ة لتص��ب المشكلة . و�ضافة إ� ذلك، فإن هذا التطبيق من خالل إرسال ال�ف

استخدام ��ق طصور عن األو�ئة المحتملة واألوراق الميتة المحتملة سيتمكن، عن 

ة إن كانت ضارة أم مف�دة، ومعرفة  ، من التعرف ع� نوع�ة الح�ش الذكاء االصطنا�ي

ي �اإلجراءات ال جب ع� المزارع اتخاذها، وأ�ضا لتشخ�ص ومعرفة ما إذا كانت يت

ي من مرض ما أم ال، وك�ف �مكن عالج ذلك المرض. و�سمح التطبيق لنا 
النبتة تعائف

ف   باالتصال مع المزارعني
�
ود  أ�ضا ف و�رسال رسائل تحذي��ة لهم ع� سب�ل المثال. وس�ف

، كما أننا سنستغل اجتماع المق� 
�
ي إ�كاك بهذا التطبيق مجانا

جميع األعضاء �ف

 ، ناه�ك عنالعال�ي الستكشاف مهام أخرى �مكن إضافتها لتط��ر هذا التطبيق

 إضافة ق�مة أ��ب للمزارع. 
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وع آخر أثار ضجة ي للجنة إ�كاك ، أال وهو برناموهناك م�ش
ا�ف ج التدر�ب االف�ت

)ICAC Virtual Training Programme( .  ف اآلن، وحدة و�جري إ�شاء وحدتني

ت المزارع. فمن خالل و 
ّ

ة س�لخاصة باألو�ئة واألمراض والوحدة األخرى خاصة بغ�

 إ� الحقل 
�
اض�ا ، سنتمكن من نقل المزارع اف�ت ع� أفضل  واطالعهالتعل�م االنغما�ي

ت والممارسات لرعا�ة النبتة وتع��فه بصورة تفص�ل�ة ع� األو�ئة واألمراض التقن�ا

جمال برنامج ن م. و�كتقد�م النصح للمزارع بخصوص الطرق العمل�ة لمعالجتها و 

ة ال تن�  ي كل وقت و�شكل خ�ب
ي كل مكان و�ف

ي أنه �مكن استخدامه �ف
تدر�ب كهذا �ف

 وتث�ي اإلعجاب الشد�د. 

ي باألداء االجتما�ي �النسبة للمستقبل سيو و  اء المعيف ف �قوم ف��ق الخ�ب

كائنا   مع �ش
�
ي واالقتصادي التابع لإل�كاك بالعمل أ�ضا ي والبييئ

مبادرة نحو قطن ‘�ف

) إلعادة ISEEL( تحالف آي س�ل )، والمنظمة الدول�ة للقهوة، ومعBCI( ’أفضل

ات النظر باالستدامة من أجل و  ي �قها مكن تطبالمضع مجموعة عالم�ة من المؤ�ش
�ف

وكذلك تط��ر برامج ف��دة للبلدان األف��ق�ة كإبراز أهم�ة نمو مختلف المجتمعات 

ي 
البذرة أو ك�ف�ة ز�ادة مؤ�ش المحصول من النباتات ع� سب�ل المثال، وهذا يؤدي �ف

ة خمس سنوات.   اعتقادنا إ� مضاعفة الغلة خالل ف�ت

ي  امج اليت إ�كاك ق�مة مضافة ألعضاء  توفر ونأمل أن مثل هذە المبادرات وال�ب

ف ول�ن إ� اجتذاب أعضاء جدد  ستؤدي ل�س فقط إ� االحتفاظ باألعضاء الحاليني

ي المستقبل إ� المنظمة
ي منظمتنا أمر مهم ومهم للغا�ة �ف

. وز�ادة العض��ة �ف

 
�
وكلما زادت قدرتنا ع�  ،لنجاحها، إذ كلما زاد عدد األعضاء فيها كما زاد ا�تفاؤنا مال�ا



9 
 

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

رت توف�ي 
�
�

َ
. وذ ف  المعلومات وتقد�م المساعدة والنصح إ� الحكومات و�� المزارعني

�ا كعضو وأن هناك  بلدا� أع��ت عن  ١١الرئ�سة باإلنابة أنه تم مؤخرا� إضافة ن�ج�ي

ي التعرف أ��� ع� فائدة االنضمام إ� المنظمة بالنسبة إليها. وحيت أن 
اهتمامها �ف

إ� هذا االجتماع العام لالطالع والمراقبة. وأنا بعض هذە البلدان أرسلت وفودا� 

اتكم اإل�جاب�ة مع   و�قوة ع� التحدث إ� وفود هذە البلدان حول خ�ب
�
أحثكم جم�عا

 إما ع� االنضمام أو العودة إ� المجتمع الدو�ي للقطن.  تتشجعإ�كاك ل�ي 

ي عدد يوجد وهناك مع ذلك ولألسف مجموعة واحدة من البلدان 
نقص �ف

ي إ�كاك، و�ي تلك البلدان المستهل�ة مثل فييتنام و�ندون�س�ا. وللمساعدة  ئها أعضا
�ف

ي اجتذاب بلدان استهال��ة إ� عض��ة لجنتنا سنتشاور مع أعضاء إ�كاك الذين 
�ف

ي إضافة الق�مة للبلدان المستهل�ة. 
لديهم صناعات غزل لمعرفة إمكان�ة المساعدة �ف

  وسوف نقوم
�
ف موظف متف�غ  أ�ضا ي المنسوجات لشغل بتعيني

ة �ف من إ�كاك لد�ه خ�ب

هذا المنصب، وسيتم هذا بعد التفاهم �شكل واضح ع� مهام هذا الموظف 

 المطل��ة. 

. واليوم، ور�ما أ��� بصورة أ��ب  وتحل�ل الس�اسات هو مجال آخر نود تط��رە

،  نجد أن تجارة بلد ما أو القرارات الداخل�ة الخاصة بالقطن قد  من أي وقت م�ف

ي بلدان أخرى، و ت
أصبح من المهم مراقبة لذا ؤثر بصورة شد�دة ع� تجارة القطن �ف

ذلك والتوع�ة �شأن المسائل المتصلة بالتجارة الناشئة والتمكن من تقد�م تقي�مات 

 �ستف�د منها الحكومات. 
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ة للقواعد واألحكام  ، سنقوم بعمل�ة مراجعة كب�ي وع� الصع�د الداخ�ي

ي 
ف �ف ف الموظفني .  ٢٠ك، وكالهما لم �خضعا أل�ة مراجعة منذ أ��� من اإ�كولقوانني

�
عاما

 بوضع مجموعة كاملة من الس�اسات لتغط�ة مسائل تتعلق بالسفر 
�
كما ستقوم أ�ضا

�ن .. إلخ. إال أن المراجعة األ��� أهم�ة ستكون  واألمومة واإلجراءات الخاصة بالمخ�ب

ي إ�كاك للتثبت من وجود تع
اون مع المنظمات الرئ�س�ة مراجعة ه�كل العض��ة �ف

 ومع الرابطات الدول�ة والوطن�ة وال س�ما مع القطاع الخاص. 

ي بالقطاع الخاص  ي هذا الصدد، فإن الف��ق االستشاري المعيف
 )PSAP(و�ف

الذي جرت إعادة �شك�له برئاسة الس�د بي�ت و�كف�لد سوف �قوم بدور هام من خالل 

احات وتوص�ات لمتابعة مناقشت ي إ�كاك. تقد�م اق�ت
 ها من قبل الحكومات األعضاء �ف

ي االجتماعات العامة. ولعل�م الحظتم أن 
ات �ف ، أود التكلم عن التغي�ي ا� وأخ�ي

االجتماع العام لهذا العام هو أقل عن سابق�ه بيوم واحد. وأن مدة الجلسة العامة 

 أق� مما كانت عل�ه. ومع أنه من الممتع االستم
�
كل اع إ�  األو� لهذا العام �ي أ�ضا

حون أمامنا وضع محصول القطن لديهم، غ�ي أننا اتفقنا واحد من  أعضائنا وهم ��ش

ي البلدان 
ي اللجنة الدائمة ع� أن نغ�ي ذلك والتأ��د فقط ع� الس�اسات والقضا�ا �ف

�ف

. و�تحقيق ذلك تكون دورتنا قد غدت أ���  ها ع� الصع�د العال�ي أو اإلقل��ي وتأث�ي

، كما أن  ا� ف ي ترك�ي
ي تقص�ي مدة االجتماع العام بيوم واحد و�التا�ي �ف

هذا س�ساعد �ف

 . ف  تخف�ض مجمل النفقات سواء للبلد المض�ف أو للمندو�ني
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، أود أن أتوجه بالشكر إ� لجان إ�كاك ع� العمل الذي قامت به و�� 
�
وختاما

ي 
ا �ف ي تلك اللجان والذين أسهموا كث�ي

ف �ف ها عمال إ�كاك وأ�شطتأموظفينا العاملني

ي عملهم: 
امهم وتفانيهم �ف ف ف ع� ال�ت  الواضحة. وأود أن أشكر �شكل خاص السادة التالني

ان�ة - ف  الس�د ج�مس جو�سون، رئ�س اللجنة الفرع�ة المعن�ة بالم�ي

ي بالقطاع الخاص -  الس�د بي�ت و�كف�لد، رئ�س الف��ق االستشاري المعيف

ف  - اء المعنيني ي الس�د آالن و�ل�امز، رئ�س ف��ق الخ�ب باألداء االجتما�ي والبييئ

 واالقتصادي للقطن

الس�د أندرو ما�دونالد، رئ�س الف��ق الخاصة لتوح�د معاي�ي االختبارات  -

 اآلل�ة للقطن

و�ــــج القطن  - ورا، الرئ�س السابق للمحفل الدو�ي ل�ت ف  IFCPالس�د مارك م�ي

ي مطلع هذا العام. 
ي �ف

 وأعضاء المحفل الذي أل�ف

ف فيها والذي   إ� أعضاء اللجنة الدائمة والعاملني
�
وأتوجه بج��ل الشكر أ�ضا

ي أقوم بها التخاذ مبادرات وتحقيق  ما ي المسا�ي اليت
فتئوا �قدمون الدعم �ي �ف

ات الهائلة المرتبة بذلك.   التغي�ي

 خاتمة

  
�
ي الختام، أود أن أذك

ي غا�ة ركم للم�ف
ي �ي �ف رة الثان�ة بالموضوعات الثالث اليت

ي صم�م كل ما نقوم به أال و�ي 
ي ستكون �ف األهم�ة للنجاح المقبل إل�كاك واليت

ا�ة والق�مة المضافة.   االتصاالت وال�ش
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 مع أ��ب عدد ممكن من  
�
ي سأجتمع شخص�ا ي وعدتكم بأنيف

ي العام الما�ف
�ف

ي ال
 إ� آرائكم أمستقبل ول�ي أستمع األعضاء ل�ي نتحدث حول إ�كاك وخططها �ف

�
�ضا

ي تؤثر عل�كم ل�ي نتمكن من المساعدة أو إسداء النصح ع� نحو  وأفهم المسائل اليت

ي إ�كاك. وهناك خطة ل��ارة كل عضو مرة 
أفضل و�ضفاء ق�مة مضافة إ� عض��تكم �ف

ي تمكنت منذ االجتماع  ي أن أعلمكم بأنيف
واحدة ع� األقل كل ثالث سنوات. و��ئف

 . ء فيها وزرا الواالجتماع مع  من البالد األعضاءبلد  ١١العام األخ�ي من ز�ارة 

ف من أننا سنشهد فعال�ة ال تن�   . وأنا ع� �قني ي
�ف ة الرئ�س ال�ش شكرا� لك ح�ف

 
ً
ي أتطلع  حق�قة ال�ة المشهورة والف��دة من نوعها. و�نيف تحف بها تلك الض�افة األس�ت

 إ� اجتماع عام ناجح ومثمر. 

 


