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 ، السادة المندوبون والضيوف الكرام

للجنة   الثماني    العام  االجتماع  خالل  العاصمة  واشنطن  من  أخاطبكم  أن  ي 
يسعدن 

تاري    خ يعود  للقطن.  الدولية  للقالل   االستشارية  االستشارية  عام    )إيكاك(  ICAC  طنجنة  إىل 
ي واشن  ،1939

ف  منتجة  حيث نشأت هنا  اجتمعت عشر دول  الوقت  ي ذلك 
ف  العاصمة.  طن 

ي منها اقتصاد القطن العا
ي يعان 

ي تلك الحقبة.  للقطن لمناقشة المشاكل الت 
هذا  انبثق عن  و لمي ف 

ي  هذه  وتعمل    . إيكاك  االجتماع تشكيل
الت  التحديات  ي مواجهة 

التعاون ف  المنظمة عىل تعزيز 
  83تواجهها البلدان المنتجة والمستهلكة للقطن عىل مدار ال  

 
 الماضية.  عاما

ي هذا العام، فقد عادت  وحيث أ
اض  لتقوم بعملها عىل نحو    إيكاكن اجتماعنا العام افب 

أكب   البلدان األعضاء    إيكاكأمانة  ، حيث تواجدت  اعتيادي  ي عدد من 
ف  لتواصل  عىل األرض 

ي تواجه مجتمع القطن بالتأكيد منذ تأسيس  امها تنفيذ مه
قبل    إيكاك. لقد تطورت التحديات الت 

 التحديات الجديدة. لمواجهة تتطور  إيكاكوأخذت ، عدة عقود 

 إن  
 
ية اليوم هو تغب  المناخ  التحدي األكب  إلحاحا ألنه يهدد وجودنا   ،الذي يواجه البشر

من جوانب حياتنا.   جانب  وكل   و ذاته 
 
نظرا المناخ  قضية  لب  ي 

ف  الزراعة  الغذاء    تقع  ورة  لض 
ي اإلنتاج  ،واألعالف واأللياف

ي ا  ،واستخدام الموارد الطبيعية ف 
لتخفيف من  وفرصة المساعدة ف 
 آثار المناخ من خالل ممارسات أكب  استدامة وكذلك من خالل عزل الكربون. 

المهم    إيكاكواصلت  و  ي  عملها 
مع  ف  للقطن  واالقتصادية  البيئية  االستدامة  تعزيز 

ي تض  بسمعة القطن. 
ي نشر الحقيقة حول القطن وتبديد الخرافات الشائعة الت 

 االستمرار ف 

قطن  و  قطاع  عىل  بللحصول  واستدامةيتسم  من  علينا    ،أكبر   مرونة  نستفيد  أن 
 
 
ضعفا األكب   األشخاص  لمساعدة  صناعتنا    التكنولوجيا  ي 

القطن    -ف  أصحاب  من  مزارعو 
ةالمساحات الزراعية    ،الصغب 

 
ي البلدان األقل نموا

  إيكاكطورت و . ف 
 
   تطبيقا

 
  ديناميكيا

 
عىل  قائما

النباتاعىل  الصوت  تأثب    وصحة  بة     مصمموهو    ،لب 
 
األمي    خصيصا يستخدم  للمزارعي     . ي  

أفضل  تعلم  عىل  المزارع  لمساعدة  المتحركة  والرسوم  والصور  الصوتية  األوامر  التطبيق 
القطن.   لزراعة  العالمية  الحاىلي والممارسات  الوقت  ي 

تحسينات عىل  يتم    ،ف  التطبيق إدخال 
ة أو نبات يحتمل    للسماح للمزارع بتحميل صورة   ألي حشر

 
ي حقلهأن يكون مصابا

  ، بالمرض ف 
ي ذلك الوقت سيتعر  

ة أو المرض ويوجه المزارع إىل ما يجب  وف  ف الذكاء االصطناعي عىل الحشر
 فعله بعد ذلك. 
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ي للتدريب عىل    ،هذا العام  إيكاكابتكار آخر تقدمت به  وثمة  
اض  وهو برنامج الواقع االفب 

   ،القطن
 
   الذي يخلق عالما

 
اضيا  حول الم    افب 

 
 ست
 
ي نقل  د  خ

أفضل  معرفة  م لمساعدة المدربي   ف 
 الممارسات. 

االبتك و  منهجية اتم دمج هذين  ي 
ف  المكونة من   رين  المستدامة  المرتفعة  الغالل   حول 

إيكاكأرب  ع خطوات   بها  إنشاؤها  قد  و   ،تقوم  المزارعي    تم  ي  لمساعدة 
 ،تحسي   محاصيلهمف 

  مما
 
   يجعل زراعة القطن أكب  استدامة بيئيا

 
ات الزراعية مساح المن ذوي  للمزارعي      واقتصاديا

ي 
ي العديد من البلدان النامية األعضاء ف 

ة ف   . إيكاك الصغب 

أن  و  ي 
كم  يسعدن  إنجازات  أخبر بعض  عىل  الضوء  تسليط  من  تمكنت  ي 

ي  يكاك  اإل أنت 
ف 

والزراعة   األغذية  منظمة  ي 
ف  للقطن  العالمي  باليوم  الرابع  السنوي  ي روما (  FAO)االحتفال 

  ، ف 
ي  الرئيسي  بالبيان  يو  غدونكو المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة    وأدىلإيطاليا.  

برنامج تم بثه  ف 
ي جميع  

نت ف  ي الواقععبر اإلنب 
ي تسليط   هيواصل اليوم العالمي للقطن نجاح  ،أنحاء العالم. ف 

ف 
ي معيشة الضوء عىل مزايا القطن وأهميته 
 ماليي   الناس حول العالم. ف 

ي جمع  عملها  اإليكاك  تواصل  و 
من أجل تزويد ونشر البيانات واإلحصاءات والتنبؤات  ف 

ي سلسلة التوريد العالمية للقطن
نقل هذا وبغية    ،. ومع ذلكعلوماتبالم  أصحاب المصلحة ف 
   إيكاكقامت    ،أعىلمستوى  العمل التأسيسي إىل  

 
بوابة بيانات ديناميكية جديدة  بإعداد    مؤخرا

البيانات وتصورها وفهمها  وبالتاىلي توفر رؤى أعمق لوضع    ،توفر أدوات قوية لالستعالم عن 
ها لدى االقطن العالمي   ألطراف الفاعلة. من ا لحكومات األعضاء وغب 

 
 
ا    ،أخب 

 
ي ضمان استمرار تركب   عملها عىل القضايا األكب  إلحاحا

ي تواجه    للمساعدة ف 
الت 

القطن الخاص  إيكاكأنشأت    ،مجتمع  للقطاع  االستشاري  هذا  وجود  وب.  (PSAC)  المجلس 
ي سلسلة ممثلي    ذات مجموعة واحدة   يكاك من االستماع إىليمكن إل  ،المجلس

من كل قطاع ف 
 التوريد. 

ي الختام
ي اللجنة الدائمة    ،ف 

ي ف 
  إيكاك أود أن أعرب عن خالص تقديري وشكري لزمالن 

ي عمل المنظمة. كما أود أن أشكر أمانة اللجنة عىل كل ما بذلوه من ج
هود  لمشاركتهم النشطة ف 

ي جميع أنحاء العالم. 
ي تعزيز اهتمام األعضاء ف 

 وعمل شاق للمساعدة ف 


