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ة الرئيس  حض 

ات المندوبي   والزمالء واألصدقا ءالكرام   حض 

أجل   من  ي  لطبيبر روتينية  بزيارة  قمت  بقليل  عام  من  أكبر  ي  منذ  الطبر الفحص  إجراء 
ي  زيادة  أشعر بكنت    ،السنوي. نعم

ف  و   ،الوزن قليلة  النوم  وبالتعب   جيدبعدم 
 
ولكن بضف    . ا

ي بخب  النظر عن ذلك شعرت 
ي غضون ساعة واحدة من دخولي أنب 

ي سيارة   ،البابعبر  . ف 
نقلتب 

ي  
ي الذي فحصب  ي استشاري الطب التاجر

ن  . أخبر اإلسعاف إل قسم الحوادث والطوارئ المحلي
ي ذلك اليوملو  بعبارات ال لبس فيها أنه  

ي كنت كان  ف  ،لم أقم بزيارة الطبيب ف 
من المؤكد أنب 

ي  بحلول نهاية العام. ثم أجرينا تلك المحادثة الصعبة  سأموت  
ي  الب 

ي عن أسلفيها  سألب 
 ،وب حيان 

أتناولها   الكحولكمية  وعن   ي 
وكذلك    ،العمل عنديساعات  وعدد    ،الرياضةأمارس  هل  و   ،الب 

 . ، إلخ.. النومعدد ساعات  

ي لالئحة األسئلة هذه،
ي كان   فيها العديد من أدركت أن    ولدى استعراض 

ات الب  المؤشر
 َّ  . أظنالجيد كما كنت عل النحو أن األمور ال تسب  أدركها وتفيد بأن علي

 
 
جيدة  ،ظاهريا ي 

صحب  بأن  وأشعر  أبدو  أفكر  ولذلك    ،كنت  بلم   
 
أي أبدا عن  البحث 

ي داخلية  اتتحذير 
 . بخصوص صحب 

ي بحالة جيدةبأشعر  أخذت    ،بعد مرور عام
ي   غك  30فقد فقدت    ،كما ترون   ، أنب 

  ، من وزن 
 
 
  ولدي اآلن نظرة

 
  مختلفة

 
 تجاه الحياة.  تماما

ورة   ي سنوي. حب  نتمكن من إجراء مقارنات هذا سبب وجيه للغاية لض  إجراء فحص طبر
ي  
الطريق الصحيح نحو أسلوب حياة أكبر صحة ف  أننا نسب  عل  العام والتأكد من  عل مدار 

 المستقبل. 

ء يسب  عل ما يرام  ،لذا  ي
   ،حب  عندما يبدو أن كل شر

 
أن  إجراء تقييم و   يجب علينا دائما

الوراء و  العام وإجراء تعديالت للعام المقبل. هذا هو بالضبط  نا عل مدءم أدا قي  نننظر إل  ار 
اتيجية. اال  تنا سبب وجود خط   سب 
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ك    مسيخبر
 
دائما أعمل  ي 

أنب  ي 
يعرفب  من  دورات    كل  ي 

منها  زمنية  ف  الواحدة  خمس  مدة 
الخمس   ي 

سنوان  ي 
ف  للنظر  مض   وقت  أي  من  أكبر  المناسب  الوقت  هو  فاآلن  لذا  سنوات. 

لمعرفةالماضية وإجراء فحص صحي   يمكننا  األمور    إن سارت  للمؤسسة  بشكل جيد وكيف 
 لمستقبل. جل االتحسي   المستمر أل 

 
 
ي مديرا

   لذا اسمحوا لي أن أعود بكم إل البداية عندما تم تعييب 
 
ي سبتمبر   تنفيذيا
 أيلول/ ف 

   ICAC. سيكون من العدل أن نقول إن  2017
 
عل   كانت آنذاك منظمة لم تكن معروفة جيدا

ي األساس تقف مكتوفة  
 . اليدينالساحة الدولية وكانت ف 

 ؟ قمنا بهما الذي  ،إذن 

 
 
   ،حسنا

 
القائمة طويلة جدا لذا اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض   ،للمناقشة هنا   ستكون 

ء يجب القيام به قبل تنفيذ    ،النقاط الرئيسية. بادئ ذي بدء  ي
ات هو  كان أهم شر اتخاذ  أي تغيب 

   ،باختصار   -ابتكارثقافة  تصبح ثقافة ديناميكية و كيما  خطوات لتغيب  الثقافة  
 
 . ال مثيل لها   ثقافة

 
 
ين عاما ي    لقد أمضيت العشر

ة وثقافاتهإحداث  الماضية ف  ي المؤسسات الكبب 
  ،ا تغيب  ف 

 
 
 من السهل  لم يكن  اكتشاف هذه المشكلة ولكن    لذا كان من السهل جدا

 
ها. هناك دائما   تغيب 

ي كانوا يشعر   ،لم"من األ"حاجز 
 تبعونها يبعض الموظفي   أن الطريقة الب 

 
لذا  ،هي األفضل دائما

   ا تتطلب قيادة ورؤيهي  ف
 
 يصبحوا  وتجعلهم يريدون أن    للمستقبل تحفز الناس حقا

 
من   جزءا

 رحلة.  -حقيقة األمر  بالضبط ا هو هذألن الرحلة. 

  ا اتفقنا عليهبما لذلك اسمحوا لي أن أذكركم 
 
 ؛ا حول هذه الرؤي جميعا

 االزدهار من خالل صناعة قطن مستدامة تحقيق منها كان الهدف  

من خالل  و   ،المنسوجاتخدمة مجتمع القطن و من خالل  تحقيق ذلك  نسىع إل  وكنا  
منتدى   وتوفتر  اكات  والشر واالبتكار  المعرفة  وتبادل  وي    ج  ذات  التر القطن  قضايا  لمناقشة 

 األهمية الدولية. 

نا خالل   ة من بيان مهمتنا مرة أخرى ألن هذا كان محور تركب   أريد أن أقرأ الجملة األخب 
 السنوات الثالث الماضية: 
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اكات  من خالل    والنسيجخدمة مجتمع القطن   وي    ج وتبادل المعرفة واالبتكار والشر التر
 ذات األهمية الدولية. لمناقشة قضايا القطن وتوفتر منتدى 

 المنسوجات عمليات سلسلة 

    اإليكاكركزت  
 
بيد أن هدفنا   ،إنتاج القطن فقطعمليات  تاريخها عل سلسلة  عبر  دائما

  كان 
 
 عمليات خدمة سلسلة أيضا

 
 بعد. لك ذولم نحقق . المنسوجات القطنية أيضا

تحقيق  الوظائف و إنشاء معظم  فيه  يتم  إذ  عمليات  هذا جزء مهم للغاية من سلسلة ال 
وة  و . البر

 
ا ي   5يعمل  ،هو أنه مقابل كل طن من القطن المنتج الرقم الذي نسمعه كثب 

أشخاص ف 
 . العملياتسلسلة 

ي سلسلة  
المنسوجات. ولكن لفهم حجم هذا عمليات  يعمل غالبية هؤالء األشخاص ف 

ي قيمو دع ،األعمالالجزء من سلسلة  
 مقارنة بإنتاج القطن.  ة هذا الجزءنا نفكر ف 

 
َّ
بينما تبلغ   ،مليار دوالر  18سلسلة إنتاج القطن من حيث القطن المحلوج بـ قيمة ر تقد

المنسوجات   قطاع  يمثل    903قيمة  القطن  فإن  لذا  دوالر.  قطاع  2مليار  من  فقط   ٪
بأكمله    ا لذو   ،المنسوجات 

 
تماما الصواب  من  نقوم    كان  السيد  أن  بتعيي    ي 

الماض  العام  ي 
ف 

Kanwar Usman  ي    من باكستان
ي دفع    ،ICACليصبح أول رئيس للمنسوجات ف 

للمساعدة ف 
اتيجيتنا لتطوير سلسلة   ي أفريقيا. وإذا كنت  ،مستدامة للقطنعمليات  اسب 

ي   مندهش  مخاصة ف 
 7-3فإن قيمة البيع بالتجزئة تساوي    ،مليار دوالر   903من أن قيمة قطاع المنسوجات تبلغ  

ي بعض الحاالت  ،أضعاف هذا المبلغ
ضعف    20يمكن أن تحقق العالمات التجارية الراقية    ،وف 

 قيمتها. 

 ترقية 

ي    يستفيد كل فرد 
الخاصة بالقطن والمنسوجات من زيادة  األعمال  سلسلة  من العاملي   ف 

   ،الطلب
 
ي أقل البلدان نموا

كب   عل  وخاصة المزارعي   ف 
. لذلك كان من المهم أن نطور طريقة للب 

 ليس فقط لزيادة الطلب عل القطن ولكن أيض   ،القطن
 
لمواجهة األساطب  والدعاية السلبية   ا

 ياح
 
 : شيئي   ولتحقيق ذلك قمنا بمواجهة المنافسة من األلياف االصطناعية.  ل القطن وأيضا

 ، أنشأنا سلسلة من مقاطع الفيديو تسىم الحقيقة حول القطن -  1



 
 
 
 

-5- 

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

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

 
 

 

ويــــج للقطن  حيث أدركنا أن  توصلنا إل فكرة اليوم العالىمي للقطن.     - 2 من هو  أفضل طريقة للب 
 خالل  

 
. وكما تعلم  االحتفال به رسميا ي   ،ون عل المشح العالىمي

أطلقنا اليوم العالىمي للقطن ف 
كائنا   2019عام   ي    مع شر

العالميةف  التجارة  والتنمية    منظمة  للتجارة  المتحدة  األمم  ومؤتمر 
ي تمت إضاف  . ومنظمة األغذية والزراعة  ،ومركز التجارة الدولية  ،)األونكتاد(

ي العام الماض 
ة  وف 

   هذا اليوم
 
 معب    إل تقويم األمم المتحدة باعتباره يوما

 
   فا

 
يتم   ،من قبل األمم المتحدة  به رسميا

 
 
ي السابع من أكتوبر  االحتفال به عالميا
ي / ف 

ين الثان   من كل عام.  تشر

ايد  وبما أن    عل القطن  الطلب المب  
 
  ،إل جنب مع الحاجة إل زيادة اإلنتاج  يسب  جنبا

اتيجيات تساعد البلدان عل زيادة غالتها وبالتالي إنتاجها 
 ،لذلك كان من المهم أن نطور اسب 

. بما يؤدي إل   زيادة عائدات المزارعي  

أطلقنا برنامج "أربــع خطوات بسيطة للقطن المستدام" يستهدف بشكل   ،للقيام بذلك
ي  
 أن نضمن واقعيستطيع  نحيث    ، فريقيا وآسيا عل وجه الخصوصأخاص البلدان النامية ف 

 
 ا

ي غضون 
 سنوات.  5إل  3مضاعفة الغلة ف 

نامج  و  أفضل  تشاطر  يهدف إل  إنما  و   ،بالمفاهيم أو األفكار الجديدةمشحون  غب   هذا البر
بة والحفاظ عل  هو  هدف  ال ، و من جميع أنحاء العالمالمؤكدة  الممارسات   تحسي   صحة الب 

ي   بة  ف.  عل وجه الخصوصالتنوع البيولوجر  تشكل  صحة الب 
 
 خصوصا

 
   جزءا

 
 س وح  مهما

 
من    اسا

نامج ي  وذلك بمكافحة آثار تغب  المناخ  وهي  إضافية    تمب   بمنفعة ، وتهذا البر
عزل مزيد من ثان 

بة.  الجو  أكسيد الكربون من   ي الب 
ب  توفر  مع  و وتثبيته ف  عزل أن تيمكن لنبتة القطن    ،الجيدةالب 

الكربون أكبر مما  كميات   ي أكسيد 
ْصدره من ثان 

ُ
القطن    مما يجعل   ،ت  محصول 

 
بالفعل   صديقا

 مناخ. لل

 مشاركة المعرفة 

ي مجرد ابتكار برنامج مثل "أربــع خطوات بسيطة لالستدامة"
بل نحتاج    ،ولكن ال يكف 

 
 
نامج واالستماع    أيضا والتعلم  إليهم  إل تدريب المزارعي   عل أرض الواقع عل كيفية تنفيذ البر

 
 
أيضا و فلك.  منهم  بلد  الخاصةلل  وتحدياتها  اختالفاتها  منطقة  هذا  بها   كل  بتنفيذ  قمنا  لقد   .

ون وبوركينا فاسو  ي بلدان مثل أوغندا وموزمبيق وتشاد وزامبيا والكامب 
نامج ف  دريب وقمنا بت  ،البر

ي الباحثي   والمزارعي   والمسؤولي    
   ،عن استصالح األراض 

 
بتمويل من   وكل ذلك أصبح ممكنا

كائنا. وهنا أود أن أذكر بشكل خاص   الدولي شر للتعاون  التجارة  و   (GIZ)  الوكالة األلمانية  مركز 
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ي (  ITC)الدولية      ،واالتحاد األورونر
 
ي كانت ببساطة   وأن أسلط الضوء أيضا

عل النتائج األولية الب 
اوح بي    

نامج.   40- 20مذهلة مع زيادة العائدات بنسبة تب  ي تم فيها تنفيذ البر
ي المناطق الب 

٪ ف 
ة الذين  40-20أيضا زيادة بنسبة  وشكل ذلك   ي اإليرادات ألصحاب المزارع الصغب 

من هم  ٪ ف 
ي العالم

 إيكاك أن يثبت مثال رائع  ذا وه ،أفقر المزارعي   ف 
 
ي حياة الناس.  تحدث فرقا
 ف 

كات    ، باإلضافة إل ذلك نواصل إتاحة المزيد والمزيد من المعلومات للمؤسسات والشر
الحاجة إل   اك.  دفع أي  دون  المنشوراتإصدار  بينما نواصل  و اشب  المعتادة من    ، مجموعتنا 

ب اليوم قمنا  القطن  أكبر صلة بقطاع  قمنا وإ   . تجديد بعضها وتحديثها لجعلها  إل ذلك  ضافة 
صفحة يحتوي عل إحصاءات    500كتاب ضخم يضم    ، وهو بيانات القطنعن  بإنتاج كتاب  

 يزداد حجم  و ومعلومات حول كل جانب من جوانب إنتاج القطن.  
 
  ، بعد عام  هذا الكتاب عاما

 
 
   وأصبح حقا

 
 كتاب  ،القطنحول  "ال بد منه" للجميع    كتابا

 
   ا

 
عل أي سؤال    يمكنه اإلجابة حرفيا

 حول إنتاج القطن.  ملديك

ي نقدم بها بياناتنا اآلن.  
أنشأ عالم  فقد  ولكن ربما كان التطور األكبر إثارة هو الطريقة الب 

ي   ،البيانات الجديد لدينا 
التفاعل مع البيانات للحصول عل رؤى    ممنصة تتيح لك  ،ماثيو لون 

 
 
اآلن اللعب باألرقام وإنشاء سيناريوهات مختلفة    ممجرد أرقام. لذا يمكنككونها  من    وذكاء بدل

أما   ،عنارص بوابة البيانات هذه ستكون متاحة لعامة الناسو واستخدام األرقام إلنشاء قصة.  
 فالتطبيق األكبر قوة 

 
ي فقط للحكومات ا سيكون متاحا

 . إيكاكألعضاء ف 

 االبتكار 

ي العالم"  موقع  من  مبادرتي    أطلقنا    ،لدعم برامجنا التدريبية
ي مجال ا"األوائل ف 

، لقطنف 
و ال  وهما  ي 

اض  االفب  الواقع  عل  المسىم  التطبيق  تدريب  النبات  وصحة  بة  للب  التفاعلي 
Cotton Expert  )ي أتحدث عنهما  موقد سمعت  م كنتو .  )خبب  القطن

لكن    ،عدة مرات من قبلن 
حدثما  األمر يستحق تسليط الضوء عل  

ُ
أصحاب المزارع  دى  لمن فرق كبب   هذه التقنيات    هت

ي 
ة ف   فريقيا. أالصغب 

ي المزارع  تدريب  يسمح  
اض  بالخضوع للتدريب    ، من وحدتي   الذي يتكون    ،الواقع االفب 

ي أي وقت  
الساعة    24  -ف  أيام  انتظار زراعة قطعة أرض    ينلم نعد مضطر فسنة.  وطيلة  إل 

ة من الزمن.  وحصادها  ورعايتها  توضيحية   يمكننا    ،اآلن فمن أجل إظهار التطورات عل مدى فب 
 
 
ي حقل ونبي   ل أن نضع مزارعا
إحدى المزايا غب  المتوقعة  و المحصول أمام عينه.  ية نمو كيفه  ف 
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ي أن    ،لمزارعإل ا  يةرأسسماعات ال المرئية لهذا التدريب هو أننا نستطيع إيصال الوغب   
مما يعب 

ي ا و المزارعات الل
والد  لحصول عل التدريب بسبب رعاية األلليس لديهن وقت للسفر  أصبحن    ن 

   نوبالتالي يمكنهبيوتهن،    اتعل عتبوهن  بن  ر تدبالفعل أن ياآلن  يستطعن    ،مثال 
 
الحصول   أيضا

 عل التدريب. 

بة  انتشر    التطبيق التفاعلي لصحة الب 
 
عل القطن   والنباتات ليصبح التطبيق األكبر شمول

وحدات    10تطورت الوحدات األولية المكونة من وحدتي   أو ثالث وحدات إل  و عل اإلطالق.  
ي طور اإلعداد.  

وقد تمت ترجمته بالفعل إل   ،التطبيق تفاعلي و مع وجود المزيد من األفكار ف 
ي    26

ف  المزيد  مع  مختلفة  ولهجة  للمزارعي     . المستقبللغة  يمكن  مرة  أنه ألول  ي 
يعب  وهذا 

باستخدام   المعرفة  إل  الوصول  ي  تطبيق  األميي    يمكنهم  كما    ،  Alexa  ألكسا   أو   Siriسب 
الفعلي   الوقت  ي 

ف  وحلول  إجابات  عل  محصولهم  بالنسبة  الحصول  عل  تؤثر  ي 
الب  للقضايا 

 . ي الواقعوباستخدام خوارزميات تشخيصية مدعومة بالذكاء االصطناعي
تعد قاعدة بيانات  ،ف 

ي العالم. 
ي والدكتور أوبندر األكبر ف 

ي جمعها الدكتور كيشاف كرانبر
 الصور ومقاطع الفيديو الب 

 النماذج  إحدى  
 
ي أضفناها مؤخرا

ة للغاية الب  و  ه  ’خبب  القطن‘ل تطبيق  إ  المهمة والمثب 
اآلفات.  النموذج   مبيدات  بتحديد  النموذج ستخدم هذيالخاص  االصطناعي  ل  ا  بالذكاء  لتعلم 

يمكنه تحديد أكبر من  و مبيد اآلفات وتحديده عل الفور.  بالكشف عن معلومات حول  سمح ي
  2395مرتبطة بـ جديدة اسم عالمة تجارية  39000

 
  مبيدا

 
ي التطبيق.  عاما

 تم إدخاله بالفعل ف 

اكات ومنتدى للنقاش  شر

مثل   رئيسيي    ممولي    مع  اكاتنا  شر إل  بالفعل  ت  أشر للتعاون لقد  األلمانية  الوكالة 
الدولية  و (  GIZ) الدولي  التجارة  مثل  (  ITC)مركز  آخرون  هناك  القطن( ولكن  )هيئة 

Cotton Incorporated  التطبيق تمويل  ي 
ف  ساعدوا  الفر و   ،الذين  للبحوث النظم  نسية 

قمنا   . CottonConnectو  والتعاون    الزراعية ي 
الب  المشاريــــع  بعض  ي 

ف  رئيسيون  كاء  وهم شر
كاء    . بتطويرها  ي التنفيذ  ومن ثم هناك شر

مثل مؤسسة القطن األفريقية وصندوق تنمية القطن  ف 
ي زامبيا من زامبيا.  

ي زامبيا عل وجه الخصوص بقيادة وقد  ومجلس القطن ف 
وعنا ف  حقق مشر

ي عودة زامبيا إل عضوية 
 . إيكاكمارتن سيماسيكو نتائج مذهلة وكانت هذه النتائج مفيدة ف 
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كاء لن نكون قادرين عل القيام   ي   . نقوم بهبما  بدون شر
كاء الرئيسيي   يعب  والعمل مع الشر

ات أوسع.  من  يمكننا    هأن  دو الوصول إل شبكات وخبر
 
اكة    ائما ي شر

من أفضل  ما يكون العمل ف 
ي نؤدي بها أعمالنا.  ذلككان لقد  و  ،محاولة العمل بمفردنا 

ي الطريقة الب 
 دور فعال ف 

  هناك قطعة واحدة مفقودة  إال أن  
 
اللغز  دائما ي هذا 
الخاص. نعموهي  ف  كان    ،القطاع 

أو   الخاص  للقطاع  استشارية  لجنة  من  تتألف    ،(PSAP)لدينا  عالم من عدد  يمثلون  األفراد 
ء أكبر وأكبر    ،القطن ي

   30نتعامل مع  أننا ال  حيث  من ذلك  لكننا كنا بحاجة إل شر
 
ولكن مع   فردا

سلسلة   من  إل  عمليات  منظمات  اإلنتاج  من  بأكملها  لسلسلة  الالقطن  عمليات  تاجر 
 
 
ا  العالمات التجارية وتجار التجزئة.  ،المنسوجات وأخب 

الخاص  بقمنا    األفكار هذهمن بذرة   المجلس االستشاري للقطاع  ي  (  PSDP)تشكيل 
ف 

ي 
ي نوفمبر قد  و   ،العام الماض 

ي / ظهر إل حب   الوجود ف 
ين الثان  . وعقد أول اجتماع له 2021  تشر

مارس ي 
ثمانية   ،2022  آذار / ف  مجموعه  ما  الدائمة  األربــع  لجانه  عقدت  الحي    ذلك  ومنذ 

يعات    استجابة القطاع الخاصاجتماعات لمناقشة   ي  الجديدة  للتشر ي ألمانيا واالتحاد األورونر
ف 

 
 
ي ستتم مناقشتها الحقا

ة عل سلسلة توريد القطن والب  ي يمكن أن يكون لها آثار خطب 
ي    والب 

ف 
 هذا االجتماع العام. 

ا ي مجال القطن لسنوات  لمجلس هو  وهذا 
.  وسنواتالمبادرة الوحيدة األكبر أهمية ف 

  خلق فقط  يال    و فه
 
 ارتباطا

 
ا    مباشر

 
لم يكن موجودا الخاص  والقطاع  الحكومات  قبل   بي    من 

إنه يجمع  ، فحسب  أعمال  كل سلسلة    ،وألول مرة  ،بل 
 
العالمية    التوريد معا القضايا  لمناقشة 

كة اح حلول مشب  ي تؤثر عليها واقب 
كة الب   . لها  المشب 

ضخمة. وقد انضمت بالفعل    (PSACالمجلس االستشاري للقطاع الخاص )إن إمكانات  
ي انضمام   ،إليه  منظمة  60أكبر من  

  60مما يعب 
 
ويــــج للقطن وجميع المنظمات    منظمة معا للب 

 نا العامة. الستي   مجتمعة لدعم اجتماعات

ي أن طبيعة وهيكل االجتماع العام  
إل تكييف الستيعاب احتياجات  بحاجة  وهذا يعب 
 القطاع الخاص. 

 
 
ف علنا ي إنشاء   وهنا أود أن أعب 

المجلس  بدور السيد بيب  ويكفيلد لقيادته ومساعدته ف 
ي فاتسوأيضا    (PSACاالستشاري للقطاع الخاص )

ي  عل عملها    السيدة بارج 
دعىمي  الدؤوب ف 

ي اللجان. ودعم مختلف  و 
ي هذا المجلس  القادمة سنواصل  المرحلة    ف 

صل يلاتساع المنظمات ف 
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ئ أمانة  منظمة العام المقبل و   100عددها إل ما يزيد عن   منسق عالىمي به يرأسها  خاصة  سننشر
 للقطن بتمويل من القطاع الخاص. 

 بحث 

العام   العالىمي  وهو  حدث كبب  آخر حدث هذا  الذي  المؤتمر  المؤجل  القطن  ألبحاث 
ي القاهرة

ي أكتوبر   ،مض   ،عقد ف 
ين األول/ ف  عل وجوه الناس  البهجة  وكان من الرائع رؤية    ،تشر

 
 
حول  إل دليل  المرء  لوجه ألول مرة منذ عدة سنوات. إذا احتاج    حيث تمكنوا من االلتقاء وجها

 
 
ي  و .  ما حدث بالفعلفهذا    ،لوجه  قيمة االجتماعات وجها

   98المؤتمر  شارك ف 
 
  28من    متحدثا

   230وحض  الحدث أكبر من    . متحدثي   عموميي     10دولة. كان هناك  
 
   باحثا

 
  مما جعله مؤتمرا

 
 
أن    . للغاية  ناجحا نجمأشكر  ويجب  محمد  المحلية  ،الدكتور  المنظمة  اللجنة   ، رئيس 

نحض  دعونا لكي  الذين    المؤتمر وكذلك العديد من رعاة    CATGOوالمنظمات المحلية مثل  
 
 
   مؤتمرا

 
    منظما

 
 تنظيما

 
   جيدا

 
   وممتعا

 
 و .  تماما

 
ي أيضا

القادم    يسعدن  العالىمي  المؤتمر  أن  أعلن  أن 
ي عام 

ي أوزبكستان ف 
 . 2024لبحوث القطن سيعقد ف 

 الختام

   نجد أننا   ،نقوم بالتقييم وننظر إل الوراء نحن  و   ا لذ
 
   حققنا نجاحا

 
. واضح حسبما هو    هائل

اللقد   العالمدرات من موقع " مباقمنا بعدد من  ي 
ي  تغيب   أجرينا  و   "األوائل ف 

 ف 
 
كل جانب من  ا

باإلمكان  ال مثيل له، ولوال هذا الفريق ما كان  ديناميكي ومبتكر  لدينا فريق  و جوانب المنظمة.  
تعتبر هذه المبادرات. لدينا أيضا العديد من األفكار الجديدة وطرق جديدة للقيام بأشياء  تحقيق  
ي العالم  األول
ي طور اإلعداد وهي ف 

 سأشب  إليها و  ،ف 
 
 . الحقا

إننا    ميمكنك جيدةاآلن  القول  الصحية    ،بصحة  العالمات  بعض  هناك  تزال  ال  ولكن 
  المقلقة إذا كنا  

 
ة و نرغب حقا ي االستمرار بهذه الوتب 
ي المستقبل.  مواصلة  ف 

المال هو  إن  و النمو ف 
يان حياة المنظمة وبدونه تموت   وري أن نواصل العمل عل إض   ،المنظمة. لذلكشر   فاءمن الض 
اك رسوم  ها إل تسديد قيمة إل الدول األعضاء بحيث تدفع ي الوقت المحدد باإلضافة  االشب 

ف 
ي المقام األول    ،. نعمجدد أعضاء  ل ك جذب دو ية  غتعريف بالمنافع بالإل  

نا كان ف  صحيح أن تركب  
 
 
ي إفريقيا عل مدى السنوات الثالث إل الخمس الماضية  ،عل أقل البلدان نموا

 ،وال سيما ف 
ي أعقاب  

أحداث غب  متوقعة وقوع  لكن هذه السياسة أثبتت أنها السياسة الصحيحة خاصة ف 
ي  مثل كوفيد.  

 وسؤالي أال ينبىع 
 
ي أمس الحاجة    أن يكون هدفنا دائما

مساعدة أولئك الذين هم ف 
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قطا إننا    . إليها  إنشاء  خالل  مع  من  قوي  قطن  المستداموجود  ع  القطن  عل  قوي    ، طلب 
ي  ال

ة ف  ي سلسلة  المشاركي   بل نساعد جميع  ،فريقيا فحسبأنساعد أصحاب المزارع الصغب 
ف 

 القطن. عمليات 

قدرة المنظمة عل الوفاء الحد من  فسيؤدي ذلك إل    ،األموالالحد من  إذا تم    ،وبالمثل
   ،بمهمتها 

 
واضحا أصبح  ما  أخرى.  سلبية  آثار  إل  ويؤدي  النمو  من  يمنعها     مما 

 
أن    أيضا هو 

ي هياكل الحوكمة الخاصة بها 
من  لضمان أن يقودها  ،المنظمة بحاجة إل النظر بشكل عاجل ف 

للمنظمة المستقبلي  االتجاه  بشأن  اتيجية 
اسب  قرارات  اتخاذ  أي  يمكنهم  األشخاص  ،  أولئك 

اتيجيةنظرة عامة  لديهم  بأنهم ال يعملون من أجل الربــح بل    الذين يفهمون  جيدة لسلسلة    استر
ي تؤثر عليهعمليات 

 . ا القطن والعوامل العديدة الب 

 
 
سابقا ذكرت  األمام  ،كما  إل  طور    ،بالنظر  ي 

ف  سواء  ة  المثب  األشياء  من  العديد  هناك 
النمو  وعل استمرار  الزخم  مواصلة المهم هو أن نحافظ عل و اإلعداد أو يجري التخطيط لها.  

 االبتكار. ومواصلة 

 
 
ي إيكاك  تها أن عضوي تتحقق من إل أن  تحتاج البلدان المتقدمة اآلن أيضا

 ف 
 
  تجلب شيئا

كب   ليس فقط عل االحتفاظ بالدول األعضاء    . لها منافع  ذا  
ي إيكاك،  اآلن  ويجب الب 

 ف 
 
  ولكن أيضا

ي المستقبل
ي تجنيد دول أعضاء ف 

 بي   الدول المستهلكة. من خاصة  ،ف 

ي توسيع  
ي المشاريــــع  فرق  النحن بحاجة إل النظر ف 

ليس عن طريق تعيي     ،لدينا العاملة ف 
البحث ي 

موظف  من  با   ،المزيد  باستخدام  األعضاء  ولكن  البلدان  من  ي  حثي   
بتنفيذ الب  نقوم 

ي إضافة فيها  المشاريــــع
ة إضافية تتمثل ف  ي إل عضوية فائدة . وهذا له مب  

 . إيكاكذلك البلد ف 

بس بنا لض  و عر تقديم  نقوم  الخاصة  المنسوجات  بوابة  عبر  األعضاء  ربط  بو   ،لدول 
كات ين  ،الشر والمشب  الموردين  البوابة.    ،سواء  تلك   و داخل 

 
أيضا ح  دولي   نقب  مجلس  إنشاء 

وإنشاء    ،لبحوث المنسوجات يركز عل المشاركة مع مؤسسات أبحاث النسيج العامة والخاصة
أحدث   لمشاركة  الخاص    . البحوثمنتدى  العام  الجتماعنا  سنخطط  األول  وللمرة 

 بالمنسوجات. 

العامةو  الجلسات  عن  المقبل  اال سيعود    ،بالحديث  العام  االجتماعات  لعقد  جتماع 
  
 
   . وجه لوجهحضوريا

 
وري أن يكون لهذه االجتماعات خطة عمل تجعلها مكتفية ذاتيا   ومن الض 

نحتاج إل    ،والمخاطر عل الدولة المضيفة. لتحقيق ذلك  ةالماليالتكلفة  مع الحد األدن  من  
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 ويلعب المجلس االستشاري للقطاع الخا  . دعم القطاع الخاص
 
   ص دورا

 
ي   رئيسيا

ي المساعدة ف 
ف 

  مخصصة جلسات  من خالل  سواء    ،من ذلك  لجميعيستفيد اتطوير هذه االجتماعات بحيث  
التعرف عل أحدث األبحاث المتعلقة بالقطن  و أ وتطوير السياسات الحكومية العالميةلوضع 

ويــــج لألعمال التجارية من خالل  المنتدى  لمما يوفر    ،أو المنسوجات الفعاليات  لتواصل أو الب 
 . ةتجاريال

ال سلسلة  لتجمع  فرصة  هذه  أن  نالحظ  أن  المهم  للقطن عمليات  من  الكاملة 
 
 
معا الحكومات  -  والمنسوجات  الحلجو   ،والمنتجي     ،من  الغزل    ،والتجار   ، معامل  ومعامل 

عل سبيل المثال  و   . والعالمات التجارية  ،وتجار التجزئة  ، ومصنىعي اآلالت  ،سيج والحياكةوالن
ي سلسلة توريد    ،ال الحض 

 القطن  القطاعات األساسية ف 
 
سنتمكن عندها  ومعقدة.    طويلة جدا

تحقيق   رائعمن  تجاري  و   مؤتمر  العمل  محدث  من  عقود  بعد  به.  ي  رتبط 
  ، الصوامع  زلةعف 

 
 
كة مثل االستدامة وإمكانية التتبع سنعمل معا وللمرة األول  . ألول مرة لمعالجة القضايا المشب 

 لدينا فرصة للتعلم من بعضنا البعض لبناء سلسلة توريد أكبر مرونة. 

 
 
ا وأود   ،عادت لجاننا اآلن للعمل ،كوفيد بعد عامي   من النشاط المنخفض بسبب   ،أخب 

 أن أشكر رؤساء وأعضاء تلك اللجان عل تفانيهم ومساهماتهم المستمرة. 

 
 
ي    أود أيضا

ي تحقيقها إيكاك  أن أشكر الحكومات األعضاء ف 
ي ف 
ي ودعمون 

الذين آمنوا برؤيب 
   . عل مدار السنوات القليلة الماضية

 
ا ي وعملوا بال كلل    وأخب  ي الذين آمنوا نر

أشكر أعضاء فريف 
 . المنشودةرؤيتنا تحقيق لضمان وال ملل 

ي باقتباس من جويل إيه باركر 
 رجل األعمال األمريكي الشهب   ،اسمحوا لي أن أنهي حديبر

حلم.    ا الرؤي" مجرد  هي  عمل  رؤيالعمل  بدون  مع   ا الرؤيأما  الوقت.  مضيعة    ا بدون 
 . " العالمتر تغي هما يمكنفالعمل 

ي حياة الكثب  من الناس. لذلك دعونا نواصل تغيب  العالم وإحداث تغيب  
ي ف   إيجانر

 
 
 ملك شكرا


