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الختام لالجتماع العام
اإلجراء يف وضع البيان
ي

دفع عجلة االستدامة
من خالل االبتكارات والعمل القيادي
ر
ديسمب/كانون األول 2022
الثان – 1
29
ر
ر
نوفمب /تشين ي
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اإلجراء يف وضع
الختام لالجتماع العام الثماني
البيان
ي
توصية من األمانة العامة

للجنة االستشارية الدولية للقطن
ر
الثان 2022
ر
نوفمب /تشين ي
ر
تقبح األمانة العامة للجنة االستشارية الدولية للقطن ( – ICACإيكاك) الطريقة التالية
الختام لالجتماع العام الثماني:
إلصدار البيان
ي
-1

سوف تقوم األمانة العامة لإليكاك يف ختام االجتماع العام الثماني بتوزي ع
مسودة أوىل عن بيان االجتماع العام الثماني باللغات الرسمية الخمس للمنظمة،
وذلك عن طريق رسالة ر
إلكبونية ( )emailموجهة إىل كل الوفود الرسمية.

-2

سوف يقوم رؤساء الوفود بإرسال التعديالت المطلوبة عن طريق رسالة
ر
إلكبونية موجهة إىل مدير االتصاالت يف اإليكاك ) (mike@icac.ogوذلك يف
ديسمب/كانون األول .2022
موعد أقصاه نهاية يوم االثني 12
ر

-3

سوف يتم توزي ع نسخة منقحة من البيان إىل كل المدرجي عىل الئحة الوفود
الرسمية.

-4

يعتب رئيس اللجنة التوجيهية لعام
يف حال عدم وجود تغيبات كببة ،سوف ر
نهان.
 2022بأن البيان ي
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الختام
اإلجراءات يف وضع البيان
ي
قامت األمانة العامة للجنة االستشارية الدولية للقطن (إيكاك) بتنقيح عملية وضع بيان
لالجتماع العام الثماني .وبما أن قيام ر
عشات المندوبي بمحاولة قراءة البيان والتعليق عليه قد
يتسبب بوجود تحديات متباينة ،ستقوم أمانة إيكاك من جانبها بصياغة نسخة أوىل من البيان
الختام و ر
ديسمب/كانون األول  .2022وسيكون لدى
سبسلها إىل كافة المندوبي بحلول 9
ر
ي
المندوبي متسع من سبعة أيام الستعراض البيان وتقديم تعليقاتهم وتصويباتهم عليه (بحلول
ديسمب/كانون األول  .)2022وبعد أن تتسلم األمانة العامة هذه التعليقات والتصحيحات،
16
ر
الختام للموافقة عليها (بحلول 19
سوف يجري توزي ع نسخة منقحة من البيان
ي
ديسمب/كانون األول  ،)2022وعندها سوف يعاد إرسال النسخة المنقحة النهائية إىل كافة
ر
المندوبي .وف حال عدم وجود أي مشاكل أخرى ،سوف يتم ر
الختام بتاري خ
نش البيان
ي
ي
ديسمب/كانون األول.
23
ر
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