ورقة العمل 1

انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة

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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ورقة العمل 1
انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة
ن
الثماني
توصية من اللجنة الدائمة لالجتماع العام

للجنة االستشارية الدولية للقطن
ر
الثان 2022
ر
نوفمب /تشين ي
تم عقد اجتماع مختلط للجنة ال ربشيحات يف اللجنة االستشارية الدولية للقطن ICAC
(إيكاك) ف  28سبتمب/أيلول  2022ر
القباح أعضاء اللجنة الدائمة للسنة القادمة .وشارك يف
ر
ي
ر
األورون وباكستان وجنوب
هذا االجتماع مندوبون من األرجنتي وأسباليا ومرص واالتحاد
ري
إفريقيا وروسيا والسودان وسويشا وتايوان وتركيا والواليات المتحدة .وشغل السيد باتريك
باكنيت منصب رئيس لجنة ر
البشيحات.
تحدد القواعد واللوائح أنه عندما يكون ذلك عمليا ،يتم تعيي نائب الرئيس ليخلف
الرئيس المنتهية واليته.
الحال ،سعادة السيد
وجد الرئيس حدوث توافق يف اآلراء لتأكيد ترشيح نائب الرئيس
ي
عل توري ،الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى المنظمات السلعية الدولية ،لمنصب الرئيس.
ي
وتنص القواعد واللوائح عل أن انتخاب أعضاء المكتب يجب أن يأخذ يف االعتبار:
-1

التناوب عل أوسع قاعدة جغرافية ممكنة.

-2

التمثيل المناسب للدول المصدرة والدول المستوردة.

-3

المقدرة واالهتمام والمشاركة يف أعمال اللجنة.

-4

ر
االشباكات يف الوقت المناسب.
دفع
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-2وقد تم توافق يف اآلراء عل ترشيح السيد عصمت محمود خان ،وزير التجارة يف سفارة
باكستان لمنصب نائب الرئيس ،وذلك من نهاية االجتماع العام الثماني إل نهاية االجتماع العام
الحادي والثماني.
وفقا لذلك ،ر
تقبح اللجنة الدائمة عل أعضاء اللجنة التوجيهية أعضاء المكتب التالية
أسماؤهم ر
للفبة من نهاية االجتماع العام الثماني يف عام  2022إل نهاية االجتماع العام الحادي
والثماني يف عام :2023
-

عل توري ،كوت ديفوار ،رئيسا
سعادة السيد ي

-

السيدعصمت محمود خان نائبا للرئيس.
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