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ورقة العمل 1
انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة
توصية اللجنة الدائمة إىل االجتماع العام التاسع والسبعي
للجنة االستشارية الدولية للقطن (إيكاك)
ديسمب/كانون األول 2021
ر
ً
ً
اجتماعا ر
عقدت لجنة ر
افباضيا بتاري خ  27يونيو/حزيران 2021
البشيحات
ر
القباح أعضاء اللجنة الدائمة للعام القادم .وقد شارك يف هذا االجتماع مندوبون من
عل طاهر رئيس
مرص
وروسيا والواليات المتحدة األمريكية .ورأس االجتماع السيد ي
لجنة ر
البشيحات.
ً
َّ
وتقتض القواعد واألحكام ،كلما كان ذلك عمليا ،أن ُي َرشح نائب الرئيس
ي
ليخلف الرئيس المنتهية واليته.
ً
الحاىل السيد
الرئيس
نائب
ترشيح
لتأكيد
اء
ر
اآل
ف
توافقا
وقد وجد الرئيس
ي
ي
العالم
باترك باكنيت من الواليات المتحدة األمريكية (نائب مدير يف مكتب التحليل
ي
لدى وزارة الزراعة األمريكية) كرئيس.
وتنص القواعد واألحكام عل أنه يجب أخذ النقاط التالية بعي االعتبار عند
انتخاب أعضاء اللجنة:
 -1التناوب عل أوسع قاعدة جغرافية ممكنة.
 -2التمثيل المناسب للبلدان المصدرة والبلدان المستوردة.
 -3القدرة واالهتمام والمشاركة يف عمل اللجنة.
ر
االشباكات يف وقتها.
 -4تسديد
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الت عممها المدير التنفيذي بتاري خ  18أكتوبر /ر
ر
تشين األول
وبحسب الرسالة ي
عل توري ،سفب السلع
 ،2021تم التوصل إىل اتفاق باآلراء لتعيي صاحب السيادة ي
األساسية من ساحل العاج ،لمنصب نائب الرئيس ،وذلك من نهاية االجتماع العام
التاسع والسبعي ف عام  2021ر
وحت نهاية االجتماع العام الثماني يف عام .2022
ي
ً
واستنادا إىل ذلك ،ر
تقبح اللجنة الدائمة أسماء العضوين التاليي عل االجتماع
العام وذلك ر
للفبة ما بي نهاية االجتماع العام التاسع والسبعي ف  2021ر
وحت نهاية
ي
االجتماع العام الثماني يف عام :2022
ً
 السيد باتريك باكنيت من الواليات المتحدة األمريكية ،رئيساً
عل توري ،من ساحل العاج ،نائبا للرئيس
 -صاحب السيادة ي
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