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اللجنة االستشارية الدولية للقطن

Washington, DC 20006, USA

ورقة العمل رقم 1
انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة
توصية مقدمة من اللجنة الدائمة إىل االجتماع العام الثامن والسبعي
للجنة االستشارية الدولية للقطن
بريسبي – ر
أستاليا

ديسمت/كانون األول 2019
ر

اجتمعت لجنة ر
التشيحات للجنة االستشارية الدولية للقطن (إيكاك) بتاري خ
 27يونيه/حزيران  ،2019وذلك ف مكتب األمانة العامة للجنة االستشارية ر
القتاح
ي
ر
أعضاء اللجنة الدائمة للعام القادم .وشارك يف االجتماع مندوبون من أستاليا،
األوروب ،والهند ،والسودان ،وتايوان ،وتركيا ،وأوغندا،
والتازيل ،ومرص ،واالتحاد
ر
ري
عل طاهر باعتباره رئيس لجنة
والواليات المتحدة األمريكية .وترأس االجتماع السيد ي
ر
التشيحات.
ً
َّ
وتنص القواعد واألحكام ،كلما كان ذلك عمليا ،عل أن ُي َرشح النائب األول
ُ َ َّ
الثاب للرئيس
النائب
ح
ش
للرئيس ليخلف الرئيس المنتهية مدة عمله ،وعل أن ير
ي
ليخلف النائب األول للرئيس.
ً
(وه
مرص
من
كريا
ز
مها
السيدة
ترشيح
لتأكيد
توافقا
وقد وجد الرئيس
ي
ً
مستشارة يف المكتب االقتصادي والتجارية لسفارة مرص ،وتشغل حاليا منصب
النائب األول للرئيس) كرئيس للجنة ،وتأكيد ترشيح السيد سلمان كورت (وهو
ً
الثاب
النائب
نصب
م
حاليا
متخصص يف التجارة الخارجية يف سفارة تركيا ،ويشغل
ي
للرئيس) لمنصب النائب األول للرئيس ،وذلك من نهاية االجتماع العام الثامن
والسبعي ف بريسبي ف ر
أستاليا ر
حت نهاية االجتماع العام يف إسبانيا.
ي
ي
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كما تنص القواعد واألحكام عل أنه لدى انتخاب أعضاء اللجنة يجب أن تؤخذ
األمور التالية بعي االعتبار:
-1
-2
-3
-4

التناوب عل أساس قاعدة جغرافية واسعة قدر اإلمكان.
التمثيل المناسب للبلدان المستوردة والبلدان المصدرة.
المقدرة واالهتمام والمشاركة يف عمل اللجنة.
ر
االشتاكات المقررة يف وقتها المحدد.
تسديد

وحصلت ر
التشيحات عل موافقة مؤقتة من جانب اللجنة االستشارية يف
اجتماعها الذي عقدته بتاري خ  27يونيه/حزيران .2019
ووافق المندوبون يف اجتماع اللجنة الدائمة رقم  561عل نظام يتم بموجبه
انتخاب األعضاء منصب النائب األول للرئيس وبعد ذلك لمنصب الرئيس ،وبعد
ر
المباش .وسيكون هذا االتفاق نافذا منذ نهاية االجتماع
ذلك لمنصب الرئيس السابق
العام التاسع والسبعي يف .2020
تقتح اللجنة الدائمة األعضاء التالي عل االجتماع العام ر
وعليه ،ر
لفتة تمتد
من نهاية االجتماع العام الثامن والسبعي ف  2019ر
حت نهاية االجتماع العام التاسع
ي
والسبعي يف :2020
ً
السيدة مها زكريا ،من مرص ،رئيسا للجنة
ً
السيد سلمان كورت ،من تركيا ،نائبا أول للرئيس
ً
ثان للرئيس
نائبا
السيد أنشول شارما ،من الهند
ٍ
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