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Procedural Matters for the 77th Plenary Meeting 

"Cotton Challenges: Smart and Sustainable Solutions" 
 

2-6 December, 2018 
Abidjan, Côte d’Ivoire 

 
Background 
 
The 77th Plenary Meeting will be held in Abidjan, Côte d’Ivoire, from 2-6 December, 2018, at the 
Sofitel Abidjan Hotel Ivoire, with additional meetings of the ICAC Working Groups and Expert 
Panels on the margins of the Plenary Meeting and on 2 December, 2018.  
 
The Organising Committee in Côte d’Ivoire is led by the Cotton and Cashew Council and 
supported by the Ministry of Agriculture and Rural Development. 
 
The following guidelines are offered to participants in the 77th Plenary Meeting.  
 
TRAVEL TO CÔTE D’IVOIRE 
 
All participants are responsible for making travel arrangements to and from Abidjan. 
 
VISAS, TECHNICAL TOURS AND HOTEL RESERVATIONS 
 
The Organising Committee in Côte d’Ivoire has created a simple way to apply for visas, to 
register for a technical tour, and to make a hotel reservation. 
 
All participants — including Delegates, Observers, and Speakers — are asked to register on-
line. This ensures that all names, addresses, emails, information about arrival and departure, 
and personal information (as shown on their passport) are provided properly in order to issue an 
official invitation letter from the Ministry of Foreign Affairs in Côte d’Ivoire for visa purposes. A 
scanned copy of the passport must be also provided.  
 
There are two ways to obtain the visa (in both cases, the Organising Committee will need to 
issue official invitation letters): 

1) By visiting the Côte d’Ivoire embassy in the country where the attendee resides.  
2) Upon arrival at the airport. If you choose to apply for the visa upon arrival at the Félix 

Houphouët Boigny Airport, the Organising Committee has offered to pay the visa fees.  
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 مسائل إجرائية بشأن االجتماع العام السابع والسبعين
 "التحديات التي تواجه القطن: حلول ذكية ومستدامة"

 2018ديسمبر/كانون األول  6إلى  2من 
 أبيدجان، ساحل العاج )كوت ديفوار(

 
 معلومات عامة:

، مب سوو ي قد ا جتماع ا جاد ا جابوو ال بجابوويدأب دج ناأام ا دج سوو    جاد   
أام ا إق  ج  2018دقبووووووعين ا و ا ج ب   6إاى  2 أ  نا ناق سوووووو دأا ، بذاك دج د
(Sofitel Abidjan Hotel Ivoire باذج جماع ع ت ج دنقة الجنة جتسوووواةوووو  قة ،)

مش جتماع ا جاد ا دج جاث وج مب دقبعين ا و ا لى ه عندنقة جاخينجء جااباأة ال طب ب
 .2018ج ب  

جاانظأعأة دج سووووووو    جاد   مجل  جا طب بجاع م  ماع م   مب  ةقننس جالجن 
 جاز جعة بجاانعأة جانق أة.بزج ة 

 بدأع  قلج جاادلأع ت جاع امة العة  اأب دج جتماع ا جاد ا. 

 السفر إلى ساحل العاج

 عب تنتأي ت س نهم مب بإاى س    جاد  . معأل جاعة  اأب مبؤبا ا 
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 1ورقة العمل رقم 

 انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة
 توصية اللجنة الدائمة المقدمة إلى االجتماع العام السابع والسبعين

 للجنة االستشارية الدولية للقطن
 

 2018ديسمبر/كانون األول  (ت ديفواركو) ساحل العاج –أبيدجان 
 

في مكتب األمانة  2018مايو/أيار  22بتاريخ  عقدت لجنة الترشيحات اجتماعا   
شارية الدولية للقطن القتراح أعضاء في اللجنة الدائمة للعام القادم.  العامة للجنة االست
وشااااري في االجتماع مندوبون عن م ااارح واالتحاد األوروبيح والبندح وبا ساااتانح 

راح وتايوانح والواليات المتحدة األمريكية. ووافقت السااااايدة   وديا فونتانا وساااااويسااااا
 .الترشيحاتتوبياسنح رئيسة اللجنة الدائمةح على ترؤس اجتماع لجنة 

ح نائب الرئيس شاااااا  ح على أن يُر  القواعد واللوائحح  لما  ان ذلك عمليا  وتنص  
ح على أن واألول ليخلف الرئيس المنتبية واليتهح  شاااااا  نائب الرئيس الثاني ليخلف يُر 

 نائب الرئيس األول.

في الرأي والتأ يد على ترشاااايح الساااايد علي  ا ر  وجدت الرئيسااااة توافقا  وقد  
 نائب الرئيس األول( لكي يكون رئيسا   حاليا   )وزير التجارة في سفارة البا ستانح و و

المكتب االقت اااادي  ترشااايح السااايدة مبا ز ريا )مساااتشاااارة فيعلى للجنة الدائمةح و
نائبة الرئيس الثاني( لكي تكون النائب األول حاليا   والتجاري في ساافارة م اارح و ي
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االجتماع السااابع والساابعين في ساااح   من نبايةفي الفترة لرئيس اللجنة الدائمةح وذلك 

 العاج حتى نباية االجتماع الثامن والسبعين في أستراليا.

ى وجوب أخذ العوام  التالية بعين االعتبار لدى عل تنص القواعد واللوائح ما  

 انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة:

 التناوب في التعيينات على أوسع نطاق جغرافي ممكن. -1

  التمثي  المناسب للبلدان الم درة والمستوردة. -2

  ة في عم  اللجنة.درة واال تمام والمشارق  الم   -3

النظر ببذه العوام ح وافقت اللجنة على ترشااااايح السااااايد سااااالمان  ورتح  وبعد 

 لرئيس اللجنة. األخ ائي بالتجارة الخارجية في سفارة تر يا  نائب ثان  

 555وحظيت الترشاااااايحات بالموافقة المنقتة من اللجنة الدائمة في االجتماع 

 .2018يونيو/حزيران  7الذي عقدته بتاريخ 

للجنة الدائمة األعضااااااء التاليين على االجتماع العامح وذلك وبناء عليهح تقترح ا 

حتى نباية  2018للفترة الممتدة من نباية االجتماع العام الساااااااابع والساااااابعين عام 

 :2019االجتماع العام الثامن والسبعين في عام 

 علي  ا ر من با ستانح رئيسا  السيد  

 أول للرئيس مبا ز ريا من م رح نائبا  السيدة  

 للرئيس ثانيا   سلمان  ورت من تر ياح نائبا  سيد ال 




