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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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 2ورقة العمل رقم 

 2019موضوعات مطروحة للنقاش في الندوة التقنية لعام 
 مقترحات مقدمة من األمانة العامة إلى اللجنة المعنية ببحوث إنتاج القطن

 للجنة االستشارية الدولية للقطنا
 

 2018ديسمبر/كانون األول  (كوت ديفوار) ساحل العاج –أبيدجان 
 

 لبذور الدولي لدل تباال

ن إيجاد بذور فإ ولذاضيييييييقة   قاعدة جينات القطن في العديد من البلدان قاعدة 
األسييياي في تح يييين الجينات وتحقي   ( تشييي  germplasm)جديدة أو المادة الوراثية 

كما  .أي تقدم. ويم ن أن تتوفر مث  هذه المادة الوراثية بصييييييورة عامة عبر القارات
الم ييييياعدة في  يادة تنوي الجينات والتوسيييييث فيما بحي  ت ييييي  سيييييمات أو  باإلم ان

خصييا م مديدة. وت  في انونة األخيرة وضييث بعم المعاهدات الدولية وال ييياسيييات 
ة لت ييييييمي  التشييييييارا في المادة الجينية  وحماية التنوي البيولوجي األ ييييييلي  الوطني

وحقوق المربين. وقد أسيييمم    وحقوق المجتمعات الزراعية المحلية  واألمن الغذا ي
  "1993ال ياسات التي وضع  من خالل "االتداقية المتعلقة بالتنوي البيولوجي لعام 

( ITPGRFAراثية النباتية لألغذية والزراعة )"المعاهدة الدولية بشيييييمن الموارد الو و
حصييييول على الموارد الجينية والتقاسيييي  ناغويا بشييييمن ال "بروتوكول "  و2004لعام 

في إيجاد مبادئ   "2014لناشيييييياة عن اسييييييت دامما لعام العادل والمنصييييييا للمنافث ا
توجيمية واضييييييحة حول تبادل واسييييييت دام الجينات ما بين البلدان الموقعة. ومث  ل  
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ارتمت بعم البلدان أن ت ييييث لند ييييما سييييياسييييات وطنية خا يييية بما. وقد ت ون هذه 
تت يييي  بتقييدات  ماال ييييياسييييات متطابقة بصييييورة عامة مث ال ييييياسييييات العالمية  إال أن

 شيرال ا ة بنق  البذور والمشاركة في المنافث. وت متشددة  من حي  تحديد الشروط
أن بعم جوانب هذه ال ييييييياسيييييييات قد ت دي إلى تباط  في تبادل المادة إلى الدال   

الوراثية عبر البلدان  األمر الذي قد ي يييييير بالتقدم الال م لتح ييييييين القطن. وسييييييو  
وأثرها الحيوي تناقش الندوة تبعات ال ياسات الوطنية على مصار  الجينات والتنوي 

محتملة وبرو  ش وا ب صوص الش االت اإلعلى أكبر البلدان المنتجة للقطن وعلى 
هذه المناقشييية هو وضيييث خريطة طري  تبادل حركة البذور عبر الحدود. والمد  من 

إيجاد منبر عالمي يعم  بمثابة قناة سييييل يييية جديرة بالثقة في مجال تبادالت إلى مد  ت
 ن وداخلما.البذور فيما بين البلدا

 تقنيات تتبُّع القطن

وقَّث من تقنيات التتبث أن تتحق  من أ الة جودة األليا   وأ ول األليا   يُت   
ً وح اب نقاء األليا   وتحري م ار عملية معالجة القطن   من مرحلة األليا  بدءا

أو نوي   حتى مرحلة ن يج القماش. وأ ول األليا  قد ت ون لما  لة بم ان الزري
ً طريقة الزراعة إن كان  ع وية  أو وفق ممارسات لما عالقة باالستدامة  أو بنوعية ل ا

معينة من األليا  مث  "القطن المصري"  أو أنواي محددة أو متنوعة. وعلى حين 
يم ن لبعم الطرق أن تتحرى أ ول األليا  ومعرفة ح اب كمية األليا  في 

لة في ينما أ بم ال شااألليا  و طاقات تعريابالمزيج  فمناا طرق أخرى لتصنيا 
تحري الم ميات في مجم  عمليات التصنيث حتى الو ول إلى المالبس. وتلجم طرق 
التتبث حاليا إما إلى تقنيات لما عالقة بالنظا ر لتحري األ ول أو إلى وضث عالمات 

عةأو إلى اختبارات بصيغة الدلورس  الُم     على األليا  مث الحمم النووي   تش ِّ
بطاقة التعريا. وهناا تقنيات سل لة ال ت  لتحري األليا  المذكورة في  أو

أو الت نونانو ( microbiome)تتعل  بتو يا تواقيث المي روبيوم  جديدة طرق
(nanotechnology) ( المرتبطة بالحمم النووي الريبي المنزوي األوك جينDNA )




