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Background
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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.
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 ومث ل.توجيمية واضييييييحة حول تبادل واسييييييت دام الجينات ما بين البلدان الموقعة
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.
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ارتمت بعم البلدان أن ت ييييث لند ييييما سييييياسييييات وطنية خا يييية بما .وقد ت ون هذه
ال ييييياسييييات متطابقة بصييييورة عامة مث ال ييييياسييييات العالمية إال أنما تت يييي بتقييدات
متشددة من حي تحديد الشروط ال ا ة بنق البذور والمشاركة في المنافث .وت شير
الدال إلى أن بعم جوانب هذه ال ييييييياسيييييييات قد ت دي إلى تباط في تبادل المادة
الوراثية عبر البلدان األمر الذي قد ي يييييير بالتقدم الال م لتح ييييييين القطن .وسييييييو
تناقش الندوة تبعات ال ياسات الوطنية على مصار الجينات والتنوي الحيوي وأثرها
على أكبر البلدان المنتجة للقطن وعلى اإل ش االت المحتملة وبرو ش وا ب صوص
تبادل حركة البذور عبر الحدود .والمد من هذه المناقشييية هو وضيييث خريطة طري
تمد إلى إيجاد منبر عالمي يعم بمثابة قناة سييييل يييية جديرة بالثقة في مجال تبادالت
البذور فيما بين البلدان وداخلما.
تقنيات تتبُّع القطن
يُتوقَّث من تقنيات التتبث أن تتحق من أ الة جودة األليا وأ ول األليا
وح اب نقاء األليا وتحري م ار عملية معالجة القطن بدءا ً من مرحلة األليا
حتى مرحلة ن يج القماش .وأ ول األليا قد ت ون لما لة بم ان الزري أو نوي
طريقة الزراعة إن كان ع وية أو وفقا ً لممارسات لما عالقة باالستدامة أو بنوعية
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
المزيج فمناا طرق أخرى لتصنيا بطاقات تعريا األليا وال شا بمنما أ يلة في
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
على األليا مث الحمم النووي أو إلى اختبارات بصيغة الدلورس ال ُم تشِّعة
أو تقنيات سل لة ال ت لتحري األليا المذكورة في بطاقة التعريا .وهناا
طرق جديدة تتعل بتو يا تواقيث المي روبيوم ( )microbiomeأو الت نونانو
( )nanotechnologyالمرتبطة بالحمم النووي الريبي المنزوي األوك جين ()DNA
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