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 إشعار 

 

 قبو سفالبارد العالمي للبذور إلى  لبذورا لتأمين نسخدعوة للنظر في إرسال 

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

 

زة األجه، بشأن التعاون مع لمعاهدة الدوليةل  الجهاز الرئاسيالصادر عن  12/2017يشرفني أن أوجه انتباهكم إلى القرار 

 . ىوالمنظمات الدولية األخر

يواصل مع حكومة النرويج، استكشاف المزيد من ، أن األمين، في جملة أمور إلى الجهاز الرئاسي، طلب وبموجب القرار المذكور

ألجهزة ادعا الجهاز الرئاسي األطراف المتعاقدة والمؤسسات الدولية و. كما ين المعاهدة الدولية وقبو البذورالوسائل العملية لتعزيز الروابط ب

 ، إلى النظر في االستفادة من قبو البذور في استراتيجياتها لتأمين مجموعات البذور الهامة لديها، وألغراض التخزينت الصلةاألخرى ذا

 . 1الطويل األجل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ور مسؤولي قبو البذ من خطاباً مؤخًرا  يج وتلقيتُ مع حكومة النرو قمُت بالتشاورالجهاز الرئاسي، تي قدمها استجابة للتوجيهات ال

 اإلشعار. من خالل هذا ذي  أحيطكم علماً به، والالبذور لتأمينالحصول على نسخ  بغيةمن البذور عينات تخزين لـ االستعداد الدائم للقبوبشأن 

 بنكو سسةمؤ دمت سبع وسبعونقالمحفوظة في بنوك الجينات. و الرامية لتأمين البذورنسخ للمساحة تخزين آمنة قبو البذور يوفر 

 نمليو منكثر أ اعيدإ تم، 2008 معا القبو حفتتاا منذ، والى قبو البذورمجموعاتها من اجزاء صغيرة او كبيرة عينات من ، نآلا حتى تجينا

و أالكوارث الطبيعية رار بالمجموعات النشطة بسبب في حالة إلحاق األض قبو البذورالبذور المودعة من  سحبيمكن و. عينة من البذور

 .الخطيرةالحوادث 

الوعي العام بدور وأهمية عزز ، مما ياإلعالماسيين ووسائل السي جانب باهتمام كبير منالبذور قبو ، يحظى وباإلضافة إلى ذلك

 .المتعلقة بتغير المناخ واألمن الغذائي والتغذويالتصدي للتحديات العالمية الحالية الموارد الوراثية النباتية في 

الحصول على  مکانيةإ مع روري للبذور،واي تكاثر ضشحن لا فتکالي يةطبتغ طفق المودعون وميقومجاني.  قبو البذورالتخزين في ا

من احة المتلألغذية والزراعة و بالنسبة األهميةذات البذور الفريدة  إليداععطى األولوية في قبو البذور تُ و. روعمش تمويلالمساعدة من خالل 

مول المعغيرها من القوانين الدولية من خالل لمعاهدة الدولية أو التابع ل هامنافعوتقاسم  على الموارد متعدد األطراف للحصولالنظام الخالل 

 بها.

. في المستودع عملياتال( جميع NordGen) في بلدان الشمالنما يدير مركز الموارد الوراثية ، بيتمتلك حكومة النرويج قبو البذور

 تخزينلابالنيابة عن وزارة الزراعة واألغذية النروجية. عند التوقيع على اتفاقية وذلك  مودعةمؤسسة الالاتفاقية اإليداع مع  NordGenوقع ي

قد تم ايداع ، وطويلة األجلمستدامة وجينات جزء من مجموعة بنوك  هي أن المادة الوراثية اثباتالمودع الى دعى ، يُ الصندوق األسود في ظل

 .طويرموعة النشطة ألغراض البحث والتدريب والتفي المج ةتوفروهي م في مكان مناسب آخر،  بشكل آمنسخة ن
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 ية لقبو البذور على الموقعالعاداإلعالن عن مراسم االفتتاح ترد البذور إلى القبو ثالث مرات كل عام. ويتم 
https://www.nordgen.org/en/calendar . المزيد من المعلومات، بما فيها التفاصيل عن اتفاقية اإليداع، متاحة على الموقع: إن

t.nohttp://www.seedvaul   وعلىseeds/-https://www.nordgen.org/en/depositing 
 

ُ إلى الدعوة و التي قدمها الجهاز الرئاسي في دورته السابعة، تُدعى المؤسسات وبنوك الجينات الخاصة والعامة للنظر في إلحاقا

 يداع نسخ من مجموعات البالزما القيمة في قبو البذور من أجل التخزين طويل األمد. بإقبو البذور الستقادة  من ا

مة ، واستكمال قائيداع، والتوقيع على اتفاقية االالبذور ، مثل إعدادادات حول الجوانب الفنية لإليداعلمزيد من المعلومات واإلرش

، على العنوان NordGen مركز في قبو البذور، منسق Åsmund Asdal، يرجى االتصال بالسيد تخزين ونقل البذورعينات من اجل ال

  asmund.asdal@nordgen.org.التالي:

يمكن توجيه طلب االستفسارات المتعلقة بإعداد الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي بشأن موضوع هذا اإلخطار إلى أمانة و

 treaty@fao.org-pgrfa.المعاهدة الدولية على العنوان: 

 . والسالم عليكم..بقبول أسمى عبارات التقدير رة السيد/ السيدةضحوتفضلوا 
 

 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

 

 األمين                                                                      

 النباتية  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية                                                       

 لالغذية والزراعة                                                           
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