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 إشعار 

 بريدللصيانة بالتاالحتياطي  العالميمرفق ال

 حضرة السيد/ السيدة

 وبعد،تحية طيبة 

 

، والمركز Bioversity Internationalمؤسسة كل من العام الماضي ا طلب إنجازهيشرفني أن أوجه انتباهكم إلى دراسة مستقلة 

، حول جدوى إنشاء ن أستراليا، وألمانيا، وسويسرا، بدعم مالي مالعالمي للتنوع المحصولياالستئماني ، والصندوق (CIPالدولي للبطاطس )

 :علىالبذور المتمردة. الدراسة متاحة والمحاصيل ببشكل نباتي  كاثرتلمحاصيل التي تخاص با بريدصيانة بالتللمرفق عالمي احتياطي 

https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/Feasibility_Acker_2017pdf.pdf 

القبو الدولي للبذور   المرفق وفقًا لنفس المبادئ والسياسات التي تحكم يعمل ، أوصى مؤلفو الدراسة بأنتوصيات أخرىضمن  ومن

 :، بما في ذلكفي سفالبرد

  ؛دع بموجب اتفاق "الصندوق األسود"الكيان المو لصالححقوق الملكية بقاء 

  ؛مضيفة في إطار المعاهدة الدوليةالحكومة الالتزام 

 فضل الممارسات والمعايير التنظيمية.وفقاً ألتصميم وتشغيل المرفق كيفية  حتراما 

مراقبة تشغيل المرفق من أن تتم ، والدوليةا متعاقدًا في المعاهدة يكون طرفً  أن مضيفالبلد ال، تدعو التوصيات باإلضافة إلى ذلك

، والجماعة لمحاصيلل االستئماني صندوقال، و، ومنظمة األغذية والزراعةدوليةلمعاهدة العن اممثلين قبل مجلس استشاري دولي يضم 

 .أخرىهيئات مناسبة و ،للمرفق االستقبالمدير ستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واال

 اختيار موقع المنشأة.بغية ، البنية التحتيةالتقنية وتلك الخاصة بلية وبالعديد من المعايير الماكما أوصى الخبراء 

ً ، تلقيت نشر الدراسةوبعد  العالمي االحتياطي للصيانة بالتبريد مرفق العن رغبتها في استضافة  أعربت فيه امن حكومة بلجيك خطابا

 وفي الخطاب تمت دعوتي . Leuven الكاثوليكية في جامعةال وتستضيفه  Bioversity International الجينات الذي تديره مؤسسة في بنك

معلومات حول كيفية استيفاء المرفق المقترح للمعايير المنصوص عليها في تقديم ال، عليه ، وبناءً الدولية المعاهدةفي بالغ األطراف المتعاقدة إل

 ، كما وردت.بطيهواردة المعلومات إن الدراسة. 

بإعداد نشرة  ،آخر عن رغبته في استضافة المرفق أي بلد فقد التزمت حكومة بلجيكا، في حالة عدم اعراب، بناًء على هذا اإلشعارو

 لثامنةا ورةلدا مكتب لىإ تلمعلوماا وف أحيل كلسعامة توضح بمزيد من التفصيل أنه تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الدراسة. و

هاز لجل لتاليةا ورةلدا معرفة كيفية تقديمها إلىو داتشارإلا من مزيد على لللحصو درةلمباا تقديمبهدف  لمقبلا جتماعها لخال از الرئاسيهللج

 .الرئاسي 

 بر:ع، يرجى االتصال بأمانة المعاهدة الدولية لب للحصول على مزيد من المعلوماتأو ط استفسارألي و

 pgrfa-treaty@fao.org . 
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