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تنفيذ النظام العالمي لإلعالم
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يستتترذ ر قراراته ومقرراته الساااة قش ااا رؤيش النظةم العةلمي لإلعالم و رنةمج عمله ( رنةمج
النظةم العةلمي لإلعالم) وال سيمة القرار 2015/3؛
العمل
وإذ يستترذ ر أيض تا الصااالا اليقيقش ي النظةم العةلمي لإلعالم المنصاايع عليه ي المةدة  17م
المعةهدة الدوليش والنظةم المتعدد األطراف للحصاااااي علو الميارد وتقةساااااب منة ع ة مي ب المةدة
( 2-13أ) م المعةهدة الدوليش؛
وإذ يشتتت ر حكيمش ألمةنية علو الدعب المةلي المقدم لتنفيذ رنةمج العمل
خال ترة السنتي 2017-2016؛
يحيط علما ةلتقدم المحرز ي تنفيذ رنةمج العمل
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السنتي 2017-2016؛

ااا النظةم العةلمي لإلعالم

اااااا النظةم العةلمي لإلعالم خال

ترة

يرح ت ااةالسااااااتواادام ال يعي لمعر ااةا الكيااةنااةا الرقميااش ون اااااار الو يط التي ي يااش
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2
1
للمياصااااافةا ومعر ةا الكيةنةا الرقميش  ،ورهنة تيا ر الميارد المةليش ،يطل م األمةنش تكثيف
الج يد م أ ل اسااتودام نظةم معر ةا الكيةنةا الرقميش ةعتبةره زءا محيرية م النظةم العةلمي
لإلعالم ،إذ ير ط ي نظب المعليمةا القةئمش ،و ةلتةلي ،تي ير مؤشااراا م النظةم العةلمي لإلعالم
إلو المعليمةا المتصاااااالش ةلميارد اليراقيش النبةتيش لألغذيش والزراعش ي النظب القةئمش ،تفةدية
الزدواج النظب القةئمش.
يشتتتتتتت د علو أهميش قيةم األمي دعب األطراف المتعةقدة وأصااااااحةل المصاااااالحش المعنيي
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اآلخري ي البلاادا النااةميااش ،العتمااةد الو يط التي ي يااش لمعر ااةا الكيااةنااةا الرقميااش ،م خال
وضاااااا مياد تدريبيش وعقد حلقةا عمل معززة للقدراا ،مة ي ذلك أن اااااا ش ا رشاااااااةد ،علو
المستييي ا قليمي واليطني؛
يطل ذلك إلو األمي أ يتفةعل م مجميعش واسعش م ئةا المستودمي م أ ل تحديد
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3
نقةط الدخي المي ش للمسااااااتودمي ي البيا ش ا لكترونيش الوةصااااااش ةلنظةم العةلمي لإلعالم م
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خال حةالا توص المسااااتودمي  ،وتيسااااير إدمةج معر ةا الكيةنةا الرقميش ي سااااير عمل قياعد
البيةنةا والنظب القةئمش ،وذلك علو أسةس طيعي؛
يطل إلو األمي أ يض ا خ ش رئيساايش تفصاايليش تصااف اليظةئف المن اايدة ذاا األولييش
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للنظةم العةلمي لإلعالم؛ ويطل ةألخص إلو األمي الر ط ي النظةم العةلمي لإلعالم واألنظمش
التةليش األخرى وتي ير مؤشراا إلو هذه األخيرة:
( )1الميارد اليراقيش النبةتيش لألغذيش والزراعش ي المجميعةا خةرج الميق الميققش ي
نظةم المعليمةا ع البيئش وعليم األرض ،و ي النظةم العةلمي للمعليمةا وا نذار
الميارد اليراقيش النبةتيش التة لمنظمش األغذيش والزراعش؛
المبكر
( )2إدارة الميارد اليراقيش النبةتيش لألغذيش والزراعش ي المزارع ،ضاااااام نظةم رصااااااد
لو ش العمل العةلميش؛
( )3يةنةا البحيث المفتيحش النةتجش ع مسةهمةا مبةدرة .DivSeek
يطل مج دا إلو األمي أ يدعي مبةدرة  DivSeekإلو ا الغ ع ت ير المبةدرة وأن
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لفترة السنتي  ،2019-2018ور تقرير إلو الج ةز الرئةسي لكي ينظر يه خال دورته الثةمنش؛

تة

يحيط علما ةألسااااااةليب والويةراا المحددة لرصااااااد البيا ش ا لكترونيش الوةصااااااش ةلنظةم
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العةلمي لإلعالم ي اال تمةع األو للجنش االست ةريش العلميش ،ويطل إلو األمي تنفيذهة ي أقرل
وقت ممك ؛
يقرر إعةدة عقد اللجنش االسااات اااةريش المعنيش نظةم المعليمةا العةلمي ي إطةر المةدة ،17
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رهن ة تيا ر الميارد المةليش ،ويطل إلو األمي مياصاالش تقديب المعليمةا المحدقش إلو اللجنش ع
رؤيش ا لنظةم العةلمي لإلعالم و رنةمج عمله؛
التقدم المحرز
يقرر ذلك أ يدرج ي اختصااااااةصااااااةا اللجنش ،للفترة  ،2019-2018اسااااااتعراض الو ش
-9
الرئيسااايش وأن ااا ش التعةو م ال ااارسةء التي سااايعدهة األمي  ،والنظر ي المساااةئل العلميش والتقنيش
ذاا الصااالش معليمةا التسااالسااال الجيني قدر مة هي نة مش ع اساااتودام الميارد اليراقيش النبةتيش
لألغذيش والزراعش ،ومتصلش تنفيذ النظةم العةلمي لإلعالم؛
 -10ي عو األطراف المتعةقدة ،والحكيمةا األخرى ،وأصااااحةل المصاااالحش ،إلو تي ير الميارد
النظةم العةلمي لإلعالم ،ال سيمة أن ش تعزيز القدراا ،مة ي ة
الالزمش لتنفيذ رنةمج العمل
التي يه وا رشةد ،ي البلدا النةميش والبلدا التي يمر اقتصةدهة مرحلش انتقةليش؛
يطل إلو األمي أ ي قدم تقريرا مرحلية إلو الج ةز الرئةسااااااي ي الدورة الثةمنش ،وأ
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النظةم العةلمي لإلعالم عند االقتضةء ،استنةدا إلو تيصيةا
اقتراح الستعراض رنةمج العمل
اللجنش االست ةريش العلميش.

