
 
 
 

 171یة المعنیة بالمادة اختصاصات اللجنة االستشاریة العلم
 

 األھداف
 

ومات، استناداً إلى نظم علم الجھاز الرئاسي المشورة حول تطویر النظام العالمي لإلعالم وتعزیزه، لتیسیر تبادل المیقدّ 
 غذیة والزراعة.الوراثیة النباتیة لألة بالموارد عن القضایا العلمیة والفنیة والبیئیة المتصل لومات الموجودة،المع

 
 تقوم اللجنة االستشاریة العلمیة (اللجنة) بإسداء المشورة إلى األمین حول ما یلي:

  
 ناتھ كما اعتمده الجھاز الرئاسي؛التوصیات العامة بشأن تطویر ونشر النظام العالمي لإلعالم ومكوّ  -
 ام؛استكشاف مجاالت عمل جدیدة ذات أثر محتمل على النظ -
مبادرات وأنشطة أخرى  باإلضافة إلىاختیار األنشطة التجریبیة للنظام العالمي لإلعالم، وبناًء على طلب األمین،  -

 لضمان استدامة عمل النظام العالمي لإلعالم، واستكمال تحدیث برنامج العمل.
 

 كما توفر اللجنة على وجھ الخصوص المشورة العلمیة لألمین حول المسائل التالیة:
 

فعالیة النظام العالمي لإلعالم وكفائتھ كآلیة لتعزیز المشورة بشأن التعاون العلمي والفني والبیئي حول المسائل المتعلقة  -1
 ؛بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

الفني خبرة المتوفرة للعموم، والتعاون تبادل المعلومات المتصلة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة ونقل ال -2
 ي؛لموالع

 ؛لإلعالم وبرنامج عملھ وفقاً لتوصیات الجھاز الرئاسيالعلمیة والفنیة للنظام العالمي نات المكوّ  -3
قلیمیة أخرى ذات الصلة تعمل في مجال التعاون الفني ونقل التكنولوجیا، بما في ذلك آلیة التعاون مع مبادرات دولیة وإ -4

 ارد وتقاسم منافعھا التابعة لبروتوكول ناغویا؛معلومات بشأن الحصول على الموتنسیق ال
 ء منصة ألصحاب المصلحة؛سبل تیسیر تنفیذ النظام العالمي لإلعالم على المستوى القطري وإنشا -5
ول على نشطة المعاھدة، بما في ذلك النظام المتعدد األطراف والحصلمي والفني والبیئي ومنافع جمیع أالتعاون الع -6

 لالستخدام المستدام للموارد.  ملالموارد وتقاسم منافعھا وبرنامج الع
 

 بما یلي: 2021-2020یضا خالل فترة وستقوم اللجنة أ
 

ام العالمي لإلعالم  عن الموارد، حسب االقتضاء، كي ینظر فیھ الجھاز الرئاسي في مراجعة برنامج العمل بشأن النظ -7
 دورتھ التاسعة؛

 
عاة ارموي/ بیانات التسلسل الوراثي، في القضایا العلمیة والفنیة ذات الصلة بمعلومات التسلسل الرقم مواصلة النظر -8

 حسب االقتضاء. ،التشریعات الوطنیة
 

 رھناً بتوافر الموارد المالیة. خالل فترة السنتین،تماعین ة اجلجنال دتعق
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http://www.fao.org/3/a-bl140a.pdf
http://www.fao.org/3/nb782ar/nb782ar.pdf


 
 التشكیل

 
 

 تتألف اللجنة من:
 

 ي؛قالیم في الجھاز الرئاساألم من قلیكل إیعیّنھم نواب رئیس  من كل إقلیم،خبیرین علمیین كحٍد أقصى  -
 
خبراء علمیین وفنیین إضافیین یعیّنھم األمین، بما فیھم خبراء تقترحھم األقالیم وأصحاب المصلحة المعنیین، مع  10 -

 لمقتضى.حسب ا ،مراعاة الخبرة الفنیة الالزمة والتوازن اإلقلیمي
 

یتم اختیار األعضاء على أساس خبرتھم العلمیة وفھمھم للنظام العالمي لإلعالم والمعاھدة الدولیة، مع مراعاة الحاجة إلى خبرة 
والعلوم التي تنتھي تسمیتھا بلواحق  ؛قة في مجاالت تشمل: المعلوماتیة الحیویة وعلم الوراثة الجزیئيمتخصصة ومعمّ 

وإدارة البیانات البیئیة والجغرافیة المكانیة حول  ؛ما علم الجینوم، وعلم الفینوم، وعلم البروتیومیاتوالسیّ  ،omics"أومیكس" 
واإلدارة العلمیة والتصنیفیة لألقارب البریة للمحاصیل وبنوك الجینات وصون الموارد الوراثیة  ؛الموارد الوراثیة النباتیة

تبادل المعلومات ودمج النظم و ؛وبناء القدرات ؛والتعاون الفني ؛وفي المزرعة لألغذیة والزراعة خارج مواقعھا الطبیعیة وفیھا
والشراكات مع  ؛والتقاسم العادل والمنصف للمنافع والخبرة القانونیة في القوانین واألنظمة الدولیة ذات الصلة وتقاسم البیانات؛

 منظمات ومؤسسات ومبادرات أخرى.
 

 من بین الخبراء.تنتخب اللجنة رؤساءھا المشاركین 
 

 عمل اللجنة وبرفع التقاریر إلى الجھاز الرئاسي.المعاھدة الدولیة بتیسیر تقوم أمانة 


