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 مقدمة -أواًل

 

هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورتها العادية احلادية عشرة، بأهمية املوارد  أقّرت -1

تها يف اهمسايف نهج النظام اإليكولوجي لألغذية والزراعة، ومب اليت تؤديها رادواألوب وبعرضتها للمخاطرالوراثية املائية 

يشمل برنامج عملها املتعدد السنوات املوارد الوراثية املائية  على أن اتفقتوقد لتحديات النامجة عن تغري املناخ. رفع ا

حالة املوارد الوراثية املائية التقرير عن إعداد تستبق ، ووتربية األحياء املائية املستدامة والرشيدة لتنمية مصايد األمساك

 تقرير(.)ال يف العامللألغذية والزراعة 

 

واتفقت اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، على هيكل التقرير وقررت أن يتناول األنواع املائية املستزرعة  -1

وُدعيت البلدان أيضًا إىل تقديم الئحة بأنواع املوارد الوراثية املائية  الوطنية.  حدود الواليةضمن  الواقعةوأقاربها الربّية 

الوطين املستخرجة من املصايد الطبيعية الواقعة ضمن حدود الوالية الوطنية. وترد حملة عامة عن  اهلامة على الصعيد

 1.حالة املوارد الوراثية املائية يف العاملحالة إعداد التقرير ضمن الوثيقة بعنوان حالة إعداد 

 

الوراثية املائية  معنية باملواردخمصصة عمل فنية حكومية دولية وحبثت اهليئة أيضًا يف إمكانية إنشاء مجاعة  -1

إىل إمجاع حول إنشاء يف دورتها األخرية لتوجيه عملية إعداد التقرير ودعمها. غري أنها مل تتوصل  لألغذية والزراعة

عمل استشارية معنية باملوارد الوراثية  جمموعةمجاعة العمل هذه. وأحاطت علمًا بتوصية جلنة مصايد األمساك إنشاء 

االستشارية( إلعطاء املشورة للمنظمة يف كل ما يتعلق باملوارد الوراثية املائية  اجملموعةيات املتصلة بها )والتكنولوج

 اجملموعةودعت بالتالي جلنة مصايد األمساك، يف حال عمدت إىل إنشاء مثل هذه  املتصلة بها والتكنولوجيات

حالة املوارد الوراثية شارية للمساهمة يف إعداد التقرير عن العمل االست جمموعةاالستشارية، إىل البحث يف إمكانية دعوة 

 العمل االستشارية يف إعداد التقرير.  جمموعة. وطلبت اهليئة إطالعها على مساهمات املائية لألغذية والزراعة

  

اك يف العمل االستشارية كما وافقت عليها جلنة مصايد األمس جمموعةمعلومات عن والية وتتضّمن هذه الوثيقة  -4

من جهة واحلاجة إىل توجيه عملية وحالتها العمل االستشارية  جمموعةطبيعة ونظرًا إىل دورتها احلادية والثالثني. 

، قد ترغب اهليئة يف النظر يف إمكانية إنشاء مجاعة عمل حكومية دولية من جهة أخرى واستعراضه إعداد التقرير

وتعرض هذه الوثيقة باختصار الدور الدستوري جلماعة العمل  .لألغذية والزراعةوراثية املائية معنية باملوارد الخمصصة 

من اإلجراءات اليت جيوز وتعطي توجيهات حول ، وطريقة عملهاالفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة، ووظيفتها 

املالية الرباجمية و اآلثارعن م ير العااملد أعده تقريرًاأيضًا تتضمن هذه الوثيقة و. مماثلةتشكيل مجاعة عمل  خالهلا

عنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية املخصصة املدولية الكومية احلفنية العمل الإنشاء مجاعة املرتتبة على  واإلدارية

 .والزراعة
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 العمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية جمموعة   -ثانيًا

 والتكنولوجيات املتصلة بها

 

مصايد األمساك يف منظمة األغذية والزراعة يف دورتها الثالثني، بناء على اقرتاح جلنتها الفرعية إّن جلنة  -5

عمل استشارية تابعة ملنظمة األغذية والزراعة ومعنية باملوارد  جمموعة، "أّيدت إنشاء 2املختصة برتبية األحياء املائية

الفاو حول املسائل املتصلة باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات  إلسداء املشورة إىل الوراثية والتكنولوجيات املتصلة بها

ووافقت بعد ذلك اللجنة الفرعية املختصة 3املتصلة بها بغية توطيد التعاون الدولي يف جمال إدارة املوارد الوراثية املائية."

، على مشروع اختصاصات 1211األول  برتبية األحياء املائية، يف دورتها السابعة اليت ُعقدت يف شهر أكتوبر/تشرين

بهذه الوثيقة. وأوضحت األمانة يف هذه املناسبة أّن "نطاق عمل  املرفق األولالعمل االستشارية، كما ترد يف  جمموعة

العمل االستشارية سوف يشمل التكنولوجيات الوراثية، يف حني سوف تكّلف الفاو بالقيام مبهام حمددة مع  جمموعة

وإيالء عناية خاصة الحتياجات البلدان النامية. غري أّن بعض األعضاء اعتربوا  جلنة مصايد األمساكمراعاة توصيات 

العمل  جمموعةأنه من السابق ألوانه يف هذه املرحلة إدراج "الكائنات احلّية احملورة وراثيًا" يف نطاق أنشطة 

العمل االستشارية،  وجمموعةالوراثية لألغذية والزراعة  على ضرورة تبادل املعلومات بني هيئة املوارد االستشارية. واُتفق

وأقّرت جلنة مصايد  4ال سيما من أجل إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل."

  5تقرير جلنتها الفرعية. 1214األمساك يف دورتها احلادية والثالثني يف شهر يونيو/حزيران 

 

من اخلرباء البارزين يف استخدام املوارد الوراثية  12 نالعمل االستشارية ما ال يزيد ع جمموعةوسوف تضم   -6

وصونها يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يعّينهم املدير العام. وستتم دعوة اخلرباء للمشاركة بصفتهم الشخصية 

در بالفاو، عند تعيني اخلرباء، أن تراعي مبادئ وجيرتبطني بها. كخرباء ولن يكونوا ممثلني للحكومة أو املنظمة امل

بأهمية بالغة.  ،التمثيل اجلغرايف واجلنساني املتوازن؛ ويتسم التمّيز التقين، فضاًل عن تنوع اخللفيات العلمية وتكاملها

 العمل االستشارية يف ضوء مشورة جلنة مصايد األمساك.  موعةوتوكل الفاو مهام حمددة جمل

 

العمل  ماعاتالعمل االستشارية إىل حد كبري من حيث وضعها القانوني وطبيعتها مقارنة جب جمموعةوختتلف  -7

العمل الفنية احلكومية الدولية، كما يدّل عليها امسها، تتألف  جماعاتالفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة. ف

العمل الفنية  مجاعاتبني فيها. وال تقوم الفاو بتوزيع مهام عضويتها من احلكومات. وتقوم احلكومات بتعيني املندو

ما إذا كان العمل التابعة هلا. وتقرر اهليئة أيضًا  مجاعاتاحلكومية الدولية. ال بل إّن اهليئة هي من يوزع املهام على 

 عمل ما عقد اجتماع هلا وتاريخ هذا االجتماع ومدته.  مجاعةيتعني على 
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العمل الفنية احلكومية الدولية دورًا أساسيًا يف إعداد عمليات التقييم العاملية اليت جتريها  مجاعاتوتؤدي  -8

اهليئة. فهي تعطي توجيهات بشأن تصميم عمليات التقييم العاملية وتستعرض اخلطوط التوجيهية واالستبيانات ملساعدة 

سودات عمليات التقييم العاملية اليت تعّدها الفاو العمل يف استعراض م ومجاعاتالبلدان يف إعداد تقاريرها القطرية 

العمل أيضًا دورًا أساسيًا يف رسم  مجاعاتاستنادًا إىل التقارير القطرية واملعلومات األخرى املتوافرة لديها. وتؤدي 

مندوبو واستعراض السياسات اليت قد ترغب اهليئة يف وضعها استجابة لعمليات التقييم العاملية. وغالبًا ما يكون 

نفسهم جهات االتصال الوطنية يف بلدانهم إلعداد التقارير أالعمل هم  مجاعاتاحلكومات الذين حيضرون اجتماعات 

القطرية و/أو لتنفيذ خطط العمل العاملية ويشاركون بالتالي بصفة مزدوجة: كممثلني حلكوماتهم وكخرباء متمّرسني. 

نة بعد األخرى، جزءًا ال يتجزأ من طريقة عمل اهليئة. فهي ضمانة العمل التابعة للهيئة، س مجاعاتفأصبحت بذلك 

للتمّيز التقين والعلمي وتشكل يف الوقت نفسه أرضية تفاعل حمورية بني العلوم والسياسات مبا ميّكن اهليئة من االنتقال 

 من عملية تقييم املشاكل إىل مرحلة إجياد احللول هلا. 

 

 ة احلكومية الدوليةدور مجاعات العمل الفني -ثالثًا

 

قد ترغب اهليئة، يف ضوء املعلومات أعاله، يف النظر يف إمكانية إنشاء مجاعة عمل فنية حكومية دولية  -9

 خمصصة معنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. وترد املعلومات أدناه هلذا الغرض. 

 

شمل تاهليئة ل والية، بتوسيع 1995قام مؤمتر املنظمة، يف دورته الثامنة والعشرين يف أكتوبر/تشرين األول  -12

ساعد اهليئة مجاعات عمل تاألغذية والزراعة. ووافق املؤمتر كذلك على أن مجيع مكونات التنوع البيولوجي املتصلة ب

  6.ذات طبيعة فنية حكومية دولية قطاعية متوازنة جغرافيًا

 

 7من النظام األساسي للهيئة على ما يلي: 1وتنص الفقرة  -11
 

حكومية دولية قطاعية )"مجاعات عمل قطاعية"(، يتوافر فنية جيوز للهيئة أن تنشئ مجاعات عمل  (1)

فيها التوازن اجلغرايف املناسب، لتستعني بها يف جماالت املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية 

 .والسمكية
 

البيولوجي تتمثل أغراض مجاعات العمل القطاعية يف استعراض األوضاع والقضايا املتصلة بالتنوع  (1)

الزراعي يف جماالت اختصاص كل منها، وتقديم املشورة والتوصيات إىل اهليئة بشأن تلك املسائل، 

حتيلها إليها تنفيذ برنامج عمل اهليئة، باإلضافة إىل أي مسائل أخرى  يفوالنظر يف التقدم احملرز 

 .اهليئة
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 .واختصاصاتها د اهليئة تشكيل مجاعات العمل القطاعيةحتّد (1)

 

من النظام األساسي للهيئة، خيضع إنشاء أي مجاعة عمل قطاعية أو أي جهاز فرعي آخر  6للفقرة  وطبقًا -11

ميزانية املنظمة، أو من مصادر من أبواب توافر االعتمادات الالزمة يف الباب ذي الصلة من لتقدير املدير العام ملدى 

خارج امليزانية. وقبل اختاذ أي قرار ينطوي على مصروفات تتصل بإنشاء أجهزة فرعية، يعرض على اهليئة تقرير من 

 .شاء هذه األجهزةاملدير العام بشأن اآلثار الرباجمية واإلدارية واملالية املرتتبة على إن

 

 مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية القائمة -رابعًا

 

، مجاعة عمل فنية حكومية دولية 1997شكلت اهليئة، يف دورتها العادية السابعة يف يناير/كانون الثاني  -11

باملوارد الوراثية احليوانية معنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومجاعة عمل فنية حكومية دولية معنية 

، مجاعة 1229وأنشأت اهليئة، يف دورتها العادية الثانية عشرة املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول  8لألغذية والزراعة.

 .1211يف أبريل/نيسان  دورة هلا أّولالعمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية اليت عقدت 

 

للهيئة هو استعراض قضايا السياسات والقضايا الفنية املتعلقة  ةالتابع هذهالعمل  اتمجاعإنشاء من  والغرض -14

بشأن هذه املسائل، وحبث التقدم احملرز يف  للهيئةمبجاالت اختصاص كل منها، وإسداء املشورة وتقديم التوصيات 

 إليها اهليئة. حتيلهاتنفيذ برنامج عمل اهليئة، وكذلك أي مسائل أخرى 

 

مساهمات كبرية يف عمل اهليئة. فقد ساهمت مجاعة  التابعة للهيئة العمل اتقدمت مجاعكما أشري سابقًا، و -15

خطة العمل العاملية لصون العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف تنفيذ 

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية النباتية  وإعداد لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام املوارد الوراثية النباتية

ما يتعلق  مجاعة العمل توجيهات بشأن أنشطة املنظمة لبناء القدرات يفكذلك  وأعطت. لألغذية والزراعة يف العامل

املستدام وبشأن قضايا أخرى، مثل شبكات املوارد الوراثية  بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها

 .ومدونة السلوك بشأن مجع اجلينات النباتية ونقلهاالنباتية 

 

 عملية لألغذية والزراعة مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية قد وّجهتو -16

 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةونية لألغذية والزراعة يف العامل حالة املوارد الوراثية احليواإعداد 

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل وخطة العمل ، فضاًل عن وساهمت فيهما

لتنفيذ  امُلعّدةمجاعة العمل هذه املشورة للهيئة بشأن األنشطة والربامج  أسدت أيضًاو. العاملية للموارد الوراثية احليوانية
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سودة خطوط توجيهية مسودة اسرتاتيجية للتمويل وم واستعرضت مؤخرًا خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

 .للموارد الوراثية احليوانية خطة العمل العامليةلتنفيذ  نظمةاملفنية أعدتها 

 

حالة إعداد  عمليةبتوجيه  رجيةمجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احل وقامت -17

مسودة التقرير ودرست واستعرضت ، الثانيةواستعرضت مجاعة العمل، يف دورتها  .يف العامل رجيةاملوارد الوراثية احل

احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها. واتفقت اهليئة يف دورتها أولويات العمل االسرتاتيجية لصون املوارد الوراثية 

األخرية على أولويات العمل االسرتاتيجية اليت اعتمدها مؤمتر املنظمة يف دورته الثامنة والثالثني ضمن خطة العمل 

  9العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها.

 

نتخب يف كل بلدا عضوا، متثل مجيع أقاليم املنظمة السبعة، وُت 17العمل من  اتمجاع ًا مجيعحالي وتتألف -18

سوف تستعرض و اهليئة بصفة مراقبني. يفالعمل أعضاء آخرون  اتدورة عادية للهيئة. وعادة ما حيضر دورات مجاع

 10تشكيلة مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية.يف دورتها احلالية اهليئة 

 

املعنية باملوارد الوراثية املائية احلكومية الدولية املخصصة وترد مسودة النظام األساس جلماعة العمل الفنية  -19

اسي سالوثيقة. وتتبع مسودة النظام األساسي بصورة وثيقة منوذج النظام األ بهذهالثاني  املرفقلألغذية والزراعة يف 

شارة إىل أنه، وجتدر اإل 11يف ذلك يف ما خيص تشكيلة مجاعة العمل. ماعات عمل فنية حكومية دولية أخرى، مباجل

املعنية باملوارد احلكومية الدولية املخصصة الفنية  ومبوجب النظام األساسي للهيئة، فإن خدمات األمانة جلماعة العمل

مج انظمة كجزء من برامليف  املختصةُتوفرها الشعب الفنية  سوف، يف حال إنشائها، الوراثية املائية لألغذية والزراعة

، هذه إىل أن املصاريف اليت يتكبدها ممثلو األعضاء يف مجاعة العملإضافة إىل ذلك جتدر اإلشارة و 12.ةعملها السنوي

، لدى حضور دورات مجاعة العمل، إضافة إىل مصاريف املراقبني خالل الدورات، ريهمومستشا ومن ينوب عنهم

  13احلكومات أو املنظمات على التوالي. تتحّملها

 

 على  املرتتبة تقرير املدير العام عن اآلثار الرباجمية واملالية واإلدارية   -خامسًا

 املائية لألغذية والزراعة الوراثية معنية باملوارد خمصصة إنشاء مجاعة عمل فنية حكومية دولية 

 

املعنية  املخصصةملدة ثالثة أيام جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية  فردية عقد اجتماعات تقّدر تكاليف -12

 :واملقرتح إنشاؤها كاآلتي ائية لألغذية والزراعةباملوارد الوراثية امل

                                                      
 .C 2013/REP الوثيقة يف 77 الفقرة   9
 .CGRFA-15/15/23 الوثيقة  10
 .CGRFA-15/15/23الوثيقة  انظر بالنسبة إىل تشكيلة مجاعات العمل القطاعية احلكومية الدولية التابعة للهيئة،  11
 .(1)8(، املادة CGRFA-15/15/Inf. 2النظام األساسي هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )الوثيقة   12
 .(1)8(، املادة CGRFA-15/15/Inf. 2النظام األساسي هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )الوثيقة   13
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 دوالر أمريكي 15 222 تكاليف مباشرة لالجتماع )ترمجة فورية وسعاة(

 دوالر أمريكي 12 222 إعداد الوثائق

 دوالر أمريكي 52 222 التحريرية/الطباعة(التوثيق )الرتمجة 

  
 دوالر أمريكي 115 222 اجملموع 

 

ائية املعنية باملوارد الوراثية املاملخصصة وإذا تقرر عقد أول دورة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية  -11

دعم من خارج امليزانية، حيث احلصول على املدير العام طلب  سيتعّين على، 1215قبل نهاية سنة  لألغذية والزراعة

لدعم الدورات  اتخمصص وسيتعّين إدراج. 1214/1215ج أي خمصصات يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة دَرأنه مل ُت

جتدر اإلشارة إىل  إمنا أو من موارد خارجة عن امليزانية، أو من كال املصدرين. الربنامج العادي ميزانيةالالحقة، إما من 

هذه الوثيقة، ال تستوجب عقد دورات عادية جلماعة العمل. وكما ب املرفق الثاني ترد يفأن مسودة النظام األساسي، كما 

 حسب احلاجة، موعد ،هي اليت تقرر احلال بالنسبة إىل مجاعات العمل الثالثة األخرى التابعة للهيئة، فإن اهليئة هو

ضوء االعتبارات العامة للهيئة بشأن  يف. وميكن إعادة النظر يف تشكيل مجاعة العمل ومدتها دورات مجاعة العمل عقد

 14ا.التابعة هل عملالتشكيلة مجاعات 

 

 التوجيهات املطلوبة   -سادسًا

 

 قد ترغب اهليئة يف: -11
 

باملوارد معنية خمصصة مجاعة عمل فنية حكومية دولية  إنشاءيف  م الأن تقرر ما إذا كانت ترغب أ (1)

حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية لتوجيه عملية إعداد التقرير عن  ائية لألغذية والزراعةالوراثية امل

 ؛والزراعة يف العامل واستعراضه
 

املعنية باملوارد املخصصة النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية  ةأن تستعرض مسود (1)

 ؛اهذه الوثيقة، بغرض اعتمادهب املرفق الثاني، بالصيغة الواردة يف لألغذية والزراعةائية الوراثية امل
 

املعنية باملوارد املخصصة الدورة األوىل جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية  انعقادأن تقرر موعد  (1)

 ؛لذلك األموال الالزمةتوفر شرط ، ومدتها ائية لألغذية والزراعةالوراثية امل
 

من الربنامج العادي ومن خارج امليزانية لدورات مجاعة العمل الفنية احلكومية  كافيًا أن تطلب دعمًا (4)

 .ائية لألغذية والزراعةاملعنية باملوارد الوراثية املاملخصصة الدولية 

 

                                                      
 .CGRFA-15/15/23الوثيقة   14
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 األول املرفق

 

 العمل االستشارية املعنية باملوارد جمموعةاختصاصات 

 15اوالتكنولوجيات املتصلة بهالوراثية املائية 

 

استشارية معنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات عمل  جمموعةسوف تنشئ منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 

والتكنولوجيات املتصلة بها ولتوطيد التعاون املتصلة بها إلسداء املشورة للفاو حول املسائل املتعلقة باملوارد الوراثية املائية 

 الدولي يف جمال إدارة املوارد الوراثية املائية.

 

 العمل االستشارية مبا يراعي قواعد املنظمة.  جمموعةًتنشأ 

 

من اخلرباء البارزين يف جمال استخدام املوارد الوراثية وصونها يف  12عن العمل االستشارية مما ال يزيد  جمموعةتتألف 

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 

العمل االستشارية ملدة سنتني قابلة للتجديد. وسوف تراعي املنظمة، لدى تعيني  جمموعةعّين املدير العام األعضاء يف ي

اخلرباء، إىل جانب التمّيز العلمي والتقين، تنوع اخللفيات العلمية وتكاملها وستحرتم قدر اإلمكان مبدأ املساواة يف 

ى اخلرباء للمشاركة يف مجاعة العمل االستشارية بصفتهم الشخصية كخرباء التمثيل اجلغرايف واجلنساني. وسوف ُيدع

 ولن ميثلوا موقف احلكومة اليت يتولون فيها منصبًا مسؤواًل أو املنظمة التابعني هلا.

 

 العمل االستشارية. جمموعةتكون اللغة اإلنكليزية هي لغة عمل 

 

ملوارد الوراثية املائية املتصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء مجيع ا نالعمل االستشارية صو جمموعةيشمل نطاق عمل 

 وتنميتها.  املستداماملائية واستخدامها 

 

 العمل االستشارية مبهام حمددة مع مراعاة مشورة جلنة مصايد األمساك. جمموعةتكّلف الفاو 

 

العمل االستشارية يف ضوء املشورة احملددة املطلوبة من الفاو و/أو جلنة مصايد  جمموعةجيوز للفاو تغيري العضوية يف 

 األمساك. 

 

                                                      
املائية ية استنادًا إىل مشاورة منظمة األغذية والزراعة لوضع اختصاصات جلماعة عمل استشارية تابعة للجنة مصايد األمساك ومعنية باملوارد الوراث  15

 . مكتب الفاو اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك، تايلند. 1211فرباير/شباط  1 –يناير/كانون الثاني  11والتكنولوجيات املتصلة بها، 
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العمل االستشارية يف إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املقر الرئيسي للفاو يف روما،  جمموعةيكون مقّر أمانة 

 إيطاليا. 

 

سوف تعّد مجاعة العمل االستشارية خطة عملها وستوافق عليها بالتشاور مع األمانة ومع مراعاة املهام املوكلة إليها طبقًا 

 أعاله وضمن املوارد املالية املتاحة.  7للفقرة 

 

 نها. العمل االستشارية تقريرًا ألمانة الفاو يتضّمن معلومات عن أنشطتها والتوصيات الصادرة ع جمموعةتعّد 

 

العمل االستشارية اقرتاح تعديالت على هذه االختصاصات، على أن ُتحال إىل جلنة مصايد األمساك  جملموعةجيوز 

 لكي تنظر فيها. 
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 املرفق الثاني

 

 جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية  النظام األساسي مشروع

 والزراعةاملائية لألغذية املعنية باملوارد الوراثية املخصصة 

 

 االختصاصات -املادة األوىل 

 

)مجاعة  ائية لألغذية والزراعةاملعنية باملوارد الوراثية املاملخصصة تقوم مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية  -1

 العمل( مبا يلي:

 

رفع املشورة و إسداء، وائية لألغذية والزراعةاملوارد الوراثية املباستعراض األوضاع والقضايا املرتبطة  -

 توصيات للهيئة بشأن هذه املسائل؛

وأية  ائية لألغذية والزراعةحبث التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة يف جمال املوارد الوراثية امل -

 مسائل أخرى حتيلها اهليئة إىل مجاعة العمل؛

 تقرير إىل اهليئة عن أنشطتها. رفع -

 

 سند إليها اهليئة مهام حمددة.، سُتالوالية املوكلة إليهامجاعة العمل  تؤديعلى أن  حرصًا -1

 

 تشكيل مجاعة العمل –املادة الثانية 

 

 من األقاليم التالية: عضوًا وعشرين ةسبعتتألف مجاعة العمل من  
 

 فريقيا أمخسة أعضاء من  -

 مخسة أعضاء من أوروبا -

 سياآمخسة أعضاء من  -

 كا الالتينية والبحر الكارييبمخسة أعضاء من أمري -

 أعضاء من الشرق األدنى ثالثة -

 من أمريكا الشماليةاثنان  عضوان -

 .ئمن جنوب غرب احمليط اهلاداثنان  عضوان -
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 انتخاب األعضاء ومدة عضويتهم –املادة الثالثة 

 

يتم انتخاب أعضاء مجاعة العمل يف كل دورة عادية من دورات اهليئة، وحيتفظون بعضويتهم حتى انعقاد  

 .وجيوز انتخابهم لوالية ثانيةالدورة العادية التالية للهيئة. 

 

 املكتب أعضاء -املادة الرابعة 

 

 كل دورة مستهّلاعة العمل يف أو أكثر للرئيس من بني ممثلي أعضاء مج تنتخب مجاعة العمل رئيسها ونائبًا -1

 .وجيوز انتخابهم لوالية ثانيةهؤالء مناصبهم حتى الدورة التالية جلماعة العمل، أعضاء املكتب  شغل. ويمن دوراتها

 

يتوىل الرئيس، أو أحد نواب الرئيس يف حالة غيابه، رئاسة اجتماعات مجاعة العمل، وميارس أي وظائف  -1

 .عملالأخرى قد تلزم لتيسري 

 

 دورات ال –املادة اخلامسة 

 

. وعلى أي حال، ال تعقد كلما اقتضى األمر ذلكها تتقرر اهليئة مواعيد انعقاد دورات مجاعة العمل ومد 

 مجاعة العمل أكثر من دورة عادية واحدة كل عام.

 

 املراقبون –املادة السادسة 

 

على طلب أمانة اهليئة، املشاركة يف أعمال  مجاعة العمل، بناًءيف عضاء األجيوز ألعضاء اهليئة من غري  -1

 بصفة مراقبني.العمل مجاعة 

 

 ،جلماعة العمل، أو هيئة املكتب نيابة عنها، أن تدعو خرباء، وكذلك ممثلي املنظمات الدولية املتخصصة -1

 حلضور اجتماعاتها.

 

 والزراعة تطبيق الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية –املادة السابعة 

 

، على التغيريات الضروريةق أحكام الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، بعد إجراء طّبُت 

 ج على حنو حمدد يف النظام األساسي احلالي.عاَلمجيع املسائل اليت مل ُت

 


