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 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 

 الحرجية الوراثية بالموارد المعنية الدولية الحكومية الفنية العمل مجموعة

  الرابعة الدورة

 2016أيار /مايو 12-10 روما، 

 لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية يالنظام األساس

 لألغذية والزراعة الحرجيةالمعنية بالموارد الوراثية 

عشرة  الخامسةالمنتخبون في الدورة العادية  واألعضاء المناوبون واألعضاء

 للهيئة

http://www.fao.org/
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 النظام األساسي لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية

 لألغذية والزراعة الحرجيةالمعنية بالموارد الوراثية 
 

 
 االختصاصات -المادة األولى 

 
تقوووم جماعووة العموول الفنيووة الحكوميووة الدوليووة المعنيووة بووالموارد الوراثيووة الحرجيووة  جماعووة  -1

 العمل( بما يلي:
 
اسووتعراا اضوضووال والقضووايا المرتبتووة بووالتنول البيولوووجي فووي مجوواي الموووارد الوراثيووة  -

 المشورة والتوصيات للهيئة بشأن هذه المسائل؛الحرجية، وتقديم 
بحث التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الهيئة في مجاي المووارد الوراثيوة الحرجيوة وأيوة  -

 مسائل أخرى تحيلها الهيئة إلى جماعة العمل؛
 وتقديم تقرير إلى الهيئة عن أنشتتها. -
 
وح لهووا، ستسووند إليهووا الهيئووة مهووام حرصووا علووى أن تضووتلع جماعووة العموول بووالتفوي  الممنوو -2

 محددة.
 

 تشكيل جماعة العمل –المادة الثانية 
 

 عضوا من اضقاليم التالية: 28تتألف جماعة العمل من 
 
 خمسة أعضاء من إفريقيا  -
 خمسة أعضاء من أوروبا -
 خمسة أعضاء من آسيا -
 خمسة أعضاء من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي -
 أعضاء من الشرق اضدنى أربعة -
 عضوان من أمريكا الشمالية -
 عضوان من جنوب غرب المحيط الهادي. -
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 ومدة عضويتهمواألعضاء المناوبين انتخاب األعضاء  –المادة الثالثة 
 

يتم انتخاب أعضاء جماعة العمل في كل دورة عادية من دورات الهيئة، ويحتفظون  -1
وتنتخب اللجنة إضافة إلى ذلك في كل دورة من  العادية التالية للهيئة.بعضويتهم حتى انعقاد الدورة 

،  المناوبون دوراتها العادية قائمة مؤلفة من عضوين مناوبين اثنين عن كل إقليم. ويحّل اضعضاء
 بحسب الترتيب الذي يردون فيه على القائمة، محل أي عضو يقدم استقالته ويبلغ اضمانة بذلك.

 

 ب اضعضاء واضعضاء المناوبين لوالية أخرى.يجوز انتخا -2
 

يتلب إلى اضعضاء تأكيد مشاركتهم في اجتمال مجموعة العمل. وفي حاي تعّذر على عضو في  -3
مجموعة العمل حضور االجتمال، وإذا كان قد أبلغ اضمانة بذلك، يحّل محّل هذا العضو في الوقت 

 ن اإلقليم نفسه.المناسب أحد اضعضاء المناوبين المنتخبين م
 

في حاي لم يحضر عضو في مجموعة العمل االجتمال، يجوز لمجموعة العمل، بالتشاور مع  -4
اصة بالذات، بأحد أعضاء الهيئة من اإلقليم نفسه خاإلقليم، استبداي هذا العضو، في هذه الحالة ال

 من بين الحاضرين في االجتمال.

 
 هيئة المكتب -المادة الرابعة 

 
جماعة العمل رئيسها ونائبا أو أكثر للورئي  مون بوين ممثلوي أعضواء جماعوة العمول  تنتخب -1

في بداية كول دورة. ويسوتمر هوؤالء المسوؤولون فوي مناصوبهم حتوى الودورة التاليوة لجماعوة العمول، 
 ولهم الحق في أن يعاد انتخابهم.

 
جماعووة العموول، يتووولى الوورئي ، أو أحوود نووواب الوورئي  فووي حالووة غيابووه، رئاسووة اجتماعووات  -2

 ويمارس أي وظائف أخرى قد تلزم لتيسير عمل الجماعة.
 

 دورات جماعة العمل –المادة الخامسة 
 

تقرر الهيئة مواعيد انعقاد دورات جماعة العمل ومددها إذا اقتضى اضمر. وعلوى أي حواي،  
 ال تعقد جماعة العمل أكثر من دورة عادية واحدة كل عام.

 
 اقبونالمر -المادة السادسة 

 
يجوووز ضعضوواء الهيئووة موون غيوور أعضوواء جماعووة العموول، بنوواء علووى طلووب أمانووة الهيئووة،  -1

 المشاركة في أعماي الجماعة بصفة مراقبين.
 
لجماعووة العموول، أو هيئووة المكتووب نيابووة عنهووا، أن توودعو خبراءهووا، وكووذلك ممثلووي يجوووز  -2

 المنظمات الدولية المتخصصة لحضور اجتماعاتها.
 

  تطبيق الالئحة الداخلية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة –السابعة المادة 
 

تتبووق أحكووام الالئحووة الداخليووة لهيئووة الموووارد الوراثيووة ل،غذيووة والزراعووة، بعوود إجووراء الت ييوورات 
  الضرورية، على جميع المسائل التي لم تعالج على نحو محدد في النظام اضساسي الحالي.
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 العمل الفنية الحكومية الدولية  ةجماعفي عضاء المناوبون واألاألعضاء 
 المعنية بالموارد الوراثية الحرجية لألغذية والزراعة

 عشرة للهيئة خامسةالالمنتخبون في الدورة العادية 
 
 

 التشكيل

 )عدد البلدان في كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 الجزائر

 بوركينا فاسو

 الكاميرون
 إثيوبيا

 زمبابوي
 العضو المناوب اضوي: الم رب

 العضو المناوب الثاني: بوروندي 

 آسيا 
(5) 

 بن الديش

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 ماليزيا
 باكستان

 جمهورية كوريا
 العضو المناوب اضوي: الصين

 العضو المناوب الثاني: إندونيسيا

 أوروبا

(5) 

 فنلندا

 النرويج

 بولندا

 االتحاد الروسي

 المملكة المتحدة
 العضو المناوب اضوي: فرنسا
 العضو المناوب الثاني: السويد

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
(5) 

  اضرجنتين

 البرازيل
 شيلي
 كوبا

 أوروغواي
 العضو المناوب اضوي: بنما
 العضو المناوب الثاني: غيانا

 الشرق األدنى

(4) 

 أف انستان

 العراق
 لبنان

 السودان
العضو المناوب اضوي: جمهورية إيران 

 اإلسالمية 
 العضو المناوب الثاني: اليمن

 أمريكا الشمالية

(2) 

 كندا

 الواليات المتحدة اضمريكية

 ئجنوب غرب المحيط الهاد
(2) 

 بابوا غينيا الجديدة
 فانواتو

 العضو المناوب اضوي: فيجي
 العضو المناوب الثاني: جزر سليمان

 


