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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة على هذه الصفحة؛
 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.org موقع املنظمة:وميكن االطالع على وثائق أخرى على 
 

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة

 الدورة العادية السادسة عشرة

 2017فبراير/شباط  3 -يناير/كانون الثاني  30روما، 

 النظام األساسي لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة

 المعنية بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة
 واألعضاء واألعضاء المناوبون المنتخبون في الدورة العادية الخامسة عشرة للهيئة
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 لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية النظام األساسي
 المخصصة المعنية بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 
 االختصاصات -المادة األولى 

 
 تقوم مجااااعاااة العمااال الفنياااة ايكومياااة الااادولياااة املخصااااااااااااااصااااااااااااااااة املعنياااة بااااملوارد الوراثياااة املاااائياااة ل غاااذياااة والزراعاااة  -1

 :)مجاعة العمل( مبا يلي
 

استعراض األوضاع والقضايا املرتبطة باملوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة، وإسداء املشورة ورفع توصيات للهيئة  -
 بشأن هذه املسائل؛

حبث التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة يف جمال املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة وأية مسائل أخرى  -
 إىل مجاعة العمل؛ حتيلها اهليئة

 .رفع تقرير إىل اهليئة عن أنشطتها -
 
 .حرصاً على أن تؤدي مجاعة العمل الوالية املوكلة إليها، سُتسند إليها اهليئة مهام حمددة -2
 

 تشكيل جماعة العمل –المادة الثانية 
 

 :تتألف مجاعة العمل من مثانية وعشرين عضواً من األقاليم التالية 
 

  مخسة أعضاء من أفريقيا -
 مخسة أعضاء من أوروبا -
 مخسة أعضاء من آسيا -
 مخسة أعضاء من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب -
 أربعة أعضاء من الشرق األدىن -
 عضوان اثنان من أمريكا الشمالية -
 .عضوان اثنان من جنوب غرب احمليط اهلادئ -
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 واألعضاء المناوبين ومدة عضويتهمانتخاب األعضاء  –المادة الثالثة 
 
يتم انتخاب أعضاء مجاعة العمل يف كل دورة عادية من دورات اهليئة، وحيتفظون بعضويتهم حىت انعقاد الدورة  -1

العادية التالية للهيئة. وجيوز انتخاهبم لوالية ثانية. وتنتخب اللجنة إضافة إىل ذلك يف كل دورة من دوراهتا العادية قائمة 
ة من عضوين مناوبني اثنني عن كل إقليم. وحيّل كل عضو من األعضاء، حبسب الرتتيب الذي يردون فيه على القائمة، مؤلف

 .حمل أي عضو يقدم استقالته ويبلغ األمانة بذلك
 
 .جيوز انتخاب األعضاء واألعضاء املناوبني لوالية أخرى -2
 
وعة العمل. ويف حال تعّذر على عضو يف جمموعة العمل يطلب إىل األعضاء تأكيد مشاركتهم يف اجتماع جمم -3

حضور االجتماع، وإذا كان قد أبلغ األمانة بذلك، حيّل حمّل هذا العضو يف الوقت املناسب أحد األعضاء املناوبني املنتخبني 
 .من اإلقليم نفسه

 
بدال هذا اور مع اإلقليم، استيف حال مل حيضر عضو يف جمموعة العمل االجتماع، جيوز جملموعة العمل، بالتش -4

 .العضو، يف هذه ايالة اخلاصة بالذات، بأحد أعضاء اهليئة من اإلقليم نفسه من بني اياضرين يف االجتماع
 

 أعضاء المكتب -المادة الرابعة 
 
ورة من دتنتخب مجاعة العمل رئيسها ونائبًا أو أكثر للرئيس من بني ممثلي أعضاء مجاعة العمل يف مستهّل كل  -1

 .دوراهتا. ويشغل أعضاء املكتب هؤالء مناصبهم حىت الدورة التالية جلماعة العمل، وجيوز انتخاهبم لوالية ثانية
 
يتوىل الرئيس، أو أحد نواب الرئيس يف حالة غيابه، رئاسة اجتماعات مجاعة العمل، وميارس أي وظائف أخرى  -2

 .قد تلزم لتيسري العمل
 

  الدورات –المادة الخامسة 
 

تقرر اهليئة مواعيد انعقاد دورات مجاعة العمل ومدهتا كلما اقتضى األمر ذلك. وعلى أي حال، ال تعقد مجاعة  
 .العمل أكثر من دورة عادية واحدة كل عام

 
 المراقبون –المادة السادسة 

 
 على طلب أمانة اهليئة، املشاركة يف أعمال مجاعةجيوز ألعضاء اهليئة من غري األعضاء يف مجاعة العمل، بناًء  -1

 .العمل بصفة مراقبني
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جيوز جلماعة العمل، أو هيئة املكتب نيابة عنها، أن تدعو خرباء، وكذلك ممثلي املنظمات الدولية املتخصصة،  -2
 .يضور اجتماعاهتا

 
 غذية والزراعةتطبيق الالئحة الداخلية لهيئة الموارد الوراثية لأل –المادة السابعة 

 
ُتطّبق أحكام الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة، بعد إجراء التغيريات الضرورية، على مجيع  

 .املسائل اليت مل تُعاَلج على حنو حمدد يف النظام األساسي ايايل
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية
 المخصصة المعنية بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 المنتخبون في الدورة العادية الخامسة عشرة للهيئة
 

 التشكيل
 البلد (عدد البلدان في كل إقليم)

 أفريقيا
(5) 

 لكامريونا
 فريديابو ك

  املغرب
 وغنداأ
 أفريقيانوب ج

 لسنغالا: العضو املناوب األول
 اميبيان: العضو املناوب الثاين

 آسيا
(5) 

 نغالديشب
 كمبوديا
 اليابان
 الو الدميقراطية الشعبيةهورية مج
 اليزيام

 اكستانب: العضو املناوب األول
 ري النكاس العضو املناوب الثاين:

 باورو أ
(5) 

 اجلمهورية التشيكية
 فرنسا
 أملانيا

 لنرويجا
 إسبانيا

 ولنداب: العضو املناوب األول
 نغارياه العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
(5) 

 األرجنتني
 الربازيل
 غيانا
 بنما
 وروغوايأ

 امايكاج ناوب األول:العضو امل
 األدنىالشرق 

(4) 
 مجهورية مصر العربية

 إيران
 الكويت
 مانعسلطنة 

 ململكة العربية السعوديةا العضو املناوب األول:
 طرق العضو املناوب الثاين:
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 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 غرب المحيط الهادئجنوب 
(2) 

 باالو
 ليمانس جزر

 ونغات: العضو املناوب األول
 زر مارشالج: العضو املناوب الثاين

 


