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 النظام األساسي لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية
 المعنية بالموارد الوراثية الحرجية 

 
 االختصاصات -المادة األولى 

 
 :باملوارد الوراثية احلرجية )مجاعة العمل( مبا يليتقوم مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  -1
 

توصيات رفع املشورة و إسداء ، و استعراض األوضاع والقضايا املرتبطة بالتنوع البيولوجي يف جمال املوارد الوراثية احلرجية -
 للهيئة بشأن هذه املسائل؛

أية مسائل أخرى حتيلها كذلك الوراثية احلرجية و م احملرز يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة يف جمال املوارد حبث التقد  و  -
 اهليئة إىل مجاعة العمل؛

 .تقرير إىل اهليئة عن أنشطتهارفع و  -
 
 .الوالية، سُتسند إليها اهليئة مهام حمددةهبذه مجاعة العمل نهض حرصاً على أن تو  -2
 

 تشكيل ال –المادة الثانية 
 

 :األقاليم التاليةعضواً من بلًدا  28تتألف مجاعة العمل من  
 

  أعضاء من إفريقيا 5 -
 أعضاء من أوروبا 5 -
 أعضاء من آسيا 5 -
 أعضاء من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 5 -
 أعضاء من الشرق األدىن 4 -
 من أمريكا الشمالية (2) عضوان اثنان -
 .من جنوب غرب احمليط اهلادئ (2) عضوان اثنان -

 
 انتخاب األعضاء واألعضاء المناوبين ومدة عضويتهم –المادة الثالثة 

 
حىت انعقاد الدورة شغلون مناصبهم يتم انتخاب أعضاء مجاعة العمل يف كل دورة عادية من دورات اهليئة، وي -1

مبا يصل إضافة إىل ذلك يف كل دورة من دوراهتا العادية قائمة يئة انتخاهبم. وتنتخب اهلإعادة العادية التالية للهيئة. وجيوز 
، حبسب الرتتيب الذي يردون فيه على القائمة، حمل أي وحيل  األعضاء املناوبونعضوين مناوبني اثنني عن كل إقليم. إىل 

 .م استقالته ويبلغ األمانة بذلكعضو يقد  
 
 .املنتخبني نتخاب األعضاء واألعضاء املناوبنياإعادة جيوز و  -2
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العمل من أعضاء مجاعة تعذ ر على عضو إذا العمل. و  مجاعةطلب إىل األعضاء تأكيد مشاركتهم يف اجتماع يُ و  -3
حضور االجتماع، وأبلغ األمانة بذلك، حيل  حمل  هذا العضو يف الوقت املناسب أحد األعضاء املناوبني املنتخبني من 

 .نفسه اإلقليم
 
عضو يف جمموعة العمل االجتماع، جيوز جملموعة العمل، بالتشاور مع اإلقليم، استبدال هذا يف حال مل حيضر و  -4

 .العضو، يف هذه احلالة اخلاصة بالذات، بأحد أعضاء اهليئة من اإلقليم نفسه من بني احلاضرين يف االجتماع
 

 المكتب أعضاء -المادة الرابعة 
 
تنتخب مجاعة العمل رئيسها ونائبًا أو أكثر للرئيس من بني ممثلي أعضاء مجاعة العمل يف مستهل  كل دورة.  -1

 .انتخاهبمإعادة ويشغل أعضاء املكتب هؤالء مناصبهم حىت الدورة التالية جلماعة العمل، وجيوز 
 
اعة العمل، وميارس أي وظائف أخرى يتوىل الرئيس، أو أحد نواب الرئيس يف حالة غيابه، رئاسة اجتماعات مجو  -2

 .قد تلزم لتيسري عمل اجلماعة
 

 دوراتال –المادة الخامسة 
 

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

 
 المراقبون -المادة السادسة 

 
 على طلب أمانة اهليئة، املشاركة يف أعمال مجاعة ، بناءً املشاركة جيوز ألعضاء اهليئة من غري أعضاء مجاعة العمل -1

 .بصفة مراقبني العمل
 
وكذلك ممثلي املنظمات الدولية املتخصصة  ءخربا ةملكتب نيابة عنها، دعو ألعضاء اجيوز جلماعة العمل، أو و  -2

 .حلضور اجتماعاهتا
 

  تطبيق الالئحة الداخلية لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة –المادة السابعة 
 

ُتطب ق أحكام الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، بعد إجراء التغيريات الضرورية، على مجيع  
  .النظام األساسيهذا د يف املسائل اليت مل تُعاَلج على حنو حمد  
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية
 المعنية بالموارد الوراثية الحرجية لألغذية والزراعة

 عشرة للهيئة لسادسةاالمنتخبون في الدورة العادية 
 

 التشكيل
 البلد (إقليمعدد البلدان في كل )

 أفريقيا
(5) 

 الكونغو
 إريرتيا 

 غربامل
 النيجر
 زامبيا

 توغو: العضو املناوب األول
 سوازيلند: العضو املناوب الثاين

 آسيا
(5) 

 الصني
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية كوريا
  اسري النك
 فييت نام

 تايلند: العضو املناوب األول
 إندونيسيا العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 

 فرنسا
 إيطاليا
 بولندا

 االحتاد الروسي
 السويد

 فنلندا: العضو املناوب األول
 اململكة املتحدة العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
(5) 

 األرجنتني
 الربازيل

 كوبا
 إكوادور

 بريو
 كوستاريكا  العضو املناوب األول:

 بنما الثاين:العضو املناوب 
 الشرق األدنى

(4) 
 مجهورية إيران اإلسالمية 

 السودان
 اجلمهورية العربية السورية

 اليمن 
 األردن العضو املناوب األول:
 لبنان العضو املناوب الثاين:
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 التشكيل
 البلد (إقليمعدد البلدان في كل )

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(2) 
 بابوا غينيا اجلديدة

 فانواتو
 فيجي: العضو املناوب األول
 جزر سليمان: العضو املناوب الثاين

 


