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ويرجى من السادة . البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 لألغذية والزراعة الوراثيةاملوارد  هيئة
 

 عشرة الرابعةالعادية الدورة 

 0251نيسان /أبريل 51 – 51روما، 

  جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية ياألساس النظام

لألغذية والزراعة  نباتيةالاملعنية باملوارد الوراثية   

 

  للهيئة عشرةالثالثة  العادية املنتخبون يف الدورةواألعضاء 
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 ماعة العمل الفنية احلكومية الدوليةاألساسي جلالنظام 

 لألغذية والزراعة  نباتيةاملعنية باملوارد الوراثية ال

 

 

 تختاااا اال   -5املادة 

 

( مجاعة العمل)لألغذية والزراعة  نباتيةتقوم مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية ال 

 :يمبا يل

 

  لألغذية والزراعة  نباتيةجمال املوارد الوراثية ال يف احليوي الزراعيوالقضايا املرتبطة بالتنوع  األوضاعاستعراض

 التوصيات للهيئة بشأن هذه املسائل؛رفع وتقديم املشورة و

 

  لألغذية والزراعة وأية مسائل  نباتيةاملوارد الوراثية الاخلاص بتنفيذ برنامج عمل اهليئة  يفحبث سري العمل

 ىل مجاعة العمل؛إأخرى حتيلها اهليئة 

 

  اهليئة عن أنشطتها إىلتقديم تقارير. 

 

 .حمددةأعمااًل اهليئة  إليها، ستوكل بهذه املهامتضطلع مجاعة العمل  كيو 

 

 تشكيل مجاعة العمل   -0املادة 

 

 :عضوا من األقاليم التاليةدولة تتألف مجاعة العمل من سبع وعشرين  

 أعضاء من أفريقيا 5 

 أعضاء من أوروبا 5 

 أعضاء من آسيا 5 

 الكارييبأعضاء من أمريكا الالتينية والبحر  5 

 أعضاء من الشرق األدنى 3 

 عضوان من أمريكا الشمالية 

 .اهلاديعضوان من جنوب غرب احمليط  
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 واليتهمانتخاب األعضاء ومدة    - 1املادة 

 

حتى انعقاد الدورة يشغلون مناصبهم كل دورة عادية من دورات اهليئة، و يفأعضاء مجاعة العمل  ُينتخب 

 .أن ينتخبوا لوالية أخرىوحيق هلم . العادية التالية للهيئة

 

 هيئة املكتب   - 4املادة 

 

. بداية كل دورة يفأعضاء مجاعة العمل  ممثليونائب رئيس أو أكثر من بني مجاعة العمل رئيسًا هلا تنتخب -  1

 .أن ينتخبوا لوالية أخرىانعقاد الدورة التالية للجماعة، وحيق هلم  حتىمناصبهم  يفويبقى أعضاء هيئة املكتب 

 

وظائف أخرى قد  أيحال غيابه، رئاسة اجتماعات مجاعة العمل، وميارس  يف هويتوىل الرئيس، أو أحد نواب-  2

 .تلزم لتيسري عمل اجلماعة

 

 دورا  ال   -1املادة 

 

وعلى أية حال، ال . ذلك اقتضى األمر متى، تها الزمنيةتقرر اهليئة مواعيد انعقاد دورات مجاعة العمل ومّد 

 .السنة يفواحدة عادية دورة  أكثر منتعقد مجاعة العمل 

 

 املراقبون   – 6املادة 

 

فى أعمال  أن يشاركوابناء على طلب أمانة اهليئة، ومجاعة العمل، يف عضاء األجيوز ألعضاء اهليئة من غري -  1

 .بصفة مراقبنيالعمل مجاعة 

 

املنظمات الدولية املتخصصة،  ممثلييئة املكتب نيابة عنها أن تدعو اخلاراء، وكذلك هلجلماعة العمل أو  - 2

 .ور اجتماعاتهاــضحل
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 مجاعا  العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية، يفاألعضاء 

 للهيئةعشرة الثالثة  العادية املنتخبون يف الدورةواألعضاء 
 
 

 التشكيل

 (عدد البلدان يف كل إقليم)
 البلد

 أنغوال (1)أفريقيا 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مالي

 املغرب

 تنزانيا املتحدةمجهورية 

 اهلند (1)آسيا 

 اليابان

 الفلبني

 سري النكا

 فييت نام

 هنغاريا (1)أوروبا 

 النرويج

 بولندا

 إسبانيا

 تركيا

 األرجنتني (1)أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 إكوادور

 غواتيماال

 جاميكا

 (مجهورية البوليفارية) فنزويال

 مصر (1)الشرق األدنى 

 قطر

 اليمن

 كندا (0)أمريكا الشمالية 

 األمريكيةالواليات املتحدة 

 جزر كوك (0)جنوب غرب احمليط اهلادي 

 تونغا

 


