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ويرجى من السادة . التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم  ُ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

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية
 
 

 االختصاصات -املادة األوىل 

 

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

استعراض األوضاع والقضايا املرتبطة بالتنوع البيولوجي يف جماا  املاوارد الوراثياة احلرجياةق وتقاديم امل اورة       - 

 والتوصيات للهيئة ب أن هذه املسائل؛

حبث التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة يف جما  املوارد الوراثية احلرجية وأية مسائل أخرى حتيلها - 

 العمل؛اهليئة إىل مجاعة 

 .وتقديم تقرير إىل اهليئة عن أن طتها- 

 

 .حرصا على أن تضطلع مجاعة العمل بالتفويض املمنوح هلاق ستسند إليها اهليئة مهام حمددة- 2

 

 تشكيل مجاعة العمل –املادة الثانية 
 

 :عضوا من األقاليم التالية 22تتألف مجاعة العمل من 

 مخسة أعضاء من إفريقيا - 

 من أوروبا مخسة أعضاء- 

 مخسة أعضاء من آسيا- 

 مخسة أعضاء من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب- 

 أعضاء من ال رق األدنى ثالثة- 

 من أمريكا ال مالية عضوان- 

 .من جنوب غرب احمليط اهلادي عضوان- 

 

 انتخاب األعضاء ومدة عضويتهم –املادة الثالثة 
 

دورة عادية من دورات اهليئاةق وتتفظاون بعضاويتهم حتاى انعقااد      يتم انتخاب أعضاء مجاعة العمل يف كل  

 .وهلم احلق يف أن يعاد انتخابهم. الدورة العادية التالية للهيئة
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 هيئة املكتب -املادة الرابعة 
 
. تنتخب مجاعة العمل رئيسها ونائبا أو أكثر للرئيس من بني ممثلي أعضاء مجاعاة العمال يف بداياة كال دورة    - 1

 .هؤالء املسؤولون يف مناصبهم حتى الدورة التالية جلماعة العملق وهلم احلق يف أن يعاد انتخابهم ويستمر

 

يتوىل الرئيسق أو أحد نواب الرئيس يف حالة غيابهق رئاسة اجتماعات مجاعاة العمالق ورااري أي وفاائف     - 2

 .أخرى قد تلزم لتيسري عمل اجلماعة

 

 دورات مجاعة العمل –املادة اخلامسة 
 
وعلاى أي حاا ق ال تعقاد مجاعاة     . تقرر اهليئة مواعيد انعقاد دورات مجاعة العمل ومددها إذا اقتضاى األمار   

 .العمل أكثر من دورة عادية واحدة كل عام

 

 املراقبون -املادة السادسة 
 
ا  اجلماعاة  جيوز ألعضاء اهليئة من غري أعضاء مجاعة العملق بناء على طلب أمانة اهليئةق امل ااركة يف أعما  - 1

 .بصفة مراقبني

 

جلماعة العملق أو هيئة املكتب نيابة عنهاق أن تدعو خرباءهاق وكاذل  ممثلاي املنظماات الدولياة املتخصصاة      - 2

 .حلضور اجتماعاتها

 

 تطبيق الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  –املادة السابعة 
 
هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةق بعد إجراء التغيريات الضروريةق على  تطبق أحكام الالئحة الداخلية- 1

 .مجيع املسائل اليت مل تعاجل على حنو حمدد يف النظام األساسي احلالي
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 احلرجية الوراثية باملوارد املعنية الدولية احلكومية الفنية العمل مجاعة أعضاء

 عشرة للهيئةاملنتخبون يف الدورة العادية الثانية 
 

 

 التشكيل
 (عدد البلدان يف كل إقليم)

 البلد

 اجلزائر (1)أفريقيا 

 إثيوبيا

 غابون

 مدغ قر

 نيجرييا

 بوتان (1)آسيا 

 الصني

 إندونيسيا

 مجهورية الو الدرقراطية ال عبية

 الفيليبني

 فنلندا (1)أوروبا 

 فرنسا

 إيطاليا

 بولندا

 االحتاد الروسي

 األرجنتني (1)والبحر الكارييب أمريكا الالتينية 

 الربازيل

 شيلي

 كوستا ريكا

 السلفادور

 مجهورية إيران اإلسالمية (1)الشرق األدنى 

 العراق

 اليمن

 كندا (0)أمريكا الشمالية 

 الواليات املتحدة األمريكية

 بابوا غينيا اجلديدة  (0)جنوب غرب احمليط اهلادي 

 فانواتو

 


