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ويرجى من السادة . واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة ُ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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 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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 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 االختصاصات

 

 نطاق العمل

 

، (مجاعوة العمول  )تقوم مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية  املعنية باحلصول على املووارد وتقاموم منافعهوا    - 1

أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول ناغويا بشأن احلصوول علوى املووارد ايينيوة والتقاموم العوادل       متاشيا مع 

، واملعاهدة الدولية للموارد (بروتوكول ناغويا)واملنصف للمنافع الناشئة عن امتخدامها احمللق باتفاقية التنوع البيولوجي 

 :الصكوك الدولية ذات الصلة، مبا يلي الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وغريها من
 

  ملختلف القطاعات أو القطاعات الفرعيوة للمووارد الوراثيوة لألغذيوة والزراعوة      حتديد السمات املميزة ذات الصلة

 ؛اليت تتطلب حلوال مميزة

   العموول، مووع مراعوواة السوومات املميووزة ذات الصوولة الوويت و حتديوودها، علووى وضووع خيووارات لتوجيوو  البلوودان

 دتها، بناء على طلبها، على وضع التدابري التشريعية واإلدارية والسيامية اليت تستوعب هذه السمات؛ومساع

     حتليل، حسب االقتضاء، الطرائق املمكنة ملعاية مسألة احلصول على املوارد وتقامم منافعهوا بالنسوبة للمووارد

الكاملة من اخليارات، مبا يف ذلك تلك الواردة يف الوراثية لألغذية والزراعة، مع األخذ بعني االعتبار اجملموعة 

 .بروتوكول ناغويا

 

 تشكيل مجاعة العمل
 
بلدا عضوا انتخبت يف الدورة العادية الثالثة عشرة للهيئة املوارد الوراثية لألغذيوة   27تتألف مجاعة العمل من  2-1

 :والزراعة من األقاليم التالية
 

 أعضاء من إفريقيا  5

 أعضاء من أوروبا 5

 أعضاء من آميا 5

 أعضاء من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 5

 أعضاء من الشرق األدنى 3

 من أمريكا الشمالية 2

 .من جنوب غرب احمليط اهلادئ 2

 



CGRFA-143/13/Inf.7 2 

 

جيوز ألعضاء اهليئة، الذين ليسوا أعضاء يف مجاعة العمل، املشاركة، بناء على طلب أمانة اهليئة، يف أعموال   2-2

 .مجاعة العمل بصفة مراقب

 

جيوز يماعة العمل، أو مكتب اهليئة بالنيابة عون مجاعوة العمول، دعووة اخلوفاء، فضوال عون مموثلني عون           2-3

 .املنظمات الدولية املتخصصة، حلضور االجتماع لتقديم مدخالت يماعة العمل

 

 أعضاء املكتب

 
للرئيس من بني ممثلي البلدان األعضاء يف مجاعة العمول يف  تنتخب مجاعة العمل رئيسها ونائبا واحدا أو أكثر - 3

 .بداية االجتماع

 
يتوىل الرئيس، أو أحد نواب  يف حال غياب ، رئامة اجتماع مجاعة العمل، وميارس أي وظائف أخرى قد تلوزم  - 4

 .لتيسري عملها

 

 تقديم التقارير

 
ويتاح تقرير مجاعة . ، يف دورتها العادية الرابعة عشرةتقدم مجاعة العمل تقريرا عن نتائج االجتماع إىل اهليئة- 5

 .العمل أيضا يماعات العمل الفنية احلكومية الدولية، المتعراض  يف جماالت خفاتها
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 مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية، األعضاء يف

 املنتخبون يف الدورة العادية الثانية عشرة للهيئة
 
 
 

 التشكيل
 (البلدان يف كل إقليمعدد )

 البلد

 الكامريون (1)أفريقيا 

 إريرتيا

 توغو

 تونس

 زامبيا

 بنغالديش (1)آسيا 

 بوتان

 إندونيسيا

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 تايلند

 بنغالديش (1)أوروبا 

 بوتان

 إندونيسيا

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 تايلند

 الفازيل (1)الكارييب أمريكا الالتينية والبحر 

 شيلي

 إكوادور

 غيانا

 باراغواي

 مجهورية إيران اإلمالمية (1)الشرق األدنى 

 لبنان

 اليمن

 كندا (0)أمريكا الشمالية 

 الواليات املتحدة األمريكية

 أستراليا (0)جنوب غرب احمليط اهلادي 
 1جزر كوك

 

                                                 
 .حلت جزر كوك محل باالو في هذه الدورة لمجموعة العمل  1


