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 ادرة من منظمة األغذية والزراعة (، وهذه هي مبRQاالطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) ميكن

  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

MP488/A 

A 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة

 وراثية املائية لألغذية والزراعةاملعنية باملوارد ال

 األوىلالدورة 

 2016 حزيران/يونيو 22-20روما، 

 النظام األساسي جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة

 وراثية املائية لألغذية والزراعةاملعنية باملوارد ال

 

 وارد الوراثية لألغذية والزراعةواألعضاء واألعضاء املناوبون املنتخبون من قبل هيئة امل

 يف دورتها العادية اخلامسة عشرة

 

  

http://www.fao.org/
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 العمل الفنية احلكومية الدولية  جملموعةالنظام األساسي 

 املائية لألغذية والزراعةاملعنية باملوارد الوراثية املخصصة 

 

 االختصاصات –املادة األوىل 
 
 مجاعة) والزراعة لألغذية ائيةامل الوراثية باملوارد املعنية املخصصة الدولية احلكومية الفنية العمل مجاعة تقوم -1

 :يلي مبا( العمل
 

 رفع املشورة و إسداء، وائية لألغذية والزراعةاملوارد الوراثية املباألوضاع والقضايا املرتبطة  استعراض

 توصيات للهيئة بشأن هذه املسائل؛

 وأية  ائية لألغذية والزراعةحبث التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة يف جمال املوارد الوراثية امل

 اعة العمل؛مسائل أخرى حتيلها اهليئة إىل مج

 تقرير إىل اهليئة عن أنشطتها. رفع 

 

 سند إليها اهليئة مهام حمددة.، سُتالوالية املوكلة إليهامجاعة العمل  تؤديعلى أن  حرصًا -2

 

 تشكيل مجاعة العمل –املادة الثانية 
 

 من األقاليم التالية: عضوًا وعشرين مثانيةتتألف مجاعة العمل من  
 

  فريقيا أمخسة أعضاء من 

 مخسة أعضاء من أوروبا 

  سياآمخسة أعضاء من 

 مخسة أعضاء من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 أعضاء من الشرق األدنى أربعة 

 من أمريكا الشماليةاثنان  عضوان 

 ئمن جنوب غرب احمليط اهلاداثنان  عضوان. 

 

 ومدة عضويتهم واألعضاء املناوبنيانتخاب األعضاء  –املادة الثالثة 
 

يتم انتخاب أعضاء مجاعة العمل يف كل دورة عادية من دورات اهليئة، وحيتفظون بعضويتهم حتى انعقاد الدورة 

وتنتخب اللجنة إضافة إىل ذلك يف كل دورة من دوراتها العادية  .وجيوز انتخابهم لوالية ثانيةالعادية التالية للهيئة. 

قائمة مؤلفة من عضوين مناوبني اثنني عن اكل إقليم. وحيّل كل عضو من األعضاء، حبسب الرتتيب الذي يردون فيه 

 على القائمة، حمل أي عضو يقدم استقالته ويبلغ األمانة بذلك.
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 ني لوالية أخرى.جيوز انتخاب األعضاء واألعضاء املناوب

 

يطلب إىل األعضاء تأكيد مشاركتهم يف اجتماع جمموعة العمل. ويف حال تعّذر على عضو يف جمموعة العمل حضور 

 االجتماع، وإذا كان قد أبلغ األمانة بذلك، حيّل حمّل هذا العضو يف الوقت املناسب أحد األعضاء املناوبني املنتخبني 

 من اإلقليم نفسه.

 

حيضر عضو يف جمموعة العمل االجتماع، جيوز جملموعة العمل، بالتشاور مع اإلقليم، استبدال هذا العضو، يف حال مل 

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

 

 املكتب أعضاء -املادة الرابعة 
 
 دورة كل مستهّل يف العمل مجاعة أعضاء ممثلي بني من للرئيس أكثر وأ ونائبًا رئيسها العمل مجاعة تنتخب -1

 .ثانية لوالية انتخابهم وجيوز العمل، جلماعة التالية الدورة حتى مناصبهم هؤالء املكتب أعضاء شغلوي. دوراتها من

 

أي وظائف  يتوىل الرئيس، أو أحد نواب الرئيس يف حالة غيابه، رئاسة اجتماعات مجاعة العمل، وميارس -2

 عمل.الأخرى قد تلزم لتيسري 

 

 دوراتال –املادة اخلامسة 
 

. وعلى أي حال، ال تعقد مجاعة العمل كلما اقتضى األمر ذلكها تتقرر اهليئة مواعيد انعقاد دورات مجاعة العمل ومد

 أكثر من دورة عادية واحدة كل عام.

 

 املراقبون –املادة السادسة 
 
 مجاعة أعمال يف املشاركة اهليئة، أمانة طلب على بناًء العمل، مجاعة يف عضاءاأل غري نم اهليئة ألعضاء جيوز -1

 .مراقبني بصفة العمل

 

 ،جلماعة العمل، أو هيئة املكتب نيابة عنها، أن تدعو خرباء، وكذلك ممثلي املنظمات الدولية املتخصصة -2

 حلضور اجتماعاتها.

 

 الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةتطبيق الالئحة  –املادة السابعة 
 

، على مجيع التغيريات الضروريةق أحكام الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، بعد إجراء طّبُت

 ج على حنو حمدد يف النظام األساسي احلالي.عاَلاملسائل اليت مل ُت
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 العمل الفنية احلكومية الدولية  جمموعةيف واألعضاء املناوبون األعضاء 

 راعةلألغذية والز املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية

 العادية اخلامسة عشرةيف دورتها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هيئة املنتخبون من قبل و
 

 التشكيل

 )عدد البلدان يف كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا

(5) 

 الكامريون

 فردي كابو

 املغرب

 أوغندا

 جنوب أفريقيا

 السنغال العضو املناوب األول:

 ناميبيا العضو املناوب الثاني: 

 آسيا

(5) 

 بنغالديش

 كمبوديا

 اليابان

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ماليزيا

 باكستان العضو املناوب األول:

 سري النكاالعضو املناوب الثاني: 

 أوروبا

(5) 

 التشيكية اجلمهورية

 فرنسا

 أملانيا

 النرويج

 إسبانيا

 بولنداالعضو املناوب األول: 

 هنغارياالعضو املناوب الثاني: 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

(5) 

  األرجنتني

 الربازيل

 غيانا

 بنما

 أوروغواي

 جامايكا العضو املناوب األول:
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 الشرق األدنى

(4) 

 مصر العربيةمجهورية 

 إيران اإلسالميةمجهورية 

 الكويت

 سلطنة عمان

 اململكة العربية السعودية العضو املناوب األول:

 قطر العضو املناوب الثاني:

 أمريكا الشمالية

(2) 

 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية

 ئجنوب غرب احمليط اهلاد

(2) 

 باالو

 جزر سليمان

 تونغا العضو املناوب األول:

 جزر مارشال العضو املناوب الثاني:

 


