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 والزراعة  لألغذية  الوراثية املوارد   هيئة

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 الدورة احلادية عشرة 

 2023أبريل/نيسان    20-18روما، 

ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية  النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية  
 والزراعة واألعضاء  واألعضاء املناوبون املنتخبون يف الدورة العادية الثامنة عشرة للهيئة 
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ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية  لفنية احلكومية الدولية املعنية النظام األساسي جلماعة العمل ا
 والزراعة واألعضاء 

 

 االختصاصات   -املادة األوىل  
 

 تقوم مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (مجاعة العمل) مبا يلي:  -1
 

والزراعة وتقدمي  استعراض األوضاع والقضا� املرتبطة ابلتنوع احليوي الزراعي يف جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية  -
 املشورة ورفع التوصيات للهيئة بشأن هذه املسائل؛

حبث سري العمل يف تنفيذ بر�مج عمل اهليئة اخلاص ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأية مسائل أخرى   -
 حتيلها اهليئة إىل مجاعة العمل؛

 تقدمي تقارير إىل اهليئة عن أنشطتها.  -

 

 تضطلع مجاعة العمل هبذه املهام، ستوكل إليها اهليئة أعماًال حمددة.وكي  -2

 

 تشكيل مجاعة العمل   -املادة الثانية  
 

 تتألف مجاعة العمل من مثاين وعشرين دولة عضوا من األقاليم التالية: 
 

 مخسة أعضاء من أفريقيا  -

 مخسة أعضاء من أورواب  -

 مخسة أعضاء من آسيا  -

 يكا الالتينية والبحر الكارييب مخسة أعضاء من أمر  -

 أربعة أعضاء من الشرق األدىن  -

 عضوان من أمريكا الشمالية  -

 عضوان من جنوب غرب احمليط اهلادي. -
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 انتخاب األعضاء واألعضاء املناوبني ومدة عضويتهم   –املادة الثالثة  

 

اهليئة، وحيتفظون بعضويتهم حىت انعقاد الدورة  يتم انتخاب أعضاء مجاعة العمل يف كل دورة عادية من دورات   -1
العادية التالية للهيئة. وتنتخب اللجنة إضافة إىل ذلك يف كل دورة من دوراهتا العادية قائمة مؤلفة من عضوين مناوبني اثنني  

استقالته ويبلغ  عن كل إقليم. وحيّل األعضاء املناوبون، حبسب الرتتيب الذي يردون فيه على القائمة، حمل أي عضو يقدم  
 األمانة بذلك.

 

 جيوز انتخاب األعضاء واألعضاء املناوبني لوالية أخرى. -2

 

طلب إىل األعضاء أتكيد مشاركتهم يف اجتماع جمموعة العمل. ويف حال تعّذر على عضو يف جمموعة العمل   -3
املناسب أحد األعضاء املناوبني املنتخبني    حضور االجتماع، وإذا كان قد أبلغ األمانة بذلك، حيّل حمّل هذا العضو يف الوقت 

 من اإلقليم نفسه. 

 

يف حال مل حيضر عضو يف جمموعة العمل االجتماع، جيوز جملموعة العمل، ابلتشاور مع اإلقليم، استبدال هذا   -4
 ع.العضو، يف هذه احلالة اخلاصة ابلذات، أبحد أعضاء اهليئة من اإلقليم نفسه من بني احلاضرين يف االجتما 

 

 هيئة املكتب   - املادة الرابعة  
 

تنتخب مجاعة العمل رئيساً هلا و�ئب رئيس أو أكثر من بني ممثلي أعضاء مجاعة العمل يف بداية كل دورة.    -1
 ويبقى أعضاء هيئة املكتب يف مناصبهم حىت انعقاد الدورة التالية للجماعة، وحيق هلم أن ينتخبوا لوالية أخرى. 

 

، أو أحد نوابه يف حال غيابه، رائسة اجتماعات مجاعة العمل، وميارس أي وظائف أخرى قد تلزم  ويتوىل الرئيس  -2
 لتيسري عمل اجلماعة. 

 

 الدورات   - املادة اخلامسة  
 

تقرر اهليئة مواعيد انعقاد دورات مجاعة العمل ومّدهتا الزمنية، مىت اقتضى األمر ذلك. وعلى أية حال، ال تعقد  
 ن دورة عادية واحدة يف السنة. مجاعة العمل أكثر م
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 املراقبون   –املادة السادسة  
 

أعمال مجاعة    يفجيوز ألعضاء اهليئة من غري األعضاء يف مجاعة العمل، وبناء على طلب أمانة اهليئة، أن يشاركوا   -1
 العمل بصفة مراقبني.

 

اخلرباء، وكذلك ممثلي املنظمات الدولية املتخصصة،  جيوز جلماعة العمل أو هليئة املكتب نيابة عنها أن تدعو   -2
 حلضــور اجتماعاهتا. 
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 األعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية 

 املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 عشرة للهيئة الثامنة املنتخبون يف الدورة العادية 

 
 

 التشكيل 
 البلدان يف كل إقليم) (عدد 

 البلد 
 

 أفريقيا
)5 ( 

 أوغندا 
 تونس

 جنوب أفريقيا
 كينيا

 املغرب 
 �ميبيا  العضو املناوب األول:
 زامبيا  العضو املناوب الثاين:

 آسيا
)5 ( 

 إندونيسيا
 بنغالديش

 اتيلند 
 ماليز�
 الياابن

 الفلبني  العضو املناوب األول:
 اهلند الثاين:العضو املناوب 

 أورواب
)5 ( 

 االحتاد الروسي 
 أذربيجان

 أملانيا
 فرنسا 

 النرويج
 تشيكيا  العضو املناوب األول:
 سويسرا العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
)5 ( 

 إكوادور
 الربازيل 

 بريو
 شيلي

 كوستاريكا 
 كواب  العضو املناوب األول:

 األرجنتني الثاين:العضو املناوب 
 الشرق األدىن 

)4 ( 
 مجهورية مصر العربية 

 الكويت
 اململكة األردنّية اهلامشّية
 اململكة العربية السعودية 
 اليمن  العضو املناوب األول:
 لبنان  العضو املناوب الثاين:
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 أمريكا الشمالية
)2 ( 

 كندا 
 الوال�ت املتحدة األمريكية 

 احمليط اهلادئ جنوب غرب 
)2 ( 

 جزر كوك 
 ساموا

 تونغا  العضو املناوب األول:
 فيجي  العضو املناوب الثاين:

  


