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 والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد ھیئة

 من جدول األعمال المؤقت 8.2البند 

 الدورة العادیة الثامنة عشرة

 2021أكتوبر/تشرین األول  1 -سبتمبر/أیلول  27

الحكومیة الدولیة المعنیة  بالموارد النظام األساسي لجماعة العمل الفنیة 
 وراثیة المائیة لألغذیة والزراعةال

األعضاء واألعضاء المناوبون المنتخبون في الدورة العادیة السابعة عشرة 
 للھیئة
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النظام األساسي لجماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة 
 والزراعةالمائیة لألغذیة 

 
 االختصاصات -المادة األولى 

 
تقوم جم��اع��ة العم��ل الفنی��ة الحكومی��ة ال��دولی��ة المعنی��ة ب��الموارد الوراثی��ة الم��ائی��ة لألغ��ذی��ة  -1

 وال������������������������������������������������������������������������������������������������������������������زراع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة 
 (جماعة العمل) بما یلي:

 
استعراض األوضاع والقضایا المرتبطة بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة، وإسداء  -

 ورفع توصیات للھیئة بشأن ھذه المسائل؛المشورة 
بحث التقدم المحرز في تنفیذ برنامج عمل الھیئة في مجال الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة  -

 والزراعة وأیة مسائل أخرى تحیلھا الھیئة إلى جماعة العمل؛
 رفع تقریر إلى الھیئة عن أنشطتھا. -

 
 الوالیة الموكلة إلیھا، ستُسند إلیھا الھیئة مھام محددة.حرصاً على أن تؤدي جماعة العمل  -2
 

 تشكیل جماعة العمل –المادة الثانیة 
 
 تتألف جماعة العمل من ثمانیة وعشرین عضواً من األقالیم التالیة: 
 

 خمسة أعضاء من أفریقیا  -
 خمسة أعضاء من أوروبا -
 خمسة أعضاء من آسیا -
 ة والبحر الكاریبيخمسة أعضاء من أمریكا الالتینی -
 أربعة أعضاء من الشرق األدنى -
 عضوان اثنان من أمریكا الشمالیة -
 عضوان اثنان من جنوب غرب المحیط الھادئ. -
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 انتخاب األعضاء واألعضاء المناوبین ومدة عضویتھم –المادة الثالثة 

 
ویحتفظون یتم انتخاب أعضاء جماعة العمل في كل دورة عادیة من دورات الھیئة،  -1

بعضویتھم حتى انعقاد الدورة العادیة التالیة للھیئة. ویجوز انتخابھم لوالیة ثانیة. وتنتخب اللجنة 
إضافة إلى ذلك في كل دورة من دوراتھا العادیة قائمة مؤلفة من عضوین مناوبین اثنین عن كل 

ئمة، محل أي عضو إقلیم. ویحّل كل عضو من األعضاء، بحسب الترتیب الذي یردون فیھ على القا
 یقدم استقالتھ ویبلغ األمانة بذلك.

 
 یجوز انتخاب األعضاء واألعضاء المناوبین لوالیة أخرى. -2
 
یطلب إلى األعضاء تأكید مشاركتھم في اجتماع مجموعة العمل. وفي حال تعذّر على عضو  -3

حّل ھذا العضو في الوقت في مجموعة العمل حضور االجتماع، وإذا كان قد أبلغ األمانة بذلك، یحّل م
 المناسب أحد األعضاء المناوبین المنتخبین من اإلقلیم نفسھ.

 
في حال لم یحضر عضو في مجموعة العمل االجتماع، یجوز لمجموعة العمل، بالتشاور  -4

مع اإلقلیم، استبدال ھذا العضو، في ھذه الحالة الخاصة بالذات، بأحد أعضاء الھیئة من اإلقلیم نفسھ 
 ین الحاضرین في االجتماع.من ب

 
 أعضاء المكتب -المادة الرابعة 

 
تنتخب جماعة العمل رئیسھا ونائباً أو أكثر للرئیس من بین ممثلي أعضاء جماعة العمل في  -1

مستھّل كل دورة من دوراتھا. ویشغل أعضاء المكتب ھؤالء مناصبھم حتى الدورة التالیة لجماعة 
 ثانیة. العمل، ویجوز انتخابھم لوالیة

 
یتولى الرئیس، أو أحد نواب الرئیس في حالة غیابھ، رئاسة اجتماعات جماعة العمل،  -2

 ویمارس أي وظائف أخرى قد تلزم لتیسیر العمل.
 

 الدورات  –المادة الخامسة 
 
تقرر الھیئة مواعید انعقاد دورات جماعة العمل ومدتھا كلما اقتضى األمر ذلك. وعلى أي  

 اعة العمل أكثر من دورة عادیة واحدة كل عام.حال، ال تعقد جم
 

 المراقبون –المادة السادسة 
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یجوز ألعضاء الھیئة من غیر األعضاء في جماعة العمل، بناًء على طلب أمانة الھیئة،  -1
 المشاركة في أعمال جماعة العمل بصفة مراقبین.

 
براء، وكذلك ممثلي المنظمات یجوز لجماعة العمل، أو ھیئة المكتب نیابة عنھا، أن تدعو خ -2

 الدولیة المتخصصة، لحضور اجتماعاتھا.
 

 تطبیق الالئحة الداخلیة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة –المادة السابعة 
 
تُطبّق أحكام الالئحة الداخلیة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بعد إجراء التغییرات  

 .المسائل التي لم تُعالَج على نحو محدد في النظام األساسي الحاليالضروریة، على جمیع 
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنیة الحكومیة الدولیة 

 المخصصة المعنیة بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة
 المنتخبون في الدورة العادیة السابعة عشرة للھیئة

 
 التشكیل

 البلد البلدان في كل إقلیم)(عدد 

 أفریقیا
)5( 

 بوركینا فاسو
 تشاد

 المغرب
 جنوب أفریقیا

 أوغندا
 أنغوال العضو المناوب األول:

 موریتانیاالعضو المناوب الثاني: 
 آسیا

)5( 
 الھند

 إندونیسیا
 الیابان
 مالیزیا
 الفلبین

 تایلند العضو المناوب األول:
الدیمقراطیة  جمھوریة الوالعضو المناوب الثاني: 

 الشعبیة
 أوروبا

)5( 
 البوسنة والھرسك

 تشیكیا
 فرنسا
 ألمانیا

 النرویج
 -- العضو المناوب األول:
 -- العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي 
)5( 

 األرجنتین
 البرازیل

 شیلي
 بنما

 بیرو
 جامایكا العضو المناوب األول:
 باراغواي العضو المناوب الثاني:

 الشرق األدنى
)4( 

 جمھوریة مصر العربیة
 سلطنة عمان

 المملكة العربیة السعودیة
 الجمھوریة العربیة السوریة

 الكویت العضو المناوب األول:
 العراق العضو المناوب الثاني:

 أمریكا الشمالیة
)2( 

 كندا
 الوالیات المتحدة األمریكیة

 جنوب غرب المحیط الھادئ
)2( 

 باالو
 جزر سلیمان

 تونغا العضو المناوب األول:
   جزر مارشال العضو المناوب الثاني:


