
November 2014 CGRFA-15/15/23 

 

 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRالوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) ميكن االطالع على هذه

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

 

A 

 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 الدورة العادية اخلامسة عشرة

 3112يناير/كانون الثاني  32 – 11روما، 

 الدولية التابعة للهيئةاحلكومية القطاعية الفنية تشكيل مجاعات العمل 

 املناوبنيومشاركة املراقبني/
 

 بيان احملتويات

 الفقرات 

 3-1 ............................................................................. مقدمة   –أواًل 

  تشكيل مجاعات العمل القطاعية القائمة –ثانيًا 

 7-4 ................................................ مجاعات العمل القطاعية القائمة -أ 

 02-8 ..................................................يف املنظمة جهزة الرئاسيةاأل -ب 

 00-01 ..................................... تغيري تشكيل مجاعات العمل القطاعية -ج 

 03 ........................ مشاركة املراقبني/املناوبني يف دورات مجاعات العمل القطاعية – ثالثًا

 02-04 ..................................................................... نواملراقب -أ 

 31-07 ................................................................... نواملناوب - ب

 30 ................................................................. التوجيهات امللتمسة –رابعًا 
  



CGRFA-15/15/23 2 

 

 مقدمة –أواًل 

 

الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورتها العادية الرابعةة عشةرةيف يف تشةكيل     املواردنظرت هيئة  - 1

التابعةة هلةا )امجاعةات العمةلا(يف  ةا يف سلةه أساسةها        الدوليةة  احلكومية الفنية  القطاعية مجاعات العمل

غرافيةايف  القانوني وتشكيل أجهزة فرعية تابعة ألجهةزة رئاسةية أخةرى يف املنظمةة لةديها عمةوية متوا نةة ج       

وخيارات لتعديل تشكيل مجاعةات العمةل القطاعيةة التابعةة للهيئةة. وقةررت اهليئةة البقةاك علةى تشةكيل           

معلومةات بشةأن   تةوفري   األمنييف وطلبت من املقبلةمجاعات العمل التابعة هلايف ملناقشة هذه املسألة يف دورتها 

املعايري املمكنة لتشكيل مجاعات العمل القطاعية. ووافقت اهليئة أيمًا على النظر يف مسةألة حمةور املةراقبني    

 1يف دورات مجاعات العمل القطاعية. ومناوبيهم

 

والجةراكات  واستجابة لطلب اهليئةيف تنظر هذه الوثيقة يف تشكيل مجاعةات العمةل التابعةة للهيئةة      - 0

مجاعةات العمةل وتنةاق      يةنظم هذا التشكيل. وتوفر الوثيقة أيمًا حتلياًل موجزًا لإلطار القانوني الذي لتغيري 

املعايري املمكنة لتشكيل مجاعات العمل يف ضوك املعايري املطبقة من قبل أجهزة أخرى يف املنظمةيف  ا يف سلةه  

لرتكيز بشكل خاص على األجهزة اليت يقوم املؤمتر واجمللس واللجان الفنية يف املنظمة وجلان اجمللسيف مع ا

 تشكيلها على أساس التمثيل املتوا ن جغرافيًا.  

 

 املنةاوبني فيمةا يتعلةق ومةور     وبالضافة إىل سلهيف توفر الوثيقة معلومات عن القواعد املطبقةة حاليةا   - 3

يف دورات مجاعات العمليف وتنةاق  خيةارات لتلفةة ملعاجلةة مسةألة اسةتبداء أعمةاك مجاعةات          واملراقبني

 العمل.
 

 تشكيل مجاعات العمل القطاعية القائمة –ثانيًا 
 

 مجاعات العمل القطاعية القائمة   –ألف 
 
يتةوافر فيهةا   يف اأن تنشئ مجاعات عمل قطاعيةيف 2األساسيمن نظامها  3للهيئةيف طبقًا للمادة  جيو  - 4

التوا ن اجلغرايف املناسبيف لتستعني بها يف جماالت املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية والسةمكية.  

وتتمثل أغراض مجاعات العمل القطاعية يف استعراض األوضاع والقمايا املتصلة بالتنوع الزراعي البيولوجي يف 

لتوصةيات إىل اهليئةة بشةأن تلةه املسةائليف والنظةر يف التقةدم        جماالت اختصاص كل منهايف وتقديم املشورة وا

احملر  صوب تنفيذ برنامج عمل اهليئةيف بالضافة إىل أي مسائل أخرى حتيلها اهليئة إليها. وحتدد اهليئةة  

 واختصاصاتها. تشكيل مجاعات العمل القطاعية

                                                      
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  100الفقرة   1
 من النظام األساسي للهيئة. 8أنظر أيمًا املادة   2
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دًا فقة  لتشةكيل مجاعةات العمةل     من النظام األساسةي للهيئةة معيةارًا واحة     3وبالتالييف حتدد املادة  - 5

غةري أن النظةام األساسةي ال يةوفر توجيهةات      اتوا نًا جغرافيًا مناسبًاا. القطاعية: ينبغي أن يعكس تشكيلها 

 يف ويرتك هامشًا من حرية التصرف للهيئة.املناسبحمددة حوء ما هو التوا ن اجلغرايف 

 

بطريقة عمليةيف عند إنشةاك مجاعةة عمةل    التو يع القليمي للمقاعد  حتدديبدو أن اهليئة يف ويف الواقع - 2

قطاعية. وال توجد أية معلومات موضوعية تتعلةق باملعةايري املطبقةة يف حتديةد التةوا ن اجلغةرايف املةنعكس يف        

تشكيل مجاعات العمل القطاعيةيف ال يف تقارير الدورات اليت أنشأت فيها اهليئةة مجاعةات العمةل القطاعيةة     

 ابعة هلايف وال يف وثائق ما قبل الدورات اليت مت إعدادها هلذه الدورات. الت

 

وقد أنشأت اهليئة ثالث مجاعات عمل قطاعيةة: مجاعةة العمةل الفنيةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة         - 7

رد الوراثيةة  باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة؛ ومجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية بةاملوا 

 3.النباتية لألغذية والزراعةة؛ ومجاعةة العمةل الفنيةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احلرجيةة          

وحيتفظون بعمويتهم حتةى  يف 4وينتخب أعماك مجاعات العمل القطاعية يف كل دورة عادية من دورات اهليئة

دولة من األعماك من  مجاعة عمل قطاعية من سبعة وعشرينانعقاد الدورة العادية التالية للهيئة. وتتألف كل 

 : 5األقاليم السبعة على النحو التالي

 

 اإلقليم
 األعضاء

 يف مجاعات العمل القطاعية

 5 أفريقيا
 5 أوروبا
 5 آسيا

 5 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 0 الشرق األدنى 
 0 أمريكا الشمالية

 0 جنوب غرب احملي  اهلادئ

  

                                                      
مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانيةة لألغذيةة والزراعةة     1997أنشأت اهليئة يف دورتها العادية السابعة يف عام   3

(. وأنشأت اهليئة مجاعة 12يف الفقرة CGRFA-7/97/REPومجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )

 يفCGRFA-12/09/Report) 0229ة املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احلرجيةة يف دورتهةا العاديةة الثانيةة عشةرة يف عةام          العمل الفنيةة احلكوميةة الدولية   

 (.55الفقرة 
 ملادة الثامنةيف ال تعقد مجاعات العمل القطاعيةيف حيثما مت تأسيسهايف أكثر من دورة عادية واحدة سنويًا.من ا 3لفقرة لوفقًا   4
 النظام األساسي لكل من مجاعات العمل القطاعية الثالث القائمة. أنظر املادة الثانية من  5
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 األجهزة الرئاسية يف املنظمة   –باء 

 

تتكون األجهزة الرئاسية يف املنظمة من املؤمتر العاميف اجمللسيف جلنة الربنامجيف جلنة املاليةةيف جلنةة    - 8

 6مةن الدسةةتور  5ب( مةن املةةادة  ) 2الشةؤون الدسةتورية والقانونيةةةيف واللجةان الفنيةةة املشةار اليهةا يف الفقةةرة      

. ومجيع األجهزة الرئاسةية يف املنظمةة حكوميةة دوليةة بطبيعتهةا. وتكةون العمةوية يف        7واملؤمترات القليمية

يف املنظمةيف أو أنها تقتصةر علةى عةدد     ةواألعماك املنتسباألجهزة الرئاسية إما مفتوحة جلميع الدوء األعماك 

 حمدد مسبقًا من الدوء األعماك.

 

)جلنة مشكالت السلعيف وجلنة مصايد األمسةاكيف وجلنةة   إن العموية يف مؤمتر املنظمة وجلانه الفنية  - 9

وباملثةليف فة ن عمةوية األجهةزة      8الزراعة( مفتوحة أمام مجيع الدوء األعمةاك يف منظمةة األغذيةة والزراعةة.    

وخاصة اجلماعات احلكومية الدولية املعنية بالسلع والتابعة للجنة مشكالت السةلعيف   -الفرعية للجان الفنية 

 9يف املنظمة. ةمفتوحة جلميع الدوء األعماك واألعماك املنتسب -للجنة مصايد األمساك  يةعواللجان الفر

 

ويتكون اجمللس وجلانه )جلنة الربنامجيف واللجنة املاليةيف وجلنة الشؤون الدستورية والقانونيةة( مةن    - 12

 عدد مغلق من األعماكيف يتم انتخابهم مع مراعاة مبدأ التمثيل اجلغرايف املتوا ن.  

 

خةالء طة    ويتم تنفيذ مبدأ التمثيل اجلغرايف املتوا ن يف اجمللس وجلنة الربنامج واللجنة املالية مةن   - 11

معني من تو يع املقاعد بني األقاليم. ويتم انتخاب كل عمو من أعماك جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مةن  

 10إقليم واحد ميثله.

 

  لس وجلنة الربنامج واللجنة املالية بني األقاليم السبعة يف املنظمة.  ويرد أدناه تو يع املقاعد يف اجمل - 10

                                                      
ا]تعاون اجمللس[ جلنة ملشكالت السلعيف وجلنة ملصايد األمساكيف وجلنة للغابةاتيف وجلنةة للزراعةة    من الدستوريف  5ملادة من ا)ب(  2لفقرة ل وفقًا  6

 ملؤمتر بشأن السياسات العامة واملسائل التنظيميةا.ترفع تقاريرها إىل اجمللس بشأن مسائل الربنامج وامليزانية وإىل ا
 تعريف األجهزة الرئاسية.النصوص األساسيةيف اجلزك الثانييف القسم باكيف  7
 يف من الالئحة العامة للمنظمة.30يف و31يف و32يف و09يف واملواد 3املادة  من 1الفقرة  أنظر دستور املنظمةيف  8
من الالئحة العامة للمنظمةيف تكون عموية اجلماعات احلكومية الدولية اليت تشكلها جلنةة مشةكالت السةلع مفتوحةة      09ملادة من ا 12لفقرة ل وفقًا  9

من  0-7كيف املادة أمام مجيع الدوء األعماك واألعماك املنتسبة يف املنظمة. ويف السياق نفسهيف فيما يتعلق باألجهزة الفرعية التابعة للجنة مصايد األمسا

للجنة مصايد األمساك تنص بوضوح أن العموية يف اللجان الفرعيةة للجنةة مصةايد األمسةاك مفتوحةة أمةام مجيةع الةدوء األعمةاك           خليةالالئحة الدا

 واألعماك املنتسبة يف املنظمة.
األقةاليم التاليةة: أفريقيةا؛ وآسةيا     ينتخب اجمللس عموا واحدا يف اللجنة من كل إقليم مةن  من الالئحة العامة ا  34ملادة من ا)ج(  3لفقرة ل وفقًا  10

 واحملي  اهلادئ؛ وأوروبا؛ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ والشرق األدنى؛ وأمريكا الشمالية؛ وجنوب غرب احملي  اهلادئا.
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 التمثيل اجلغرايف املتوازن يف تشكيل اجمللس

 

النظةام الةداخلي ملنظمةة األغذيةة     مت إدخاء مبدأ التمثيل اجلغرايف املتوا ن يف عموية اجمللةس علةى    - 13

1947الالئحة العامة للمنظمة( من قبل الةدورة الثالثةة للمةؤمتر يف عةام     يف حاليًا) والزراعة
وأضةافت الةدورة    11

يف مبدأين آخرين على مبةدأ التمثيةل اجلغةرايف املتةوا ن.     1953يف عام  43السابعة للمؤمتر  وجب القرار رقم 

 تنص املبادئ احلالية الختيار أعماك اجمللس على ما يلي: و
 

 :أن من املرغوب فيهأعماك اجمللس  اختياراملؤمتر يف  ا يراعي

أن تقوم العموية يف اجمللس على أساس متثيةل جغةرايف متةوا ن للةدوء املعنيةة ب نتةاج األغذيةة         )أ(

 واملنتجات الزراعيةيف وتو يعهايف واستهالكها؛

 أن تشرتك يف عمل اجمللس الدوء األعماك اليت ميكن أن تساهم بأكرب قدر يف جناح املنظمة؛ )ب(

 أن تتاح الفرصة ألكرب عدد ممكن من الدوء األعمةاك لالنمةمام إىل عمةوية اجمللةس عةن طريةق       ج()

 12تناوب العمويةا.
 

يف اجمللةس إسا كانةت   عمةو  ال جيو  أن تنتخب أي دولة ا يف00ملادة من ا 5لفقرة لوبالضافة إىل سلهيف وفقًا 

ن السةةنتني عةةاالشةةرتاكات املاليةةة املتةةأخرة عليهةةا للمنظمةةة تعةةادء أو تةةاو  االشةةرتاكات املسةةتحقة عليهةةا 

 .االتقومييتني السابقتني

 

واعتمد املؤمتر أيمًا يف دورته السابعةيف ألوء مرةيف ططةًا عامةًا لتو يةع مقاعةد اجمللةس بةني املنةاطق         - 14

لدورة السابعة وااألعماء التحمرييةا المةوك علةى أنةه قةد جةرت العةادة علةى حتديةد         السبع. ويسل  تقرير ا

 13تو يع مقاعد اجمللس من خالء مشاورات ومفاوضات بني األعماك يف اللجنة العامة.

 

وقد نظر املؤمتر واجمللس يف الدورات الالحقة يف معايري انتخاب أعماك اجمللس وتو يع مقاعده بةني   - 15

 األقاليم السبعة بهدف ضمان التو يع األكثر عداًل للمقاعد. 
 

                                                      
يف تشكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة )يف أيامنةا هةذهيف اجمللةس(يف وانتخةب أعمةاكها بهةدف امتثيةل جمموعةة         1942وقد حدد املؤمتر يف دورته األوىل يف عام   11

يف أدخةل املةؤمتر مبةدأ التمثيةل اجلغةرايف      1947متنوعة واسعة من اخلرباتا )تقرير الدورة األوىل للمؤمتريف اجلزك األوء(. ويف وقت الحقيف يف دورته الثالثة يف عام 

مةن الالئحةة العامةة للمنظمةة( كمةا       00يف املةادة  حاليًا) 4يف الفقرة 04وفقا لذله. وتنص املادة نظام الداخلي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة الاملتوا ن وعدء 

ب نتةاج األغذيةة واملنتجةات     ا يراعي املؤمتر يف اختيار أعمةاك اجمللةس وجةود متثيةل جغةرايف متةوا ن للةدوء املعنيةة        عدلتها الدورة الثالثة للمؤمتريف على التالي:

   الزراعية وتو يعها واستهالكهاا.
 من الالئحة العامة للمنظمة. 00من املادة  3الفقرة   12
يف أن يتم تو يع املقاعةد األربعةة والعشةرين يف اجمللةس بةني األقةاليم علةى النحةو         1953قرر املؤمتر يف دورته السابعة يف عام على توصية اللجنة العامةيف  بناًك  13

 أوروبةا؛ مقاعةد لقلةيم    7جنةوب غةرب احملةي  اهلةادئ؛      مقعةد واحةد لقلةيم   الشةرق األقصةى؛    وإقلةيم آسيا مقاعد لقليم  5فريقيا؛ مقعد واحد لقليم إالتالي: 

 .تقرير الدورة السابعة للمؤمتر(من 352-348الفقرات أمريكا الشمالية )مقعدان لقليم لشرق األدنى؛ وليم امقاعد لق 3مريكا الالتينية؛ مقاعد لقليم أ 5
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يف معايري  1954أكتوبر/تشرين األوء من عام  -وقد نظر اجمللس يف دورته العشرين يف سبتمرب/أيلوء  - 12

اأي حماولة لوضةع  أعدها املدير العاميف الحظ اجمللس أن  وبعد النظر يف دراسة مفصلة تو يع مقاعد اجمللس.

لتناوب على مقاعد اجمللسيف واألهلية جمددايف اخل.  لن ختلق فق  العديةد  قواعد صارمة وسريعة ملسائل مثل ا

األساسي من املبادئ املعتمدة من قبل املةؤمتر. )...(  التناقض مع الغرض من الصعوبات ولكنها متيل أيمًا إىل 

الوفةود رمسيةًا إىل املبةادئ     انتبةاه  املؤمتر أنه ينبغي على اللجنة العامة للمةؤمتر أن تلفةت   اجمللس ولذا أوصى

ومت اعتماد توصةية اجمللةس يف    14من الالئحة العامة للمنظمة[ا 00ة األربعة مجيعها املنصوص عليها ]يف املاد

1955يف عام  للمؤمترالدورة الثامنة 
15. 

 

ومنذ سله احلنييف حتدد الدوء األعماك التو يع اجلغرايف ملقاعةد اجمللةس بةني األقةاليم السةبعة مةن        - 17

 من الالئحة العامة للمنظمة. 00خالء التفاوض مع مراعاة املبادئ املنصوص عليها يف املادة 

 

أقةاليم جغرافيةة علةى النحةو      ةعموا يف اجمللسيف يتم تو يع مقاعدهم بةني سةبع   49وحاليًايف هناك  - 18

 التالي: 
 

 يف اجمللس ًامقعد 10أفريقيا: 

 مقاعد يف اجمللس 9آسيا: 

 مقاعد يف اجمللس 12أوروبا: 

 مقاعد يف اجمللس 2الشرق األدنى: 

 مقاعد يف اجمللس 9أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: 

 ن يف اجمللساأمريكا الشمالية: مقعد

 16جنوب غرب احملي  اهلادئ: مقعد واحد يف اجمللس.

 

 التوزيع اجلغرايف يف تشكيل جلان اجمللس

 

وقد تألفتا يف األصل من األفةراد   17. 1951وجلنة الربنامج يف عام  1949أنشئت جلنة املالية يف عام  - 19

وبالتشاور مع اجمللةس وجلنةة الشةؤون الدسةتورية     يف قام املؤمتريف 1975العاملني بصفتهم الشخصية. ويف عام 

بتشكيل واختصاصات اجمللس وجلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشةؤون  يف والفريق العامل املعينوالقانونية 

                                                      
 .CL20/REPمن الوثيقة  143يف الفقرة ن للمجلسيعشرالالدورة تقرير   14
 .09/55تقرير الدورة الثامنة للمؤمتريف القرار   15
)أنظةر تقريةر الةدورة التاسةعة عشةرة       1977صدر تو يع املقاعد وتشكيل اجمللس كما يف الوقت احلاضةر مةن جانةب الةدورة التاسةعة عشةرة للمةؤمتر يف عةام           16

 .(12/77يف القرار C77/REPللمؤمتريف 
 جلنةة الربنةامج   يف علةى أن ينشةئ اجمللةس   1947بل املةؤمتر يف دورتةه الثالثةة مةن عةام      من دستور املنظمةيف بالصيغة املعدلة من ِق 5املادة من  4الفقرة نصت   17

 يف عندما اعتمد املؤمتر الالئحة املالية للمنظمة.  1942)يف األصل جلنة التنسيق(. وأنشئت جلنة املالية )يف األصل اللجنة املعنية بالرقابة املالية يف عام 
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الذي أنشأه اجمللةس هلةذا الغةرضيف باسةتعراض اختصاصةات وتشةكيل جلةنيت املاليةة          الدستورية والقانونية

 18كل منهما. والربنامج وطرائق انتخاب أعماك

 

بناك  يفعندما قررت الدورة التاسعة عشرة للمؤمتر 1977وقد بلغت عملية الصالح هذه سروتها يف عام  - 02

املالية والربنامج من ممةثلني عةن    ااينبغي أن تتكون جلنتأنه  يفعلى توصية الدورة احلادية والسبعني للمجلس

املةؤمتر آليةة    اعتمةد وعالوة على سلهيف ولغرض ضمان التو يع اجلغةرايف املتةوا ن للمقاعةديف     19الدوء األعماكا

سةارية   1977مؤلفة من مرحلتني النتخاب أعماك جلنيت الربنامج واملالية. وال تزاء القواعد املعتمةدة يف عةام   

 على ما يلي:  من الالئحة العامة للمنظمةيف وتنص 07و 02)ج( من املادتني  3الفقرة  يوميف وهي ترد يفحتى ال
 

 ينتخب اجمللس أعماك اللجنةيف على النحو التالي: ا

عموان من كل إقليم من األقاليم التالية: أفريقيايف وآسيا واحملي  اهلةادئيف وأوروبةايف وأمريكةا     (1)

 الكارييبيف والشرق األدنى.الالتينية والبحر 

عمو واحد من كل إقليم مةن القلةيمني التةاليني: أمريكةا الشةماليةيف وجنةوب غةرب احملةي           (0)

 20اهلادئ.
 

 تغيري تشكيل مجاعات العمل القطاعية –جيم 
 
مةن النظةام األساسةي للهيئةة علةى       3تنطوي سلطة اهليئة لنشاك مجاعات عمل قطاعية وفقا للمادة  - 01

وينبغي إبرا  أي تغيري يطرأ على التشكيل يف النظةام   احلق يف تغيري تشكيل مجاعات العمل القطاعية القائمة.

 األساسي جلماعات العمل القطاعية والذي جيو  للهيئة تعديله بتوافق اآلراك.

 

اك مجاعة عمةل قطاعيةة لقيةام املةدير العةام      من النظام األساسي للهيئةيف خيمع إنش 2املادة   وجب - 00

بتحديد أن األمواء الال مة متةوافرة حتةت البةاب سي الصةلة يف ميزانيةة املنظمةة أو مةن مصةادر مةن خةارج           

علةى  املدير العام   وأن يعرض  أجهزة فرعية ب نشاكامليزانية. قبل اختاس أي قرار ينطوي على مصروفات تتصل 

هةذه  إن بشأن اآلثار الرباجمية والدارية واملالية املرتبة على إنشاك هذه األجهزة. وميكةن القةوء    ًااهليئة تقرير

قد تنطبق أيما على تغيري تشكيل مجاعات العمل القطاعية القائمةيف بقدر ما قةد يشةمل هةذا التغةيري     الشروط 

                                                      
18  CL71/REP املعةين بتشةكيل واختصاصةات اجمللةس وجلنةة الربنةامج واللجنةة املاليةة وجلنةة الشةؤون الدسةتورية             العمةل . تقرير فريةق  3/75يف قرار املؤمتر

 .CL71/12والقانونيةيف 
 .C77/REPمن الوثيقة  )أ( 082الفقرة للمؤمتريف تقرير الدورة التاسعة عشرة   19
من الالئحة العامة للمنظمة. تدر الشةارة إىل أن مبةدأ التمثيةل اجلغةرايف املتةوا ن يف تشةكيل جلةنيت         07املادة من )ج(  3الفقرة و 02املادة من )ج(  3الفقرة   20

امةن األفةراد الةذين أبةدوا اهتمامةا مسةتمرا       اخلربة. وينبغي أن يعني أعمةاك جلنةة الربنةامج ممثلةيهم     التجربة والربنامج واملالية تكمله متطلبات مهارات حمددة و

ت نشطتهايف وممن شاركوا يف دورات املؤمتر أو اجمللسيف وهلم كفاكة وخربة خاصة باملسةائل االقتصةادية واالجتماعيةة والفنيةة املتصةلة باجملةاال      بأهداف املنظمة وأ

 مةةةن الالئحةةةة العامةةةة للمنظمةةةة(. وباملثةةةل علةةةى أعمةةةاك جلنةةةة املاليةةةة تعةةةيني ممثلةةةيهم        02املةةةادة مةةةن  1الفقةةةرة )املختلفةةةة ألنشةةةطة املنظمةةةةا.  

اهتماما مستمرا بأهداف املنظمة وأنشطتهايف وممن شاركوا يف دورات املؤمتر أو اجمللسيف وهلم كفاكة وخةربة خاصةة باملسةائل الداريةة     أبدوا امن بني األفراد الذين 

 من الالئحة العامة للمنظمة(. 07من املادة  1)الفقرة واملاليةا
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أن حتدد ما إسا كانت هةذه   يئةاهلتعديال يف مستوى النفاق جلماعة العمل القطاعية احملددة. وسيتعني على 

        21اآلثار موجودة.
             

 

 املراقبني/املناوبني يف دورات مجاعات العمل القطاعية مشاركة -ثالثًا 

 

االنظر يف مسةألة حمةور املةراقبني    على  0214وافقت اهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة يف عام  - 03

ومن املهةم التمييةز بةني املةراقبني واملنةاوبني       22العمل الفنية احلكومية الدوليةا. يف دورات مجاعاتواملناوبني 

 هذه املسألة.  عند معاجلة
 

 ناملراقبو -ألف 
 
األنظمة األساسية لكل مةن مجاعةات العمةل القطاعيةة القائمةة علةى القاعةدة التاليةة بشةأن           حتتوي - 04

 23املراقبني: 
 

. جيو  ألعماك اهليئة الذين ليسةوا أعمةاك يف مجاعةة العمةل املشةاركةيف بنةاك علةى طلةب أمانةة          1ا

 اهليئةيف يف عمل مجاعة العمل بصفة مراقب.  

. كما جيو  جلماعة العمليف أو للمكتب نيابة عن مجاعة العمليف دعوة اخلرباكيف فمال عةن ممةثلني   0

 بصفة مراقبا.   عن املنظمات الدولية املتخصصةيف حلمور اجتماعاتها
 
وامتثااًل للقاعةدة املةذكورة أعةالهيف جيةو  فقة  ألعمةاك اهليئةة واخلةرباك وممثلةي املنظمةات الدوليةة             - 05

)املنظمات احلكومية الدولية( املشاركة يف اجتماعات مجاعات العمل القطاعية بصفة مراقب. ومع سلةهيف لقةد   

للمنظمات غري احلكومية الدولية ومور هذه االجتماعةات  تطورت ممارسة على مر السنني حيث ُيسمح أيما 

سياسة منظمة األغذيةة والزراعةة    ه جيري حاليا استعراضبصفة مراقب. ويف هذا الصدديف تدر الشارة إىل أن

مثةل   يفبهدف النظر يف إمكانية حمةور كيانةات أخةرى   بشأن العالقات مع املنظمات غري احلكومية الدوليةيف 

 24. بصفة مراقب الجتماعات املنظمةدني وممثلي القطاع اخلاصيف منظمات اجملتمع امل

 

                                                      
من النظام األساسي للهيئةيف فة ن املصةروفات الةيت يتكبةدها ممثلةو أعمةاك مجاعةات العمةل القطاعيةة ومنةاوبوهم ومستشةاروهميف تتحملةها              3-8ووفقًا للمادة   21

 احلكومات املعنية. وإن  يادة أو نقصان يف عدد أعماك مجاعات العمل القطاعية ال ينطوي يف حد ساته على أي آثار مالية.
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة .100الفقرة   22
مةن النظةام األساسةي     2من النظام األساسي جلماعة العمل الفنيةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة بةاملوارد الوراثيةة احليوانيةة لألغذيةة والزراعةة؛ املةادة            2املادة   23

من النظةام األساسةي جلماعةة العمةل الفنيةة احلكوميةة الدوليةة         2جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ املادة 

 املعنية باملوارد الوراثية احلرجية.
 .  CGRFA – 15/15/22راقبني احلاضرين اجتماعات املنظمة التطورات األخرية فيما يتعلق باملأنظر الوثيقةيف   24
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البيةان اخلةاص باملبةادئ املتعلقةة  ةنح صةفة املراقةب        وفيما يتعلق وقوق املشاركة للمراقبنييف فة ن   - 02

يف وسياسة املنظمة بشأن العالقةات مةع   26صفة املراقب للمنظمات الدوليةبشأن  44/57يف وقرار املؤمتر 25للدوء

وتتةوفر   تنطبق مع إجراك التعديالت الال مةة جلماعةات العمةل القطاعيةة.    يف 27املنظمات غري احلكومية الدولية

التطةورات األخةرية فيمةا يتعلةق بةاملراقبني احلاضةرين       عن هذا املوضوع يف الوثيقةة املعنونةة   معلومات إضافية 

 28اهليئة هلذه الدورة. أعدتهااليت  اجتماعات املنظمةيف
 

 املناوبون -باء 
 
وتنتخب اهليئة أعماك مجاعات العمل القطاعيةيف وخيدمون يف مناصبهم حتى الدورة العاديةة املقبلةة    - 07

للهيئة. وجيو  ألعماك اهليئة الذين ليسوا أعماك يف مجاعة عمل قطاعية حمددة حمور دورات مجاعة العمل 

يف وحتت أية ظروفيف ميكن لبلد لةيس عمةوا   كانتلهيف ولكن فق  بصفة مراقب. ولذايف قد تنشأ مسألة ما إسا 

يف مجاعة عمل أن يأخذ مقعد عمو يف مجاعة العمل تله ليس قادرايف على سبيل املثاءيف على حمور الدورةيف 

هل باستطاعة البلد )أ( أن يأخذ عموية البلةد )ب( يف   وبالتالي هو على استعداد لالستقالة من مجاعة العمل.

له يشارك البلد )أ( كعمو كامل يف مجاعة العمل بدال مةن البلةد )ب( الةذي    مجاعة عمل قطاعيةيف ونتيجة لذ

 انتخب يف األصل من قبل اهليئة؟ 

 

يوجد يف النظام األساسي جلماعات العمل القطاعية أي حكم الستبداء عمو يف مجاعة عمل مةا     ال - 08

بشةأن فةرادى األعمةاك بالنسةبة      مةواد على أن يكون عموا يف مجاعة عمل قطاعية. ولكةنيف هنةاك    ًايعد قادر

ومكاتةب مجاعةات العمةل     29ملكتةب اهليئةة   بالنسةبة  من أجهزة منظمة األغذية والزراعةيف  ا يف سلهللعديد 

مةن بلةد آخةر مةن      عمومن بلد ما ب عموبعض األجهزة باستبداء  مواد وبالضافة إىل سله تسمح. 30القطاعية

تدابري الصحة النباتيةيف على سبيل املثةاءيف ترشةح أقةاليم املنظمةة     هليئة  لالئحة الداخليةووفقا  القليم نفسه.

. ولةيس  حمل عمو املكتةب البديل  حيلويف حاء استقالة عمو من املكتبيف  بدالك ألعماك املكتب لالنتخاب.

يف ولكةن ينبغةي أن يكةون مةن نفةس      حيةل حملةه  من المروري أن يكون البديل من نفةس بلةد العمةو الةذي     

 31القليم.

 

 بدالك جلماعات العمل القطاعية:  األعماك القد ترغب اهليئة يف النظر يف اخليارين التاليني لتعيني  - 09
 

                                                      
 الثةاني يف ويةرد يف اجلةزك   43/57يف  وجةب القةرار   1957يف دورتةه التاسةعة يف عةام    البيان اخلاص باملبادئ املتعلقة  نح صةفة املراقةب للةدوء    اعتمد املؤمتر   25

 من النصوص األساسية. (طاك)
 من النصوص األساسية. (نون) الثاني يف ويرد يف اجلزك1957يف دورته التاسعة يف عام  44/57اعتمد املؤمتر القرار   26
 .(ميم) الثاني اجلزكيف النصوص األساسية  27
   GRFA-15/15/22الوثيقة   28
 .2-3هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةيف املادة  الالئحة الداخلية  29
 .0-4النظام األساسي جلماعات العمل القطاعيةيف املادة   30
 .  4يف املادة 1النظام األساسي هليئة تدابري الصحة النباتيةيف امللحق   31
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  قد ترغب اهليئة يف النظر يف خيار املشاركة يف االستقطابيف أي آليةة مةن شةأنها السةماح     : 1اخليار

خر مةن اهليئةة   جلماعات العمل باستبداء عمو يف مجاعة عمل مايف عند استقالة هذا العمويف بعمو آ

 من نفس القليم.  
 

  بدال من سلهيف قد ترغةب اهليئةة عنةد انتخةاب أعمةاك مجاعةات العمةل القطاعيةةيف أن         0اخليار :

تنتخب قائمة ألعماك مناوبني قد حيلوا مكان عمو مةن مجاعةة عمةل مةايف عنةد اسةتقالتهيف حسةب        

 على القائمة.  الرتتيب الذي يظهر

 

ن بأشكاء لتلفة يف العديد من أجهزة املنظمة وأجهزتها الفرعيةيف على الرغم اوكال اخليارين موجود - 32

هليئةة   الالئحةة الداخليةة   يتطلةب من أنها تطبق عادة الستبداء أفراد بدال من دوء أعماك. وكما سكر أعالهيف 

كتب وتقةدمهم  من أقاليم املنظمة أن ترشحيف يف انتخاب أعماك املكتبيف بدالك ألعماك امل تدابري الصحة النباتية

 لالنتخابات. ويقوم البديل باستبداء أحد أعماك املكتب يف حالة استقالته.  

 

أقصى قدر من املرونة جلماعات العمل  ا أنه يفوض سلطة تعيني األعماك البدالك إىل  1ويوفر اخليار  - 31

مجاعات العمل. وميكن جلماعات العمل أن تستبدء أعماك من مجاعة العمل من دون أن تكون مقيدة بالئحة 

عة العمةل لكةل   يف أنه يتطلب قرار من مجا 1للبدالك مت اعتمادها من قبل اهليئة. وتتمثل نقطة ضعف اخليار 

استبداء. وقد يكون سله وضع غري مؤات عندما يةتم دعةوة أعمةاك مجاعةة العمةل إىل تقةديم تعليقةات أو أي        

 -يوفر قدرا أقل من املرونة جلماعات العمةل   0ويف حني أن اخليار  مدخالت أخرى قبل دورة مجاعة العمل.

زة توفري بديل حلظة استقالة عمو مةن مجاعةة   ف نه حيتوي على مي -تقوم اهليئة بانتخاب قائمة من البدالك 

عمل ما. ويف حني أنه ب مكان اخليارات أن تقدم املزيد من التمييز بني عةدم تةوفر دائةم أو مؤقةت لعمةو مةن       

مجاعة عمل مايف ف ن مثل هذا التمييز ال يبدو ضروريا حقا بالنظر إىل أن املهمة الرئيسية لعمو مجاعةة العمةل   

للنظةام  األوء هلذه الوثيقة مسةودة تعةديالت    املرفقأيام. وترد يف  3ع مجاعة العمل ملدة هي املشاركة يف اجتما

 جلماعات العمل تعكس اخليارين.  األساسي

 

 التوجيهات امللتمسة –رابعًا 

 

 إن اهليئة مدعوة إىل:  - 30
 

 املقدمة؛استعراض تشكيل مجاعات العمل القطاعية املنبثقة عنها يف ضوك املعلومات  (1)
 

اسةتقالوا ويف خيةارات تعةديل     نالنظر يف مسألة استبداء أعماك مجاعات العمةل القطاعيةة الةذي    (0)

األوء هلةذه   املرفةق يف  عليةه  النظام األساسي جلماعات العمل القطاعيةيف علةى النحةو املنصةوص   

 الوثيقة. 
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 األول املرفق

 

 جلماعات العمل الفنية الدولية احلكومية القطاعية مسودة التعديالت على النظام األساسي
 

 :  1اخليار 
 

 

 :  2اخليار 
 

 النص احلالي النص املعدء

 انتخاب األعضاء ومدة واليتهم – 3املادة 

ُينتخب أعماك مجاعة العمل يف كل دورة عاديةة مةن   

دورات اهليئةةةيف ويشةةغلون مناصةةبهم حتةةى انعقةةاد    

 وحيق هلةم أن ينتخبةوا  الدورة العادية التالية للهيئة. 

 لوالية أخرى.

باإلضااافة  ذ كلاان، تنتخااة ا يئااة يف كاال دورة    

. وحيال  كل  قليممن  باألعضاء املناوبنيعادية قائمة 

، يف الرتتيااة الااذد يااردون فياا  املناااوبوناألعضاااء 

علااى القائمااة، عاال أعضاااء مجاعااة العماال الااذين  

 استقالوا من مجاعة العمل وأبلغوا األمانة بذلن.

 أن ينتخبوا لوالية أخرى. وللمناوبنيحيق لألعضاء 

 انتخاب األعضاء ومدة واليتهم – 3املادة 

ُينتخب أعماك مجاعة العمل يف كل دورة عاديةة مةن   

دورات اهليئةةةيف ويشةةغلون مناصةةبهم حتةةى انعقةةاد    

 الدورة العادية التالية للهيئة. وحيق هلةم أن ينتخبةوا  

 لوالية أخرى.

 

 النص احلالي النص املعدء

 انتخاب األعضاء ومدة واليتهم – 3املادة 

ُينتخب أعماك مجاعة العمل يف كل دورة عاديةة مةن   

دورات اهليئةةةيف ويشةةغلون مناصةةبهم حتةةى انعقةةاد    

 ينتخبةوا الدورة العادية التالية للهيئة. وحيق هلةم أن  

 لوالية أخرى.

عند استقالة عضاو مان مجاعاة العمال وعناد تبليا        

األمانة بذلن، جيوز جلماعة العمال اساتبدال كلان    

العضو مان مجاعاة العمال بعضاو منااوب مان نفاس        

اإلقليم، شرط أن يقبل أعضاء مجاعة العمل من نفس 

 اإلقليم بذلن البديل.

 انتخاب األعضاء ومدة واليتهم – 3املادة 

ُينتخب أعماك مجاعة العمل يف كل دورة عاديةة مةن   

دورات اهليئةةةيف ويشةةغلون مناصةةبهم حتةةى انعقةةاد    

 الدورة العادية التالية للهيئة. وحيق هلةم أن ينتخبةوا  

 لوالية أخرى.


