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 النظام األساسي لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية

 والزراعةالمعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية 

رة سادس عشالمنتخبون في الدورة العادية  واألعضاء واألعضاء المناوبون
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 النظام األساسي لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية
 المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 
 االختصاصات -المادة األولى 

 
الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية تقوم جماعة العمل الفنية  -1

 :والزراعة )جماعة العمل( بما يلي
 

استعراض األوضاع والقضايا المرتبطة بالتنوع الحيوي الزراعي في مجال الموارد الوراثية  -
 المسائل؛الحيوانية لألغذية والزراعة وتقديم المشورة ورفع التوصيات للهيئة بشأن هذه 

برنامج عمل الهيئة الخاص بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية  تنفيذبحث سير العمل في  -
 والزراعة وأية مسائل أخرى تحيلها الهيئة إلى جماعة العمل؛

 .عن أنشطتها الهيئةتقديم تقارير إلى  -
 
 .محددةوكي تضطلع جماعة العمل بهذه المهام، ستوكل إليها الهيئة أعماالً  -2
 

 تشكيل جماعة العمل -المادة الثانية 
 

 :تتألف جماعة العمل من ثماني وعشرين دولة عضوا من األقاليم التالية 
 

 أعضاء من أفريقياخمسة  -

 خمسة أعضاء من أوروبا -

 خمسة أعضاء من آسيا -

 خمسة أعضاء من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي -

 األدنىأربعة أعضاء من الشرق  -

 عضوان من أمريكا الشمالية -

 .عضوان من جنوب غرب المحيط الهادي -
 

 انتخاب األعضاء واألعضاء المناوبين ومدة عضويتهم -المادة الثالثة 
 
يتم انتخاب أعضاء جماعة العمل في كل دورة عادية من دورات الهيئة، ويحتفظون  -1

للهيئة. وتنتخب اللجنة إضافة إلى ذلك في كل دورة من بعضويتهم حتى انعقاد الدورة العادية التالية 
، إقليم. ويحّل األعضاء المناوبون دوراتها العادية قائمة مؤلفة من عضوين مناوبين اثنين عن كل

 .بحسب الترتيب الذي يردون فيه على القائمة، محل أي عضو يقدم استقالته ويبلغ األمانة بذلك
 
 .واألعضاء المناوبين لوالية أخرىيجوز انتخاب األعضاء  -2
 
يطلب إلى األعضاء تأكيد مشاركتهم في اجتماع مجموعة العمل. وفي حال تعذّر على عضو  -3

في مجموعة العمل حضور االجتماع، وإذا كان قد أبلغ األمانة بذلك، يحّل محّل هذا العضو في الوقت 
 .نفسهالمناسب أحد األعضاء المناوبين المنتخبين من اإلقليم 

 



3 CGRFA-17/19/11.1/Inf.1 

 

في حال لم يحضر عضو في مجموعة العمل االجتماع، يجوز لمجموعة العمل، بالتشاور  -4
مع اإلقليم، استبدال هذا العضو، في هذه الحالة الخاصة بالذات، بأحد أعضاء الهيئة من اإلقليم نفسه 

 .من بين الحاضرين في االجتماع
 

 هيئة المكتب -المادة الرابعة 
 
العمل رئيساً لها ونائب رئيس أو أكثر من بين ممثلي أعضاء جماعة العمل في نتخب جماعة  -1

بداية كل دورة. ويبقى أعضاء هيئة المكتب في مناصبهم حتى انعقاد الدورة التالية للجماعة، ويحق 
 .لهم أن ينتخبوا لوالية أخرى

 
لعمل، ويمارس أي ويتولى الرئيس، أو أحد نوابه في حال غيابه، رئاسة اجتماعات جماعة ا -2

 .وظائف أخرى قد تلزم لتيسير عمل الجماعة
 

 الدورات -المادة الخامسة 
 

تقرر الهيئة مواعيد انعقاد دورات جماعة العمل ومدّتها الزمنية، متى اقتضى األمر ذلك. وعلى أية 
 .ال تعقد جماعة العمل أكثر من دورة عادية واحدة في السنة حال،

 
 قبونالمرا –المادة السادسة 

 
يجوز ألعضاء الهيئة من غير األعضاء في جماعة العمل، وبناء على طلب أمانة الهيئة، أن  -1

 .أعمال جماعة العمل بصفة مراقبين فييشاركوا 
 
يجوز لجماعة العمل أو لهيئة المكتب نيابة عنها أن تدعو الخبراء، وكذلك ممثلي المنظمات  -2

 اجتماعاتها.الدولية المتخصصة، لحضــور 
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 األعضاء واألعضاء المناوبون في جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية
 المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 ة للهيئةسادس عشرالمنتخبون في الدورة العادية 
 

 التشكيل
 (عدد البلدان في كل إقليم)

 البلد

 أفريقيا
(5) 

 بوركينا فاسو
 الكاميرون

 كينيا
 ناميبيا
 تونس

 العضو المناوب األول: زمبابوي
 العضو المناوب الثاني: السنغال

 آسيا
(5) 

 الصين
 الهند

 الفلبين
 جمهورية كوريا

 تايلند
العضو المناوب األول: جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية
 العضو المناوب الثاني: إندونيسيا

 أوروبا
(5) 

 هولندا
 النرويج

 بولندا
 سلوفينيا
 سويسرا

 العضو المناوب األول: فرنسا
 العضو المناوب الثاني: السويد

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
(5) 

 األرجنتين
 كوستاريكا

 كوبا
 غواتيماال

 بنما
 العضو المناوب األول: البرازيل
 العضو المناوب الثاني: جامايكا

 الشرق األدنى
(4) 

 األردن
 السودان

  السوريةالجمهورية العربية 
 اليمن

العضو المناوب األول: جمهورية إيران 
 اإلسالمية

 العضو المناوب الثاني: العراق
 أمريكا الشمالية

(2) 
 كندا

 الواليات المتحدة األمريكية
 جنوب غرب المحيط الهادئ

(2) 
 فيجي
 تونغا

 العضو المناوب األول: فانواتو
 العضو المناوب الثاني: ساموا

 


