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 جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية لاألساسىالنظام 

  المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة
 

 
 المهام - 1المادة 

 
تقوم جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية  

 :بما يلى) جماعة العمل(والزراعة 
 
القضايا المرتبطة بالتنوع البيولوجى الزراعى فى مجال الموارد استعراض األوضاع و •

الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة  وتقديم المشورة والتوصيات للهيئة بشأن هذه 
 المسائل؛

 
بحث سير العمل فى تنفيذ برنامج عمل الهيئة فى مجال الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية  •

 تحيلها الهيئة على جماعة العمل؛والزراعة وأية مسائل أخرى 
 
 .تقديم تقارير الى الهيئة عن أنشطتها •
 

 .وحرصا على أن تضطلع جماعة العمل بمهامها، ستوآل اليها الهيئة أعمال محددة
 

 تشكيل جماعة العمل -2المادة 
 

 :تتألف جماعة العمل من سبعة وعشرين عضوا من األقاليم التالية 
 

  أعضاء من أفريقيا5 
 عضاء من أوروبا أ5 
  أعضاء من آسيا5 
  أعضاء من أمريكا الالتينية والبحر الكاريبى5 
  أعضاء من الشرق األدنى3 
 عضوان من أمريكا الشمالية 
 .عضوان من جنوب غرب المحيط الهادى 

 
 انتخاب األعضاء ومدة عضويتهم - 3المادة 

 
ات الهيئة، ويحتفظون يتم انتخاب أعضاء جماعة العمل فى آل دورة عادية من دور 

 .ويحق لهم إعادة االنتخاب. بعضويتهم حتى انعقاد الدورة العادية التالية للهيئة
 

 هيئة المكتب - 4المادة 
 
تنتخب الهيئة رئيس جماعة العمل ونائب رئيس أو أآثر من بين ممثلى أعضاء جماعة  - 1

ويبقى أعضاء هيئة المكتب فى مناصبهم الى حين انعقاد الدورة التالية . ل فى بداية آل دورةالعم
 .للجماعة، ويحق لهم إعادة االنتخاب
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ويتولى الرئيس، أو أحد نواب الرئيس فى حالة غيابه، رئاسة اجتماعات جماعة العمل،  - 2

 .ويمارس أى وظائف أخرى قد تلزم لتيسير عمل الجماعة
 

 دورات جماعة العمل -5ة الماد
 

وعلى أية حال، . تقرر الهيئة مواعيد انعقاد دورات جماعة العمل ومددها، اذا اقتضى األمر 
 .ال تعقد جماعة العمل سوى دورة واحدة عادية فى السنة

 
 المراقبون- 6المادة 

 
 يجوز ألعضاء الهيئة من غير أعضاء جماعة العمل، بناء على طلب أمانة الهيئة، - 1

 .المشارآة فى أعمال الجماعة بصفة مراقبين
 
هيئة المكتب نيابة عنها أن تدعو الخبراء، وآذلك ممثلى المنظمات للجماعة العمل أو   - 2

  . ور اجتماعاتهاــالدولية المتخصصة، حض
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 أعضاء جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية

 راعةلألغذية والزالحيوانية بالموارد الوراثية 
 للهيئةالتاسعة   العاديةالمنتخبون في الدورة

 
  

 البلد )عدد البلدان لكل إقليم(التشكيل 
 أفريقيا

)5( 
 الجزائر
 بوتسوانا
 الكاميرون

 ريترياا
 مالى

 آسيا
)5( 

 الصين
 الهند

 جمهورية آوريا
 تايلند
 فيتنام

 أوروبا
)5( 

 الدانمرك
 فرنسا
 هولندا
 ترآيا

 سلوفينيا
 ينية والكاريبيأمريكا الالت

)5( 
 األرجنتين

 بوليفيا
 البرازيل
 شيلي

 أوروغواي
 الشرق األدنى

)3( 
 مصر

 جمهورية إيران اإلسالمية
 السودان

 أمريكا الشمالية
)2( 

 آندا
 الواليات المتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادي
)2( 

 نيوزيلندا
  ساموا
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