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 النظام األساسي لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )الهيئة(

 
 
 العضوية -1
 

عضوية اهليئة مفتوحة أمام مجيع األعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة. وتتألف اهليئة من األعضاء أو األعضاء  
 .اهليئةاملنتسبني الذين خيطرون املدير العام برغبتهم يف أن يعتربوا أعضاء يف 

 
 اختصاصات الهيئة -2
 

تضطططلع اهليئة بدور تنسططيقي وتعا لسططائل السططياسططات واملسططائل القطاعية واملشططتكة بني القطاعات  ات الصططلة  
 :بصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. وتتمثل اختصاصات اهليئة فيما يلي

 
االسططططتعراس املسططططتمر مجيع املسططططائل املتصططططلة بسططططياسططططات املنظمة وبرادها وأنشطططططتها يف دا  املوارد أن تبقى قيد  (1)

الوراثية  ات الصطططططلة باألغذية والزراعةيف لا يف  لن صطططططيانة هذه املوارد واسطططططتخدامها املسطططططتدام واالقتسطططططام العاد  
سيف ه املسطططائل إىل املدير العام وا لواملنصطططف للمنافع املسطططتمدة من اسطططتخدامهايف وأن تسطططدى املشطططورة بشطططأن هذ

  واىل اللجططان الفنيططة للمجلس عنططد االقتضطططططططططططططططاءيف لططا يف  لططن على وغططا ا صططططططططططططططو   ططان الزراعططةيف وال ططابططاتيف
 ومصايد األمساك؛

أن توصططى بالتدابا الضططرورية أو املسططتصططوبة لضططمان اسططتحداش نظام عاملي عططامل أو نظم عاملية عططاملة للموارد  (2)
ت الصططططلة باألغذية والزراعة اسططططء االقتضططططاءيف وأن ترصططططد أداء عناصططططر هذا النظام أو هذه النظم لا الوراثية  ا

 ؛يتسق مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوغييف والصكوك الدولية األخرى  ات الصلةيف عندما يكون  لن واردا  
ضططع ء األغهزة الرئاسططية للمنظمةيف على و للمفاوضططات وأن تشططرنيف بناء على طل دوليا   أن توفر منتدى حكوميا   (3)

اتفاقيات أو تعهدات أو مدونات سطططططططططططلوك أخرى أو غاها من الصطططططططططططكوك الدولية  ات الصطططططططططططلة باملوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعةيف وأن تتابع تنفيذها؛

انة املوارد الوراثية بصططططططططيأن تيسططططططططر التعاون بني املنظمة وغاها من األغهزة الدولية اغكومية وغا اغكومية املعنية  (4)
النباتية واسططططططتخدامها املسططططططتداميف وبصططططططفة خاصططططططة مع متعر األطران يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوغي و نة 
األمم املتحدة للتنمية املسططططططتدامةيف وأن تشططططططرن على هذا التعاونيف وأن تسططططططعى إىل اسططططططتحداش ا ليات املناسططططططبة 

 ه األغهزة؛للتعاون والتنسيق بالتشاور مع هذ
أن تستجيء عند االقتضاءيف رهنا لوافقة األغهزة الرئاسية للمنظمةيف لطلبات متعر األطران يف االتفاقية املتعلقة  (5)

بالتنوع البيولوغي يف ا ا  احملدد للموارد الوراثية  ات الصططططططططططططططلة باألغذية والزراعةيف لا يف  لن توفا املعلومات 
ران وهيئاتا الفرعيةيف وخاصططططططططططططططة يف داالت نظم اانذار املبكريف والتقييم العاملييف وا دمات األخرى ملتعر األط

ومرافق غرفة املقاصططططططةيف والسططططططيما عن طريق النظام العاملي لصططططططيانة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسططططططتخدامهايف 
 .حسبما يقتضى األمر
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 للهيئة جماعات العمل الحكومية الدولية الفنية القطاعية التابعة -3
 

جيوز للهيئة أن تنشططططططط  مجاعات عمل حكومية دولية فنية قطاعية  عمجاعات عمل قطاعيةعفيف يتوافر فيها التوازن  (1)
 ا  رايف املناسءيف لتستعني هبا يف داالت املوارد الوراثية النباتية واغيوانية واغرغية والسمكية؛

 تتمثل أغراس مجاعات العمل القطاعية يف اسططططططططتعراس األوضططططططططاع والقضططططططططايا املتصططططططططلة بالتنوع الزراعي البيولوغي  (2)
يف داالت اختصا  كل منهايف وتقدمي املشورة والتوصيات إىل اهليئة بشأن تلن املسائليف والنظر يف التقدم احملرز 

 حتا  إليها من اهليئة؛ صوب تنفيذ برنامج عمل اهليئةيف بااضافة إىل أي مسائل أخرى
 .حتدد اهليئة تشكيل واختصاصات مجاعات العمل القطاعية (3)
 
 دورات الهيئة وجماعات العمل القطاعية التابعة لها -4
 

تعقد اهليئة يف األحوا  الطبيعية دورة عادية واحدة يف كل فتة مالية. كما جيوز هلا أن تقرر عقد دورات استثنائية  (1)
 رهنا لوافقة دلس املنظمة. وتعقد دورات اهليئة عادة يف املقر الرئيسي للمنظمة؛ عند االقتضاءيف

 .ال تعقد مجاعات العمل القطاعيةيف عند إنشائهايف إال دورة عادية واحدة سنويا يف األحوا  الطبيعية (2)
 
 األجهزة الفرعية األخرى -5
 

 .تساعدها على النهوس الفعا  لهامهاجيوز للهيئة أن تنش  ما تراه ضروريا من أغهزة فرعية  
 
 تمويل جماعات العمل القطاعية واألجهزة الفرعية األخرى -6
 

 خيضططططططططططع إنشططططططططططاء أي مجاعة عمل قطاعية أو أي غهاز فرعى لتقدير املدير العام ملدى توافر االعتمادات الالزمة  (1)
 امليزانية؛يف الباب  ي الصلة من ميزانية املنظمة أو من مصادر من خارج 

قبل اختا  أي قرار ينطوي على مصططططروفات تتصططططل بهنشططططاء أغهزة فرعيةيف يعرس على اهليئة تقرير من املدير العام  (2)
 .بشأن ا ثار الربادية واادارية واملالية املتتبة على إنشاء هذه األغهزة

 
 تقديم التقارير -7
 

تقدم اهليئة تقارير إىل املدير العاميف ويعرس املدير العام على املتعريف من خال  ا لسيف أي توصططططططططططططططيات تعتمدها  
 اهليئة وتكون هلا انعكاسططططططططططات على مسططططططططططتوى السططططططططططياسططططططططططات أو تتثر على برنامج املنظمة أو ماليتها. وفور توافر كل تقرير 

لية اء املنتسطططبني يف املنظمةيف وكذلن على املنظمات والوكاالت الدو من تقارير اهليئة توزع نسطططن منا على األعضطططاء واألعضططط
 .املعنية باملوارد الوراثية
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 األمانة والمصروفات -8
 

يعني املدير العام أمني اهليئة الذي يكون مسططططططططتوال أماما إداريا. وتتابع أمانة اهليئة وتنسططططططططق األعما  التحضططططططططاية  (1)
العمل القطاعية عند إنشائها. وحتدد مصروفات أمانة اهليئة وتدفع من غانء الغتماعات اهليئة وعمل مجاعات 

 املنظمة يف حدود االعتمادات  ات الصلة يف امليزانية املعتمدة للمنظمة؛
توفر خدمات األمانة لكل مجاعة عمل قطاعيةيف عند إنشائهايف من غانء القسم الفين املعا يف املنظمة يف إطار  (2)

 نوي؛برنامج عملا الس
املصطططروفات الت يتكبدها وثلو األعضطططاء يف اهليئة وت مجاعات العمل التابعة هلا ومناوبوهم ومسطططتشطططاروهميف عند  (3)

 حضططططططططططططور دورات اهليئة أو مجاعات العمل القطاعية التابعة هلا أو أي أغهزة فرعية أخرىيف وكذلن املصططططططططططططروفات 
 .حكومة أو منظمة معنيةالت يتكبدها املراقبون غضور الدوراتيف تتحملها كل 

 
 المراقبون -9
 

جيوز لألعضططاء واألعضططاء املنتسططبني الذين ليسططوا أعضططاء يف اهليئةيف والدو  الت ليسططع أعضططاء أو أعضططاء منتسططبة  
يف املنظمةيف واملنظمات الدوليةيف املشططططاركة بصططططفة املراقء يف اغتماعات اهليئة وفقا لألحكام  ات الصططططلة والقواعد واملباد  

 .يعتمدها املتعرالت 
 

 الالئحة الداخلية -10
 

جيوز للهيئططة أن تعتمططد وتعططد  الئحتهططا الططداخليططةيف الت جيططء أن تكون متفقططة مع الططدسططططططططططططططتور والالئحططة العططامططة  
 للمنظمةيف ومع بيان املباد  الت حتكم اهليئات واللجان الذي اعتمده املتعر  أنظر القسم سني من النصو  األساسيةف.


