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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل 
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 (اهليئة)النظام األساسي هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 
 
 العضوية -1
 
وتتألف اهليئة من األعضاء أو . عضوية اهليئة مفتوحة أمام مجيع األعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة 

 .األعضاء املنتسبني الذين خيطرون املدير العام برغبتهم يف أن يعتربوا أعضاء يف اهليئة

 

 اختصاصات اهليئة -2
 
ات واملسائل القطاعية واملشرتكة بني القطاعات ذات الصلة تضطلع اهليئة بدور تنسيقي وتعنى مبسائل السياس 

 :وتتمثل اختصاصات اهليئة فيما يلي. بصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

 

املوارد أن تبقى قيد االستعراض املستمر مجيع املسائل املتصلة بسياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها يف جمال  (5)

الوراثية ذات الصلة باألغذية والزراعة، مبا يف ذلك صيانة هذه املوارد واستخدامها املستدام واالقتسام العادل 

واملنصف للمنافع املستمدة من استخدامها، وأن تسدى املشورة بشأن هذه املسائل إىل املدير العام واجمللس، 

 ذلك على وج  اصخصو  اجان الزراعة، والاابات، ومصايد واىل اللجان الفنية للمجلس عند االقتضاء، مبا يف

 األمساك؛

 

أن توصى بالتدابري الضرورية أو املستصوبة لضمان استحداث نظام عاملي شامل أو نظم عاملية شاملة للموارد  (0)

نظم مبا الوراثية ذات الصلة باألغذية والزراعة حبسب االقتضاء، وأن ترصد أداء عناصر هذا النظام أو هذه ال

يتسق مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، عندما يكون ذلك 

 واردا؛

 

أن توفر منتدى حكوميا دوليا للمفاوضات وأن تشرف، بناء على طلب األجهزة الرياسية للمنظمة، على وضع  (1)

من الصكوك الدولية ذات الصلة باملوارد الوراثية  اتفاقيات أو تعهدات أو مدونات سلوك أخرى أو غريها

 لألغذية والزراعة، وأن تتابع تنفيذها؛

 

أن تيسر التعاون بني املنظمة وغريها من األجهزة الدولية احلكومية وغري احلكومية املعنية بصيانة املوارد  (4)

يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي الوراثية النباتية واستخدامها املستدام، وبصفة خاصة مع مؤمتر األطراف 

واجنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وأن تشرف على هذا التعاون، وأن تسعى إىل استحداث اآلليات 

 املناسبة للتعاون والتنسيق بالتشاور مع هذه األجهزة؛
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لطلبات مؤمتر األطراف يف االتفاقية أن تستجيب عند االقتضاء، رهنا مبوافقة األجهزة الرياسية للمنظمة،  (1)

املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف اجملال احملدد للموارد الوراثية ذات الصلة باألغذية والزراعة، مبا يف ذلك توفري 

املعلومات واصخدمات األخرى ملؤمتر األطراف وهيئات  الفرعية، وخاصة يف جماالت نظم اإلنذار املبكر، والتقييم 

افق غرفة املقاصة، والسيما عن طريق النظام العاملي لصيانة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة العاملي، ومر

 .واستخدامها، حسبما يقتضى األمر

 

 مجاعات العمل احلكومية الدولية الفنية القطاعية التابعة للهيئة -3
 
، يتوافر فيها "(عمل قطاعيةمجاعات )"جيوز للهيئة أن تنشئ مجاعات عمل حكومية دولية فنية قطاعية  (5)

 التوازن ااجارايف املناسب، لتستعني بها يف جماالت املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية والسمكية؛

 

الزراعي البيولوجي يف  عتتمثل أغراض مجاعات العمل القطاعية يف استعراض األوضاع والقضايا املتصلة بالتنو (0)

وتقديم املشورة والتوصيات إىل اهليئة بشأن تلك املسائل، والنظر يف التقدم  جماالت اختصا  كل منها،

 احملرز صوب تنفيذ برنامج عمل اهليئة، باإلضافة إىل أي مسائل أخرى حتال إليها من اهليئة؛

 

 .حتدد اهليئة تشكيل واختصاصات مجاعات العمل القطاعية (1)

 

 ابعة هلادورات اهليئة ومجاعات العمل القطاعية الت- 4
 
كما جيوز هلا أن تقرر عقد دورات . تعقد اهليئة يف األحوال الطبيعية دورة عادية واحدة يف كل فرتة مالية (5)

 وتعقد دورات اهليئة عادة يف املقر الرئيسي للمنظمة؛. استثنائية عند االقتضاء، رهنا مبوافقة جملس املنظمة

 

 .ائها، إال دورة عادية واحدة سنويا يف األحوال الطبيعيةال تعقد مجاعات العمل القطاعية، عند إنش (0)

 

 األجهزة الفرعية األخرى- 5

 

 .جيوز للهيئة أن تنشئ ما تراه ضروريا من أجهزة فرعية تساعدها على النهوض الفعال مبهامها 

 

 متويل مجاعات العمل القطاعية واألجهزة الفرعية األخرى- 6
 
قطاعية أو أي جهاز فرعى لتقدير املدير العام ملدى توافر االعتمادات الالزمة يف خيضع إنشاء أي مجاعة عمل  (5)

 الباب ذي الصلة من ميزانية املنظمة أو من مصادر من خارج امليزانية؛
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قبل اختاذ أي قرار ينطوي على مصروفات تتصل بإنشاء أجهزة فرعية، يعرض على اهليئة تقرير من املدير  (0)

 .الرباجمية واإلدارية واملالية املرتتبة على إنشاء هذه األجهزة العام بشأن اآلثار

 

 تقديم التقارير- 7
 
تقدم اهليئة تقارير إىل املدير العام، ويعرض املدير العام على املؤمتر، من خالل اجمللس، أي توصيات تعتمدها  

وفور توافر كل تقرير من . ة أو ماليتهااهليئة وتكون هلا انعكاسات على مستوى السياسات أو تؤثر على برنامج املنظم

تقارير اهليئة توزع نسخ من  على األعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة، وكذلك على املنظمات والوكاالت الدولية 

 .املعنية باملوارد الوراثية

 

 األمانة واملصروفات- 8
 
وتتابع أمانة اهليئة وتنسق األعمال التحضريية . يايعني املدير العام أمني اهليئة الذي يكون مسؤوال أمام  إدار (5)

وحتدد مصروفات أمانة اهليئة وتدفع من . الجتماعات اهليئة وعمل مجاعات العمل القطاعية عند إنشائها

 جانب املنظمة يف حدود االعتمادات ذات الصلة يف امليزانية املعتمدة للمنظمة؛

 

قطاعية، عند إنشائها، من جانب القسم الفين املعنى يف املنظمة يف إطار توفر خدمات األمانة لكل مجاعة عمل  (0)

 برنامج عمل  السنوي؛

 

ومستشاروهم،  ماملصروفات اليت يتكبدها ممثلو األعضاء يف اهليئة وفى مجاعات العمل التابعة هلا ومناوبوه (1)

جهزة فرعية أخرى، وكذلك عند حضور دورات اهليئة أو مجاعات العمل القطاعية التابعة هلا أو أي أ

 .املصروفات اليت يتكبدها املراقبون حلضور الدورات، تتحملها كل حكومة أو منظمة معنية

 

 املراقبون- 9
 
جيوز لألعضاء واألعضاء املنتسبني الذين ليسوا أعضاء يف اهليئة، والدول اليت ليست أعضاء أو أعضاء منتسبة  

املشاركة بصفة املراقب يف اجتماعات اهليئة وفقا لألحكام ذات الصلة والقواعد واملبادئ يف املنظمة، واملنظمات الدولية، 

 .اليت يعتمدها املؤمتر

 

 الالئحة الداخلية- 11
 

جيوز للهيئة أن تعتمد وتعدل الئحتها الداخلية، اليت جيب أن تكون متفقة مع الدستور والالئحة العامة  

 (.النصوص األساسيةأنظر القسم   من )كم اهليئات واللجان الذي اعتمده املؤمتر للمنظمة، ومع بيان املبادئ اليت حت


