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  األساسي لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (الھیئة) النظام

 
  العضویة -1
عض����ویة الھیئة مفتوحة أمام جمیع األعض����اء واألعض����اء المنتس����بین في المنظمة. وتتألف  

الھیئة من األعض����اء أو األعض����اء المنتس����بین الذین یخطرون المدیر العام برغبتھم في أن یعتبروا 
 .أعضاء في الھیئة

 
  اختصاصات الھیئة -2
تض��طلع الھیئة بدور تنس��یقي وتعنى بمس��ائل الس��یاس��ات والمس��ائل القطاعیة والمش��تركة بین  

القطاعات ذات الص���لة بص���یانة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واس���تخدامھا المس���تدام. 
 :وتتمثل اختصاصات الھیئة فیما یلي

 
جمیع المس���ائل المتص���لة بس���یاس���ات المنظمة وبرامجھا أن تبقى قید االس���تعراض المس���تمر  (1)

وأنش���طتھا في مجال الموارد الوراثیة ذات الص���لة باألغذیة والزراعة، بما في ذلك ص���یانة 
ھذه الموارد واس�����تخدامھا المس�����تدام واالقتس�����ام العادل والمنص�����ف للمنافع المس�����تمدة من 

یر العام والمجلس، والى اللجان استخدامھا، وأن تسدى المشورة بشأن ھذه المسائل إلى المد
  الفنیة للمجلس عند االقتض��اء، بما في ذلك على وجھ الخص��وص لجان الزراعة، والغابات،

 ومصاید األسماك؛
أن توصى بالتدابیر الضروریة أو المستصوبة لضمان استحداث نظام عالمي شامل أو نظم  (2)

الزراعة بحس����ب االقتض����اء، وأن عالمیة ش����املة للموارد الوراثیة ذات الص����لة باألغذیة و
ترص�������د أداء عناص�������ر ھذا النظام أو ھذه النظم بما یتس�������ق مع االتفاقیة المتعلقة بالتنوع 

 ؛البیولوجي، والصكوك الدولیة األخرى ذات الصلة، عندما یكون ذلك وارداً 
(3)  ً ً  أن توفر منتدى حكومیا  للمفاوض���ات وأن تش���رف، بناء على طلب األجھزة الرئاس���یة دولیا

للمنظمة، على وض��ع اتفاقیات أو تعھدات أو مدونات س��لوك أخرى أو غیرھا من الص��كوك 
 الدولیة ذات الصلة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، وأن تتابع تنفیذھا؛

یة  (4) لدولی�ة الحكومی�ة وغیر الحكوم أن تیس�������ر التع�اون بین المنظم�ة وغیرھا من األجھزة ا
راثیة النباتیة واس��تخدامھا المس��تدام، وبص��فة خاص��ة مع مؤتمر المعنیة بص��یانة الموارد الو

األطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ولجنة األمم المتحدة للتنمیة المس�������تدامة، 
وأن تشرف على ھذا التعاون، وأن تسعى إلى استحداث اآللیات المناسبة للتعاون والتنسیق 

 بالتشاور مع ھذه األجھزة؛
تس�������تجیب عند االقتض�������اء، رھنا بموافقة األجھزة الرئاس�������یة للمنظمة، لطلبات مؤتمر أن  (5)

األطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في المجال المحدد للموارد الوراثیة ذات 
مات األخرى لمؤتمر  خد لك توفیر المعلومات وال ما في ذ عة، ب یة والزرا باألغذ لة  الص�������

ئاتھ الفرعی عالمي، األطراف وھی ة، وخاص�������ة في مجاالت نظم اإلنذار المبكر، والتقییم ال
ومرافق غرفة المقاص������ة، والس������یما عن طریق النظام العالمي لص������یانة الموارد الوراثیة 

 .لألغذیة والزراعة واستخدامھا، حسبما یقتضى األمر
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  جماعات العمل الحكومیة الدولیة الفنیة القطاعیة التابعة للھیئة -3
للھیئ��ة أن تنش�������ئ جم��اع��ات عم��ل حكومی��ة دولی��ة فنی��ة قط��اعی��ة ("جم��اع��ات عم��ل  یجوز (1)

قطاعیة")، یتوافر فیھا التوازن الجغرافي المناس�������ب، لتس�������تعین بھا في مجاالت الموارد 
 الوراثیة النباتیة والحیوانیة والحرجیة والسمكیة؛

المتص�����لة  تتمثل أغراض جماعات العمل القطاعیة في اس�����تعراض األوض�����اع والقض�����ایا (2)
 ب�������������ال�������������ت�������������ن�������������وع ال�������������زراع�������������ي ال�������������ب�������������ی�������������ول�������������وج�������������ي 
في مجاالت اختص������اص كل منھا، وتقدیم المش������ورة والتوص������یات إلى الھیئة بش������أن تلك 
المس�����ائل، والنظر في التقدم المحرز ص�����وب تنفیذ برنامج عمل الھیئة، باإلض�����افة إلى أي 

 مسائل أخرى تحال إلیھا من الھیئة؛
 .العمل القطاعیة تحدد الھیئة تشكیل واختصاصات جماعات (3)

 
  دورات الھیئة وجماعات العمل القطاعیة التابعة لھا -4

تعقد الھیئة في األحوال الطبیعیة دورة عادیة واحدة في كل فترة مالیة. كما یجوز لھا أن  (1)
تقرر عقد دورات اس������تثنائیة عند االقتض������اء، رھنا بموافقة مجلس المنظمة. وتعقد دورات 

 الرئیسي للمنظمة؛الھیئة عادة في المقر 
ال تعقد جماعات العمل القطاعیة، عند إنش�����ائھا، إال دورة عادیة واحدة س�����نویا في األحوال  (2)

 .الطبیعیة
 
  األجھزة الفرعیة األخرى -5
یجوز للھیئة أن تنش���ئ ما تراه ض���روریا من أجھزة فرعیة تس���اعدھا على النھوض الفعال  

 .بمھامھا
 
  القطاعیة واألجھزة الفرعیة األخرىتمویل جماعات العمل  -6

یخض���ع إنش���اء أي جماعة عمل قطاعیة أو أي جھاز فرعى لتقدیر المدیر العام لمدى توافر  (1)
 االع�������������������������������ت�������������������������������م�������������������������������ادات ال�������������������������������الزم�������������������������������ة 

 في الباب ذي الصلة من میزانیة المنظمة أو من مصادر من خارج المیزانیة؛
أجھزة فرعیة، یعرض على قبل اتخاذ أي قرار ینطوي على مص�����روفات تتص�����ل بإنش�����اء  (2)

الھیئة تقریر من المدیر العام بش��أن اآلثار البرامجیة واإلداریة والمالیة المترتبة على إنش��اء 
 .ھذه األجھزة

 
  تقدیم التقاریر -7
تقدم الھیئة تقاریر إلى المدیر العام، ویعرض المدیر العام على المؤتمر، من خالل المجلس،  

أي توص���یات تعتمدھا الھیئة وتكون لھا انعكاس���ات على مس���توى الس���یاس���ات أو تؤثر على برنامج 
 ال�������م�������ن�������ظ�������م�������ة أو م�������ال�������ی�������ت�������ھ�������ا. وف�������ور ت�������واف�������ر ك�������ل ت�������ق�������ری�������ر 

اء المنتس���بین في المنظمة، وكذلك على من تقاریر الھیئة توزع نس���خ منھ على األعض���اء واألعض���
 .المنظمات والوكاالت الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة
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  األمانة والمصروفات -8
یعین المدیر العام أمین الھیئة الذي یكون مس����ؤوال أمامھ إداریا. وتتابع أمانة الھیئة وتنس����ق  (1)

العمل القطاعیة عند إنشائھا. وتحدد األعمال التحضیریة الجتماعات الھیئة وعمل جماعات 
مص�������روفات أمانة الھیئة وتدفع من جانب المنظمة في حدود االعتمادات ذات الص�������لة في 

 المیزانیة المعتمدة للمنظمة؛
توفر خدمات األمانة لكل جماعة عمل قطاعیة، عند إنش��ائھا، من جانب القس��م الفني المعنى  (2)

 نوي؛في المنظمة في إطار برنامج عملھ الس
المص�������روفات التي یتكبدھا ممثلو األعض�������اء في الھیئة وفى جماعات العمل التابعة لھا  (3)

ومناوبوھم ومس���تش���اروھم، عند حض���ور دورات الھیئة أو جماعات العمل القطاعیة التابعة 
 ل������ھ������ا أو أي أج������ھ������زة ف������رع������ی������ة أخ������رى، وك������ذل������ك ال������مص������������روف������ات 

 .حكومة أو منظمة معنیةالتي یتكبدھا المراقبون لحضور الدورات، تتحملھا كل 
 
  المراقبون -9
یجوز لألعض��اء واألعض��اء المنتس��بین الذین لیس��وا أعض��اء في الھیئة، والدول التي لیس��ت  

أعض�����اء أو أعض�����اء منتس�����بة في المنظمة، والمنظمات الدولیة، المش�����اركة بص�����فة المراقب في 
 .یعتمدھا المؤتمراجتماعات الھیئة وفقا لألحكام ذات الصلة والقواعد والمبادئ التي 

 
  الالئحة الداخلیة -10

لدس�������تور   قة مع ا یة، التي یجب أن تكون متف لداخل ھا ا عدل الئحت مد وت ئة أن تعت یجوز للھی
والالئحة العامة للمنظمة، ومع بیان المبادئ التي تحكم الھیئات واللجان الذي اعتمده المؤتمر (أنظر 

 القسم سین من النصوص األساسیة).


