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  *الالئحة الداخلیة لھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

 
  بیان المحتویات

 النطاق المادة األولى:
 العضویة المادة الثانیة:
 ھیئة المكتب المادة الثالثة:

 الدورات المادة الرابعة:
 حضور الدورات المادة الخامسة:
 جداول األعمال والوثائق المادة السادسة:

 اتخاذ القرارات السابعة:المادة 
 جماعات العمل الحكومیة الدولیة القطاعیة الفنیة المادة الثامنة:

 األجھزة الفرعیة األخرى المادة التاسعة:
 تمویل جماعات العمل واألجھزة الفرعیة األخرى المادة العاشرة:

 التقاریر المادة الحادیة عشرة:
 األمانة والمصروفات المادة الثانیة عشرة:

 اللغات مادة الثالثة عشرة:ال
 تعدیالت الالئحة الداخلیة المادة الرابعة عشرة:

 تطبیق الالئحة العامة للمنظمة المادة الخامسة عشرة:
 

 المادة األولى
  النطاق

 تنطبق ھذه الالئحة الداخلیة على جمیع دورات الھیئة. 
 

 المادة الثانیة
  العضویة

عضویة الھیئة مفتوحة أمام جمیع األعضاء واألعضاء طبقا للنظام األساسي للھیئة، تكون  
المنتسبین في المنظمة. وتتألف الھیئة من األعضاء أو األعضاء المنتسبین الذین یخطرون المدیر 

  العام برغبتھم في أن یعتبروا أعضاء في الھیئة.

                                                 
 العریض والمائل.تشتمل ھذه الالئحة الداخلیة على أحكام من النظام األساسي الحالي للھیئة وھي مدرجة بالخط   *
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 المادة الثالثة
  ھیئة المكتب

وستة نواب للرئیس (یشار إلیھم جماعیا فیما تنتخب الھیئة، من بین ممثلي أعضائھا، رئیسا  )1(
یلي باسم "ھیئة المكتب")، من كل واحد من األقالیم الجغرافیة التالیة: أفریقیا، آسیا، أوروبا، أمریكا 
الالتینیة والبحر الكاریبي، الشرق األدنى، أمریكا الشمالیة، وجنوب غرب المحیط الھادي. وتولي 

 نتخاب الرئیس، لمبدأ التناوب.الھیئة المراعاة التامة، عند ا
 
 تنتخب الھیئة مقررا من بین أعضاء ھیئة المكتب. )2(
 
ینتخب الرئیس ونواب الرئیس في الدورة العادیة األولى من كل فترة مالیة. وتبدأ مدة والیة  )3(

 الرئیس ونواب الرئیس مباشرة عند اختتام الدورة التي انتخبوا فیھا.
 
، في حال غیاب الرئیس (الرئیسة)، رئاسة اجتماعات الھیئة ویمارس ویتولى نائب للرئیس )4(

ما قد یلزم من مھام أخرى لتیسیر عملھ. ویتمتع نائب الرئیس الذي یعمل بصفة الرئیس بنفس سلطات 
 وواجبات الرئیس.

 
یتولى الرئیس ونواب الرئیس مھمة ھیئة المكتب ویزودون األمین بالتوجیھات فیما یتعلق  )5(

 باإلعداد لدورات الھیئة وإدارتھا.
 
یقوم الرئیس، في حالة أن تغیب مؤقتا عن دورة أو أي جزء منھا أو تعذر علیھ (علیھا، مؤقتا  )6(

الوفاء بواجباتھ فیما بین الدورات، بتعیین نائب رئیس من بین نواب الرئیس المنتخبین وفقاً للمادة 
 لیتولى منصب الرئیس. 1-الثالثة

 
حال أن تعذر مؤقتا على عضو في ھیئة المكتب تصریف أي من وظائفھ (وظائفھا)، في  )7(

 یجوز لعضو الھیئة الذي ینتمي إلیھ عضو ھیئة المكتب المذكور، أن یعین مناوبا.
 
في حال استقالة عضو في ھیئة المكتب من منصبھ (منصبھا) أو تبین لھ (لھا) أنھ یتعذر علیھ  )8(

ممارسة وظائفھ (وظائفھا)، یعین عضو الھیئة التي ینتمي إلیھ عضو ھیئة (علیھا) بصورة مستدیمة 
 المكتب المذكور، ممثال بدیال لما تبقى 

 من مدة الوالیة.
 

 المادة الرابعة
  الدورات

تعقد الھیئة في األحوال العادیة دورة عادیة واحدة في كل فترة مالیة. كما یجوز لھا أن تقرر  )1(
عند االقتضاء، رھنا بموافقة مجلس المنظمة. وتعقد دورات الھیئة عادة في عقد دورات استثنائیة 

المقر الرئیس للمنظمة. وتعقد الدورات العادیة في أوقات تمّكن لجنتي البرنامج والمالیة من مراعاة 
تقریر الھیئة عند صیاغة المشورة المقدمة إلى المجلس. وعادة ال تتجاوز الدورات العادیة مدة خمسة 

 م. وتسبق الدورات عادة مشاورات إقلیمیة توفر لھا التسھیالت المناسبة.أیا
 
 تُعقد جمیع الدورات بدعوة من المدیر العام بالتشاور مع ھیئة مكتب الھیئة. )2(
 
یوما، وتبلغ اشعارات  90تبلغ اشعارات عقد دورة عادیة للھیئة عادة في موعد ال یقل عن  )3(

یوما، قبل التاریخ المحدد الفتتاح الدورة المعنیة، إلى  30عقد دورة خاصة في موعد ال یقل عن 
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أعضاء الھیئة وإلى المراقبین من األعضاء واألعضاء المنتسبین في المنظمة الذین ھم لیسوا أعضاء 
 ي المنظمة، ومن المنظمات الدولیة.في الھیئة، من الدول التي ھي لیست أعضاء أو أعضاء منتسبین ف

 
یبلغ كل عضو في الھیئة أمین الھیئة أسماء ممثلیھ والمناوبین والمعاونین والمستشارین قبل  )4(

 اف����������������������������������������������ت����������������������������������������������ت����������������������������������������������اح ك����������������������������������������������ل
 دورة للھیئة.

 
 المادة الخامسة
  حضور الدورات

لممثلھ یمثل كل عضو في الھیئة بممثل واحد ویجوز لھ تعیین مناوبین ومعاونین ومستشارین  )1(
 في الھیئة.

 
ینبغي أن یمثل أعضاء الھیئة، بقدر اإلمكان، بوفود تتألف من كبار المسؤولین ذوي الكفاءات  )2(

 العالیة لإلسھام بفعالیة في بحث متعدد التخصصات للموضوعات المدرجة على جداول أعمال الھیئة.
 
األعضاء المنتسبین الذین تكون اجتماعات الھیئة مفتوحة أمام المراقبین من األعضاء و )3(

ھم لیسوا أعضاء في الھیئة، من الدول التي ھي لیست من األعضاء أو األعضاء المنسبین في 
المنظمة، ومن المنظمات الدولیة، وفقا لألحكام ذات الصلة من اللوائح والمبادئ التي اعتمدھا 

 المؤتمر.
 
الھیئة بتقدیم طلب إلى األمانة، التي یجوز اعتماد ممثلي وسائط اإلعالم لحضور دورات  )4(

 تحیل طلب االعتماد إلى الشعبة المسؤولة في المنظمة.
 

 المادة السادسة
  جداول األعمال والوثائق

یعد المدیر العام، بالتشاور مع ھیئة مكتب الھیئة، جدول أعمال مؤقت. ویرسل جدول األعمال  )1(
 .3 –لمادة الرابعة المؤقت مترافقا مع اإلشعار المشار إلیھ في ا

 
یوما قبل  30ألي عضو في الھیئة أن یطلب إلى المدیر العام في موعد ال یقل عادة عن  )2(

التاریخ المحدد الفتتاح دورة ما، إدراج بند في جدول األعمال المؤقت. ویقوم المدیر العام حینھا 
 بتعمیم البند المقترح على أعضاء الھیئة مصحوبا بأي وثائق ضروریة.

 
بعد إقرار جدول األعمال، یجوز للھیئة، باتفاق عام، تعدیل جدول األعمال بالحذف، اإلضافة  )3(

 أو التقیید ألي بند.
 
ینبغي أن تنشر على موقع الھیئة على الویب الوثائق التي تعرض على الھیئة في أي دورة،  )4(

أقرب وقت عقب ذلك، وأن تتاح لألعضاء في صیغة مطبوعة، عند نشر جدول األعمال، أو في 
 ولكن في موعد ال یقل دائما عن ستة أسابیع قبل افتتاح الدورة المعنیة.

 
ینبغي أن تضم "الوثائق المعروضة على الھیئة" وثائق عمل الدورة. كما ینبغي أن تتضمن  )5(

 كلمة. 5 000موجزا إذا تجاوزت 
 

 المادة السابعة
  اتخاذ القرارات
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باتفاق عام في اآلراء ما لم یتم التوصل إلى طریقة أخرى التخاذ تتخذ جمیع قرارات الھیئة  
 قرار بشأن تدابیر معینة.

 
 المادة الثامنة

  جماعات العمل الحكومیة الدولیة القطاعیة الفنیة التابعة للھیئة
"جماعات عمل  )1( یجوز للھیئة أن تنشئ جماعات عمل حكومیة دولیة فنیة قطاعیة (

")، یتوافر فیھا التوازن الجغرافي المناسب، لتستعین بھا في مجاالت الموارد الوراثیة  قطاعیة
 النباتیة والحیوانیة والحرجیة والسمكیة؛

 
تتمثل أغراض جماعات العمل القطاعیة في استعراض األوضاع والقضایا المتصلة بالتنوع  )2(

إلى الھیئة بشأن  الزراعي البیولوجي في مجاالت اختصاص كل منھا، وتقدیم المشورة والتوصیات
تلك المسائل، والنظر في التقدم المحرز صوب تنفیذ برنامج عمل الھیئة، باإلضافة إلى أي مسائل 

 أخرى تحال إلیھا من الھیئة.
 
 ال تعقد جماعات العمل القطاعیة، في حال تشكیلھا، أكثر من دورة عادیة واحدة في السنة. )3(
 
وتقر الھیئة اللوائح الداخلیة  ات العمل القطاعیة.تحدد الھیئة تشكیل واختصاصات جماع )4(

لجماعات العمل القطاعیة، والتي ینبغي أن تكون متفقة مع الالئحة الداخلیة للھیئة ومع الالئحة العامة 
 للمنظمة.
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 المادة التاسعة
  األجھزة الفرعیة األخرى

النھوض الفعال یجوز للھیئة أن تنشئ ما تراه ضروریا من أجھزة فرعیة تساعدھا على  
 بمھامھا.

 
 المادة العاشرة

  تمویل جماعات العمل القطاعیة واألجھزة الفرعیة األخرى
یخضع إنشاء أي جماعة عمل قطاعیة أو أي جھاز فرعى لتقدیر المدیر العام لمدى توافر  )1(

 المیزانیة؛االعتمادات الالزمة في الباب ذي الصلة من میزانیة المنظمة أو من مصادر من خارج 
 
قبل اتخاذ أي قرار ینطوي على مصروفات تتصل بإنشاء أجھزة فرعیة، یعرض على الھیئة  )2(

 تقریر من المدیر العام بشأن اآلثار البرامجیة واإلداریة والمالیة المترتبة على إنشاء ھذه األجھزة.
 

 المادة الحادیة عشرة
  التقاریر

ام، ویعرض المدیر العام على المؤتمر، من خالل المجلس، تقدم الھیئة تقاریر إلى المدیر الع )1(
أي توصیات تعتمدھا الھیئة وتكون لھا انعكاسات على مستوى السیاسات أو تؤثر على برنامج 
المنظمة أو مالیتھا. وفور توافر كل تقریر من تقاریر الھیئة توزع نسخ منھ على األعضاء 

المنظمات والوكاالت الدولیة المعنیة بالموارد  واألعضاء المنتسبین في المنظمة، وكذلك على
 الوراثیة.

 
 تبذل الھیئة كل جھد ممكن لضمان دقة التوصیات وقابلیة تنفیذھا. )2(
 

 المادة الثانیة عشرة
  األمانة والمصروفات

یعین المدیر العام أمین الھیئة الذي یكون مسؤوال أمامھ إداریا. وتتابع أمانة الھیئة وتنسق  )1(
مال التحضیریة الجتماعات الھیئة وعمل جماعات العمل القطاعیة عند إنشائھا. وتحدد األع

مصروفات أمانة الھیئة وتدفع من جانب المنظمة في حدود االعتمادات ذات الصلة في المیزانیة 
 المعتمدة للمنظمة؛

 
فنیة توفر خدمات األمانة لكل جماعة عمل قطاعیة، عند إنشائھا، من جانب الشعبة ال )2(

 المعنیة في المنظمة في إطار برنامج عملھا السنوي؛
 
المصروفات التي یتكبدھا ممثلو األعضاء في الھیئة وفى جماعات العمل التابعة لھا  )3(

ومناوبوھم ومستشاروھم، عند حضور دورات الھیئة أو جماعات العمل القطاعیة التابعة لھا أو 
لتي یتكبدھا المراقبون لحضور الدورات، تتحملھا أي أجھزة فرعیة أخرى، وكذلك المصروفات ا

  كل حكومة أو منظمة معنیة.
 المادة الثالثة عشرة

  اللغات
 تكون لغات الھیئة ھي لغات المنظمة. )1(
 
ینبغي ألي ممثل یستخدم لغة بخالف واحد من لغات الھیئة أو یوفر الترجمة الفوریة في  )2(

 واحدة من لغات الھیئة.
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ینبغي ترجمة الوثائق التي تعرض على الھیئة بجمیع لغات الھیئة وذلك طبقاً ألحكام الفقرة  )3(
 من الالئحة العامة للمنظمة. 48والمادة  4من المادة  2
 

 المادة الرابعة عشرة
  تعدیل الالئحة الداخلیة

ر المنظمة یجوز للھیئة أن تعدل الئحتھا الداخلیة، شریطة أن یتسق ھذا التعدیل مع دستو )1(
 والئحتھا العامة ومع النظام األساسي للھیئة.

 
ال یدرج أي مقترح بتعدیل في الالئحة الداخلیة ھذه في جدول أعمال أي دورة من دورات  )2(

یوما على األقل من  30الھیئة، ما لم یرسل المدیر العام إخطارا بھذا الشأن إلى أعضاء الھیئة قبل 
 افتتاح الدورة المعنیة.

 
 ادة الخامسة عشرةالم

  تطبیق الالئحة العامة للمنظمة
على جمیع المسائل  التغییرات الضروریةتطبق أحكام الالئحة العامة للمنظمة، بعد إدخال  

 غیر المشمولة بصورة محددة في نطاق الالئحة الحالیة.


