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 ؿن جدول األعمال املؤؼت 21اؾلند 

 ؾلههاز اؾرئاسي اخلاؿسةاؾدورة 

 1023 أقلول/سلممرب 18-12، ؿسقط، ُعمان

 ـقل أـشطة أو ؿهام ؿن اهلوكة إىل اجلهاز اؾرئاسي

 اؾنلاتوةؾلمعافدة اؾدوؾوة بشأن املوارد اؾوراثوة 

 اؾمداعوات اؾقاـوـوة واإلدارقة واملاؾوة: ؾألغذقة واؾزراعة

م
 نيعذطرةمأسّدػاماألع

م

م

رلبماجلهازماظرئاديميفمدورتهماظرابعةمإىلماألعنيمأنمؼعّد،مباظؿعاونمععمأعنيماهلوؽةميفمعنظمةماألشذؼةمواظزراسةممم-1

ظنقلمأغشطةمأومعهاممعؿصلةمبادلواردماظوراثوةماظنؾاتوةمظألشذؼةم،مدرادةمسنماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوةم(اظفاو)

م.واظزراسةمعنماهلوؽةماظؿابعةمظلفاومإىلماجلهازماظرئاديمظلمعاػدةماظدوظوة

 
حتلواًلمظلؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوةماظناذؽةمسنمغقلماألغشطةمأومادلهامممادلرصقةميفموتؿضمنمػذهماظوثوقم-2

إىلماجلهازم(ماهلوؽة)اردماظوراثوةماظنؾاتوةمظألشذؼةمواظزراسةمعنمػوؽةمادلواردماظوراثوةمظألشذؼةمواظزراسةميفماظفاومادلؿصلةمبادلو

ماظدوظوة مظلمعاػدة ماظرئادي مسنم. ماظصادرة مغفله مادلوضوع ميف ماالسؿؾاراتماظلابقة مسن مععلوعاتمأدادوة ماظوثوقة وتؿضمن

م.اظـاظثمعنماظوثوقةمضرارمبهذاماخلصوصوؼردميفماجلزءم.ماجلهازماظرئاديموسنماهلوؽة

مم

 م
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 احملموقات

ماظفقرة
م

م5-1م...........................................................................................معقدعةممممممم–أواًل

م7-6م...................................ماظؿابعةمظلفاوماالسؿؾاراتمخاللماظدورةماظرابعةمسشرةماظعادؼةمظلهوؽةمممممم–ثاغوًا

م8م........................................................................................مسناصرماظقرارمممممم–ثاظـًا

ماهلوؽةم:ادلرصق معن معهام مأو مأغشطة ممغقل مظلمعاػدة ماظرئادي ماجلهاز ماظوراثوةإىل مادلوارد مبشأن مظألشذؼةمماظدوظوة اظنؾاتوة

ماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوة:مواظزراسة

م

 م
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 ؿقدؿة –أواًل

م

م-م1 ماظرابعة مدورته ميف ماظرئادي ماجلهاز م/عارس)اسؿمد م2111آذار م( مرضم مأػموةمم8/2111اظقرار مسلى مؼؤطد اظذي

موأذارماجلهازماظرئاديمبارتواحمإىلماظؿعاونماجلاريمبنيماهلوؽة.ماظؿعاونمبنيماهلوؽةمواجلهازماظرئاديمظلمعاػدةماظدوظوة

م.مواجلهازماظرئاديموبنيمعكؿؾوهماموأعاغؿوهماماظؿابعةمظلفاو

م

ة،مدرادةمسنماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةمورلبماجلهازماظرئاديمإىلماألعنيمأنمؼعّد،مباظؿعاونمععمأعنيماهلوؽ-م2

وادلاظوةمظنقلمأغشطةمأومعهاممعؿصلةمبادلواردماظوراثوةماظنؾاتوةمظألشذؼةمواظزراسةمعنماهلوؽةمإىلماجلهازماظرئاديمظلمعاػدةم

م.ماظدوظوة

م

م-م3 ماظرئاديمأؼضًا ماظؾقثمسنمخوارامباظؿشاورادلكؿب،ممإىلورلبماجلهاز تمظؿورودمععمعكؿبماهلوؽة،معواصلة

مبنيماهلوؽةم مواألغشطة مظلمهام مسلوه موزوفيمعؿفق متوزؼع مإىل مؼفضيمتدرجيوًا ماظرئاديممبا مواجلهاز مبنيماهلوؽة اظؿعاون

موادلاظوة مواإلدارؼة ماظؿداسواتماظقاغوغوة موععمعراساة ماظدوظوة مادلعاػدة ماظرئاديمضمنماظشروطماظيتمغصتمسلوها .مواجلهاز

مإرال معؾادراتمظلؿنلوقمواظؿعاونمععماهلوؽة،ممباميفمذظ معنمخاللمسقدماجؿماساتمواصلةماظلعيمإىلعماألعنيورلبمإىلم

م.معشرتطةمبنيمادلكؿؾني

م

ماظـاظـةمسشرةماظعادؼةم-م4 ميفمدورتها ورلؾتمأؼضًامم8/2111باظقرارمرضمم(م2111متوزم/ؼوظوو)وأخذتماهلوؽةمسلمًا

م.إسدادماظدرادةمسنماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوة

م

،ميفمحالمتواصرمادلواردم(2113آذارم/عارس)واتفقمعكؿبماظدورةماخلاعلةمظلفهازماظرئاديميفماجؿماسهماظـاغيم-م5

نمأجلمعناضشةمسملوةمغقلمادلاظوة،مسلىمسقدماجؿماعمعشرتكمععمعكؿبماهلوؽةمضؾلماغعقادماظدورةماظرابعةمسشرةمظلهوؽةمع

م معن مماهلوؽةاألغشطة ماظرئاديماجلهازإىل م. مُؼعقد مظلمكؿؾنيمماجؿماعمأيومل معشرتك مظلفهازمماظدورةمعنذرمسي اظرابعة

اظرئادي،مشريمأّنماجؿماسًامشريمرمسيمظلمكؿؾنيمضدمُسقدمضؾلماظدورةماظرابعةمسشرةمظلهوؽةمممامدّهلمسلىماهلوؽةمدرادةم

م.ػذامادلوضوع

م

 االعملارات خالل اؾدورة اؾرابعة عشرة اؾعادقة ؾلهوكة اؾمابعة ؾلفاو –ثاـوًا

م

م:ويفمعامؼليمادلقؿؾسمذوماظصلةمعنماظؿقرؼر.م2113غولانم/سقدتماهلوؽةمدورتهاماظرابعةمسشرةماظعادؼةميفمأبرؼل-م6

م

م
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اظدوظوةمظلمواردماظوراثوةمغقلمأغشطةمأومعهاممعنماهلوؽةمإىلماجلهازماظرئاديمظلمعاػدةم"ماظوثوقةغظرتماهلوؽةميفم

مواظزراسة مظألشذؼة ماظنؾاتوة موادلاظوة: مواإلدارؼة ماظقاغوغوة م1"االغعكادات مػذام. مبشأن موثوقة مإىل مأؼضا وأذارت

م.2ادلوضوعمضدعتمإىلماظدورةماظلابقةمظلهوؽة

م

ماظرئ ماجلهاز مإىل ماهلوؽة معن مادلهام مأو ماألغشطة مظنقل ماالغعكاداتماظقاغوغوة مبؿقلول ماديرحؾتماهلوؽة ويفم.

مادلاظوةم مباالغعكادات مؼؿعلق مصوما مخصوصًا مإضاصوة، مععلوعات متوصر ماظضروري معن مأن مارتأت مغفله، اظوضت

أؼضامتوزؼعماظوثائقموتوصريمادلعلوعاتماظالزعةميفمورلؾتم.مواإلدارؼة،مالختاذمضرارمبشأنمغقلمادلهاممأوماألغشطة

م.وضتمعؾكرمظؿولريمسملوةماختاذماظقرار

م

مسلى موادلعاػدةممذددتماهلوؽة مبنيماهلوؽة مادلشرتك ماجملاالتمذاتماالػؿمام ميف ماظوثوق ماظؿعاون مإىل احلاجة

م.اظدوظوة،معنمخاللمأعاغاتموعكاتبماظطرصنيموجتنبماالزدواجوةميفماظعمل

م

م15الحظتماهلوؽةمأغهمظوسمػناكمتواصقميفماآلراءمبنيمأسضائهامبشأنمغقلمادلهاممأوماألغشطةمادلؾونةميفماظفقرةم

م3.سلىمإبقاءمادللأظةمضودمادلراجعةموواصقتيفماظوضتماظراػنممCGRFA-14/13/23عنماظوثوقةم

م

بهذهماظوثوقة،ماظوثوقةمادلعروضةمسلىماهلوؽةمبعنوانمغقلمأغشطةمأومعهامممادلرصقضمنممسلىماجلهازماظرئاديموترد-م7

مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثوة مظلموارد ماظدوظوة مظلمعاػدة ماظرئادي ماجلهاز مإىل ماهلوؽة معن مواإلدارؼةم: ماظقاغوغوة اظؿداسوات

م.وادلاظوة

م

 عناصر اؾقرار –ثاؾنًا

م

ماظر-م8 مؼرشبماجلهاز مضد متقّدم، معا مإىل مسنمادؿنادًا ماظقرار ميف مإلدراجها ماظؿاظوة ماظعناصر معلودة مدرادة ميف ئادي

م.اظشراطاتمواظؿعاون

م

 إّن اجلهاز اؾرئاسي،

م

مبنيماهلوؽةمواجلهازماظرئادي؛ماظورودسلىمأػموةماظؿعاونممهبأّنماجلهازماظرئاديمضدمأطدميفمطلمدورةمعنمدوراتمإذ قذّؽر

م

                                                 
م.CGRFA-14/13/23اظوثوقةممم1
م.CGRFA-13/11/7اظوثوقةممم2
م.118-115،ماظفقراتمCGRFA-14/13/Reportاظؿقرؼرممم3
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بأّنماجلهازماظرئاديمطانمضدمرلبميفمدورتهماظرابعةمإىلماألعنيمأنمؼعّد،مباظؿعاونمععمأعنيماهلوؽة،مدرادةمسنممإذ قذّؽر

اظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوةمظنقلمأغشطةمأومعهاممعؿصلةمبادلواردماظوراثوةماظنؾاتوةمظألشذؼةمواظزراسةمعنماهلوؽةم

م؛إىلماجلهازماظرئاديمظلمعاػدةماظدوظوة

م

مغظرتميفمدورتهاماظرابعةمسشرةميفماظدرادةمسنماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوة؛مطاغتأّنماهلوؽةممإذ قدرك

م

مصعلوه،

م

مإىلمتوزؼعموزوفيمعؿمعقشّه مؼؤديمتدرجيوًا مضد ماظرئاديممبا مواجلهاز ماظوثوقمبنيماهلوؽة ماظؿعاون مجدؼدة مسلوهمعرة فق

سلىمإبقاءمػذهمادللأظةمضودمموقمفقظلمهاممواألغشطةمبنيماهلوؽةمواجلهازماظرئاديمضمنماظشروطماظيتمغصتمسلوهامادلعاػدةم

ماظدرس؛

م

مؼؿعلقمباظؿداسواتممقطلب ماظالزعة،مخاصةميفمعا إىلماألعنيمأنمؼعطي،مباظؿعاونمععمأعنيماهلوؽة،مادلعلوعاتماإلضاصوة

مادلاظوةمواإلدارؼة،مالختاذمضرارمحولمغقلمادلهاممأوماألغشطة؛

م

ادلكؿب،ممإىلمبوقطلتوزؼعماظوثائقميفموضتمعؾكرمإلسطاءمادلعلوعاتماإلضاصوةماظالزعةمظؿلهولمسملوةمصنعماظقراراتممقطلب

مضدم ماظرئاديممبا باظؿشاورمععمعكؿبماهلوؽة،معواصلةماظؾقثمسنمخواراتمممكنةمظؿورودماظؿعاونمبنيماهلوؽةمواجلهاز

ماظرئاديمضمنماظشروطماظيتمغصتم مإىلمتوزؼعموزوفيمعؿفقمسلوهمظلمهاممواألغشطةمبنيماهلوؽةمواجلهاز ؼفضيمتدرجيوًا

م.ؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوةسلوهامادلعاػدةماظدوظوةموععمعراساةماظ

مم
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 املرػق 

م

  إىل اجلهاز اؾرئاسي ـقل أـشطة أو ؿهام ؿن اهلوكة

 اؾنلاتوة ؾلمعافدة اؾدوؾوة بشأن املوارد اؾوراثوة

 اؾمداعوات : ؾألغذقة واؾزراعة 

 اؾقاـوـوة واإلدارقة واملاؾوة


