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اؾلند  21ؿن جدول األعمال املؤؼت
اؾدورة اخلاؿسة ؾلههاز اؾرئاسي
ؿسقط ،عُمان 18-12 ،سلممرب/أقلول 1023

ـقل أـشطة أو ؿهام ؿن اهلوكة إىل اجلهاز اؾرئاسي
ؾلمعافدة اؾدوؾوة بشأن املوارد اؾوراثوة اؾنلاتوة
ؾألغذقة واؾزراعة :اؾمداعوات اؾقاـوـوة واإلدارقة واملاؾوة
م
م

عذطرةمأسدّػاماألعني
م

-1مم رلبماجلهازماظرئاديميفمدورتهماظرابعةمإىلماألعنيمأنمؼعدّ،مباظؿعاونمععمأعنيماهلوؽةميفمعنظمةماألشذؼةمواظزراسةم
(اظفاو)،مدرادةمسنماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوةمظنقلمأغشطةمأومعهاممعؿصلةمبادلواردماظوراثوةماظنؾاتوةمظألشذؼةم
واظزراسةمعنماهلوؽةماظؿابعةمظلفاومإىلماجلهازماظرئاديمظلمعاػدةماظدوظوة.م
-2م وتؿضمنمػذهماظوثوقةميفمادلرصق محتلوالًمظلؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوةماظناذؽةمسنمغقلماألغشطةمأومادلهامم
ادلؿصلةمبادلواردماظوراثوةماظنؾاتوةمظألشذؼةمواظزراسةمعنمػوؽةمادلواردماظوراثوةمظألشذؼةمواظزراسةميفماظفاوم(اهلوؽة)مإىلماجلهازم
اظرئادي مظلمعاػدة ماظدوظوة .موتؿضمن ماظوثوقة مععلوعات مأدادوة مسن ماالسؿؾارات ماظلابقة ميف مادلوضوع مغفله ماظصادرة مسنم
اجلهازماظرئاديموسنماهلوؽة.موؼردميفماجلزءماظـاظثمعنماظوثوقةمضرارمبهذاماخلصوص.م
مم
م

رُؾعمسددمحمدودمعنمػذهماظوثوقةمعنمأجلماحلدّمعنمتأثرياتمسملواتمادلنظمةمسلىماظؾوؽةموادللاػمةميفمسدمماظؿأثريمسلىمادلناخ.موؼرجىمعنماظلادةم
ادلشارطنيماظؿكرّممبإحضارمغلكهممععهممإىلماالجؿماساتموسدممرلبمغلخمإضاصوةمعنها.
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احملموقات

اظفقرةم

م
أو ًال–مممممممعقدعةم ........................... ................................ ................................م5-1م
ثاغواً–مممممماالسؿؾاراتمخاللماظدورةماظرابعةمسشرةماظعادؼةمظلهوؽةماظؿابعةمظلفاوم...................................م7-6م
ثاظـاً–ممممممسناصرماظقرارم ........................ ................................ ................................م8م
ادلرصق :مغقل مأغشطة مأو معهام معن ماهلوؽة مإىل ماجلهاز ماظرئادي مظلمعاػدة ماظدوظوة مبشأن مادلوارد ماظوراثوة ماظنؾاتوة مظألشذؼةم
واظزراسة:ماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوةم
م
م
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أوالً– ؿقدؿة
م

-1م اسؿمد ماجلهاز ماظرئادي ميف مدورته ماظرابعة م(عارس/آذار م )2111ماظقرار مرضم م 2111/8ماظذي مؼؤطد مسلى مأػموةم
اظؿعاونمبنيماهلوؽةمواجلهازماظرئاديمظلمعاػدةماظدوظوة.موأذارماجلهازماظرئاديمبارتواحمإىلماظؿعاونماجلاريمبنيماهلوؽةم
اظؿابعةمظلفاومواجلهازماظرئاديموبنيمعكؿؾوهماموأعاغؿوهما.مم
م
-2م ورلبماجلهازماظرئاديمإىلماألعنيمأنمؼعدّ،مباظؿعاونمععمأعنيماهلوؽة،مدرادةمسنماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةم
وادلاظوةمظنقلمأغشطةمأومعهاممعؿصلةمبادلواردماظوراثوةماظنؾاتوةمظألشذؼةمواظزراسةمعنماهلوؽةمإىلماجلهازماظرئاديمظلمعاػدةم
اظدوظوة.مم
م
-3م ورلبماجلهازماظرئاديمأؼضاًمإىل مادلكؿب،مباظؿشاور مععمعكؿبماهلوؽة،معواصلةماظؾقثمسنمخواراتمظؿورودم
اظؿعاون مبني ماهلوؽة مواجلهاز ماظرئادي ممبا مؼفضي متدرجيواً مإىل متوزؼع موزوفي معؿفق مسلوه مظلمهام مواألغشطة مبني ماهلوؽةم
واجلهازماظرئاديمضمنماظشروطماظيتمغصتمسلوهامادلعاػدةماظدوظوةموععمعراساةماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوة.م
ورلبمإىلماألعنيمعواصلةماظلعيمإىل مإرال معؾادراتمظلؿنلوقمواظؿعاونمععماهلوؽة،ممباميفمذظ معنمخاللمسقدماجؿماساتم
عشرتطةمبنيمادلكؿؾني.مم
م
-4م وأخذتماهلوؽةمسلماًميفمدورتهاماظـاظـةمسشرةماظعادؼةم(ؼوظوو/متوزم)2111مباظقرارمرضمم 2111/8مورلؾتمأؼضاًم
إسدادماظدرادةمسنماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوة.م
م
-5م واتفقمعكؿبماظدورةماخلاعلةمظلفهازماظرئاديميفماجؿماسهماظـاغيم(عارس/آذارم،)2113ميفمحالمتواصرمادلواردم
ادلاظوة،مسلىمسقدماجؿماعمعشرتكمععمعكؿبماهلوؽةمضؾلماغعقادماظدورةماظرابعةمسشرةمظلهوؽةمعنمأجلمعناضشةمسملوةمغقلم
األغشطة معن ماهلوؽة مإىل ماجلهاز ماظرئادي .مومل مؼُعقد مأي ماجؿماع مرمسي معشرتك مظلمكؿؾني معنذ ماظدورة ماظرابعة مظلفهازم
اظرئادي،مشريمأنّماجؿماساًمشريمرمسيمظلمكؿؾنيمضدمسُقدمضؾلماظدورةماظرابعةمسشرةمظلهوؽةمممامدهّلمسلىماهلوؽةمدرادةم
ػذامادلوضوع.م
م

ثاـواً– االعملارات خالل اؾدورة اؾرابعة عشرة اؾعادقة ؾلهوكة اؾمابعة ؾلفاو

م
-6م
م
م

سقدتماهلوؽةمدورتهاماظرابعةمسشرةماظعادؼةميفمأبرؼل/غولانم.2113مويفمعامؼليمادلقؿؾسمذوماظصلةمعنماظؿقرؼر:م
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غظرتماهلوؽةميفماظوثوقةم"غقلمأغشطةمأومعهاممعنماهلوؽةمإىلماجلهازماظرئاديمظلمعاػدةماظدوظوةمظلمواردماظوراثوةم
اظنؾاتوة مظألشذؼة مواظزراسة :ماالغعكادات ماظقاغوغوة مواإلدارؼة موادلاظوة" .1موأذارت مأؼضا مإىل موثوقة مبشأن مػذام
م

م

م

م

ادلوضوعمضدعتمإىلماظدورةماظلابقةمظلهوؽة.2م

رحؾت ماهلوؽة مبؿقلول ماالغعكادات ماظقاغوغوة مظنقل ماألغشطة مأو مادلهام معن ماهلوؽة مإىل ماجلهاز ماظرئادي .مويفم
اظوضت مغفله ،مارتأت مأن معن ماظضروري متوصر مععلوعات مإضاصوة ،مخصوصاً مصوما مؼؿعلق مباالغعكادات مادلاظوةم
واإلدارؼة،مالختاذمضرارمبشأنمغقلمادلهاممأوماألغشطة.مورلؾتمأؼضامتوزؼعماظوثائقموتوصريمادلعلوعاتماظالزعةميفم
وضتمعؾكرمظؿولريمسملوةماختاذماظقرار.م
ذددت ماهلوؽة مسلى ماحلاجة مإىل ماظؿعاون ماظوثوق ميف ماجملاالت مذات ماالػؿمام مادلشرتك مبني ماهلوؽة موادلعاػدةم
اظدوظوة،معنمخاللمأعاغاتموعكاتبماظطرصنيموجتنبماالزدواجوةميفماظعمل.م
الحظتماهلوؽةمأغهمظوسمػناكمتواصقميفماآلراءمبنيمأسضائهامبشأنمغقلمادلهاممأوماألغشطةمادلؾونةميفماظفقرةم15م
عنماظوثوقةمCGRFA-14/13/23ميفماظوضتماظراػنموواصقتمسلىمإبقاءمادللأظةمضودمادلراجعة3.م

-7م وتردمسلىماجلهازماظرئاديمضمنمادلرصقمبهذهماظوثوقة،ماظوثوقةمادلعروضةمسلىماهلوؽةمبعنوانمغقلمأغشطةمأومعهامم
عن ماهلوؽة مإىل ماجلهاز ماظرئادي مظلمعاػدة ماظدوظوة مظلموارد ماظوراثوة مظألشذؼة مواظزراسة :ماظؿداسوات ماظقاغوغوة مواإلدارؼةم
وادلاظوة.م
م

ثاؾناً– عناصر اؾقرار

م
-8م ادؿناداً مإىل معا متقدّم ،مضد مؼرشب ماجلهاز ماظرئادي ميف مدرادة معلودة ماظعناصر ماظؿاظوة مإلدراجها ميف ماظقرار مسنم
اظشراطاتمواظؿعاون.م
م

إنّ اجلهاز اؾرئاسي،
م

إذ قذؽّرمبأنّماجلهازماظرئاديمضدمأطدميفمطلمدورةمعنمدوراتهمسلىمأػموةماظؿعاونماظورودمبنيماهلوؽةمواجلهازماظرئادي؛م
م

1مماظوثوقةم.CGRFA-14/13/23م
2مماظوثوقةم.CGRFA-13/11/7م
3مماظؿقرؼرم،CGRFA-14/13/Reportماظفقراتم.118-115م
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إذ قذؽّر م بأنّماجلهازماظرئاديمطانمضدمرلبميفمدورتهماظرابعةمإىلماألعنيمأنمؼعدّ،مباظؿعاونمععمأعنيماهلوؽة،مدرادةمسنم
اظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوةمظنقلمأغشطةمأومعهاممعؿصلةمبادلواردماظوراثوةماظنؾاتوةمظألشذؼةمواظزراسةمعنماهلوؽةم
إىلماجلهازماظرئاديمظلمعاػدةماظدوظوة؛م
م
إذ قدركمأنّماهلوؽةمطاغتمغظرتميفمدورتهاماظرابعةمسشرةميفماظدرادةمسنماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوة؛م
م

صعلوه،م
م

قشهّع معرة مجدؼدة ماظؿعاون ماظوثوق مبني ماهلوؽة مواجلهاز ماظرئادي ممبامضد مؼؤدي متدرجيواً مإىل متوزؼع موزوفيمعؿفق مسلوهم

ظلمهاممواألغشطةمبنيماهلوؽةمواجلهازماظرئاديمضمنماظشروطماظيتمغصتمسلوهامادلعاػدةموقمفقمسلىمإبقاءمػذهمادللأظةمضودم
اظدرس؛م
م
قطلب م إىلماألعنيمأنمؼعطي،مباظؿعاونمععمأعنيماهلوؽة،مادلعلوعاتماإلضاصوةماظالزعة،مخاصةميفمعامؼؿعلقمباظؿداسواتم
ادلاظوةمواإلدارؼة،مالختاذمضرارمحولمغقلمادلهاممأوماألغشطة؛م
م
قطلبمتوزؼعماظوثائقميفموضتمعؾكرمإلسطاءمادلعلوعاتماإلضاصوةماظالزعةمظؿلهولمسملوةمصنعماظقراراتموقطلبمإىلمادلكؿب،م
باظؿشاورمععمعكؿبماهلوؽة،معواصلةماظؾقثمسنمخواراتمممكنةمظؿورودماظؿعاونمبنيماهلوؽةمواجلهازماظرئاديممبامضدم
ؼفضيمتدرجيواًمإىلمتوزؼعموزوفيمعؿفقمسلوهمظلمهاممواألغشطةمبنيماهلوؽةمواجلهازماظرئاديمضمنماظشروطماظيتمغصتم
سلوهامادلعاػدةماظدوظوةموععمعراساةماظؿداسواتماظقاغوغوةمواإلدارؼةموادلاظوة.م
مم
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املرػق
م

ـقل أـشطة أو ؿهام ؿن اهلوكة إىل اجلهاز اؾرئاسي
ؾلمعافدة اؾدوؾوة بشأن املوارد اؾوراثوة اؾنلاتوة
ؾألغذقة واؾزراعة :اؾمداعوات
اؾقاـوـوة واإلدارقة واملاؾوة

