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 توصية بالموافقة

لحضور دورات مجلس  روطانبدعوة الشبتة الدولية للخيزران وال المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية
من الوثيقة  9و 8مراقب، علمًا بأنها تف: بجميع المعايير المنصوص عليها ف: الفقرتين المحافظين بصفة 

EB 87/31/R.57. 

 دعوة مراقبين لحضور دورات مجلس المحافظين

يمتن دعوة مراقبين لحضور دورات مجلس محافظ: الصندوق بما يتماشى مع أحتام اتفاقية إنشاء  -1
وبخاصة  ،تحتم تل من مجلس المحافظين والمجلس والتنفيذي :والقواعد والقوانين المتعددة التالصندوق، 

 .EB 87/31/R.57 تلك المنصوص عليها ف: الوثيقة

بتوجيه دعوات لحضور دورات مجلس المحافظين للتيانات الت: تتعامل مع قد قبل المجلس التنفيذي  وتان -2
والت: من شأن حضورها الجتماعات  ،الترويج للتنمية الزراعية ف: الدول األعضاء النامية ف: الصندوق

هذه تتسم أن وجوب قرر المجلس التنفيذي بو اعد على تحقيق أهداف الصندوق. مجلس المحافظين أن يس
التمويل المشترك التيانات بإمتانية المساعدة على تحقيق غايات الصندوق من خالل ما يل:: )أ( 

وق. وبهذا دمباشر لعمليات وأنشطة الصنالدعم التوفير  (أو )ب ؛للمشروعات أو البرامج مع الصندوق
لحضور دورات مجلس المحافظين  روطانفقد تلقى الصندوق طلبًا من الشبتة الدولية للخيزران وال ،الصدد

 رد ف: الملحق معلومات عن هذه المنظمة.تو  .بصفة مراقب

 التوصية
تما هو منصوص  ،معايير الت: وضعها المجلس التنفيذيالتف: ب روطانالشبتة الدولية للخيزران والحيث أن  -3

، وحيث أن مهمة هذه الشبتة تتمثل ف: تحسين EB 87/31/R.57من الوثيقة  9و 8ن عليه ف: الفقرتي
، روطانضمن سياق قاعدة الموارد المستدامة للخيزران وال روطانرفاهية منتج: ومستخدم: الخيزران وال

واألربعين المذتورة أعاله إلى الدورة الثانية  الشبتةقترح أن يفّوض المجلس التنفيذي رئيس الصندوق بدعوة ي  
 لمجلس المحافظين والدورات الت: تليها بصفة مراقب.
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 روطانالشبكة الدولية للخيزران وال

 مقدمة -أواًل 
ددة األطراف تروج للتنمية المستدامة بيئيًا باستخدام منظمة إنمائية متع روطانزران والالشبتة الوطنية للخي -1

 ،بدعم من حتومة جمهورية الصين الشعبية 1997عام  ، وقد أنشئت هذه الشبتة رسمياً روطانالخيزران وال
حتومة عضوة  43والصندوق، وهنالك حاليًا  ،واألمين العام للتعاون الدول: ف: مملتة هولندا ،وحتومة تندا

 منها من بلدان الجنوب. 40ف: هذه الشبتة، مع أتثر من 

 المهمة -ألف 
ضمن سياق قاعدة  روطانتتمثل مهمة هذه الشبتة ف: تحسين رفاهية منتج: ومستخدم: الخيزران وال -2

وث البحالتنمية و وتقوم الشبتة بذلك من خالل تعزيز وتنسيق ودعم  .روطانالموارد المستدامة للخيزران وال
 .االستراتيجية المتيفة

 األنشطة واألهداف -باء 
 على األهداف االستراتيجية التالية: روطانيستند عمل الشبتة الدولية للخيزران وال -3

  قتصادية على المستويات نمائية البيئية واالجتماعية واالف: السياسات اإل روطانللخيزران والالترويج
 الوطنية واإلقليمية والدولية؛

  احتياجات األعضاء على المنصة الدولية؛تمثيل 

 تنباتات وتسلع؛ روطانتشاطر المعارف وتوفير التدريب ذي الصلة بالخيزران وال 

 .توفير الحوافز من خالل تشجيع البحوث الجديدة واالبتتارات على أرض الواقع 

 عاممثل خطة  ،والعالميةعلى القضايا والبرامج اإلقليمية  روطانيزداد ترتيز الشبتة الدولية للخيزران وال -4
 لتنمية المستدامة، عالوة على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.ل 2030

 السبل التالية:بتحقيق أهدافها من خالل  روطانتسهم الشبتة الدولية للخيزران وال -5

 :السياساتية، وقد ساعدت على  حيث توفر هذه الشبتة المدخالت والمواجيز المساعدة السياساتية
سياسة هامة خاصة بالخيزران على المستوى الوطن: وشبه  20تيسير وضع مسودات أتثر من 

مثل معايير اإلنشاء والت: تبنتها  ،فقد عملت هذه الشبتة على تيسير إعداد المعايير ،الوطن:. تذلك
 األعضاء على نطاق واسع. الدول

 :دورًا نشطًا ف: الترويج لفائدة هذين المنتوجين  روطانلدولية للخيزران والتلعب الشبتة ا التمثيل العالمي
ل تما أنها تستضيف األحداث وتشارك ف: المناقشات والمؤتمرات مع الدو  ،على المنصة العالمية

د من هيئات األمم المتحدة والشرتاء. تذلك تجري الدول األعضاء ف: هذه عالوة على العدي ،األعضاء
التزم األعضاء ف: هذه  2014للمساهمة ف: المبادرات العالمية، فف: عام شات مشترتة الشبتة مناق

استخدام بماليين هتتار من األراض: المتدهورة  5الشبتة بالعمل على تنفيذ خطة إلعادة تشجير 
 الخيزران.

  :برامج التدريب وبناء القدرات السنوية الت: تجريها هذه الشبتة  يتم ف:تقاسم المعلومات وبناء القدرات
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وتقنيات وتتنولوجيات إنتاج السلعتين  روطانتشاطر المعارف والخبرات حول إدارة تل من الخيزران وال
والتشييد والطاقة المتجددة، عالوًة على حمالت رفع الوع: على مستوى المستهلك والمستوى السياسات:. 

ف:  ونمعظمهم ممن يعيش ،شخص من جميع أنحاء العالم 15 000أتثر من بتة دربت الش دوق
 المجتمعات الريفية ف: بلدان الجنوب.

  :يعرض برنامج عمل الشبتة ويوسع نطاق االبتتارات والبحوث البحوث واالبتكارات على أرض الواقع
وعات الت: تظهر تيف وقد قادت هذه الشبتة ووفرت المساعدة للمشر  .روطانالخاصة بالخيزران وال

عادة يع: و أن يسهما ف: استعادة المشهد الطب روطانيمتن للخيزران وال احتجاز التربون، واإلستان وا 
. وقد أدت وتمتين النساء، والزراعة الذتية مناخياً  ،اإلعمار المقاوم للتوارث، والتخفيف من الفقر

 فرصة عمل. 250 000 حدودبالمشروعات الت: يمولها الصندوق وحدها إلى توليد ما يقدر 

 العضوية والحوكمة -جيم 
دولة عضو. ويمتن للدول  43منظمة تعتمد على العضوية تتألف من  روطانالشبتة الدولية للخيزران وال -6

األعضاء ف: األمم المتحدة أو وتاالتها المتخصصة وللمنظمات اإلقليمية الت: تؤسسها دول سيادية أن 
وأمانة  ،ومجلس أمناء ،تغدو عضوة من خالل االنضمام إلى اتفاقية إنشاء الشبتة. ويدير هذه الشبتة مجلس

 عامة يترأسها المدير العام.

 الهيكلية
 منظمة حتومية دولية. روطاندولية للخيزران والالشبتة ال -7

 البلدان التي تعمل فيها الشبكة
 وجنوب شرق آسيا وأمريتا الالتينية. يةغربالو الشرقية الشبتة نشطة ف: أفريقيا  -8

 التمويل
ب قيمة هذه المساهمة مساهمة سنوية، وتحتس روطانتسدد الدول األعضاء ف: الشبتة الدولية للخيزران وال -9

. وتتقرر روطانمستوى التنمية ف: الدولة وقيمة تجارتها من الخيزران وال منهاعوامل  أساس عدةعلى 
المساهمات السنوية للدول األعضاء من قبل األمانة العامة ويصادق عليها المجلس مرة تل عامين. إضافة 

لدعم  ،وه: الصين ،تتلقى هذه الشبتة أيضا مساهمات أساسية سنوية من حتومة البلد المضيف ،إلى ذلك
الجهات المانحة لمشروعات إفرادية وتتضمن هذه بعض من أيضًا أنشطتها. وأخيرًا فه: تتلقى التمويل 

 الجهات المانحة حاليًا الصندوق ووزارة الشؤون الخارجية ف: مملتة هولندا والبنك الدول:.

 العالقات مع الصندوق وغيره من المنظمات الدولية
ن استثمارات منحة قدمها الصندوق لتنمية الخيزران أدارتها الشبتة الدولية للخيزران ، نجم ع1997منذ عام  -11

مشروعًا ورابطًة محلية لتوليد الدخل من الخيزران. وف: الوقت الحال:  50 حدودإنشاء ما يقدر ب روطانوال
جنوب ونقل "التعاون بين بلدان البشأن يدعم الصندوق مع االتحاد األوروب: مشروعًا تقوده الشبتة 

لسبل العيش المناصرة للفقراء المستندة إلى الخيزران المتاح االستراتيجيات" يهدف إلى توسيع نطاق التمويل 
دارة البيئ ة ف: أفريقيا. تذلك من المخطط له عقد اتفاقيات ألغراض وتوليد الدخل، وخلق فرص العمل وا 

 التعاون ف: أمريتا الالتينية والهند.مشروع للتعاون بين بلدان الجنوب األفريقية وألنشطة 
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بصفة المراقب الدائم ف: معاهدة األمم المتحدة لمتافحة التصحر،  روطانتحظى الشبتة الدولية للخيزران وال -11
واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ومعاهدة األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوج:. وف: 

مراقبًا ف: الجمعية العامة لألمم  روطانغدت الشبتة الدولية للخيزران وال 2017ديسمبر/تانون األول 
فه: تنخرط ف: مبادرات عالمية أخرى لألمم المتحدة، وه: شريك لمنظمة األغذية  ،تذلك .المتحدة

نمية والزراعة، ولبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ولبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ:، ولمنظمة األمم المتحدة للت
ستو. تذلك فه: تعمل بصورة وثيقة مع متتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان يالصناعية، ومنظمة اليون

 الجنوب، وه: عضو ف: المجلس االقتصادي واالجتماع: لألمم المتحدة.

لبحوث والتطوير ف: لعضو مؤسس ف: رابطة المراتز الدولية  روطانوتعتبر الشبتة الدولية للخيزران وال -12
مراتز الدولية للبحوث الزراعية الاتحاد  المراتز العضوة ف:ال الزراعة، وه: تعمل بصورة وثيقة مع مج

)المعروفة سابقًا باسم مراتز الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية(، وبخاصًة مرتز البحوث الدولية 
لمجمع نافذ  اً هذه الشبتة شريتتعتبر  ،والمرتز الدول: للزراعة المختلطة بالغابات. وف: الصين ،للغابات

 للتفتير بقضايا البيئة، وهو المجلس الصين: للتنمية الوطنية للبيئة والتنمية.

وقد عملت هذه الشبتة مع عدد تبير من المنظمات الت: تعتبر إما جهات مانحة أو شرتاء ف: برنامج  -13
والبنك والدول: ومؤسسة  ،حاد واألوروب:واالت ،وه: تتضمن وزارات من حتومات مختلفة عبر العالم .عملها
Citi. 

 المقر
الصين، ولها متاتب إقليمية ف: إتوادور، ن ف: يبيج ةف: مدين روطانيقع مقر الشبتة الدولية للخيزران وال -14

ثيوبيا، وغانا، والهند.  وا 

 عناوين المقر:

 100102-86 يالبريدالعنوان 
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