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 *1181421*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة السابعة والعشرون

  ٢٠١١مايو / أيار١٣- ١١فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

  الصندوقان االستئمانيان بشأن األمن الغذائي 
 والطاقة املتجّددة

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 

الصندوقان االستئمانيان بشأن األمن الغذائي 
     والطاقة املتجّددة

    الصندوق االستئماين لألمن الغذائي    
       تقرير من املدير العام    

 ُيقدم ،٥- م/٣٨- م ت ص ومقرر اجمللس ١٥- م/١٣- م عملقرر املؤمتر العام امتثاال    
صندوق االستئماين اخلاص لألمن الغذائي، وُتحدِّث بالتايل  الهذا التقرير معلومات عن

    ).IDB.38/10الوثيقة ( إىل دورة اجمللس الثامنة والثالثني  مقّدم يف تقريرالواردةاملعلومات 
  احملتويات

 الصفحة الفقرات  
  ٢  ٤-١....................................................................اخللفية واملوارد املالية -أوال
 ٣ ٨-٥........................................................"تنفيذ أُطر العمل الثالثة"مشروع -ثانيا
مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية "التقدم الذي أحرزه برنامج -ثالثا

 ٥ ٢٥-٩...............................................................، حسب البلدان"األفريقية
 ١١ ٣٠-٢٦.........................................................................املسائل الشاملة-رابعا
 ١٣ ٣٢-٣١...............................................................................اخلالصة-خامسا
  ١٤  ٣٣........................................................ اختاذهاإلجراء املطلوب من اللجنة -سادسا
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    املوارد املاليةاخللفية و  -أوال  
ديسمرب /قررت اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف كانون األول  - ١

 أن ُيخصَّص من أرصدة االعتمادات غري املنفقة املستحقة للدول األعضاء يف عام ٢٠٠٩
 ماليني يورو ٣ مبلغٌ ال يتجاوز ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ واملتبقية يف ٢٠١٠

، اليت ٢٠١١- ٢٠١٠اخلاصة لتمويل أنشطة التعاون التقين خالل فترة السنتني للحسابات 
زيادة األمن الغذائي من خالل ترويج األعمال التجارية الزراعية والصناعات ‘ ١‘: تستهدف

). ١٥- م/١٣- املقرر م ع(استخدام الطاقة املتجددة يف األنشطة اإلنتاجية ‘ ٢‘الزراعية، و
ويل من األرصدة غري املنفقة من أجل إنشاء صندوقني استئمانيني وبناء على ذلك، ُخصِّص مت

وقد قُدم تقرير مرحلي أول عن الصندوق االستئماين لألمن الغذائي إىل الدورة . مكرسني
، وتبع ذلك تقدمي معلومات أكثر تفصيال يف )IDB.38/10الوثيقة (الثامنة والثالثني للمجلس 

ويهدف هذا . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩ليونيدو يف لقاء إحاطة للبعثات الرمسية إىل ا
 ١٢التقرير إىل حتديث هذه املعلومات وأيضا إىل تقدمي بيان مفّصل باألنشطة املضطلع هبا يف 

  .بلدا اسُتهدفت يف مرحلة أوىل
 يـورو مـن أجـل       ٥٠٠ ٧٥٨ أُتيح مبلغ    ١٥-م/١٣-وبناء على مقرر املؤمتر العام م ع        -٢

وإضــافة إىل هــذا، أعلنــت حكومــة فنلنــدا عــن مــسامهة . ين لألمــن الغــذائيالــصندوق االســتئما
ووافقـت الـسلطات الفنلنديـة      .  يورو مـن أجـل األعمـال التجاريـة الزراعيـة           ٤٠٠ ٠٠٠قدرها  

دعـم  "مـن أجـل دعـم مـشروع          )١(على دمج مسامهتها مع الصندوق االستئماين لألمن الغذائي       
". تنفيـذ أُطـر العمـل الثالثـة       : يـة والـصناعات الزراعيـة     مبادرات تنميـة األعمـال التجاريـة الزراع       

وكمــا يتــبني مــن عنــوان املــشروع، قــررت اليونيــدو اســتثمار ثالثــة مــوارد يف التنفيــذ العملــي    
لثالث واليات سياسية رئيسية تدعو إىل دعـم اليونيـدو لتنميـة األعمـال التجاريـة الزراعيـة مـن           

  :أجل األمن الغذائي واحلد من الفقر، وهي
اســتراتيجية تنفيــذ خطــة عمــل االحتــاد األفريقــي مــن أجــل تــسريع التنميــة            )أ(   

الصناعية يف أفريقيا، حسبما اعُتمدت يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر وزراء الـصناعة األفـريقيني               
  )٢(؛٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األول

───────────────── 
 ُخصصت صراحة ٢٠١٠ديسمرب /جتدر مالحظة أن مسامهة الحقة من احلكومة الفنلندية يف كانون األول  )1(  

وقد أدى هذا القرار إىل ختفيض التكاليف اإلدارية وزيادة املرونة يف تنفيذ . لصندوق االستئماين لألمن الغذائيل
  .جارية الزراعيةاألعمال التاستراتيجية طويلة األجل لألمن الغذائي من خالل تنمية 

  )2(  AU/MIN/CAMI/3(XVIII).  
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  )٣(؛٢٠٠٩ –خطة العمل الوزارية ألقل البلدان منوا   )ب(   
وجا بشأن تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية يف إعالن أب  )ج(  

أفريقيا، حسبما اعتمده املؤمتر الرفيع املستوى بشأن تنمية األعمال الزراعية والصناعات 
  .٢٠١٠مارس /  آذار١٠الزراعية يف 

عية من وُتربز أُطر العمل الثالثة كلها ما لألعمال التجارية الزراعية والصناعات الزرا  - ٣
وهي ُتحدد . دور حاسم يف عملية التنمية االقتصادية، ال سيما بالنسبة ألشد بلدان العامل فقرا

اجملاالت ذات األولوية حيث توجد حاجة إىل الدعم من أجل تعزيز احلّد من الفقر على حنو 
والرحبية مستدام من خالل تنمية رأس املال البشري وسالسل القيمة الزراعية العالية اإلنتاجية 

  . وزيادة مشاركة األعمال التجارية الزراعية يف األسواق احمللية والدولية
دعم مبادرات تنمية األعمال "، جرى اعتماد وثيقة مشروع ٢٠١٠يوليه /ويف متوز  - ٤

  مجالية قدرها إ، بتكلفة "تنفيذ أُطر العمل الثالثة: التجارية الزراعية والصناعات الزراعية
؛ ٢٠١٠أغسطس /وقد بدأ التنفيذ يف آب). يف تكاليف دعم الربنامجصا( يورو ٦٥٣ ٩٨٢

  : كان املركز املايل للمشروع كما يلي٢٠١١فرباير /ويف شباط
    

  جدول
  )باليورو(املركز املايل للمشروع 

 األموال املتاحة النفقات املخصصات مصدر التمويل

الصندوق االستئماين لألمن 
 الغذائي

٨٦٠ ١٨٠ ١٤٠ ١١٩ ٠٠٠ ٣٠٠ 

 ٦٤٥ ٢٣٦ ٣٣٧ ١١٧ ٩٨٢ ٣٥٣ مسامهة من حكومة فنلندا

     ٥٠٥ ٤١٧ ٤٧٧ ٢٣٦ ٩٨٢ ٦٥٣  اجملموع
    "تنفيذ أُطر العمل الثالثة"مشروع   -ثانيا  

يتمثل اهلدف العام يف اإلسهام يف احلّد من الفقر واألمن الغذائي على حنو مستدام من   - ٥
. صناعات الزراعية يف أفريقيا وأقل البلدان منواخالل تشجيع األعمال التجارية الزراعية وال

  :وهتدف التدخالت إىل ما يلي

───────────────── 
  .٥-ق/١٣-ع مالقرار   )3(  
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تقييم القيود الرئيسية اليت تعترض الصناعات الزراعية وُتحد من قدرهتا على   )أ(  
إضافة قيمة إىل اإلنتاج الزراعي من خالل املعاجلة الزراعية واملناولة التالية للحصاد وإدارة 

  يع التجارة؛سلسلة اإلمداد وتشج
استحداث تدخالت عملية لتشجيع تنمية الصناعات الزراعية بالتعاون   )ب(  

  ثبات صحة هذه التدخالت؛ إالوثيق مع أصحاب املصلحة واملوارد اخلارجية، و
مساعدة الدول األعضاء على تعبئة املوارد من املؤسسات املالية الدولية   )ج(  

  .سسات البحوث واملنظمات غري احلكوميةوجمموعة متنوعة من الشركاء اخلاصني ومؤ
والصندوق الدويل ) الفاو(وتعمل اليونيدو ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة   - ٦

 ١٢معا بشكل وثيق يف هذه املبادرة اليت تستهدف يف مرحلة أوىل ) اإليفاد(للتنمية الزراعية 
 دة ومجهورية الكونغو الدميقراطيةزانيا املتح أفغانستان وجزر القمر ومجهورية تن: بلدا، هي

وتنتمي عشرة من . ورواندا والسودان وسرياليون وغانا وليربيا ومدغشقر ونيجرييا وهاييت
وبالنظر إىل . البلدان االثين عشر املستهدفة لفئة أقل البلدان منوا، وتقع عشرة منها يف أفريقيا

مبادرة تنمية "رة وُيروَّج هلا بصفتها شدة التركيز على املنطقة األفريقية، ُتعَرف هذه املباد
  ".األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية

بيد أن املبادرة املذكورة هي . ويوفّر حتليل سلسلة القيمة اإلطار التحليلي والتشغيلي  - ٧
 جمال أيضا برنامج عملي املنحى يبين على الكفاءات األساسية لليونيدو والفاو واإليفاد يف

تنمية األعمال التجارية الزراعية من أجل صياغة استجابة شاملة للمجموعة املتنوعة من 
واالستثمار ) العام واخلاص(القيود املشاهدة، واألهم من ذلك، من أجل تعبئة التمويل 

  .والتكنولوجيا واخلربة واملعرفة العلمية يف سبيل تنمية األعمال التجارية الزراعية
التركيز على خدمات املساعدة التقنية املقدمة من اليونيدو كهدف يف ينصب  وال  - ٨

حد ذاته، وإمنا كوسيلة لتيسري تدفق املزيد من موارد العديد من أصحاب املصلحة بغية متديد 
سالسل القيمة الزراعية وزيادة مرونة األمن الغذائي من خالل تعزيز الوصول إىل الغذاء 

مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية "وينطوي برنامج . الريفيةوتوليد الثروة يف اجملتمعات 
  :على مسات أو متطلبات مبتكرة" والصناعات الزراعية األفريقية

يتعّين أن ُتربز استراتيجية االتصال الربنامج للعيان من أجل اجتذاب املزيد   )أ(  
  من تدفقات املوارد حنو سالسل القيمة املختارة؛ 
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 أن تكون آلية الرصد والتقييم قادرة على استبانه اآلثار املتعددة ويتعّين  )ب(  
  ملبادرة اليونيدو، بطريقة فّعالة التكلفة ولكن معقولة، وأن حتدد نتائجها وتأثريها النهائي؛

ولعل الدول األعضاء تدرك أن عائد استثمارها يف الصندوق االستئماين   )ج(  
فسوف . ة من اجليل الثاين املقدمة نتيجة هلذا الربنامجلألمن الغذائي يتجاوز املساعدة التقني

يكون هناك تأثري أشد أمهية على توليد الثروة الريفية يف البلدان املنخفضة الدخل نتيجة لزيادة 
ل تدفقات املوارد اليت ييسرها الربنامج واملوجهة على التوازي، ولكن ليس بالضرورة من خال

  .اليونيدو، حنو األهداف ذاهتا
    

مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية "التقدم الذي أحرزه برنامج   -ثالثا  
    ، حسب البلدان"والصناعات الزراعية األفريقية

    أفغانستان    
ديسمرب /ُعرض الربنامج على وزارة الصناعة ووزارة الزراعة خالل بعثة كانون األول  - ٩

ة احلاجة إىل استعراض التقارير وأكدت وزارة اخلارجي. ، وقد رحبت به احلكومة٢٠١٠
. املتاحة والدراسات اليت أُجريت مؤخرا ووافقت على التعاون بشكل كامل يف هذه العملية

وأُحيط ممثل الفاو يف أفغانستان أيضا علما مبعلومات عن الربنامج، واتفق الطرفان على 
األنشطة يف أفغانستان ومت حتديد خبري استشاري وطين لتنسيق . التعاون بشأن أنشطة املتابعة

  . وحتديد السلع ذات األولوية بالنسبة لتنمية سلسلة القيمة
  

    جزر القمر    
أدت عمليات التقييم اليت أجرهتا اليونيدو وشريكاها، ومها اإليفاد وبرنامج األمم   - ١٠

 دوالر أمريكي ٤٧٠ ٠٠٠، إىل حشد ٢٠١٠أكتوبر /املتحدة اإلمنائي، يف تشرين األول
لكي تنفذ مشروعا لتعزيز الظروف االجتماعية واالقتصادية للشابات من خالل دعم لليونيدو 

. ٢٠١١مارس /وكان من املقرر القيام ببعثة استهاللية يف آذار. األعمال التجارية الزراعية
وسوف ييّسر املشروع معاجلة املنتجات البستانية من جانب منظمات املنتجني املكوَّنة أساسا 

  . مة روابط مع التجار احملليني الذين خيدمون السوق احملليةمن النساء وإقا
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    مجهورية الكونغو الدميقراطية    
وكانت سالسل القيمة الثالث . ٢٠١٠سبتمرب /اضطُلع ببعثة صياغة يف أيلول  - ١١

الكسافا وزيت النخيل يف واليات كينشاسا الغربية، بغية حتسني إمداد : املختارة للربنامج هي
  . الغذاء، والصناعة التحويلية للخشب يف املنطقة نفسهاالعاصمة ب

وُتبني وثيقة الربنامج القطري لليونيدو التدخالت املتعلقة بقطاعات حمددة يف إطار   - ١٢
، يف حني "مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية" برنامج

اإلدارة الصناعية الرشيدة وعمالة الشباب ( قطاعات اعُتمدت املساعدة األوسع الشاملة لعّدة
ويف غضون ذلك، سوف تدعم مسامهة . ٢٠١١يناير /يف كانون الثاين) والبنية التحتية اجليدة

 الربنامج عن ٢٠١٠ مليون دوالر من حكومة اليابان وردت يف أواخر عام ١,٣قدرها 
  . ي لتصنيع األغذية طريق إنشاء مرفق جتريب

قاس تأثري الربنامج مبدى التحّسن الذي سيطرأ على اإلمدادات الغذائية يف وسوف ُي  - ١٣
 ماليني شخص، وكذلك مبدى تنظيم سلسلة اإلمداد ١٠كينشاسا ولسكاهنا البالغ عددهم 

ومن املقرر القيام . بالكسافا وزيت النخيل ومتديدها يف الواليات الثالث احمليطة بالعاصمة
  . ٢٠١١فاد يف منتصف عام ببعثة صياغة مشتركة مع اإلي

    
    غانا    

، أظهرت وزارة ٢٠١٠أغسطس /خالل أول بعثة يف إطار املشروع املذكور يف آب  - ١٤
وبعد ذلك ببضعة أسابيع، استهلت . التجارة والصناعة أولوية واضحة بشأن قطاع القطن

مة احلكومة استراتيجية وطنية إلنعاش قطاع القطن وشرعت يف عملية إعادة تنظيم حاز
، دعت وزارة التجارة والصناعة أيضا البنك الدويل ٢٠١١يناير /ويف كانون الثاين. لصناعته

وُدعيت اليونيدو إىل النظر . ومؤسسة التمويل الدولية واليونيدو إىل دعم هذه اجلهود الوطنية
. يف جوانب السالمة األحيائية واإلدارة الرشيدة لألخذ ببديل بيولوجي ملبيدات اآلفات

ضت املنظمة أيضا املساعدة بشأن امليكنة الزراعية وحتسني مرافق تصنيف القطن وفرزه وعر
  .يف البلد

، استهلت احلكومة محلة لزيادة الرقعة املزروعة قطنا ٢٠١١فرباير /ويف أواخر شباط  - ١٥
بيد أنه ما زالت هناك .  هكتار٥٠ ٠٠٠ هكتار إىل ٥ ٠٠٠من مساحتها احلالية وهي 

ن حيث التنظيم الشامل لسلسلة القيمة، هبدف حتقيق املزيد من العدالة يف حتديات شاقة، م
والذي سيتحدد مصريه هنا هو دخل عدد ُيقدر . توزيع القيمة احملققة على امتداد السلسلة
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 من صغار املالك من الفالحني الذين يتوقف رزقهم على ما تدره قطعة ١٠٠ ٠٠٠بنحو 
ويتعني توسيع هامش الربح من طرفيه، عن طريق .  هكتار يف املتوسط٠,٧أرض مساحتها 

  .زيادة اإلنتاجية وأيضا خفض تكاليف املُدخالت
    

    هاييت    
، ٢٠١٠أكتوبر /ُعقد لقاء إعالمي أول لوزارة الصناعة والشركاء يف تشرين األول  - ١٦

ة وأُقيمت اتصاالت أولية متنّوعة مع الفاو وأصحاب املصلحة احملتملني واجلهات اإلمنائي
بيد أن العملية تأخرت قليال منذ ذلك احلني بسبب وباء . الفاعلة املهتمة باالستثمار يف هاييت

 ٢وُتستأنف املناقشات حاليا مع االحتاد األورويب بشأن املرحلة . الكولريا واالنتخابات املقبلة
 أو ٢٠١١ام من املُقرر أن يبدأ تنفيذه يف ع(من مشروع معايرة يتعلق ببناء القدرات التجارية 

وتشمل سالسل القيمة . ٢٠١١أبريل /وُيعتزم القيام ببعثة ثانية يف نيسان). ٢٠١٢أوائل عام 
  . احملتملة املاجنو والقهوة والكاكاو والزيوت األساسية

    
    ليربيا    

وهناك مشروعان يف . جرت بعثة لتحديد سالسل القيمة وُوقِّع اتفاق مع احلكومة  - ١٧
  :طور اإلعداد

  
 الالحقةضافة قيمة لسلسلة قيمة الفواكه واخلضروات واحلد من اخلسائر إ  )أ(  
  :للحصاد
يهدف املشروع إىل زيادة العمر التخزيين للفواكه واخلضروات عن طريق تزويد   

األسواق الرئيسية يف ليربيا مبرافق للخزن البارد تتوىل إدارهتا رابطة التسويق الليبريية 
 خمزنا باردا ٥٠سوف جيري تركيب ما يصل إىل و. ساس استرداد التكلفةأعلى 

   ماليني دوالر؛٤وتبلغ امليزانية اإلرشادية . متكامال، مدعومة بالتدريب الالزم
  :إنتاج األرز ومعاجلته وتسويقه جتاريا  )ب(  
سوف يبّين املشروع التجرييب كيفية زراعة وتسويق األرز اجليد النوعية على أساس   

  . ماليني دوالر٤ اإلرشادية وتبلغ امليزانية. جتاري
    



IDB.39/10 
PBC.27/10 

 

8 V.11-81421 

 

    مدغشقر    
 وُوقِّع اتفاق مع ٢٠١٠أكتوبر /جرت بعثة حتديد سالسل القيمة يف تشرين األول  - ١٨

وسوف يركز املشروع على تعزيز سلسلة قيمة التنوع األحيائي يف مدغشقر . احلكومة
 إجياد سوق ويستهدف دعم احملافظة على التنوع األحيائي وإدارته على حنو مستدام، مع

مناسبة تنطوي على إمكانات جيدة سواء بالنسبة إلجياد فرص العمل اجلديدة أو توليد 
  وتبلغ امليزانية اإلرشادية . احلرير احليوي والعسل احليوي: ومت حتديد سلسليت قيمة. الدخل

  . ماليني دوالر٥
    

    نيجرييا    
لقيمة املختارة بالتعاون مع كان من املقرر أن جتري بعثة الصياغة لتحديد سالسل ا  - ١٩

بيد أن بعض األنشطة ذات الصلة بدأت . ٢٠١١مارس /احلكومة وأصحاب املصلحة يف آذار
  :تأخذ جمراها بالفعل على أرض الواقع

التعاون بني اإليفاد والفاو واليونيدو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن   )أ(  
والصناعة والتسويق ) الفاو(مشروع التقييم والتنفيذ الزراعيني، مبا يف ذلك اإلنتاج األويل 

ومن املقرر أن يبدأ املشروع يف . يارييف سبع مناطق يف نيج) اإليفاد(والبنية التحتية ) اليونيدو(
  ؛٢٠١٢فرباير /باطش

مشروع التقييم التابع لليونيدو لتحديد سالسل القيمة ذات األولوية يف   )ب(  
احلبوب ) الشمال(مت حتديد الكسافا ويف كادونا ) اجلنوب(ففي أويو وأوغون . ثالث مناطق

  لفاو؛إىل ا) اإلنتاج(وقد أُسندت مهّمة تطوير املرحلة األوىل . ويف املنطقة الرابعة، بينو، األرز
مبادرة من املصرف املركزي لنيجرييا وحتالف أغرا، جنبا إىل جنب مع   )ج(  

ومن املقرر أن ُتسهم . مصرف الصناعة، للعمل بشأن مشروع يتناول عّدة سالسل قيمة
ويف الوقت الراهن، توجد مسوَّدة اقتراح . اليونيدو بشأن سلسليت القيمة للكسافا واملاشية

  .كزياملشروع لدى املصرف املر
    

    رواندا    
شهدت رواندا أول بعثة كاملة التزامن ضمت اإليفاد واليونيدو يف كانون   - ٢٠
 ُتشجع اإليفاد تنفيذ مشروع يستهدف دعم ٢٠٠٤يوليه /ومنذ متوز. ٢٠١١يناير /الثاين

. املنشآت الصغرى والصغرية القائمة خارج املزارع يف املناطق الريفية كوسيلة للحد من الفقر
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 رأت ٢٠١١ن املقرر يف البداية أن يستمر املشروع سبع سنوات، بيد أن بعثة عام وكان م
أن هناك ما يربر متديده لكي ُيمكن على حنو فّعال استعمال القدرات املبنية يف إطار املرحلة 

 لتعزيز املنشآت الريفية الصغرى والصغرية يف تنفيذ سياسة اإليفادالثانية من مشروع 
 وضمان الدعم ٢٠١٠يوليه /آت الصغرية واملتوسطة الصادرتني يف متوزواستراتيجية املنش

وُتركز مسامهة اليونيدو على اجلوانب اخلاصة خلدمات تنمية . الكايف ألصغر هذه املنشآت
ومن املقدر أن مشروع التمديد . األعمال املقدمة للمنشآت الصغرية واملتوسطة الريفية

يوليه / إىل متوز٢٠١١يوليه /ويغطي الفترة من متوز ماليني دوالر ٩سيتطلب موارد قدرها 
٢٠١٣.  

 "األمم املتحدة الواحدة"ويف الوقت نفسه، قدمت الفاو واإليفاد واليونيدو لصندوق   - ٢١
اقتراحا مشتركا بشأن تنمية سلسلة القيمة للماشية والبناء على القدرات اليت أقامتها اإليفاد 

او يف قطاعات املاشية واأللبان واليونيدو يف قطاعات اجللود يف املشاريع املتعلقة باملاشية والف
 ماليني دوالر على مدى ٣وينطوي املشروع على تكلفة إمجالية قدرها . وجتهيز اللحوم
وهو يهدف . ، مع قيام اليونيدو بدور الوكالة الرائدة٢٠١٢ إىل عام ٢٠١١الفترة من عام 

؛ وزيادة الدخل املاشيةزيادة توافر منتجات إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية من خالل 
وكذلك حفز وتشجيع روابط الصناعات الزراعية واألعمال التجارية الزراعية يف سلسلة 

؛ وُيبني الفوائد امللموسة خلدمات األعمال التجارية املهنية بالنسبة لتنمية للماشيةالقيمة 
 ةمتعددات متقدمة مع شركة خاصة وجتري أيضا مناقش. املنشآت الصغرية واملتوسطة الريفية
  .يف قطاع جتهيز األلبان وتعبئتهااجلنسيات لديها موارد تكنولوجية 

    
    سرياليون    

 وزيـــري التجـــارة والـــصناعة، ٢٠١٠التقـــت بعثـــة لتحديـــد النطـــاق يف أواخـــر عـــام   -٢٢
فـق علـى البنـاء      واُت. وقد أبدى كالمها التزاما قويا باملبـادرة      . والزراعة والغابات واألمن الغذائي   

على خطط إلعادة هيكلة نظام التمويل اإلمنائي من أجـل إتاحـة دعـم مـايل لألعمـال التجاريـة                    
. الكاكـاو وزيـت النخيـل واملاشـية       /وكانـت سالسـل القيمـة الـيت بـرزت هـي القهـوة             . الزراعية

وإضــافة إىل هــذا، اُتفــق علــى مــشروع إلعــادة تأهيــل مراكــز التــدريب واإلنتــاج يف كوينــدو     
وسـوف يـسعى هـذا املـشروع إىل         . جيهون، بتمويل قـدره مليونـا دوالر مقـدم مـن اليابـان            وبو

حتقيــق املرونــة يف مواجهــة الــصدمات االقتــصادية عــن طريــق متديــد مراكــز النمــو القائمــة، ممــا   
. سُيوفر اخلدمات الالزمة لتنميـة األعمـال احلـرة للـشباب والرجـال والنـساء يف املنـاطق الريفيـة                   

ومـن املقـرر أن تبـدأ       . العمليات التجارية على إضافة قيمة إىل املنتجات الزراعيـة        وسوف ُتركّز   
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وما زال استكشاف الشراكات مـستمرا مـع مـصرف         . ٢٠١١مارس  /أنشطة املشروع يف آذار   
وكــذلك مــع الــشريكني يف املبــادرة     )٤(التنميــة األفريقــي والوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل     

، ببعثـة   ٢٠١١أبريـل   /نيـسان -مـارس /ومن املقرر القيام، يف آذار    . يفاداملذكورة ومها الفاو واإل   
  .صياغة ثانية أكثر تفصيال تضم خرباء من اليونيدو واملنظمات الشريكة

    
    )الشمال(السودان     

السودان، مت اختيار ) مشال(يف إطار برنامج اليونيدو القطري اجلديد الذي خيص   - ٢٣
ويتمثل اهلدف يف زيادة إسهام هذه القطاعات يف . هتاسالسل قيمة تطوير اجللود ومنتجا

االقتصاد العام للسودان عن طريق تعزيز قدرة الصانعني على املنافسة ومساعدهتم يف النفاذ 
وقد تلقى املشروع األول للربنامج الدعم من حكومة السودان ووزارة . إىل األسواق الدولية

  . بشأن الربنامجواإليفادون مع الفاو واخلطوة التالية هي التماس التعا. الصناعة
    

    )اجلنوب(السودان     
األمن "متخضت عمليات التقييم اليت اضطلعت هبا اليونيدو والفاو عن وثيقة مشروع   - ٢٤

وقد ". الغذائي املستدام من خالل تنمية أسباب العيش املستندة إىل اجملتمع احمللي ومجع املياه
إمجاال من الوكالة الكندية للتنمية الدولية لتنفيذ مكّوين  مليون دوالر كندي ١٥طُلب مبلغ 

).  ماليني دوالر كندي٣(واليونيدو )  مليون دوالر كندي١٢(املشروع اخلاصني بالفاو 
ويتمثل اهلدف األساسي يف تقوية قدرة اجملتمعات الريفية على توليد الدخل من خالل 

ة، مما قد ُيسهم يف توفري املرونة وحتسني تشجيع املهارات الالزمة لتنمية املؤسسات الريفي
  . األمن الغذائي

    
    زانيا املتحدة مجهورية تن    

 على استعراض السياسات القائمة ٢٠١٠نوفمرب / بعثة أوىل يف تشرين الثاينركّزت  - ٢٥
ومبادرات تنمية الصناعات الزراعية، وكذلك على االتصال بأصحاب املصلحة والشركاء 

 حلقة عمل ألصحاب املصلحة مت فيها حتديد سلسليت قيمة، مها اللحم وُعقدت. احملتملني
وقد . األمحر وجوز الكاشيو، باعتبارمها تتسمان باألولوية فيما يتعلق باملبادرة املذكورة

مارس /وقد تقرر القيام ببعثة الصياغة الثانية يف آذار. اعتمدت احلكومة هذا االختيار رمسيا
───────────────── 

  .التقينالوكالة األملانية للتعاون كانت ُتعرف سابقا باسم   )4(  
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ت عن األولويات وفُرص التنمية املتاحة لوضع استراتيجية  من أجل إضافة معلوما٢٠١١
لتنفيذ املبادرة، كما ُيعتزم تقدمي مشروع استراتيجية إىل أصحاب املصلحة وجمموعة من 

ومشلت البعثة موظفني من اليونيدو من املعنيني مببادرة مصافق التعاقد من . اجلهات املاحنة
وقد ُخصص مبلغ يف حدود . ثمار والتكنولوجياالباطن والشراكات الصناعية يف فرع االست

 مليون دوالر من صندوق األمم املتحدة الواحدة، ورمبا ترد أموال إضافية من اإليفاد ٢,٤
  .ت ماحنة ثنائية بدأ احلوار معهاومصرف التنمية األفريقي، وكذلك من جها

    
      املسائل الشاملة  -رابعا  

    التمويل واالستثمار    
اض حالة متويل األعمال التجارية الزراعية إمكانية واضحة لزيادة ُيظهر استعر  - ٢٦

تدفقات التمويل واالستثمار إىل هذا القطاع، مع حشد املوارد على نطاق واسع والتركيز 
ويشمل ذلك تنمية قدرات املنشآت الصغرية واملتوسطة . على نقاط حمددة من سالسل القيمة

ريب على تنظيم املشاريع واإلملام بأساسيات التمويل على الوصول إىل التمويل من خالل التد
وتشمل اخلطوة التالية التوسُّط يف العالقات بني املشترين . وختطيط األعمال التجارية

واملوّردين واستحداث آليات لتيسري تدفق االئتمان وغريه من املدخالت، على سبيل املثال 
وبدائل للضمانات ) املستودعات واملخازن(ة من خالل جتميع املنشآت التجارية والبنية التحتي

ويتمثل إجراء آخر يف تيسري العالقات مع مقدمي التمويل واملستثمرين من أجل . االحتياطية
وتنطوي التدابري األوسع نطاقا على العمل مع املؤسسات . بناء قدرات على تقييم القطاعات

لتصدي للمسائل اليت تتطلب استثمارا املالية الدولية والشركات املتعددة اجلنسيات من أجل ا
ومن األمثلة العملية على ذلك . ومساعدة تقنية يف شكل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

صندوق رأس املال والضمانات من أجل األعمال التجارية الزراعية يف أفريقيا الذي يتناول 
 الزراعية والصناعات الزراعية على نطاق واسع الطرائق املالية ملبادرة تنمية األعمال التجارية

 وهو صندوق من - وكانت اليونيدو قد أخذت بزمام املبادرة يف التصميم األويل . األفريقية
الصناديق يوفّر لشركات األعمال التجارية الزراعية وصناديق االستثمار جمموعة متنّوعة من 

 هذا التصميم ية األفريقياألدوات املالية ومرفقا للمساعدة التقنية، وقد اعتمد مصرف التنم
  .منذ ذلك احلني
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    آلية الرصد والتقييم    
تتطلب مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية هنجا   - ٢٧

ومنها الفاو واإليفاد (خاصا للرصد والتقييم نظرا لنطاقها وتنّوع اجلهات الفاعلة املعنية 
  : ويتعني التمييز بني مرحلتني).ومصرف التنمية األفريقي

 املختارة من أجل إثبات ١٢وضع االستراتيجيات للبلدان الـ: املرحلة األوىل  )أ(  
تعبئة : وتشمل مؤشرات األداء. أن املوارد اسُتخدمت بفاعلية لتعبئة األموال واملساعدة التقنية

وهذه األخرية (تقنية األموال العامة اخلاصة بالتنمية واالستثمارات اخلاصة واملساعدة ال
  .احلوافز/وكذلك استهالل اإلصالحات يف إطار السياسات) بواسطة اليونيدو

. ١٢التنفيذ الفعلي لالستراتيجيات املوضوعة للبلدان الـ: املرحلة الثانية  )ب(  
ويشمل نظام الرصد والتقييم يف املرحلة الثانية حّدا أدىن من املؤشرات اليت ُتستخدم عرب مجيع 

ويتعني أن تكون هذه املؤشرات قادرة على قياس . ةان اليت ُتنفذ فيها املبادرة املذكورالبلد
، يف الوقت ذاته، لتعريف ينتائج وتأثري برنامج املبادرة، مع إتاحة املرونة لكل مشروع قطر

وينبغي ملؤشرات األداء أن تكون متعلقة بالتأثري . املزيد من املؤشرات اخلاصة بسياقات حمددة
جتماعي االقتصادي والبيئي والتأثري على مستوى التنمية الصناعية عرب كافة قطاعات اال

  . سلسلة القيمة وكذلك بالنتائج بداللة تنسيق السلسلة ومشاركة أصحاب املصلحة
 يورو قد أُنفق أو ٢٣٦ ٤٧٧وحىت وقت إعداد هذا التقرير، كان مبلغ إمجايل قدره   - ٢٨

مشاريع مبا يف ذلك البعثات والعالقات العامة واخلرباء الوطنيون الُتزم به فيما يتعلق بأنشطة 
 ماليني يورو ملشاريع التعاون ٥ونتيجة لذلك، مت ضمان أو رصد ما يزيد على . والدوليون

وسوف يضطلع . التقين يف جمال تنمية األعمال التجارية الزراعية اليت ستنفذها اليونيدو
ر مهم يف قيام أطراف أخرى بتنفيذ مساعدة تقنية ومالية برنامج املبادرة املذكورة أيضا بدو

جمال األعمال التجارية  ماليني يورو يف سالسل القيمة املختارة يف ٦إضافية ذات صلة قيمتها 
  .الزراعية

وخالل الدورة السادسة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانيـة، أكـدت الـدول األعـضاء                -٢٩
للصندوق االستئماين لألمن الغذائي الذي يتوقع له، مثله مثـل          " يةاالستثمار"على أمهية الطبيعة    

الـذي مـضت بالكـاد     )٥(وإذا نظرنا إىل العائـد التقـرييب لالسـتثمار   . أي استثمار، أن يولِّد عائدا   

───────────────── 
االلتزامات حىت تارخيه، مقسومة على /ُيحسب على أساس األموال املعبأة حىت تارخيه خمصوما منها النفقات  )5(  

  .هااللتزامات حىت تارخي/النفقات
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ــة       ــة الزراعي ــة األعمــال التجاري ــادرة تنمي ــامج مب ــه، فــسوف جنــد أن برن ــة أشــهر منــذ بدايت مثاني
 مــثال مقارنــة بــاألموال املعبــأة ملــشاريع  ٢٠يقيــة حقــق عائــدا قــدره والــصناعات الزراعيــة األفر
  ). ماليني يورو١٠( مثال مقارنة جبميع األموال املعبأة ٤٥اليونيدو للتعاون التقين و

    
    استراتيجية االتصال    

إن وجــود موقــع شــبكي مكــّرس ومنــصة إلدارة املعــارف مهــا مــن العناصــر الرئيــسية       -٣٠
، الـذي   )٦(ويهـدف املوقـع الـشبكي للمبـادرة       .  يف إطار املبـادرة املـذكورة      الستراتيجية االتصال 

، إىل تعزيز إبراز أنشطة املبادرة للعيان وتشجيع مـشاركة القطـاع            ٢٠١١مارس  /أُطلق يف آذار  
. اخلاص وإتاحة الدروس املـستفادة للجهـات املهتمـة يف القطـاع اخلـاص واألوسـاط األكادمييـة                 

ا بــدور مهــم يف تــشجيع التعــاون بــني الفــاو واإليفــاد واليونيــدو ويــضطلع املوقــع الــشبكي أيــض
ويف طبقة ثانيـة مـن املوقـع الـشبكي توجـد منـّصة         . والشراكات مع مؤسسات املوارد اخلارجية    

وتــسمح املنــصة للفــاو واإليفــاد واليونيــدو وكــذلك لــشركاء . إدارة املعــارف لــشركاء املبــادرة
ات عمل سويا بشأن املنشورات املـشتركة وتنـسيق البعثـ         خارجيني خمتارين بتبادل املعلومات وال    

  .امليدانية وغريها من األحداث
    

    اخلالصة  -خامسا  
ُيسجل الصندوق االستئماين لألمن الغذائي، وقد مّرت مثانية أشهر بالكاد على بدء   - ٣١

ت وهو يبين على عالقا. تنفيذه، معايري جديدة لتقدمي اخلدمات التقنية من جانب اليونيدو
التآزر مع وكاالت األمم املتحدة األخرى مبا يتسق مع الكفاءات األساسية وامليزات النسبية 

 من - وقد حَشد الصندوق موارد مهّمة من الشركاء اخلارجيني . لكل وكالة مشاركة
مقدمي التمويل من القطاعني العام واخلاص واملستثمرين احملليني واألجانب ومقدمي 

وهو يعمل، . ت العلمية والقائمني بعمليات التجهيز والتجار واملشترينالتكنولوجيا واملؤسسا
باختصار، كعامل مساعد حلشد املوارد املتقاربة لعّدة أصحاب مصلحة يف سبيل توسيع 

  . معّينة يف جمال السلع الزراعيةسالسل قيمة
ن اخلدمات ولعلّ الدول األعضاء توّد مالحظة أن تأثري مساعدة اليونيدو ميتد ألبعد م  - ٣٢

املقدمة مباشرة من املنظمة وذلك بفضل ما للربنامج من أثر فّعال، حسبما يؤكده نظام شامل 
ورمبا جتدر أيضا مالحظة أن الصندوق االستئماين يسمح لألمانة بأن ُتصمم . للرصد والتقييم

───────────────── 
  )6(  www.3ADI.org.  
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ال السلع وُتنفذ بفعالية استراتيجية واضحة لتشجيع تركيز املوارد لفائدة سالسل القيمة يف جم
وُيَشجَّع على تقدمي املزيد من املسامهات لتعميق وتوسيع مبادرات . الزراعية يف البلدان النامية

  .من هذا النوع يف أفريقيا وما بعدها
    

     اختاذهاإلجراء املطلوب من اللجنة -سادسا  
  .لعلّ اللجنة توّد أن حتيط علما باملعلومات املقدَّمة يف هذه الوثيقة  - ٣٣
 


