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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

من خالل أرصدة االعتمادات  دويتعزيز برامج اليون
 غري املنفقة

  جملس التنمية الصناعية 
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج( ٤البند 

  من خالل أرصدة االعتمادات  دويتعزيز برامج اليون
     غري املنفقة

      الصندوق االستئماين لألمن الغذائي    
       تقرير من املدير العام    

، ُيقدم ٥- م/٣٨- وملقرر اجمللس م ت ص١٥- م/١٣-ر املؤمتر العام م ع ملقّرامتثاالً  
 املعلومات الواردة ، مما ُيحدِّثندوق االستئماين لألمن الغذائيهذا التقرير معلومات عن الص

ويتضّمن هذا ). IDB.39/10 وIDB.38/10الوثيقتان (يف تقارير سابقة مقّدمة إىل اجمللس 
تنمية املتعلقة بتسريع بادرة امل معلومات حول التطورات األخرية املتعلّقة بتنفيذ التقرير أيضاً

 .ة والصناعات الزراعيةاألعمال التجارية الزراعي
     

    مقدِّمة  -أوالً  
 /ر خالل الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر العام لليونيدو املنعقدة يف كانون األولَتقرَّ  - ١

 من أرصدة االعتمادات غري املنفقة املستحقة للدول األعضاء يف ُيخصَّص أن ٢٠٠٩ديسمرب 
ماليني يورو  ٣ مبلغٌ ال يتجاوز ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ية يف  واملتبق٢٠١٠ّعام 
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، اليت ٢٠١١- ٢٠١٠للحسابات اخلاصة لتمويل أنشطة التعاون التقين خالل فترة السنتني 
زيادة األمن الغذائي من خالل ترويج األعمال التجارية الزراعية والصناعات ‘ ١‘: تستهدف

). ١٥- م/١٣-قرر م عامل(استخدام الطاقة املتجددة يف األنشطة اإلنتاجية ‘ ٢‘الزراعية، و
ووثيقةٌ الحقة ) IDB.38/10الوثيقة (الثني  اجمللس يف دورته الثامنة والثإىل قُدَِّمت وثيقةٌوأبرزت 

م احملرز  العريضة للتقّداخلطوطَ) IDB.39/10 الوثيقة(مت إليه يف دورته التاسعة والثالثني قُدِّ
  .ندوق االستئماين لألمن الغذائييتعلّق بالص فيما

مة األغذية والزراعة مشاورات مع منظإجراء يف تطّور منفصل شرعت اليونيدو يف و  - ٢
إىل املوافقة يف أفضت ) اإليفاد(والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ) الفاو(حدة لألمم املت

 على مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية ٢٠١٠يوليه /متوز
اليت تسلّم باألمهّية احلامسة لألعمال التجارية الزراعية ) "مبادرة التنمية ":اختصاراً(

.  بلدان العامل فقراًوالصناعات الزراعية يف عملية التنمية االقتصادية، ال سيما بالنسبة ألشّد
 من هذه املبادرة، من مجلة ما تشمله، ة اليت تشكّل جزءاًوتشمل اجملاالت ذات األولوي

كذلك زيادة مشاركة األعمال التجارية  و الزراعية العالية اإلنتاجية والرحبيةسالسل القيمة
  .الزراعية يف األسواق احمللية والدولية

 يف  رئيسياًة تؤّدي دوراً األعمال التجارية الزراعيبأنَّاملضطلع هبا سلُِّم األنشطة تو  - ٣
لقيمة املضافة بالنسبة إىل ثّل مصدر ا الصناعات الزراعّية متومبا أنَّ. ة التنمية االقتصادّيةعملي
اعد يف حتقيق األمن  تطويرها يشّجع النمو االقتصادي وُحيّد من الفقر ويسجات الزراعية فإنَّاملنت

 اً اقتصادية يف البلدان اليت تكون الزراعة فيها نشاطاً بصورة خاصوهذا القول َيِصحُّ. الغذائي
ة إىل هذه اخللفياً اجلهود املبذولة استنادوُتَوجَّه . ةريفي يعيش معظم الفقراء هبا يف مناطقو هاماً
يف ُمَعيَّنة  لفائدة بلدان خمتارة مع التركيز على سالسل قيمة ة تقنييةتصميم مشاريع تعاونحنو 

  .راعية وعلى فرص االستثمار واملساعدات التقنيةجمال األعمال التجارية الز

يف إطار  يورو ٣٠٠  ٠٠٠امهة قدرها مبادرة التنمية مساجتذبت ويف األصل،   - ٤
باإلضافة إىل مسامهة موازية من احلكومة الفنلندية قدرها الصندوق االستئماين لألمن الغذائي 

ة بلغت امليزانية اإلمجاليوبالتايل ) مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج( يورو ٤٠٠  ٠٠٠
  . يورو٥٠٠  ٠٠٠ر من  يورو أنفق منها حىت اآلن أكث٦٥٠  ٠٠٠حوايل ملشروع املبادرة 

/ لبعة عشرة املنعقدة يف كانون األوالرااملؤمتر العام ويف اآلونة األخرية وخالل دورة   - ٥
رصدة األة ناشئة من موارد إضافياستخدام األعضاء بإمكانية الدول  أُعلمت ٢٠١١ ديسمرب

رات يف جمال تطوير  من خالل تنفيذ مباداًمن الغذائي يف أقل البلدان منونفقة لتعزيز األاملغري 
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رك الدامن (بلدان ةونتيجة لذلك، أشارت مثاني). GC.14/18الوثيقة (الصناعات الزراعية 
إىل إمكانية ختصيص جزء )  ونيوزيلنداوفنلندا ولبنان ومالطة وموريتانيا وموزامبيق والنرويج

رة  للفقاألرصدة غري املنفقة هلذا الغرض من بني خيارات أخرى وفقاًحصصها يف من 
 يورو ١٩٠  ٠٠٠ونتج عن ذلك توفري مبلغ إضايف يناهز . GC.14/18من الوثيقة ) ب(١٤

  .لصندوق االستئماين لألمن الغذائيلصاحل ا
    

    م احملرز مؤّخراًالتقّد  -ثانياً  
واستهدف الربنامج يف شكله . ُيقدَّم يف الفقرات التالية حتديثٌ لألنشطة املضطلع هبا  - ٦

خارج وَبلَدان يقعان  أقل البلدان منّواًبلدان تندرج يف فئة  ١٠بينها من بلداً  ١٢األصلّي 
ة مجهورية ترتانيا املتحدة ومجهوريأفغانستان وجزر القمر و: وهذه الُبلدان هي .منطقة أفريقيا

وسرياليون وغانا ) ودانالسودان وجنوب الساً الحق(الكونغو الدميقراطية ورواندا والسودان 
  .نيجريا وهاييتوليربيا ومدغشقر و

 ما يتّم نقل وغالباً. ةمح على أنه سلسلة قيمة ذات أولوياختري طحن الق: أفغانستان  - ٧
، إىل البلدان اجملاورة لطحنها ومعاجلة أمهها القمحمعظم احلبوب املنتجة يف أفغانستان، و
لة وهتدف األنشطة بشكل رئيسي إىل تعزيز سلس. طحني القمح قبل إعادهتا إىل أفغانستان

املزارعني مما يزيد اإلمدادات بالقمح من خالل توفري تكنولوجيات امليكنة الزراعية وتدريب 
  .اًعلى جتهيز القمح حملّيويشجِّع خسائر ما بعد احلصاد وُيقلِّص اإلنتاج الزراعي من 

 ىمن حكومة جزر القمر وجيرَوَرَد اآلن طلٌب . الفانيال واإليلنغ والنفل: جزر القمر  - ٨
ة وتسويق سالسل يهدف إىل تعزيز القدرة التنافسيالذي يف املشروع املقترح حالياً  النظر

له متويل اإلنتاجية الزراعية؛ كما جيري التماس قطاعات قطاع من تلك الالقيمة املتعلّقة بكلّ 
  .آلية اإلطار املتكامل املعّززضمن 

تارت مبادرة التنمية أن اخاألمن الغذائي فيما خيص : ة الكونغو الدميقراطيةمجهوري  - ٩
ينظّم هذا الربنامج  و.الكاسافا وزيت النخيل وعرب تطوير قطاع األخشابيكون تدخلها 

وسوف يساعد . دورات تدريبية يف جمايل ممارسات اإلنتاج اجلّيدة وممارسات التصنيع اجليدة
 مبا ،أفقرهابذلك على تعزيز األمن الغذائي وهتيئة فرص عمل مستدامة لفائدة أضعف الفئات و

  .بني البلد واليونيدواالتفاق املربم  خالل فترة اخلمس سنوات املقبلة كجزء من ،يف ذلك النساء

اختري القطن باعتباره السلعة األساسية اليت سينفّذ بشأهنا مشروع يف إطار : غانا  - ١٠
 حلقة وساعدت. ة إلنعاش قطاع القطنّصة يف إطار االستراتيجية الوطنيمبادرة التنمية خا
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حتديد  على ٢٠١١نوفمرب /املصلحة يف أكرا يف تشرين الثاينمت لفائدة أصحاب ظِّعمل ُن
كلّ من البنك الدويل ومؤسسة التمويل الدويل واليونيدو لدعم االستراتيجية أشكال َتَدخُّل 

الطريق  ٢٠١١لعام د اعتماد قانون السالمة البيولوجية ومهَّ. الوطنّية إلنعاش قطاع القطن
نوعية (املطلوبة إىل البلد والستعمال قطن عصية باسيلوس التكنولوجيا البيولوجية دخال إل

وستدعم اليونيدو . يف اجلزء الشمايل من البالد) خاّصة من القطن أكثر مقاومة لآلفات
امللحق بروتوكول كارتاخينا حول السالمة البيولوجية من أجل تنفيذ اجلهود املبذولة 

آلياً؛  بذور القطن واأللياف ؛ ومن أجل ترتيب وتصنيفقة بالتنوع البيولوجياالتفاقية املتعلّب
مثل بذور القطن إىل زيوت صاحلة لألكل وأعالف الثانوية املنتجات ومن أجل حتويل 

  .حيوانية ووقود حيوي

يستهدفها سالسل القيمة اليت ) اليام والبطاطا احللوة(ل املوز والدرنات ميثِّ: هاييت  - ١١
وُسجِّلَت تأخريات . تعزيز قدرة مجعّية تعاونية نسائية خمتارةباإلضافة إىل سعيه إىل  املشروع

ة صوغ يعملاً ومع ذلك، جتري حالي.  االنتخابيةيف هاييت بسبب وباء الكولريا والعملية
. بالتعاون مع احلكومة واملكتب احمللي التابع ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةاملشروع 
نيات النسائية باعتبارها منوذجاً الشباب وعلى التعاوختص  التركيز على املشاريع اليت وسيتّم

  .ملشاريع مماثلة

ويهدف . قيمةالسالسل أهم اختريت الغالل واخلضروات واألرز باعتبارها : ليربيا  - ١٢
املشروع إىل احلّد من الفقر وتعزيز األمن الغذائي يف بلد عاىن من احلرب األهلية ومن 

وسُيقدَّم الدعم بغية تطوير سلسليت اإلمدادات باألرز وبالغالل . الكوارث الطبيعية
ويهدف املشروع خاصة إىل زيادة اإلنتاج وتقليص خسائر ما بعد احلصاد من . واخلضروات

 واملشروع حالياً. خالل احلفظ وجتهيز األغذية وتزويد األسواق الرئيسية مبرافق اخلزن البارد
  .األمواليف مرحلة مجع 

 ُتركّز مبادرة التنمية على التنوع البيولوجي وكذلك على األمن الغذائي: مدغشقر  - ١٣
دعم عمليات احلفظ واملمارسات اإلدارية ويهدف املشروع إىل . “اجلنوب الكبري”يف منطقة 

على صة ذات إمكانيات عالية التنّوع الزراعي مع تطوير أسواق متخّصاملستدامة يف جمال 
واسُتْبيَِنت سلسلتا قيمة مها احلرير البيولوجي . رص عمل وهتيئة أسباب االرتزاقإجياد ف

. التركيز على التجهيز ما بعد احلصاد وعلى أنشطة التسويقوَيْنَصبُّ . والعسل البيولوجي
وينشر املشروع . مستلزمات اإلنتاج الزراعّيتوفري وهلذين العاملني تأثري إجيايب مباشر على 

خلدمات االبتكارّية مثل الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص اهلادفة إىل جمموعة من ا
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ة لزيادة سبل وتنمية األعمال التجاريواستحداث منتجات جديدة ستثمار وتنظيم املشاريع اال
  .الوصول إىل األسواق

 يفة يمة ذات أولويعلى أهنا سالسل قاُختريت الكاسافا واحلبوب واألرز : نيجرييا  - ١٤
وحّتى . ةعية والصناعات الزراعية النيجرييإطار ما يعرف مببادرة تنمية األعمال التجارية الزرا

من بينها الفاو (ت العديد من كيانات األمم املتحدة تتماشى مع أولويات احلكومة، ظلّ
ديد تنسيق أنشطتها مع التشتسعى معاً إىل )  وبرنامج األمم املّتحدة اإلمنائي واليونيدوواإليفاد

ز اليونيدو وستركّ. ةالبنية التحتيولية ومعاجلتها وتسويقها وعلى تطوير إنتاج املواد األعلى 
 يف مناطق )الكاسافا واحلبوب واألرز(بصفة خاصة على سالسل القيمة ذات األولوّية 

ليونيدو إىل والية إيكييت على أوفدهتا اوساعدت بعثة الحقة معنية بصوغ املشاريع . متنوعة
  . ال تزال هي األخرى قيد الدراسةد جمموعة من اخلياراتحتدي

الصغرية واملتوّسطة من املنشآت ستستفيد مشاريع تربية املواشي وكذلك : رواندا  - ١٥
 بالتعاون مع الفاو ،م مشروع املبادرةوسيدعِّ. يف إطار مبادرة التنميةاملضطلع هبا األنشطة 

وأسواق ) اإليفاد( ذلك قطاع تربية املواشي  العديد من القطاعات مبا يفواإليفاد، قدرات
من خالل توفري خدمات فنية ) اليونيدو(ومنتجات اللحوم واجللود ) الفاو(األلبان احمللّية 

 الضوء على ضمان اجلودة وُركَِّز. لزيادة فرص العمل والدخل على امتداد سلسلة القيمة
 يف حتديد اجملاالت اليت يكون  حمورّياً دوراًاًحديثأُنشئ  وسيؤّدي خمتٌرب .اًيرئيساً  مانعباعتباره

ومن جهة أخرى، . ث احلليب يف مراكز اجلمع مثل إعادة تلّوتدخل اليونيدو فيها حامساً
 مستشار يف الشؤون الريفية على اجلوانب ٢٠٠على تدريب اإليفاد تعمل اليونيدو مع 

ة إىل مركز ة إىل ذلك مساعدة تقنيدو باإلضافم اليونيوتقدِّ. األساسية جملال تنظيم املشاريع
ة وكذلك وير استراتيجية أعمال جتارية عامتنمية األعمال التجارية يف ماساكا من أجل تط

  .أدوات رصد لفائدة املركز

ويتمثّل . ة أولويالزجنبيل وجوز الكاشيو باعتبارمها سلعتني ذايت اُختري: سرياليون  - ١٦
ادرات هذه احملاصيل الغذائية العالية القيمة من اهلدف األساسي من وراء ذلك يف تعزيز ص

ويف نفس الوقت، توّجه اجلهود . أجل ربط املنتجني باألسواق بغية توليد مزيد من الدخل
وستضطلع مراكز النمو  .املبذولة حنو تعزيز مراكز النمو ملواجهة حتّدي حتقيق األمن الغذائي

لشباب والّرجال والنساء يف أجل تزويد األنشطة التدريب من املعّززة بدور مراكز تنسيق 
وتطوير عملّيات جتارّية مستدامة باخلدمات الالزمة لتطوير املشاريع الزراعية املناطق الّريفية 

  .عرب إضافة قيمة إىل املنتجات الزراعّية
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ذ بشأهنا اُختريت اجللود باعتبارها سلسلة القيمة اليت سينفَّ: جنوب السودان  - ١٧
وسيتضّمن التركيز على سلسلة قيمة . يف البلداألفريقية مبادرة التنمية مشروع يف إطار 

. اعملية املوافقة عليهختضع اآلن ل يف منشأة ملعاجلة مياه الصرف  متمثّالً بيئياًاجللود عنصراً
باجللود وباملنتجات جهة مركزية ُتْعىن إلنشاء الرامية احلالّية اخلطط وستستكمل اليونيدو 

  .وضع خريطة طريق مكّرسةاملساعدة على اإلرشادات ويف ل مهمتها يف تقدمي ثّوتتماجللدّية 

على بوجه خاص ويركّز املشروع املستهدفة ُتمثّل احلبوب سلسلة القيمة : السودان  - ١٨
 وكذلك إىل نتاجية الزراعية وزيادة فرص العمل املرتيلوهو يهدف إىل حتسني اإل. جتميع املياه

ية بالنسبة إىل اجملتمعات املوارد املائعدالة احلصول على جية لضمان زيادة املهارات اإلنتا
  .واملشروع قيد التنفيذ يف الوقت الراهن. ة يف منطقيت جونقلي وأعايل النيلالقروية والزراعي

الكاشيو باعتبارمها سلسليت جوز اللحم األمحر و  اُختري:مجهورية ترتانيا املتحدة  - ١٩
وبدأت مرحلة تنفيذ املشاريع . يف إطار مبادرة التنميةمشاريع أهنما ذ بشنفَّتساللتني القيمة 

ويركّز . ٢٠١١نوفمرب /املعنية بسالسل القيمة يف كال القطاعني الزراعيني يف تشرين الثاين
أّما بالنسبة إىل . املشروع بالنسبة إىل قطاع اللحم األمحر على إنشاء مساخل منوذجّية حمّسنة

املشاريع من النساء والشباب يف جمال منظمي و يركّز على إشراك قطاع جوز الكاشيو، فه
  .وز الكاشيواألويل جلتجهيز ال

    
    تنميةالمبادرة اليت تقدمها التوسيع اجلغرايف للمساعدة   -ثالثاً  

 املنعقدة يف اجلزائر ة خالل دورته التاسعة عشراألفارقةطلب مؤمتر وزراء الصناعة   - ٢٠
وأّدت . للربنامج وتعزيز أنشطته اإلقليميةة ع التغطية اجلغرافي توسي٢٠١١ارس م/يف آذار

إىل إبرام اتفاق اإليفاد الفاو ومع  ٢٠١١أكتوبر /يف تشرين األّولأجريت ة مشاورات إضافي
لتوسيع نطاق املبادرات املشتركة وتطبيق منهجيتها يف تناول املسائل املتعلّقة باألعمال 

مبادرة "سم املختصر مد االعُت لذلك، اوتبعاً .ائي خارج أفريقياالتجارية الزراعية وباألمن الغذ
ة تنمية األعمال التجارّيتسريع مبادرة " الذي أصبح عند االستعمال خارج أفريقيا "التنمية

  ."والصناعات الزراعية

بلدان إىل الربنامج بناًء على طلب من السلطات املعنية حيث ة عّدوبالتايل، أضيفت   - ٢١
  .على النحو املبّين أدناهيف بعضها امليداين بدأ العمل 

 والية عدُُّت. تطوير مستدام لألعمال التجارّية الزراعّية يف والية روراميا: الربازيل  - ٢٢
عن عدد سكاهنا يقلّ حيث ها كثافة سكانية روراميا من واليات أقصى مشال الربازيل ومن أقلّ
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وخالل السنوات القليلة . صمتها بوا فيستا يف املائة منهم يف عا٦٠نصف مليون نسمة يعيش 
ى أمهّية كربى ولَ، أصبحت القضايا البيئية ُتقتصاد الربازيليأداء االقوة  إىل املاضية ونظراً

ويقترن ذلك بتجّدد اهتمام املستثمرين بـروراميا ّمما يزيد من قلق . الوعي اإليكولوجيوازداد 
 على طلب من حكومة وبناًء. تلك املنطقةني بشأن مسار التنمية يف ري السياسات احمللّيمقّر

من فريق خرباء من اليونيدو ومن ف إىل روراميا بعثة لتقّصي احلقائق، تتألّالوالية أُرسلت 
قرار بوضع ازيلي ماركوس بونتيس، أسفرت عن اختاذ رباللني عن منظمة رائد الفضاء ممثّ

ويشمل الربنامج . لوجيلوالية مستنٍد إىل مبدأ إيكوخمطّط تنمية مستدامة على مستوى ا
تقدمي املشورة يف جمال السياسات هبدف ) أ: (عنصرين أساسينيحالياً ه اليونيدو الذي ُتعدُّ

وَحَضريَّة إنشاء إطار قانوين وقدرات مؤّسسية من شأهنا أن تفضي إىل أمناط تنمية صناعّية 
 تقنية مع التركيز على التكنولوجيات السليمة بيئياًتقدمي املساعدة ال) ب(؛ وبيئياًمستدامة 

مثل تربية املواشي والصناعات املرتبطة نة معّيتطوير سالسل القيمة وختضريها يف قطاعات و
. هبا واستزراع األمساك واخلشب والبناء وذلك يف العديد من بلديات الوالية اخلمس عشرة

 بالنسبة إىل القطاعات األخرى مع إمكانيات إمناء  منوذجياًوتؤّدي هذه املبادرات الرائدة دوراً
والوقود ) تربية النحل(احلبوب وفالحة البساتني والنحالة تقوم أساساً على هائلة  أخضر

  .األحيائي والسياحة

واملنتجات ) السمسم وفول الصويا(مصانع لتجهيز املنتجات النباتية : بوركينا فاسو  - ٢٣
 تتعلق مساعدة اليونيدو بإنشاء مصنعني لتجهيز السلع الزراعية ).الدواجن واأللبان(احليوانية 

وترى حكومة . طاقات جتهيز سالسل القيمةإطالق كامل دة وهي هتدف إىل احملّد
ستراتيجية التنمية الريفية على ة دعم الة التنمية يف البلد تؤدي دور آليفاسو أنّ مبادر  بوركينا

ذة يف إطار مبادرة التنمية يف البلد يف  للمشاريع املنفَّوَيكُْمُن اهلدف العام. الصعيد الوطين
األمن الغذائي يف اجملتمعات الريفية من خالل حتسني قدرات تدعيم تعزيز فرص دّر الدخل و
ا القوة  مع التركيز على األسواق باعتبارها وكيفًا يف األسواق كمجتهيز األغذية واالندماج

 ، القيمة مع التركيز على جدوى مراكز التجهيزة ختطيط سالسلوبدأت عملي. الدافعة
 الجتذاب مساعٍ ُتجرىويف نفس الوقت . ٢٠١٢وُيتوقّع ظهور النتائج حبلول هناية عام 
معظم مشاريع وتربز أمهية تنفيذ املبادرة من كَْون . جهات ماحنة حمتملة ومزيد من الشراكات

 وستستفيد املبادرة من .٢٠١٢هناية عام التنمية الريفّية الكربى يف البلد جيب أن تتم حبلول 
  .وستبين عليها كذلكاً خمتلف املشاريع املنفّذة ميداني

ى قطاع سيحظ.  األغذيةَوْصلُ أصحاب املزارع الصغرية بسالسل قيمة جتهيز: اهلند  - ٢٤
خيص   فيما ٢٠١٦- ٢٠١٢ ةجتهيز األغذية باهتمام خاص يف خطّة اهلند اخلَمسّية الثانية عشر
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صناعة والتجارة يف ويف إطار شراكة مع احتاد غرف ال. امل للجميع الريفية والنمو الشالتنمية
زارت بعثة تابعة مته احلكومة اهلندية، وبفضل الدعم املايل الذي قّد) Assocham (اهلند،

.  واليات كرياال وبيهار والبنغال الغربية٢٠١٢مارس /فرباير وآذار/لليونيدو يف شباط
وباتنا وكولكاتا مع السلطات املعنية من أجل حتديد وكوشني يونيدو يف دهلي واجتمع ممثّلو ال

ومن أجل بناء القدرات الالزمة لَوْصلِ اً السلع الزراعية احلامسة يف بعض أكثر األقاليم فقر
مقترح عداد مشروع إاً وجيري حالّي. أصحاب املزارع الصغرية بسالسل القيمة الغذائية

. ة لتنظر فيهعرض على احلكومة اهلندي وسُي٢٠١٢لول منتصف حباً مفّصل سيكون جاهز
بالنسبة إىل (ة مبا يف ذلك وزارة التجارة والصناعة توقّع أن ميوَّلَ من مصادر حمليومن امل

املتناهية الصغر املنشآت بالنسبة إىل (ووزارة التنمية الريفية ) صناعات جتهيز األغذية
الوزارات يف اليونيدو نظراء التنسيق العام بني  ظل يفوذلك ) الصغرية واملتوسطةواملنشآت 

  .يةاهلند

من حكومة النيجر إلطالق اً رمسياً تلقّت اليونيدو طلب. اللحوم واللوبيا: النيجر  - ٢٥
ا م إىل مسامهتهاللحوم واللوبيا نظراًسلسلتا قيمة واختريت . مشاريع يف إطار مبادرة التنمية

ا مع األولويات الوطنية ومدى معن متاشيه من الفقر فضالًيف حتقيق األمن الغذائي واحلّد 
وسيهدف املشروع املتعلّق بسلسلة قيمة اللحوم إىل زيادة كّمية اللحوم . ا على التأثريمقدرهت

، وإىل إنشاء منافذ لبيع مستلزمات تربية املاشية وربطها اعتدال أسعارهااجملّهزة وجودهتا و
بادرة خبصوص اللوبيا من فائض اإلنتاج احلايل يف املناطق غري وستستفيد امل. باألسواق الدولية

واعتدال أسعارها؛ وسَتْجلب اجملّهزة وجودهتا  ة منتجات اللوبيا لزيادة كمياآلمنة غذائياً
 ما بالنسبة إىل كلتا سلسليت القيمة علىاخلاص وسيتّم التركيز . التصديربفضل إضافية عوائد 
حتسني قدرات اخلزن والتجهيز عرب ) ب(؛ تجي اللوبيايمية ملنتعزيز القدرة التنظ) أ: (يلي

الروابط هبدف تنمية األسواق و) ج(؛ ت جتارية منوذجية لتجهيز اللوبياإنشاء مخس وحدا
لتحسني إنتاجية املهين إعادة تأهيل هياكل التدريب ) د(صدير؛ وتعزيز إمكانيات الت

لسلة قيمة اللحوم مبثابة دليل على إمكانية  وستكون س.الفئات السكانية الضعيفةواستقاللية 
ة من خالل استعمال ة يف أحد مراكز املعاجلنفايات الكتلة األحيائيجتميع توفري الطاقة عرب 
ي ذلك إىل تعزيز عنصري االستدامة والرحبية، وسيؤّد.  التابعة للمصنعهاضمات النفايات

  .تكاليف الطّاقة الّتشغيلّيةومن مث 

 املوز أَهمَّ احملاصيل عدُُّي.  املبادرة الرئاسية للتنمية الصناعية املتعلّقة باملوزدعم: أوغندا  - ٢٦
كغذاء اليت تعتمد عليه  وُتْنتجُه بشكل أساسي أَُسُر صغار املزارعني ؛ة يف أوغنداالرئيسي

 قيمة مضافة وتكون مّدة ما تسّوق مثرة املوز طازجة ودون أيِّاً وغالب. وكمصدر للدخل
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ونتيجة لذلك ترتبط األسعار املقترحة على املزارعني جبودة الثمرة .  قصريةتهاصالحي
اخنفاض اإلنتاج الستمرار تعرقلت إمدادات املوز اخلام نتيجة يف اآلونة األخرية و. الطازجة

ملواد نباتية بسبب األمراض وممارسات اإلنتاج التقليدّية املعتمدة على االستعمال املتواصل 
من ة احلكومة األوغنديوقد طلبت . سبل عيش املاليني من صغار املزارعنيد مريضة، مما يهدِّ

تعزيز ) أ: (بعالنهج املّتشمل يو. نتاج املوزإمساعدهتا على حتديث كامل قطاع اليونيدو 
سليمة من خالل زراعة األنسجة يف املختربات بالتعاون مع مبواد نباتية قدرات اإلمداد 

إضافة ) ب(املنتجات البيولوجّية اليت تدعم قطاع املوز؛ ومصانع ة وطنيالبحثية الؤسسات امل
الثانوية مكانيات استعمال املنتجات إتعزيز استغالل ) ج(قيمة إىل الفاكهة الطازجة؛ 

وسوف يتدّعم إمداد األسواق . واجلذور إلنتاج األليافاإليثانول األحيائي كالقشور إلنتاج 
ي بدوره إىل دعم ة من املوز على حنو ُيفَْترض أن يؤّد مصنوععالية اجلودةمتنوعة مبنتجات 

تتعلق باملراحل النهائية خيارات ؛ وذلك بفضل إجياد تسويق منظومة أوغندا الزراعّيةعملية 
جتهيز ومصانع الالزمة بني صغار املزارعني وبفضل إرساء الروابط تجهيز املوز والترويج هلا، ل

  .ووكالء تسويقهاملوز 
    

    متويل االستثمارات واإليكولوجيا الزراعّية: املواضيعيتوّسع ال  -اًرابع  
 يف حشد التمويل) أ: ( رئيسيني مهايف اجتاهنيأيضاً   واضحاًشهد الربنامج تقّدماً  - ٢٧

، بصفتهما االستشارية اليونيدو والفاويف ظل ما تقدمه قطاع األعمال التجارية الزراعية 
) ٢٠١١( مثل الصندوق الزراعي األفريقي نشأة حديثاًلصناديق األسهم املالتقنية، من دعم 

البعد البيئي اهلادف إىل تنمية ) ب( و؛)٢٠١٢ ()Agvance(وصندوق أغفانس ألفريقيا 
من قبيل البصمات معينة أعمال جتارّية زراعّية مستدامة والذي يشمل استكشاف مسائل 

 تستوجب التدّخل جلعل سالسل الكاربونية أو املائية لسلسلة القيمة والنقاط احلامسة اليت
  .القيمة الزراعية أكثر استدامة بيئياً

وُسلَِّم أثناء املؤمتر الرفيع املستوى املعين بتنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات   - ٢٨
متويل ، يف ما خيّص حشد ٢٠١٠مارس /املنعقد يف آذار) مؤمتر أبوجا(الزراعية يف أفريقيا 

وّسع يف قطاع األعمال التجارّية الزراعّية، بأنّ املنظمات املعنّية بتنفيذ هبدف التاستثماري 
تفيد ة تسهيالت ماليوضع  يف  كبرياً أحرزت تقّدماً، مبا يف ذلك اليونيدو،مبادرة التنمية

بشأن إنشاء اليت دارت وشاركت اليونيدو بنشاط يف املناقشات . القطاعني العام واخلاص
بإنشاء  ٢٠١٢يف عام ) AfDB(املصرف األفريقي للتنمية  عن قيام واليت أسفرتمرفق خاّص 

من خالل االستثمار يف عدة األعمال التجارّية الزراعّية يف أفريقيا ضخم لتمويل ل صندوق أو
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وسيعمل ). Agvance Africa ("أغفانس أفريقيا"صناديق، وسيطلق على هذا الصندوق اسم 
من خالل التمويل غري املباشر وإمنائية للمستثمرين ة ا الصندوق على حتقيق عائدات ماليهذ

مع الفاو أيضاً واتفقت اليونيدو . الصغرية واملتوّسطةاملنشآت يف قطاع اَألْسُهم عن طريق 
إنشاء مرفق عمومي للمساعدة التقنية يقّدم السلع على ومع مصرف التنمية األفريقي 

التنظيم الصناعي لسالسل اإلمدادات واخلدمات العاّمة من قبيل حتليالت سالسل القيمة و
وستسعى األطراف . ةسات وتنمية قدرات املؤسسات العاموتقدمي املشورة يف جمال السيا

ة اليت املشاريع العمومي وةتني الّروابط مع املبادرات اخلاصاملعنية من خالل هذا املرفق إىل مت
  .تدعمها مؤّسسات التمويل اإلمنائي

ة إىل هذا القطاع يذه املبادرات جودة التدفّقات الرأمسالإضافة إىل هوَتْضَمُن اليونيدو   -٢٩
وهي تقوم حبكم خربهتا يف جمال ). AAF(الصندوق الزراعي األفريقي  من خالل مشاركتها يف
يف صندوق ستثمار موارد امشاريع املساعدة التقنية املتعلّقة بوإجازة املساعدة التقنية بتقييم 

ومتكّنت اليونيدو من خالل .  مليون دوالر٣٠٠ يبلغ رأمساله هذا الذي األسهم اخلاص
ة  واملالييةستثماروساط االاألمن توسيع شبكة تواصلها مع املخططات املشاركة الفّعالة يف هذه 
  .ة الزراعية األفريقيةهبدف تطوير قطاع األعمال التجاريحلشد املزيد من املوارد 

متها قّداملسامهة اليت ُعرَِضت سائل البيئية الناشئة عنها، وفيما يتعلّق مببادرة التنمية وامل  - ٣٠
ة لإلنتاج ة الثانية ملؤمتر الشبكة العامليمبادرة التنمية من أجل االستدامة البيئية أثناء الدور

  يومي الذي نظّم يف نريويب ) RECP-2011(األنظف واملّتسم بكفاءة استخدام املوارد 
ة َمَجالَ التركيز الرئيسي ومثّلت الصناعات الزراعي. ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧

ة دعم اكز الوطنية لإلنتاج األنظف كيفياملرفيه نيابةً عن شاركون حيث ناقش املللمؤمتر 
ة ة يف جمال األعمال التجارياإلنتاج األنظف واملّتسم بكفاءة استخدام املوارد يف سالسل القيم

تدعم إنشاء ) اليونيب(اك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة شتروظلّت اليونيدو باال. الّزراعّية
ة وتقّدم املراكز الوطني.  بلدا٤٠ًوتنمية قدرات مراكز وطنية لإلنتاج األنظف يف أكثر من 

أصحاب  من  من أصحاب األعمال واحلكومات وغريهمت لكلٍّلإلنتاج األنظف خدما
اليب وممارسات وسياسات وتكنولوجّيات ة وتساعدهم يف تنفيذ أساملصلحة يف البلدان املعني

مكانيات متتني إ استكشاف ةوسيجري يف إطار تنمية سالسل القيم. نظفاألتتعلق باإلنتاج 
  .ة لإلنتاج األنظف مبادرة التنمية واملراكز الوطنيالروابط بني

 دور ُوضع ألداء)  أعاله٢٢الفقرة ( برنامج ُروراميا بالربازيل ومن اجلدير بالذكر أنَّ  - ٣١
التنمية اخلضراء، وأمهها ذات قدرات كبرية على أخرى منوذجي بالنسبة إىل قطاعات 

وسيعمل الربنامج . احلبوب وفالحة البساتني والّنحالة والوقود األحيائي والسياحةقطاعات 
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يف كلّ مساعيه على تعزيز الكفاءة يف استهالك الطاقة وعلى اإلدارة السليمة للنفايات وعلى 
على  آخر مثاالً)  أعاله١٧الفقرة (وميثّل جنوب السودان . لى املوارد املائّيةاحلفاظ ع

عنها ويتخذ عنصر بيئي ال يتجّزأ من سلسلة القيمة املختارة املتمثّلة يف اجللود تنطوي عليه   ما
املصادقة على اً وجتري حالي.  مرافق إنتاج اجللودرف تصاحبشكل منشأة ملعاجلة مياه الص

  .املضاف إىل املشروعهذا العنصر 
    
    الشركاء اجلدد  -خامساً  

ساع بالتوازي مع اّتاملواضيعية لقد اّتسع نطاق برنامج مبادرة التنمية ومدى تغطيته   - ٣٢
وهذا من شأنه . الُسُبلاملستعّدة لدعمه مبختلف القطاعني اخلاص والعام الشراكة مع كيانات 
تها على املستويني مبادرة التنمية واستمراري إطار  املشاريع املنفذة يفأن يضمن استدامةَ
  .القطري واإلقليمي

 Agence Françaiseة للتنمية  العامة، أبرمت الوكالة الفرنسيوفيما يتعلّق بالشراكات  - ٣٣

de Développmment (AFD)اتفاق صندوق ٢٠١١  ديسمرب/ ل مع اليونيدو يف كانون األو 
وعلى املستوى . مبادرة التنميةبشأن اليونيدو ذها فّتن متّول الوكالة مبوجبه مشاريع ئتماينا

ويف غضون ذلك، . لون مع كوت ديفوار يف املقام األوالتعاُسُبلُ  اًحاليُتلَْتمس القطري، 
 على مذكّرة تفاهم مع الوكالة اإلسرائيلية للتنمية ٢٠١٢مايو /يارأسيتّم التوقيع يف 

)MASHAV ( اإلسرائيلية لدعم املشاريع كنولوجية والتة الفنياملعارف هتدف إىل توظيف
مل َتْحُيبلٌد ل حتديد جنوب السودان على أّنه  يف املقام األوومتَّ. املنفذة يف إطار مبادرة التنمية

 عرب إدارة ٢٠١١ديسمرب /إىل ذلك وافقت اهلند يف كانون األولوباإلضافة . التعاون معه
ويل بعثة صوغ مشاريع هتدف إىل تطوير السياسات الصناعّية والترويج على املشاركة يف مت

وُنظّمت .  يف اهلندة فقراًيالقيمة يف بعض أكثر األقاليم الريفمشاريع تنمية شاملة لسالسل 
  .٢٠١٢مارس / أعاله يف آذار٢٤البعثة كما هو مبّين يف الفقرة 

حالف  فرص التعاون مع التاًات اخلاصة، تستكشف اليونيدو حاليويف جمال الشراك  - ٣٤
احلصول على املأكل باحلصول التسليم بأمهية استكمال بعد ) GAIN(العاملي لتحسني التغذية 

هذا على ويتعلّق أحد األمثلة .  يف البلدان النامية؛ وهو ما ال حيدث أحياناًاملغذّيعلى املأكل 
جرى  حيث ُت) أعاله١٤الفقرة (سافا يف والية إيكييت بنيجرييا االتعاون بتحسني جودة الك

  غرامني كرييتف الب خمتربات  مع اًيكما جيري التفاوض حال. اًمناقشات حالي
)Grameen Creative Lab ( بشأن مذكّرة تفاهم هتدف إىل توفري املزيد من فرص تنظيم

  .املشاريع لفائدة الفـئات الفقرية يف البلدان النامية



IDB.40/6-PBC.28/6 
 

12 V.12-52763 

 

تجة للسلع االستهالكية لشركات املنا) أ( :يف إبرام شراكات أخرى معاً حاليوينظر   - ٣٥
 يف تنمية سالسل ني وإشراكهابأسواق املستهلكربطها ة هبدف اليت تركّز على السلع الغذائي

سلسلة القيمة هبدف إجياد حلول ملشاكل شركات تكنولوجيا املعلومات ) ب(القيمة؛ 
لة وحتسني قة بني األطراف الفاع بناء الثومن مثَّح بشأهنا، وي مزيد من الشفافية والوضوتوّخ

هبدف ة املؤسسات املالي) ج(ستثمارات؛ واملزيد من االواجتذاب الكفاءة واألدوات اإلدارية 
  . على امتداد سالسل القيمةارات وتسهيل احلصول على التمويلاملزيد من االستثماجتذاب 

    
    اختاذه اإلجراء املطلوب من اللجنة  -اًسادس  

  .مة يف هذه الوثيقة باملعلومات املقدَّن حتيط علماًَأَتَودُّ اللجنة  لعلَّ  - ٣٦
 


