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

  جلنة الربنامج وامليزانية
   والعشرونالتاسعةالدورة 

  ٢٠١٣مايو /أيار ٢٤- ٢٢فيينا، 
  تقَّ من جدول األعمال املؤ٩البند 

  تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات 
 غري املنفقة

  جملس التنمية الصناعية 
  األربعوناحلادية والدورة 

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٧- ٢٤فيينا، 
  تقَّمن جدول األعمال املؤ) ز( ٤البند 

  تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات
       غري املنفقة

      الصندوق االستئماين لألمن الغذائي    
      تقرير من املدير العام    

م ، ُيقـدِّ  ٥-م/٣٨-ر اجمللـس م ت ص      وملقرّ ١٥-م/١٣-ر املؤمتر العام م ع    امتثاالً ملقرّ    
 عن الصندوق االستئماين لألمن الغذائي، مما ُيحـدِّث املعلومـات الـواردة             هذا التقرير معلومات  

). *IDB.40/6و IDB.39/10 وIDB.38/10 ائقالوثــــ(يف تقــــارير ســــابقة مقّدمــــة إىل اجمللــــس    
 تنفيــذ املبــادرة املتعلقــة بــشأن التطــورات األخــرية عــن هــذا التقريــر أيــضاً معلومــات  ويتــضمَّن

 .ية الزراعية والصناعات الزراعيةبتسريع تنمية األعمال التجار
     

    مقدِّمة  -أوالً  
ُينـشأ   أن   ٢٠٠٩عـام   ر خالل الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر العام لليونيدو املنعقدة يف           َتقرَّ  -١

من خالل ترويج األعمال التجارية الزراعيـة والـصناعات         صندوق استئماين لزيادة األمن الغذائي      
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صت أموال إضافية للصندوق االستئماين يف أعقـاب        وُخصِّ). ١٥-م/١٣-م ع املقّرر   (الزراعية
، وهنـاك اآلن    ٢٠١١املناقشات اليت أجريت خالل الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر العـام يف عـام              

  .عدد متزايد من البلدان اليت تسهم يف الصندوق
مــم مــة األغذيــة والزراعــة لألمنظ، بالتعــاون مــع اليونيــدوأطلقــت  ،ويف تطــّور منفــصل  -٢
تنميـة األعمـال    تـسريع   مبـادرة   ،  )اإليفـاد (والـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة         ) الفاو(حدة  املت

 ٢٠١٠يف عـام    ") مبـادرة التنميـة   : "اختـصاراً (التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية      
بغرض اسـتخدامها كوسـيلة اسـتراتيجية لوضـع برنـامج يتـسم باالتـساق واالبتكـار والوضـوح                   
لتعزيــز األمــن الغــذائي يف البلــدان املنخفــضة الــدخل اســتنادا إىل املــوارد االبتدائيــة املتاحــة عــن   

 ٣٠٠ ٠٠٠ويف األصل، اجتذبت مبادرة التنميـة مـسامهة قـدرها           . طريق الصندوق االستئماين  
 باإلضافة إىل مسامهة موازية من احلكومة الفنلندية قـدرها          ،يورو يف إطار الصندوق االستئماين    

وأُبلغــت أجهــزة تقريــر الــسياسات يف اليونيــدو يف مناســبات عــّدة       .  يــورو٣٥٠ ٠٠٠و حنــ
  .٢٠١٢مايو /بأنشطة الربنامج وإجنازاته؛ ويشمل هذا التقرير األنشطة املضطلَع هبا منذ أيار

قد استخدمت مـوارد قيمتـها حنـو        مبادرة التنمية   ، كانت   ٢٠١٣فرباير  /وحبلول شباط   -٣
، وولَّـدت مـشاريع مـساعدة تقنيـة         دوق االسـتئماين لألمـن الغـذائي      الصنمن   يورو   ٨٠٠ ٠٠٠

زانيـا املتحـدة       ماليني دوالر مت متويلها مـن مـصادر أخـرى يف مجهوريـة تـن               ٦زادت قيمتها على    
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسرياليون وغينيا، إىل جانب مشاريع قيد اإلعداد تزيـد قيمتـها              

ــتم اعتمادهــا يف    مليــون دوالر يف جنــوب  ٢٠علــى  الــسودان ومدغــشقر والنيجــر ُينتظــر أن ي
  .األشهر القادمة

    
     احملرز مؤّخراًالتقدُّم  -ثانياً  

 بلـدان تنـدرج يف فئـة أقـل      ١٠ بلداً من بينها     ١٢استهدف الربنامج يف شكله األصلّي        -٤
انـستان وجـزر القمـر      أفغ: وهذه الُبلدان هي  . ةفريقياألنطقة  املالبلدان منّواً وَبلَدان يقعان خارج      

الـسودان  الحقـاً  (ة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا والـسودان        زانيا املتحدة ومجهوري    مجهورية تن و
  .يا وهاييتريوسرياليون وغانا وليربيا ومدغشقر ونيج) ودانوجنوب الس

ومع تزايد شهرة الربنامج وإدراك اجملموعة األوىل من البلدان لتأثرياته اإلجيابيـة، أبـدى                -٥
وقــد أصــبحت اآلن كــل مــن أوغنــدا     . عــدد مــن البلــدان رغبتــها يف االنــضمام إىل املبــادرة     

ومــن . والربازيــل وبوركينــا فاســو وزامبيــا وكــوت ديفــوار والنيجــر واهلنــد جــزءا مــن الربنــامج
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ناحية أخرى، أتاح األخذ بنظام لتخطيط املوارد املؤسـسية يف اليونيـدو توسـيع برنـامج مبـادرة           
  :منظَّمة تتمحور حول الركائز األربع التاليةالتنمية بصورة 

ــا       )أ(   ــدة وفق ــدان اجلدي ــة يف البل ــة الزراعي ــة األعمــال التجاري ــرامج لتنمي صــياغة ب
  ملنهجية مبادرة التنمية؛

استجابة قصرية األجل من أجل دعم التمويل املـشترك مـع شـركاء خـارجيني                 )ب(  
  يف إطار مبادرات مشتركة؛

ؤسسات والـصناديق اخلاصـة الـيت تـستهدف االسـتثمار يف            إقامة شراكة مع امل     )ج(  
  األعمال التجارية الزراعية؛

  .اإلبالغ والرصد والتقييم  )د(  
 /ويرد فيما يلي بيان باألنشطة الرئيسية املضطلع هبا على املستوى القُطري منذ نيـسان               -٦

  :٢٠١٢أبريل 
 ٢٠١٢مـايو   /قر يف أيار  اتفقت اليونيدو واالحتاد األورويب وحكومة مدغش     : مدغشقر  -٧

 مليـون   ٢,٦وطـوَّرت اليونيـدو مـشروعا بقيمـة         . على التعاون للنهوض بقطـاع قـصب الـسكر        
إعـادة هيكلـة    ) ب(تطوير قدرات حديثـة ملعاجلـة الـسكر؛ و        ) أ(يورو لتعزيز القطاع عن طريق      

ويـشمل  . الترويج لإلنتاج احمللي يف األسواق الدوليـة    ) ج(شبكات التوزيع باجلملة والتجزئة؛ و    
املــستفيدون الرئيــسيون مــن املــشروع صــغار مزارعــي القــصب يف املنــاطق الريفيــة وجمهِّزيــه         

مت وثيقــة املــشروع دِّوقــد قُــ. األعمــال احملليــة يف مــنطقيت صــوفيا وأنوســي  ومؤســسات تنميــة
  .بالفعل إىل االحتاد األورويب للنظر فيها

ــشات جــرت خــالل عــام     : النيجــر  -٨ ــسلة مــن املناق ــد سل ــدو  ٢٠١٢بع ، اتفقــت اليوني
وحكومة النيجر على وضع مشروع لتعزيز األمن الغـذائي وزيـادة الـدخول الريفيـة عـن طريـق        

وقــد حــددت عمليــات التقيـيم الــيت أُجريــت يف البلــد  . توسـيع سلــسليت القيمــة للّحــوم واللوبيـا  
ة املتقدمـة   اجملاالت اليت حتتاج إىل التدخل على سبيل األولوية، وهي تشمل نشر تقنيات املعاجلـ             

حاليــا يف  وتــضع اليونيــدو وثيقــة املــشروع. وإدارة األعمــال وتوليــد الطاقــة علــى حنــو مــستدام
. صــورهتا النهائيــة، وســوف تقــدمها إىل حكومــة النيجــر مــن أجــل االعتمــاد النــهائي والتمويــل

  . مليون دوالر على مدى مخس سنوات١٢ويستهدف املشروع إنفاق 
، بعثة مـشتركة مـع الوكالـة        ٢٠١٢مارس  /ونيدو، يف آذار  أوفدت الي : جنوب السودان   -٩

الكندية للتنمية الدولية إىل جنوب السودان، واستكشفت أوجه التآزر احملتملـة يف سـياق مبـادرة                
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وحـــددت البعثـــة سالســـل القيمـــة املناســـبة للتـــدخل يف املـــستقبل، مبـــا فيهـــا الفواكـــه   . التنميـــة
املــشروع يهــدف و. أعــايل النيــلالنيــل، واليــة -طواخلــضراوات ومــصايد األمســاك يف ممــر الــسوبا

 ٨ ٠٠٠املقترح إىل إعادة تأهيـل وحـدات املعاجلـة وتقـدمي التـدريب يف جمـال بنـاء القـدرات إىل                     
.  من السكان املستضعفني   ٥٠ ٠٠٠مزارع، وتعميم الفائدة بطريقة غري مباشرة على ما جمموعه          

ويبلـغ إمجـايل التكلفـة      .  املـشروع مـؤخرا إىل الوكالـة، وهـي حاليـا قيـد النظـر               مت وثيقـة  وقد قُدِّ 
  . ماليني دوالر٩التقديرية للمشروع 

    
  وسالسل القيمة املستدامة متويل االستثمارات : التوّسع املواضيعي  -اًثالث  

    ألعمال التجارية الزراعيةايف قطاع 
حـشد التمويـل يف   ) أ: (مهـا  أساسا، أال وجمالنيأيضاً يف تطورات كبرية   شهد الربنامج     -١٠

اسـتحداث  ) ب(االستـشارية التقنيـة؛ و  مـن خـالل القـدرات    قطاع األعمال التجاريـة الزراعيـة      
  .أداة تشخيصية من أجل سالسل القيمة املستدامة يف قطاع األعمال التجارية الزراعية

جاريـة الزراعيــة  ويف أعقـاب تأسـيس أول صـندوق واسـع النطــاق لتمويـل األعمـال الت        -١١
" أغفـانس أفريقيـا  "، وامسه ٢٠١٢مايو / يف أفريقيا يف أيار    من خالل االستثمار يف عدة صناديق     

)AgVance Africa( مع الفاو ومع مصرف التنمية األفريقي على إنـشاء مرفـق   ، اتفقت اليونيدو
ة مــن قبيــل  الــسلع واخلــدمات العامـّـ يف إطــار مبــادة التنميــة لتــوفري عمــومي للمــساعدة التقنيــة  

. حتليالت سالسل القيمة وتقدمي املشورة يف جمال السياسات وتنمية قدرات املؤسـسات العامـة             
خالل سلسلة من املناقـشات بـني املؤسـسات الـثالث            املساعدة التقنية مرفق  وقد طُوِّرت فكرة    

 مــن أجــل التمــاس الــدعم ٢٠١٢ســبتمرب /أعقبــها إيفــاد بعثــة مــشتركة إىل بروكــسل يف أيلــول
  .٢٠١٣وسوف توضع خطة جتارية تفصيلية للمرفق يف عام . ايل من االحتاد األورويبامل

ــوىل   -١٢ ــدووتت ــابع      اليوني ــة الت ــساعدة التقني ــق امل ــسية املروِّجــة ملرف ، كإحــدى اجلهــات الرئي
باالسـتثمارات يف   تقيـيم وإجـازة مـشاريع املـساعدة التقنيـة املتعلّقـة             ،  لصندوق الزراعي األفريقي  ل

ومـن أجــل توسـيع نطــاق التعـاون مــع    .  صـندوق األســهم اخلـاص هــذا   يـضطلع هبــا الــيت األسـهم 
، وحـددوا أوجـه     ٢٠١٣ينـاير   /، قام مديرو املرفق بزيارة مقـّر اليونيـدو يف كـانون الثـاين             اليونيدو

التــآزر مــع خمتلــف مــشاريع اليونيــدو يف قطــاع األعمــال التجاريــة الزراعيــة، مبــا يف ذلــك مبــادرة 
 مـن توسـيع شـبكة       ،الفّعالـة يف هـذه املخططـات       اليونيدو، من خـالل املـشاركة        ومتكَّنت. التنمية

هبـدف تطـوير قطـاع األعمـال        ة حلشد املزيد من املـوارد        واملالي تواصلها مع األوساط االستثمارية   
  .ة الزراعية األفريقيةالتجاري
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صية لــسالسل رت اليونيـدو تطــوير أداة تقيـيم تشخيــ  رَّقــ، سائل البيئيــةاملـ بوفيمـا يتعلّــق    -١٣
ألعمال التجارية الزراعيـة عـن طريـق برنـاجمني واسـعي النطـاق، أال               االقيمة املستدامة يف قطاع     

ومها مبادرة التنمية ومبادرة الصناعة اخلـضراء، األمـر الـذي سـيؤدي إىل دمـج اجلوانـب البيئيـة                    
ويزيــد علــى حنــو كامــل يف هنــج ابتكــاري بــشأن سالســل القيمــة حيــافظ علــى املــوارد الطبيعيــة  

وسـوف ُتـستخدم األداة أساسـا لتقيـيم         . القدرة التنافسية االقتـصادية مـن خـالل إضـافة القيمـة           
عـرب كافـة شـرائح سالسـل        ، وذلـك    واملياه والتنوع احليـوي واملنـاخ     على التربة    التأثريات البيئية 

  .القيمة يف قطاع األعمال التجارية الزراعية، من مرحلة اإلنتاج والزراعة حىت مرحلة التوزيع
    

    الشركاء اجلدد  -رابعاً  
ازداد التنويــه  ،ربنــامج ومــدى تغطيتــه املواضــيعيةال نطــاق التوّســع الــذي طــرأ علــى مــع  -١٤

  .على حد سواءاخلاص والقطاعني العام مببادرة التنمية بني أصحاب املصلحة الرئيسيني من 
مـن   حتاد األفريقـي  مفوضية اال اتسع نطاق التعاون مع      العامة،   وفيما يتعلّق بالشراكات    -١٥

، اشتركت اليونيدو مـع املفوضـية يف تنظـيم مـؤمتر            ٢٠١٢مايو  /ففي أيار . خالل قنوات خمتلفة  
حول التنويع االقتصادي والصناعات التحويليـة يف أفريقيـا جـرى فيـه تنـاول مبـادرة التنميـة يف                    

 برنـامج   ، دعـا  ٢٠١٢سـبتمرب   /ويف أيلـول  . جلسة خاصة عن تطوير األعمال التجارية الزراعيـة       
التنميــة الزراعيــة الــشاملة يف أفريقيــا إىل عقــد اجتمــاع مــع املبــادرات املختلفــة، أي مــع مبــادرة 

ط االجتمـاع   وقد سـلَّ  . ح التمويل من أجل أفريقيا    التنمية ومبادرة النمو يف أفريقيا ومبادرة إجنا      
.  فيمـا بينـها    د علـى ضـرورة تقويـة التعـاون        دَّبني تلك املبادرات وش    الضوء على أوجه التكامل   

وأُقّرت الوثيقـة اخلتاميـة للمناقـشات خـالل املـؤمتر املـشترك لـوزراء الزراعـة والتجـارة األفارقـة                     
بـت اجلمعيـة العامـة لألمـم      حَّوعالوة على ذلك، ر   . ٢٠١٢نوفمرب  /الذي ُعقد يف تشرين الثاين    

ة مـن أجـل مواصـلة     املتحدة يف دورهتا السابعة والستني بالدعم املقدَّم مـن خـالل مبـادرة التنميـ              
  ).٦٧/٢٢٥قرار اجلمعية العامة (تعزيز عملية التصنيع يف أفريقيا 

اليونيــدو اتــصلت عــدة شــركات متعــددة اجلنــسيات ب ات اخلاصــة، ويف جمــال الــشراك  -١٦
واسـتجابةً لـذلك االهتمـام مـن جانـب          . ملناقشة فرص التعاون املمكنـة يف إطـار مبـادرة التنميـة           

ت اليونيــدو فكــرة مــشروع ابتكــاري لــدعم االســتثمار اخلــاص يف الكيانــات اخلاصــة، اســتحدث
وتـدرس احلكومـة اليابانيـة حاليـا الفكـرة مـن       . سالسل القيمة املدعومة يف إطار مبـادرة التنميـة       

  .املعين بالتنمية يف أفريقيااخلامس مؤمتر طوكيو الدويل أجل تقدمي الدعم املايل يف إطار 
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    الرصد والتقييم  -ساًخام  
لــزم إجــراء تعــديالت بــادرة التنميــة مل  واجلغــرايفيملواضــيعا النطــاق يف أعقــاب توســيع  -١٧

. لكي يشمل بفّعالية األنشطة القائمة وكـذلك املـستحدثة        اإلطار األصلي للرصد والتقييم     على  
 علـى   ويف هذا السياق، اسُتهل إطار منطقي جديد يسمح برصد مبادرة التنمية واإلبـالغ عنـها              

  .حنو شامل ودقيق
    

     اختاذهاإلجراء املطلوب من اللجنة  -سادساً  
  .باملعلومات املقدَّمة يف هذه الوثيقة دُّ أن حتيط علماً اللجنة تولعلَّ  -١٨
  


