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

  املؤمتر العام  
  الدورة اخلامسة عشرة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول٦- ٢ليما، 
  ت من جدول األعمال املؤق١٦َّ البند

أنشطة اليونيدو املتعلقة باألعمال التجارية الزراعية
       وبناء القدرات التجارية وخلق فرص العمل

  جارة  باألعمال التجارية الزراعية والتاملتعلقةأنشطة اليونيدو     
      وخلق فرص العمل

       تقرير من املدير العام    
م هذه الوثيقة معلومات عن عدد كبري من األنشطة واملبادرات املهمة اليت اضطلعت هبا تقدِّ

 وهي تكمل .املنظمة فيما يتعلق باألعمال التجارية الزراعية والتجارة وخلق فرص العمل
ن التقرير عرضاً  ويتضمَّ.)IDB.41/2( ٢٠١٢نوي تقرير اليونيدو السمة يف املعلومات املقدَّ

صة يف هذه اجملاالت، وهي خدمات هلا أمهية وجيزاً عن توفري اليونيدو خلدمات متخصِّ
 .أساسية للتنمية الصناعية املستدامة
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    مةمقدِّ  -أوالً  
التجـارة  مها اليونيـدو يف جمـال األعمـال التجاريـة الزراعيـة و           ُتشكِّل اخلدمات الـيت تقـدّ       -١

 مـن الفقـر مـن خـالل إجيـاد وتعزيـز فـرص        وخلق فرص العمل طليعـة مـسامهة املنظمـة يف احلـدِّ        
وتعتمـد البلـدان ذات الـدخل املـنخفض     . العمـل ومـا يـرتبط هبـا مـن إيـرادات وأنـشطة إنتاجيـة        

ل القـوة البـشرية بـشكل    وتتمثَّـ . القوة البـشرية والـسلع األساسـية   : بشكل حاسم على ركيزتني  
يف السكان الشباب، الذين ينـزحون تدرجيياً من جذورهم الريفية إىل املراكـز احلـضرية        أساسي  

ن السلع األساسية املستغلة السلع الزراعيـة واملعـادن علـى الـسواء،             وتتضمَّ. اآلخذة يف االنتشار  
ومن أجل حتقيـق التقـدم االجتمـاعي واالقتـصادي،       . اليت جيري تصديرها غالباً يف شكلها اخلام      

 استغالل هـاتني الركيـزتني بدرجـة أكثـر اكتمـاالً، مـع زيـادة قيمتـهما باسـتخدام املـوارد                   يتعني
  . والعوامل املوجودة

مها اليونيـدو لـدعم املنـشآت       صة الـيت تقـدِّ    وُيربز الشكل التايل بعض اخلدمات املتخصِّـ        -٢
األهم مـن ذلـك أنـه       و. الصغرية واملتوسطة على امتداد سالسل القيمة احمللية واإلقليمية والعاملية        

ط الضوء على كيفية تضافرها مـن أجـل   يسترعي االنتباه إىل الطبيعة املتكاملة للخدمات، ويسلِّ     
  .توفري حلول شاملة يف البلدان النامية، وذلك من خالل التمثيل البياين ملا بينها من ترابط

  
  الشكل

صةخدمات اليونيدو املتخصِّ  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
    

حمللية
ا
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حمللية
ا

  
نبية
ألج

ا
  

التدريب املهين؛ تنمية تنظيم املشاريع؛
 العمل املنتج من أجل الشباب

  األسواق

 القوة الشرائية
 سالمة
 السلع األغذية األغذية

السلع غريالزراعية
 األغذية

 املعادن

إدارة سالسل
 اإلمداد

تطوير سالسل
 القيمة

  محاية 
  املستهلك

معايري النوعية
 واملعايري اخلاصة

  احتادات
  التصدير

 البنية التحتية 
صة بالنوعية اخلا

  واالمتثال
متويل األعمال

  التجارية 
  الزراعية

الشراكة بني
القطاعني العام 

 واخلاص

 عالتنّو
 الصناعي

  العوامل/املوارد  إضافة القيمة

 مو التكنولوجيامقدِّ
متويل االستثمارات
  العامة واخلاصة
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    ارةقصص جناح خمت  -ثانياً  
    التدريب املهين وتطوير تنظيم املشاريع  -ألف  

ي تنظيم املشاريع الدينامي، باعتباره عنـصراً اسـتراتيجياً يف جهـود اليونيـدو، دوراً               يؤدِّ  -٣
ــاً يف متكــني األفــراد مــن اإلفــالت مــن بــراثن الفقــر وتوليــد الــدخل وإجيــاد فــرص عمــل       حموري

تها اهلادفـة إىل بنـاء املهـارات التقنيـة ومهـارات            وقد وسَّعت اليونيدو أنـشط    . ألنفسهم ولغريهم 
وُيــضطلع هبــذه اجلهــود بغيــة تطــوير  . تنظــيم املــشاريع الــيت تــستهدف الــشباب بــشكل خــاص  

وقــد ســاعدت، إضــافة إىل . املــوارد البــشرية املنتجــة باعتبارهــا أساســاً للنمــو واحلــد مــن الفقــر 
 .نظيم املشاريعذلك، على خلق بيئات مواتية لدعم املبادرات املعنية بت

ودعماً ملـساعي حكومـة أنغـوال يف سـبيل إصـالح التعلـيم، يهـدف الربنـامج الدراسـي                      -٤
اخلــاص بتنظــيم املــشاريع إىل تطــوير مهــارات تنظــيم املــشاريع لــدى الــشباب، مــن أجــل وضــع 

ودعمت اليونيـدو وزارة التعلـيم يف اسـتحداث واختبـار           . أساس قطاع خاص مستدام وديناميّ    
ة مثل املناهج الدراسية وأدلة املعلمـني والكتـب الدراسـية اخلاصـة بـالطالب وأدلـة        أدوات حيوي 

وجيــري حاليــاً علــى أســاس جتــرييب تــدريس املنــهج الدراســي اخلــاص بتنظــيم . تــدريب املعلمــني
ــسع مقاطعــات يف أنغــو    ــر مــن   ،الاملــشاريع يف مخــس وأربعــني مدرســة يف ت ــه أكث ــشارك في    وي

 الدراسـي تـدرجيياً علـى مـستوى البلـد،           املنهج تعميم   النغووتعتزم حكومة أ  .  طالب ١٠ ٠٠٠
 . طالب٥٠٠ ٠٠٠حبيث ُيمكن أن يصل املشاركني فيه إىل 

وعلــى ســبيل االســتجابة للــدعوة إىل تعزيــز مهــارات الــصناعة اخلــضراء علــى مــستوى    -٥
مبــادرة العــامل، شــاركت اليونيــدو والــوزارة االحتاديــة للتعــاون االقتــصادي والتنميــة يف أملانيــا و 

WorldSkills Germany ــسة ــه  WorldSkills ومؤســ ــؤمتر دويل عنوانــ ــيم مــ ــارات " يف تنظــ املهــ
"  املخاطر والتحديات اليت تواجه أقـل البلـدان منـواً          - التنمية املستدامة    دمةالصناعية اخلضراء خل  

ري ومتثَّل أحد األهداف الرئيـسية للمـؤمتر يف تعزيـز مهـارات التخـض             . ٢٠١٣يوليه عام   /يف متوز 
لتحقيــق مــستقبل أفــضل للــشباب احملــرومني وتعزيــز فرصــهم يف احلــصول علــى عمــل وحتقيــق    

 األنــشطة املمكنــة لتعزيــز مهــارات الــصناعة اخلــضراء خلدمــة  لتبــادلر املــؤمتر منــرباً ووفَّــ. دخــل
التنمية املستدامة مع النظراء وأصـحاب املـصلحة مـن بلـدان خمتـارة جـرى التركيـز عليهـا ومـن                      

ر أيضاً منرباً لتوعية الرأي العام وعمليـة صـنع القـرار، مـع تركيـز خـاص                  ووفَّ. العاملمجيع أحناء   
  .على أقل البلدان منواً
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    العمل املنتج من أجل الشباب  - باء  
تساعد برامج اليونيـدو علـى إجيـاد فـرص عمـل الئقـة ومـستدامة مـن خـالل األنـشطة                        -٦

تيعاب العاطلني عن العمـل، ميكـن أن ُيـشكِّل          ومع حمدودية قدرة القطاع العام على اس      . املنتجة
ومــع ذلــك، يواجــه الــسكان يف العديــد مــن . تعزيــز القطــاع اخلــاص حــالً لتــوفري فــرص العمــل

ــا      ــشطة املنتجــة أو التوســع فيه ــدء األن ــات يف ب ــدان عقب ــصغرى   . البل ــشآت ال ــوير املن وألنَّ تط
قتــصادية، يتطلــب تنظــيم املــشاريع والــصغرية واملتوســطة آليــة ُمجرَّبــة وفعالــة لتيــسري التنميــة اال 
  . داخل هذا القطاع احليوي دعماً كبرياً وتوجيهاً واستثمارات

ذت اليونيدو بنجاح مشاريع للعمـل املنـتج للـشباب يف أكثـر مـن مخـسة عـشر                   وقد نفَّ   -٧
بلـــداً علـــى الـــصعيد العـــاملي ووضـــعت هنجـــاً متكـــامالً ُيطبـــق منـــائط خـــدمات خمتلفـــة وفقـــاً    

   :قة وتشمل النمائط املُطبَّ.ددة للبلد واجملموعات املستهدفةلالحتياجات احمل
  هنج تطوير املنشآت وترويج االستثمار؛  )أ(   
  هنج االبتكار والتنمية وتنظيم املشاريع للجميع؛   )ب(   
  :منائط جتمع ما بني  )ج(   
  الدعم املايل وغري املايل ألصحاب املشاريع من الشباب؛   ‘١‘     
  لى تكوين املنشآت ومنوها؛ التدريب ع  ‘٢‘     
  توجيه وإرشاد أصحاب املشاريع من الشباب؛   ‘٣‘     
  تعزيز فرص احلصول على التمويل واالستثمار؛   ‘٤‘     
  تطوير سالسل القيمة لألسواق الشاملة؛   ‘٥‘     

   .مواءمة املهارات للوفاء مبتطلبات القطاع اخلاص  ‘٦‘    
د اليونيــدو الــشباب الطــاحمني وأصــحاب  وِّ نطــاق مــشروع لتوظيــف الــشباب، ُتــز ويف  -٨

مبـادرة  "املشاريع القائمة مبهارات عملية يف جمايل األعمـال وتكنولوجيـا املعلومـات مـن خـالل                 
ــتعلم مــن أجــل أصــحاب األعمــال   ــشراكة مــع    " ال ــشركة هيولــت باكــارد وذلــك بال ــة ل التابع

  .املتحدةالشركة وحكومة إيطاليا ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات 
    

    تطوير سالسل القيمة  - جيم  
قامــت اليونيــدو، باالشــتراك مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة والــصندوق   -٩

تنمية األعمال التجارية الزراعيـة والـصناعات       ) تسريع(الدويل للتنمية الزراعية، بإطالق مبادرة      
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امــة روابــط أفــضل مــا بــني اجلهــات وهتــدف املبــادرة إىل إق. ٢٠١٠الزراعيــة األفريقيــة يف عــام 
   .الفاعلة يف سلسلة القيمة وتعزيز االستثمار يف قطاع األعمال التجارية الزراعية

وبغية إطالق العنان لإلمكانات االقتـصادية للمجتمعـات الـيت تعتمـد علـى صـيد األمسـاك،                    -١٠
 جديــدة يف واليــة ُتنفــذ اليونيــدو مــشروعاً لتحــديث مــصائد األمســاك احلرفيــة وإجيــاد فــرص تــسويق

ل مـن حكومـة كنـدا، إىل معاجلـة القيـود            ويهدف املشروع، املمـوَّ   . البحر األمحر يف شرق السودان    
ويتـوىل املـشروع حتـديث سلـسلة        . القائمة يف القطاع عن طريق اتباع هنج قائم على سلسلة القيمـة           

خـرياً التـسويق، كمـا ُيـساعد        القيمة، ابتداًء من حصيلة صيد األمساك إىل النقل واملناولة والتجهيز وأ          
اجلهات الفاعلة يف قطاع مصائد األمساك على تقليل الفاقد بعـد مجـع حـصيلة الـصيد وحتقيـق قيمـة                     

  .وُيستكمل هذا عن طريق تشييد بنية حتتية وتعزيز مؤسسات الدعم العمومية. إضافية
    

    دين وإدارة سالسل التوريدالتنمية املستدامة للمورِّ  - دال  
ب بناُء قدرات توريد تنافسية وشاملة ومستدامة متكني البلدان النامية من إضافة قيمـة              يتطلَّ  -١١

ملواردهــا الطبيعيــة والزراعيــة وبنــاء قــدرات بــشرية ومؤســسية ودعــم املنــشآت الــصغرية واملتوســطة  
ق وحتقيقـاً لتلـك الغايـة، ُتطبِّـ       . لربطها باملشترين واملـستهلكني يف األسـواق احملليـة وأسـواق التـصدير            

دين وحتسني املنشآت، وهو مـا يـشمل تطـوير التـشبيك بـني              اليونيدو مفهوم التنمية املستدامة للمورِّ    
  . دوائر األعمال وإتاحة الوصول إىل األسواق وإعادة هيكلة الصناعة واالرتقاء هبا/اجملموعات

عـات مـن    ويف منطقة سامارا من االحتاد الروسي، اعتمدت اليونيدو هنجاً لتوأمة اجملمو            -١٢
ــشترين          ــيني وامل ــسيارات احملل ــات ال ــني صــانعي مكوِّن ــستدامة ب ــط م ــة رواب ــشجيع إقام أجــل ت

مت اليونيــدو خــدمات وبالتعــاون مــع جمموعــة صــنع الــسيارات الــسلوفينية، قــدَّ   . الــسلوفينيني
؛ "دي سـامارا  شـبكة مـورِّ   "مساعدة تقنيـة تـضمنت االرتقـاء بـاملورِّدين؛ وتكـوين رابطـة باسـم                

-فق خلدمات الدعم على مستوى اجملموعات؛ وتيـسري املـشاريع املـشتركة الروسـية             وإنشاء مرا 
وجيري حالياً تنفيـذ مـشاريع مماثلـة لتطـوير التوريـد يف جمـال صـناعة الـسيارات، أو                 . السلوفينية

. جارٍ استحداثها، يف أوكرانيا وجنوب أفريقيا وكمبوديا وكولومبيا ومـصر واملكـسيك واهلنـد           
 روابـــط مـــستدامة يف قطاعـــات املنـــسوجات وجتهيـــز املنتجـــات الزراعيـــة  واســـُتحدثت باملثـــل

واألثاث واإللكترونيات، باالستفادة من أدوات اليونيدو اخلاصة بإنـشاء اجملموعـات واحتـادات             
  . التصدير، وتطوير املورِّدين وإدارة سالسل التوريد، واملسؤولية االجتماعية للشركات

على وضع تنافسي يف السوق وإجياد فرص تسويق جديـدة، ُتقـدَّم املـساعدة              وللحفاظ    -١٣
إىل املنشآت الصغرية واملتوسطة لتحـسني إنتاجيتـها، ونوعيـة إنتاجهـا وحجمـه، واالنـدماج يف                 

فعلــى ســبيل املثــال، أدى برنــامج االرتقــاء والتحــديث الــصناعي يف   . سالســل التوريــد العامليــة 
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عة احملليـة مـن خـالل مـساعدة املـشاريع           نِّلتنافـسية للـشركات املُـص     السنغال إىل حتـسني القـدرة ا      
وتعزيـز القــدرات البــشرية واملؤســسية ذات الــصلة بتنميــة املــشاريع والقــدرة علــى الوصــول إىل  

وسـاعدت املبـادرة الرائـدة الـيت اسـتحدثتها اليونيـدو علـى              . التمويل وإنشاء العالقات التجارية   
. ال للترقيـة الـصناعية    ى إىل تأسيس برنامج وطـين فعّـ       أساسية، مما أدَّ  إجياد خربة فنية حملية وبنية      

وقد طُبق هنج اليونيدو بشأن ترقيـة الـصناعة وحتـديثها بنجـاح يف بلـدان أخـرى وكـذلك علـى                      
  ).يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا(املستوى اإلقليمي 

    
    لتجارة والصناعة والبيئة ا أجل السياسة اخلاصة بالنوعية والبنية التحتية من  - هاء  

وتـستخدم املنـشآت   . حيتاج كل بلد إىل بنية حتتيـة سـليمة لتحقيـق أهدافـه االجتماعيـة         -١٤
ــة    ــة اخلاصــة بالنوعي التوحيــد القياســي واملقــاييس واالعتمــاد  (التجاريــة واحلكومــة البنيــة التحتي

لبيئــة واألمــن والنوعيــة إىل  للوصــول باإلنتــاج والــصحة ومحايــة املــستهلك وا ) وتقيــيم املطابقــة
ال هلـذه البنيـة التحتيـة التنميـة الـصناعية املـستدامة             ويعـزِّز التنفيـذ واألداء الفعَّـ      . املستوى األمثـل  

  . والرفاه االجتماعي وييسر التجارة
وتقــوم اليونيــدو بتــصميم وتنفيــذ مــشاريع هتــدف إىل إنــشاء وتعزيــز البنيــة التحتيــة           -١٥

وبرنامج النوعية لليونيـدو اخلـاص بغـرب أفريقيـا هـو أحـد              . صة بالنوعية اإلقليمية والوطنية اخلا  
الربامج اإلقليمية الناجحة، ويتمثل اهلدف العام من هذا الربنامج يف تعزيز التكامـل االقتـصادي               

ــسِّ    ــة ُتي ــق إجيــاد بيئ ــوائح   اإلقليمــي والتجــارة عــن طري ــة والل ــال لقواعــد التجــارة الدولي ر االمتث
وتـشمل الـربامج األخـرى ذات النـهج اإلقليمـي املماثـل التعـاون مـع املنظمـة                   . التنظيمية التقنيـة  

وإىل . العربية للتنمية الصناعية والتعـدين ومجاعـة شـرق أفريقيـا والنظـام األفريقـي لعلـم القيـاس                  
جانــب املبــادرات اإلقليميــة، تعمــل اليونيــدو أيــضاً علــى تعزيــز وتطــوير البنيــة التحتيــة اخلاصــة   

 حــىت اآلن يف إطــار مــشاريع اليونيــدو يف بلــدان مثــل   وقــد متَّ. لــصعيد الــوطينبالنوعيــة علــى ا
 مــن ســتني خمتــرباً للقيــاس باكــستان وبوتــان وزامبيــا وموزامبيــق ونيبــال تقــدمي الــدعم إىل أكثــر

كما دعمت اليونيدو وضـع الـسياسات       . رة على املستوى الوطين يف سبيلها إىل االعتماد       واملعاي
  .  بلدان منها باكستان وبنغالديش وسرياليون ومالوياخلاصة بالنوعية يف

ومن شأن وجود معايري لكفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة ومـصادر الطاقـة املتجـّددة       -١٦
ــة والتجــارة      ــة يف جمــايل الطاق ــة والدولي ــق األهــداف الوطني ــد كــثرياً يف حتقي ومــن هــذا  . أن يفي

اً لتعزيز مواءمة املعايري الدوليـة وتـشجيع األخـذ          اقتراح ٢٠١٢مت اليونيدو يف عام     املنطلق، قدَّ 
  .ISO 50001هبا، مثلما فعلت بنجاح مع معيار نظم إدارة الطاقة 



GC.15/7 

V.13-87222 7 
 

ــي          -١٧ ــاون الثالث ــوب والتع ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــدة للتع ــة املتزاي ويف اســتجابة لألمهي
ارد املـشتركة بـني     وظهور ماحنني من اجلنوب يف جمال بناء القدرات التجاريـة، وسَّـع دليـل املـو               

الوكاالت لبناء القدرات التجارية تغطيته لتشمل إحـدى وثالثـني مـن وكـاالت األمـم املتحـدة           
وستة وثالثني من البلدان األعـضاء يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ومعظـم                    

لـة للمقارنـة   وتقـدم الطبعـة اجلديـدة أول قـوائم جـرد قاب          . اجلهات املاحنة مـن جمموعـة العـشرين       
للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف جمال بناء القدرات التجاريـة، وهـي متاحـة       

  .كأداة تفاعلية على شبكة اإلنترنت
    

    سالمة األغذية وإمكانية تعقبها  - واو  
أدَّت العوملـــة املتزايـــدة للتجـــارة، وخباصـــة ارتفـــاع حـــصة جتـــارة األغذيـــة، إىل عوملـــة   -١٨
ديات املتعلقــة بــسالمة األغذيــة والنامجــة عــن حــاالت الــذعر والفــضائح الــيت ُتثــار مــن آن التحــ

رة وهنــاك حاجــة إىل حتــسني ســالمة األغذيــة، يف البلــدان املــصدِّ  . آلخــر فيمــا يتعلــق باألغذيــة 
واملـستوردة علـى حــد سـواء، مــن أجـل تـوفري محايــة أفـضل للمــستهلكني والـسماح للمنــتجني        

  . وائد من املشاركة يف سالسل التوريد والقيمة العامليةواملصدرين جبين الف
وتعمـل اليونيـدو مـع املبـادرة العامليـة لــسالمة األغذيـة الـيت ُوضـع مبوجبـها بروتوكــول            -١٩

األسواق العاملية من أجل تيسري التوريد من مورِّدين أقل تطوراً ومعاجلة املسائل املتعلقـة بتقيـيم                
ثمـر مـع املبـادرة، جيـري تنفيـذ مـشروعني جديـدين، ومهـا برنـامج                  ونتيجة للتعـاون امل   . االمتثال

للتنمية املستدامة للمورِّدين من أجل دعم جمموعات املـورِّدين يف ماليزيـا لرفـع مـستوى أدائهـم                  
جمموعـة أيـون   (يف جمال سالمة األغذية وبالتايل تيسري وصوهلم إىل فرص تسويق جديدة مرحبـة          

ــون آخــرون    ــة حمتمل ــذ       ؛ و)وجتــار جتزئ ــن أجــل تنفي ــة م ــورِّدي األغذي ــصغار م ــتقين ل ــدعم ال ال
بروتوكول سالمة األغذية التابع للمبادرة يف اجلنوب األفريقي، بغيـة حتـسني قـدراهتم التجاريـة                

ــوطين واإلقليمــي  /مــع املــشترين ــة علــى الــصعيدين ال ويف الوقــت نفــسه، عــززت  . جتــار التجزئ
ديرية العامة للصحة وشـؤون املـستهلكني التابعـة         اليونيدو من تعاوهنا مع هيئات تنظيمية مثل امل       

للمفوضــية األوروبيــة مــن أجــل حتليــل التحــديات املتعلقــة بــسالمة األغذيــة الناشــئة يف البلــدان   
  . النامية، وتوفري تدخالت الدعم السريع

وبغية تعزيز تطوير الشراكات والتجارة على الصعيد العاملي، أنـشأت اليونيـدو منـصات                -٢٠
. بلدان اجلنوب لتبادل املعلومات واملعارف وأنشأت مراكز امتياز لتوفري اخلـربة املناسـبة            فيما بني   

؛ )مـصر (؛ التعقـب  )الـصني (سالمة األغذية : وقد أُنشئت مراكز االمتياز التالية يف بلدان اجلنوب       
  ).نلبنا(؛ التعبئة والتغليف )كوريا(؛ خمتربات املعايرة )اهلند(معامل االختبارات الكيميائية 
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    راكات بني القطاعني العام واخلاصالش  - زاي  
تــساعد إقامــة الــشراكات مــع جهــات فاعلــة عامليــة ذات خــربة املنــشآت الــصغرية            -٢١

ل الغـرض مـن     ويتمثَّـ . واملتوسطة على اكتساب الدرايـة واملـوارد الـيت ُتحـسِّن قـدرهتا التنافـسية              
رايـة واملـوارد الـيت تتمتـع هبـا جهـات            برنامج اليونيدو للشراكات يف االسـتفادة مـن اخلـربة والد          

فاعلة رئيسية يف جمال األعمال التجارية ونقل خرباهتا التنافـسية إىل منـشآت املـشروع الـصغرية                 
ــة للــشركات الكــبرية كــشريكة يف األعمــال     واملتوســطة املتلقِّ يــة، الــيت تــصبح بعــد ذلــك جذّاب

فــرادى الكيانــات يف قطــاع ، ضــاعفت اليونيــدو مــن تعاوهنــا مــع ٢٠١٠ومنــذ عــام . التجاريــة
مبـادرة  (ان عّدة أصـحاب مـصلحة       الشركات، وأطلقت منصتني رائدتني رفيعيت املستوى تضمّ      

تنميــة األعمــال التجاريــة الزراعيــة والــصناعات الزراعيــة األفريقيــة وبرنــامج الــصناعة  ) تــسريع(
 القـدرة   وعقدت عدة شـراكات جتاريـة جديـدة يف جمـاالت اسـتراتيجية هبـدف تنميـة                ) اخلضراء

  . اإلنتاجية احمللية وتعزيز اإلدماج االجتماعي والترويج الستدامة البيئية
ومــن خــالل الــشراكات مــع املؤســسات املاليــة، تــرتبط التــدخالت املتعلقــة باملــساعدة    -٢٢

التقنية اليت تقدمها اليونيدو، وتدعم بفعالية، تدفقات من املـوارد أكـرب كـثرياً، ممـا ُيحـدث أثـراً                   
وتشارك اليونيدو يف مرفق املساعدة التقنية التـابع للـصندوق الزراعـي            .  أرض الواقع  أقوى على 

ويهـدف املرفـق إىل تعزيـز األثـر         . األفريقي باعتبارها أحد أهم املـروِّجني واملستـشارين التقنـيني         
اإلمنائي الستثمارات الصندوق الزراعـي األفريقـي عـن طريـق تـوفري خـدمات املـساعدة التقنيـة                   

  :التاليةلألغراض 
حتــسني الوصــول إىل التمويــل الريفــي لــصغار املــالك مــن الفالحــني الــذين           )أ(  

  يقومون بالتوريد إىل الشركات املشاركة يف الصندوق الزراعي األفريقي؛ 
تيــسري إقامــة روابــط جتاريــة بــني الــشركات املتعاملــة مــع الــصندوق الزراعــي     )ب(  

   وضع خمططات التعاقد مع صغار املزارعني؛ األفريقي وصغار املالك من الفالحني من خالل
بنــاء قــدرات املنــشآت الــصغرية واملتوســطة الــيت يــستثمر الــصندوق الزراعــي      )ج(  

   .األفريقي فيها
    

    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه   -ثالثاً  
  .لعلَّ املؤمتَر يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  - ٢٣
 


