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لجماعة احلكومية الدولية املختصة باملوز والفاكهة االستوائية تقرير الدورة اخلامسة ل

 (2100أيار /مايو 5-3، ياوندي، الكامريون)

 

 مقدمة –أوال
 

 1111.أيار/مايو 5-3يف  باملوز والفاكهة االستوائية لجماعة احلكومية الدولية املختصةلُعقدت الدورة اخلامسة - 1

واإلحتاد بينني، والكامريون، : مندوبًا من الدول األعضاء التالية أمساؤها 94وقد شارك فيها . يف ياوندي، الكامريون

ملراقبون من وقد شارك ا .، وأملانيا، وغانا، وكينيا، واملكسيك، ونيجرييا، وأوغندة، وزميبابوي(منظمة عضو)األوروبي 

والشبكة الدولية للفاكهة ،  احلشرات وإيكولوجيا املركز الدولي لفيسيولوجيا، والصندوق املشرتك للسلع األساسية

 .االستوائية

 
ألقى و. الزراعة والتنمية الريفية ووزير الوزراء، نائب رئيس Jean Nkueteوقد افتتح الدورة صاحب السعادة - 1

 .ثل الدائم للمنظمة يف الكامريون الكلمة االفتتاحية نيابة عن املدير العاماملم Ousmane Guindoالسيد 

 
كنائب ( أملانيا) Rüdiger Ohstرئيسًا، والسيد ( الكامريون) Médi Mounguiوقد انتخبت اجلماعة السيد - 3

 .كنائب رئيس ثاٍن( املكسيك) Salim Rodriguezوالسيد  مؤقترئيس أول 

 ، واجلدول الزمين املؤقت(.CCP:BA/TF 11/1 Corr)األعمال املؤقت  وقد مّت اعتماد جدول- 9

 (CCP:BA/TF11/Inf.3)  بدون تعديالت. 

 .1111أيار /مايو 5قّررت اجلماعة أن ُتعّد األمانة مشروع تقرير للدورة ُيعتمد اخلميس الواقع فيه و- 5
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 باألسواقالقضايا االقتصادية واملتعلقة     -ثانيا
 

 األسواق والتوقعاتتطورات    -أ
 

 والتوقعاتلألسواق احلالة الراهنة 
 

: نظرت اجلماعة يف هذا البند املدرج على جدول األعمال باالستناد إىل املعلومات الواردة يف الوثائق التالية- 6

CCP:BA/TF 11/Inf.4و ،CCP:BA/TF 11/CRS 1، CCP:BA/TF 11/CRS 2 .حتيينًا  قّدم عدة مندوبني وقد

 .لبيانات اإلنتاج والتجارة يف بلدانهمومراجعة 

 
املركز ليت عقدها اوقد رأت اجلماعة أّن التطور األهم الذي طرأ على جتارة املوز الدولية منذ الدورة األخرية - 7

فاق اجلماعة احلكومية الدولية املختصة باملوز والفاكهة االستوائية كان ات/ ةللهندسة الوراثية والتكنولوجيا احليوي يالدول

فات الذي ورد يف يوعلى الرغم من أّن جدول ختفيض التعر ،وقد أّكدت اجلماعة على أّنه. جنيف بشأن التجارة يف املوز

فات الدولة يتعرعلى ختفيض تدرجييا إاّل أّن االحتاد األوروبي سيعمل  ،كان صحيحًا CCP:BA/TF 11/Inf.4الوثيقة 

، ويف 1117عام  يورو للطن يف موعد أدناه 119إىل  1114يورو للطن عام  176األوىل بالرعاية يف ما يتصل باملوز من 

يورو للطن حتى  12وقد طّبق االحتاد األوروبي التخفيض األول وهو . وفقًا للشروط املنصوص عليها 1114موعد أقصاه 

يورو للطن  193إىل  والتخفيض الثاني وصواًل 1114كانون األول /ديسمرب 15يورو للطن مبفعول رجعي يف  192يصل إىل 

 يورومليون  141وقد ُأحيطت اجلماعة علمًا بأن مقرتح اللجنة  رصد . 1111كانون الثاني /ابتداًء من األول من يناير

غري أّن . املصدرة للموز مّلا ُيعتمد دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلاديلربنامج التدابري املرافقة يف قطاع املوز لدعم 

تلّقت تأكيدات مفادها أن الربملان األوروبي واجمللس على حد سواء يسعيان بهّمة للتوصل إىل توافق يف اآلراء  اجلماعة

 .يسمح بالتنفيذ السريع للربنامج

 

طن عام  مليون 19.7وقد الحظت اجلماعة أّن الصادرات العاملية من املوز قد تراجعت بشكل طفيف لتبلغ - 2

عار البيع بالتجزئة يف بعض األسواق ما قد ، تراجعت أسباجلملة والبيعأسعار االسترياد  وعلى الرغم من ازدياد 1114

أّما على مستوى التصدير فقد . اليت ُتخّفض أسعار املوز جلذب الزبائنسة حلقات السوبر ماركت الرئيسية يعكس سيا

يز الضيق املتاح أمام نقل التسعري إىل الرتفاع تكاليف املدخالت والنقل واحل تمعةاجملارتفعت األسعار بسبب اآلثار 

 .سالسل اإلمداد

 
. 1114مليون طن عام  21.1ُقّدر مبا يتجاوز  وقد الحظت اجلماعة أّن اإلنتاج العاملي للفاكهة االستوائية- 4

ارة الدولية ، فإّن قيمة التج(يف املائة 11)وعلى الرغم من أّن التجارة الدولية متثل حصة صغرية فقط من إمجالي اإلنتاج 

، أمريكي دوالر مليار 6.5ة اجملهز، والفاكهة االستوائية أمريكي دوالر مليار 5.9لفاكهة االستوائية الطازجة بلغت ل

 1.1للربتقال، وأمريكي دوالر  مليار 9وللتفاح، أمريكي دوالر  مليار 5.9وللموز، أمريكي مليار دوالر  7.4قياسًا مببلغ 

 .صجالإلأمريكي مليار دوالر 
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رية للتنمية االقتصادية للموز والفاكهة بالحظت اجلماعة وجود فرص كفقد على األجل املتوسط، أّما - 11

، على الرغم من أّن ذلك سيتم 1114عام  الطلب يف العقد التالي وصواًل إىلاالستوائية، نظرًا إىل أّنه ُيتوقع أن يرتفع 

بغي تطبيق السياسات الفعالة للتصدي لشواغل صغار املنتجني واملصنعني إاّل أّنه ين. بإيقاع أبطأ قياسًا بالعقد السابق

كما ينبغي أن تنهض . احلصول على القروض، واملعلومات حول التكنولوجيا، واألسعار، والتكلفةالسيما يف ما يتعلق ب

غرية يف ة الصمتكني أصحاب احلياز عليهااحلكومات بالسياسات اليت تشجع تعاونيات أصحاب احليازة الصغرية، و

  مرحليت اإلنتاج والتجهيز
 

 الداللة االقتصادية واجلدوى الفنية لرصد وحتليل أسواق املوز لألنواع املختلفة باستثناء موز كافندش
 

. CRS7و CCP:BA/TF 11/2، CRS 6 ائقنظرت اجلماعة يف هذا البند من جدول األعمال مستعينة بالوث- 11

لى البيانات اليت ميكن التعويل عليها يف ما يتصل بإنتاج احملاصيل والتسويق أن احلصول ع وقد الحظت اجلماعة

 املتعلقة باإلنتاج وعلى الرغم من أهمية اإلحصائيات. أساسي للتخطيط الفعال يف جمال البحث والتنمية االقتصادية

لذلك . افندش واستهالكها حمدودان، فإّن االجتار بأنواع املوز باستثناء موز كاألمن الغذائي والتخفيف من الفقرلضمان 

 أن( 1)اليت تنص على و CCP:BA/TF 11/2من الوثيقة  17وافقت اجلماعة على اإلسرتاتيجية كما جاءت يف الفقرة 

مج جمموعة البيانات حول املوز يف إطار األنظمة د( 1)الوراثي يف مرحلة ثانية؛ و تنظر األمانة يف إنشاء مركز للبالسم

وأوصت اجلماعة بربط اجلهود املبذولة حاليًا لوضع إطار قائم على . البيانات حول احملاصيل الغذائيةالعاملية جلميع 

فقد أشار، على . التعاون جيمع اإلحصائيات املتصلة باملوز كما مّتت اإلشارة إليها يف الوثيقة، ويعمل على حتديثها

إىل أّنه مستعد ألن يكون آلية ذات صلة نظرًا إىل  ز اإلفريقيول أشجار املوز واملواإلفريقي للبحث ح سبيل املثال، املركز

 .ا الوسطى والغربيةيالوالية اليت ُأنيطت به يف إفريق
 

 العوامل اليت تؤثر على الطلب- باء
 

 والفاكهة االستوائية باالستناد إىل حتليل السلوك االستهالكي لدى األسر إمكانيات السوق الصينية يف ما يتصل باملوز
 

وقد الحظت أّن معظم  .  CCP:BA/TF 11/3 نظرت اجلماعة يف هذا البند من جدول األعمال مستعينة بالوثيقة - 11

أّما العامل االقتصادي األساسي الذي يؤثر على . املستهلكني يفضلون الفاكهة االستوائية الطازجة على تلك اجملهزة

وقد أشارت اجلماعة كذلك إىل أّن . االقتصاد الكلي احمليطة االستهالك فهو الدخل، يليه التبدل يف األسعار، وأجواء

، واملانغو، واللوجنان، وُيعترب املوز من األكثر شعبية بينها، فيما والليتشيأكثر األنواع تفضياًل هي املوز، والربتقال، 

 .يعترب العصري، بني املواد اجملهزة، األكثر شعبية
 

 فاكهة االستوائية إىل الصنيمبادئ توجيهية عملية لتصدير املوز وال
 

، ووافقت على رفع CCP:BA/TF 11/4 نظرت اجلماعة يف هذا البند من جدول األعمال مستعينة بالوثيقة- 13

وقد شّددت اجلماعة على أهمية . تباعها يف إطار مبادرات التصدير إىل الصنيإللتوجيهية إىل احلكومات املعنية املبادئ ا

يتعلق بالسالمة الغذائية، وعلى أّنه يتعني على اجلماعة أن تنظر يف السبل اآليلة إىل التخفيف  بناء ثقة املستهلك يف ما
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ينبغي تطوير  املبيدات احلشرية، كما هاتتسببوينبغي مأل الشهادات للتصدي للعدوى اليت . من شواغل املستهلك

وقد ُطلب من  ،ان إىل بناء قدراتها يف هذا اجملاللدوقد أقّرت اجلماعة حباجة الب. لكتعزيز ثقة املستهاآلليات الكفيلة ب

هيئة الدستور الغذائي، و ،اإلقليمية هاأن ُتحدد املساعدة اليت ميكن للمنظمة أن تقّدمها مبا يف ذلك عرب مكاتب األمانة

 .واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 كادراسة حالة يف ما يتعلق بالطلب احملتمل على املانغوستني والسال
 
، ووافقت على أن ُتحلل  CCP:BA/TF 11/CRS 8ُأحيطت اجلماعة علمًا باملعلومات الواردة يف الوثيقة - 19

قت اجلماعة على أن افوقد و. فيما يتم تأجيل العمل حول السالكا ،بشكل متعمقاحملتملة إمكانيات سوق املانغوستني 

 الدراسةوُيزمع رفع نتائج . من الوثيقة لتيسري حتليل السوق الالزم 11و 11توفر لألمانة املعلومات الواردة يف الفقرتني 

 .إىل اجلماعة يف دورتها املقبلة

 
تحول إىل فاكهة استوائية أساسية، طلبت اجلماعة من وفَدي ىل الثمار اللبنية، وإمكانية أن توعند اإلشارة إ- 15

وُيزمع رفع تقرير . يسري التحليل األولي إلمكانياتها يف السوقغانا ونيجرييا توفري املعلومات حول هذه الفاكهة لألمانة لت

 .حول هذا التحليل أمام اجلماعة يف دورتها القادمة
 

 سلسلة القيمة وتوزيع الدخل- ثالثًا
 

التدابري املؤسسية وبنية أسواق املوز والفاكهة االستوائية يف البلدان املنتجة وأثرها على مستويات - أ

 دخل 
 

،  CCP:BA/TF 11/5 كانت اجلماعة تنظر يف حتاليل التدابري املؤسسية الواردة يف الوثيقتنيوفيما - 16

األمانة خالل الدورة األخرية إىل ، أعربت عن رضاها إزاء استيفاء االختصاصات اليت وفرتها CCP:BA/TF CRS 13و

 .(1114كانون األول /االجتماع املشرتك للمجموعات الفرعية يف ديسمرب)اليت عقدتها 
 

 ، والقيمة اجلودةاإلمكانيات املتاحة لتدريب منظمات أصحاب احليازة الصغرية، وحتسني - ب

 .ل صغار أصحاب احليازة يف سلسلة القيمةيخااملضافة، وتوفر القروض لتعزيز مد
 

مجاعة  تشكيلوافقوا على ، كما CCP:BA/TF 11/CRS 17وافق املندوبون على التوصيات الواردة يف الوثيقة - 17

اإلقليمي ودور  لأصحاب احليازة يف سلسلة القيمة، آخذين بعني االعتبار أهمية التمثيصغار عمل معنية بسياسات دمج 

 :وسيجري العمل على وضع اختصاصات مجاعة العمل اليت ستشمل. أصحاب الشأن يف القطاعني اخلاص والعام
 
 بث الوعي لدى أصحاب الشأن و؛ 

 أصحاب احليازة يف سلسلة قيمة الفاكهة االستوائية صغار لدعم دمج  البديلةلنهج تعزيز القدرات لتقييم ا 

 
اإلفريقي للبحث حول أشجار املوز  أعربت املكسيك، وغانا، والشبكة الدولية للفاكهة االستوائية، واملركزوقد - 12

 مانةوقد ُطلب من األ. مجاعة العمل االنضمام إىليف واملوز اإلفريقي، ومجعية مزارعي املوز يف الكامريون عن رغبتها 
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، وقد وافق نائب الرئيس األول على ليةودال يةكوماحلعة اميف اجلعنها األعضاء اآلخرون  النظر يف الرغبات اليت أعرب

متثيل االحتاد األوروبي احملتمل، كما كان من املهم أن تكون الدول عقد مشاورات، ورفع تقرير إىل األمانة حول 

 .وردة ممثلة يف مجاعة العملاملست

 
، مّت االتفاق كذلك على أّن جمال اختصاص مجاعة العمل CCP:BA/TF 11/CRS 16 ثيقةوبعد تقديم الو- 14

 .سيشمل النظر يف السياسات احملتملة لتحسني وصول أصحاب الشأن إىل التمويل
 

 العمل احلكومي- رابعًا
 

 سلع األساسيةللألنشطة املتعلقة باالصندوق املشرتك - (أ)
 

 ة باملوز والفاكهة االستوائيةختصامل الدولية احلكوميةعة جلماحالة املشاريع اليت وافقت عليها ا
 

دورتها األخرية مّت تنفيذ عشرة مشاريع جديدة، من بينها مشروعان يشرفان لأشارت اللجنة إىل أّنه منذ عقدها - 11

روع ُأعيدت هيكلته بسبب الصعوبات املالية اليت واجهتها وكالة ، ومش1111على نهايتهما، ومشروعان اسُتكمال عام 

 .تنفيذ املشروع
 

 الصندوق املشرتك للسلع األساسيةمقرتحات مشاريع جديدة لرفعها إىل 
 

 ون، ونيجرييا،وقد تطوعت الكامري. م مقرتحات املشاريع، ما بني الدوراتيخرباء لتقي شّكلت اجلماعة فريق- 11

 .والشبكة الدولية للفاكهة االستوائية لتشارك يف هذه اجملموعة وكينيا، وأوغندة،  وغانا،

 
  ش؛ي ألنواع املوز باستثناء موز الكافندبناء مركز بالمسا وراث( 1): وقد تقدم مندوب املكسيك مبقرتحني- 11

املشروع الرائد للصندوق مركز تنمية حملي للتنمية املستدامة من أجل إعادة تطبيق منوذج تشياباس باالستناد إىل  (1)و

 هذه املقرتحات لُترفع إىلوفيما صادق اجلماعة على مفاهيم املشروع، أعطت التعليمات لتطوير . األساسيةاملشرتك للسلع 

يأخذ بعني االعتبار وجود، ووظائف قاعدة البيانات الوراثية وبذلك، فقد ُطلب من مقرتح املشروع أن . اخلرباءفريق 

 .ة لوفناليت أنشأتها جامع

 
 الدولي املركزوقد استعرضت اجلماعة وصادقت على املشروع املتعلق مبراقبة ذبابة الفاكهة الذي قدمه - 13

وينبغي رفع تنقيح هلذه الوثيقة إىل الصندوق املشرتك . (CCP:BA/TF 11/CRS 14) احلشراتوإيكولوجيا لفسيولوجيا 

 .للسلع األساسية عرب األمانة

 
وقد صادقت اجلماعة على . ومراقبته فريوس توّرد قمة املوزن مقرتح مشروع يتعلق بالقضاء على رفعت الكامريوو- 19

 .مفهوم املشروع شريطة أن خيضع ملزيد من التطوير والتقييم من قبل فريق اخلرباء
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يف غواتيماال تنويع الزراعة "منظمة األغذية والزراعة لنشر مشروع /الصندوق املشرتك للسلع األساسية تقرير ورشة عمل

، والتحديات والفرص لدمج أصحاب احليازة الصغرية يف سالسل "من خالل إنتاج الفاكهة املصدرة( شياباس)واملكسيك 

 قيمة الفاكهة الدولية
 

. CCP:BA/TF CRS/3أحيطت اجلماعة علمًا بتقرير ورشة العمل املذكورة أعاله وذلك باالستعانة بالوثيقة - 15

ملشروع، رّكزت اجلماعة على أهمية االستمرارية حتى بعد انتهاء املشروع والتزام احلكومات وعند استعراض جناح ا

 .لضمان نشر الفوائد املنبثقة عنه
 

 األنشطة يف املنظمات األخرى   -خامسًا
 

 تقرير الشبكة الدولية للفاكهة االستوائية- أ
 

اليت ُتلخص األنشطة  ,CCP:BA/TF CRS 4 وثيقةيف هذا البند من جدول األعمال مستعينة بال جتماعنظر اال- 16

 . لجماعة الفرعية املختصة بالفاكهة االستوائيةالشبكة منذ انعقاد آخر دورة ل بهاالرئيسية اليت تقوم 
 

 مسائل أخرى   -سادسًا
 

 اجملموعة احلكوميةعمل خطة - أ

 
باملوز  املختصة الدولية احلكوميةاجملموعة  شكلت الطلبات التالية اليت تقدمت بها اجلماعة خطة عمل- 17

 :والفاكهة االستوائية حتى انعقاد دورتها القادمة
 

 استعراض العوامل اليت تسهم يف رفع تكلفة اإلنتاج، السيما التكلفة املتزايدة للنقل ومراقبة اآلفات واألمراض 

 .وكيفية قضمها هلوامش الربح

 خاصًة كا الالتينية، ياإلنتاج العاملي للموز، السيما يف أمر تاليًا، ضرورة استعراض العوامل اليت تسهم يف خفض

 .تكون طبيعة هذا الرتاجع دورية أو بنيويةعندما 

  مبا يف ذلكندش موز الكافتنفيذ اإلسرتاتيجيات املتعلقة بالعمل يف ما يتصل بأنواع املوز باستثناء: 
 

 كتبية واألدبيات؛املاستعراض الدراسة  *

 فقًا ألمناط خمتلفة؛توفري املعلومات و *

 .مانتظبا ملعلوماتا ثيدحت *
 

  تدابري الصحة استعراض اآلليات مبا يف ذلك متطلبات إصدار الشهادات للتخفيف من قلق املستهلكني حول

 .والسالمة الغذائية لصادرات املوز والفاكهة االستوائية والصحة النباتية
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 والزراعة مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية، وهيئة الدستور  حتديد، واستخدام املساعدة يف إطار منظمة األغذية

والسالمة  لبناء القدرات يف ما يتعلق بتدابري الصحة والصحة النباتية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالغذائي، 

 .الغذائية

 حتليل اإلمداد والطلب يف ما يتعلق باملانغوستني. 

  يةالثمرة اللّبإجراء دراسة حبثية حول. 

  أصحاب احليازة يف سلسلة القيمة باالستناد إىل صغار تشكيل مجاعة عمل حول السياسات الكفيلة بدمج

 .االختصاصات املناسبة

 استعراض السياسات املمكنة لتحسني حصول أصحاب احليازات الصغرية على التمويل. 
 

 ما يستجد من أعمال- باء
 

 .خالل الدورة املاضية اكما ُطلب منه الباوبابت حول ُطلب من اجلماعة أن توفر لألمانة املعلوما- 12
 

 باملوز والفاكهة االستوائية ختصةاملالدولية مكان انعقاد الدورة السادسة للمجموعة احلكومية وتاريخ - جيم
 

أعلنت عن استعدادها استضافة الدورة السادسة للمجموعة  اليتأعربت اجلماعة عن امتنانها للمكسيك - 14

وسيقرر املدير العام املوعد واملكان احملددين للدورة بالتشاور مع . باملوز والفاكهة االستوائية ختصةامللدولية ااحلكومية 

 .الرئيس


