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 السلع مشكالت جلنة

 الدورة التاسعة والستون

 8308أيار /مايو 03-82، روما

 تقرير عن أنشطة تنمية املنتجات واألسواق

 بالتعاون مع الصندوق املشرتك للسلع األساسية

     

 مقّدمة- أواًل

 

ساسةية  تنميةة السةلع األ  يف جمال ( املنظمة)هذه الوثيقة عن األنشطة اليت نّفذتها منظمة األغذية والزراعة  تفيد- 1

 االطةع  ميكةن  ( )الصةندوق )وتشمل هذه األنشطة أنشطة الصندوق املشرتك للسلع األساسةية  . منذ الدورة الثامنة والستني

، فضًع عن األنشةطة الةيت نّفةذتها املنظمةة بالتعةاون مةع املنظمةات        (امللحق األول على تفاصيل عن مشاريع الصندوق يف

، وهةو  اهلةاد  والبحةر الكةاريو واطةي      أفريقيابرنامج السلع األساسية الزراعية جلميع دول  الدولية األخرى يف إطار

 .برنامج يرعاه وميّوله االحتاد األوروبي

 

 التطّورات األخرية يف جمال التعاون بني منظمة األغذية والزراعة- ثانيًا

 شراف عليهاوالصندوق املشرتك للسلع األساسية لصياغة املشاريع وتنفيذها واإل

 

يدعم الصندوق املشرتك للسلع األساسية، بوصفه اجلهة املمّولة الوحيدة اليت ترّكز علةى السةلع األساسةية مةن     - 2

ويعمل الصندوق مةن خةعل اهليئةات    . دون سواها، مشاريع لتنمية منتجات معّينة من حيث اإلنتاج والتجهيز والتسويق

حلكومية الدولية وجلنة مصايد األمساك التابعة للمنظمةة، بهةدا اسةتحدا     السلعّية الدولية، مبا يف ذلك اجملموعات ا

ويسةم  اتفةاق     . ووضع مقرتحات مشاريع، واإلشراا على تنفيذها بعةد موافقةة اجمللةل التنفيةذص للصةندوق عليهةا      

 .التوّصل إليه بني الصندوق واملنظمة هلذه األخرية بأن تضطلع مبسؤولية الوكالة املنّفذة للمشاريع
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وشةهر   2111نيسةان  / مشروعًا برعاية املنظمة واهليئات السلعّية الدولية، بني شهر أبريل 11وقد جرى تنفيذ - 3

كما حظى . مليون دوالر أمريكي 121، اكتمل تنفيذ إثين عشر منها يف الفرتة املذكورة وفاقت قيمتها 2112نيسان /أبريل

ي دوالر أمريكي، باملوافقة املبدئية من الصندوق، وهي اآلن بانتظةار أن  ّدرت قيمتهما بأكثر من مليون، ُقمشروعان آخران

مليون دوالر أمريكي بانتظار دراستها مةن قببةل    21وهناك حاليًا عشرة مشاريع أخرى، تبلغ قيمتها حوالي . يتّم تنفيذها

 .الصندوق

 
، فقد 2112نيسان /عمل بها منذ شهر أبريلأّما يف ما يتعّلق باملشاريع اجلارص تنفيذها حاليًا، أو اليت انتهي ال- 1

مشةروعًا إضةافيًا  يف    11مليةون دوالر أمريكةيف فيمةا جةرى تنفيةذ       22، وتبلغ قيمتها اإلمجالية أفريقيامنها يف  21ُنفِّذ 

مليةون دوالر   22مليةون دوالر أمريكةيف ونانيةة مشةاريع يف آسةيا بقيمةة        11العتينية والبحر الكاريو، بقيمةة   أمريكا

 .أمريكي

 
مشروعَا قيد التنفيذ، مبا  11ويفرض استعراض مقرتحات املشاريع وبلورتها، فضًع عن اإلشراا على أكثر من - 2

أن  غةري . علةى مةوظفي املنظمةة    ملحوظةة يف ذلك تقديم املدخعت لتلك املشاريع يف بدايتها ولدى انتهائها، أعبةا  عمةل   

، ملوّظفي املنظمةة مقابةل الوقةت الةذص يقضةونه يف تنفيةذ مهةام        2111العام  البدالت اليومية اليت يوّفرها الصندوق، منذ

ومةع ذلةك،   . إعداد تقارير عنها، قد أفضى إىل اإلقرار التام مبا تقّدمه املنظمة مةن مةدخعت   عملية خاصة باملشاريع ويف

دور  نظر جلنةة مشةكعت السةلع يف   توععوًة على ذلك، . تبقى موارد املنظمة من املوظفني غري كافية لزيادة عدد املشاريع

نظمةة املختّصةة باملوافقةة علةى     املاهليئات السةلعّية الدوليةة يف   تبعات على ، مّما قد يرتك احلكومية الدولية اجملموعات

 .مشاريع الصندوق املشرتك للسلع األساسية وتقديم الدعم هلا

 
، بذلت األمانةة مزيةدًا مةن اجلهةود مةن أجةل        مةمنظلومتاشيًا مع التوصيات املتوافرة يف خطة العمل الفورية ل- 2

وتشةمل هةذه اجلهةود، الةيت تهةدا إىل      . واهليئات السلعّية الدولية األخرى املشرتك توطيد التعاون القائم بني الصندوق

وضع اجملموعات احلكومية الدولية وجلنة مشكعت السلع وشةركائها يف صةلب جةدول األعمةال الةدولي لتنميةة السةلع        

، مبةا فيهةا املبةادالت غةري الرمسيةة املنتظمةة، فضةًع عةن املشةاركة يف اجتماعةات رمسيةة أو يف تنظةيم هةذه              األساسية

االجتماعات اليت تتمحور املناقشات فيها حول اسرتاتيجيات تنمية األسواق، واملسةائل املتصةلة بالسياسةات، والتعةاون     

 .بني الوكاالت

 
 
 

 اهلادئوالبحر الكارييب واحمليط  أفريقياجلميع دول برنامج السلع الزراعية األساسية - ثالثاًًً
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يف شهر  اهلاد والبحر الكاريو واطي   أفريقياُأطلق برنامج السلع الزراعية األساسية جلميع دول - 7

. 2111كانون األّول /، وانتهي العمل به يف ديسمرب(مليون يورو 12)بتمويل من االحتاد األوروبي  2111أيلول /سبتمرب

وُنفِّذ بالتعاون مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ومركز  ،ا هدا هذا الربنامج الذص امتّد على أربع سنواتأّم

تعزيز قدرات اجلهات املعنية يف دول ب ، فيقضيالتجارة الدولية، والبنك الدولي، والصندوق املشرتك للسلع األساسية

 أفريقيالى وضع اسرتاتيجيات سلعّية مستدامة وتنفيذها يف اقتصاديات دول ع اهلاد والبحر الكاريو واطي   أفريقيا

 .اهلاد والبحر الكاريو واطي  

 
وتشمل بعض األنشةطة الرئيسةية الةيت    . نظمة تقّدمًا ملحوظًا يف جماالت النتائج األربعة مجيعهااملوقد أحرزت - 8

 : ّ  تنفيذها ما يأتي

  بالتعاون مع مركز املنظمةساهمت  -اتيجيات سلعّية وخّط  تنفيذ فّعالة وضع اسرت -1يف جمال النتيجة رقم ،

التجارة الدولية، بوصفه شريكها يف الربنامج، يف وضع اسرتاتيجيات إمنائية لقطا  الكسافا يف زامبيا وغياناف 

املنظمة إجرا  عدد  ودعمًا هلذه العملية، طلبت. ولقطا  النّب يف الكامريونف ولقطا  الفاكهة واخلضار يف ساموا

من الدراسات اليت ّ  نشرها يف إطار سلسلة الدراسات عن برنامج السلع الزراعية األساسية جلميع دول 

، كما ساهمت يف بنا  قدرات موّظفي الوزارة عرب تنظيم ورش عمل اهلاد والبحر الكاريو واطي   أفريقيا

 .وموائد مستديرة ملناقشة السياسات

 نظمة ببنا  املقامت : الوصول إىل األسواق وعوامل اإلنتاج واخلدمات واستخدامها -2جة رقم يف جمال النتي

القدرات الكتساب مهارات يف جمال األعمال الزراعية وإلدارة عدد من التعاونيات يف بلداٍن خمتارة من كّل 

هذا التدريب احلرص على أن وكان اهلدا من . اهلاد والبحر الكاريو واطي   أفريقياإقليم من أقاليم دول 

، من املشاركة على حنو فعال أصحاب احليازات الصغريةيتمّكن أصحاب الشأن األساسيون يف الربنامج، أص 

بوركينا : أفريقيايف غرب : وتضّم البلدان املعنية بالتدريب. يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات خاصة بسلسلة القيمة

زامبيا وكينياف يف : أفريقياالكامريونف يف شرق وجنوب : الوسطى ياأفريقفاسو، والسنغال، وسرياليونف يف 

فيجي، : اهلاد يف اطي   ت، وغرينادين،غيانا، وجامايكا، وسانت فنسن: منطقة البحر الكاريو

مزارعًا ليعملوا كمّيسرين يف املدارس  1 221أّما على مستوى اإلنتاج، فقد دّربت املنظمة . وفانواتو، وساموا

مزارعًا على املمارسات الزراعية اجلّيدة وعلى اإلدارة املتكاملة لآلفات  22 321ية للمزارعني، كما دّربت احلقل

 . احلبوب يف بنن، وبوركينا فاسو، ومالي -يف أنظمة زراعة القطن

 
  نظمة املعقدت : األجهزة املستندة إىل السوق للحّد من تعّرض مدخول املنتجني للخطر -3يف جمال النتيجة رقم

عددًا من املوائد املستديرة لتشخيص االحتياجات احلالية والبديلة على مستوى التمويل وإدارة املخاطر بالنسبة 

الشرقية  أفريقياأما يف (. فاسو، ومالي، والسنغالبوركينا ) أفريقياإىل املدخعت يف أسواق احلبوب يف غرب 

وريد يف قطا  الكسافا يف معوص دارة املخاطر يف سلسلة التواجلنوبية، فقد ّ  إطعق عمليات حتليل للتمويل وإل

الشرقية،  فريقيا، بالتعاون مع منظمات إقليمية من قبيل جملل البذور ألقدت مشاورات إقليميةكما ُع. وزامبيا

 يف إقليمو. الشرقية أفريقيابسياسات جتارة الذرة يف إقليم املرتبطة  سوقخماطر البهدا حتديد احللول جلهة 
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. آلليات النظامية وغري النظامية بهدا حتديد األدوات البديلة إلدارة املخاطرلتقييم  جرىالبحر الكاريو، 

واآلليات اليت ميكن أن حتّسن توفري  تقييٌم لعحتياجات لتحديد البدائل، فقد جرى اهلاد أّما يف اطي  

 . خدمات االئتمان وإدارة املخاطر ملنتجي الفاكهة واخلضار

 
 التكامل والتآزر بني املنظمات الدولية، واالحتاد األوروبي واجلهات الفاعلة  أوجه  - 1 جمال النتيجة رقم يف

، يف إطار جماالت النتائج مجيعها، وبشكل املنظمةتتعاون : اهلاد والبحر الكاريو واطي   أفريقيايف دول 

والبحر  أفريقياسلع الزراعية األساسية يف دول مستمّر، مع مجيع الوكاالت الفنية املعنية بربنامج مجيع ال

 .اهلاد الكاريو واطي  

 

وقد . 2111كانون األّول /انتهى العمل به يف شهر ديسمربوشهرًا،  22إىل  11وقد ّ  متديد مدة الربنامج من - 9

وسوا جيرص توفري . مليون يورو 9.2مليون يورو إىل حوالي  2.2لمنظمة من لمّتت أيضًا زيادة التمويل املخّصص 

، اهلاد والبحر الكاريو واطي   أفريقيامعلومات أكثر تفصيًع حول برنامج السلع الزراعية األساسية جلميع دول 

 .نظمة واالحتاد األوروبياملوعن أنشطة الربنامج فور جهوزها، على املوقع اإللكرتوني اخلاص بالشراكة بني 

 

 االستنتاجات- ًارابع

 

وقةد ترغةب   . ملنظمةة ا أمانةاملندوبون يف التعليق على أنشطة تنمية السلع األساسية اليت تضطلع بها  قد يرغب- 11

اللجنة، على وجه التحديد، يف أن تنظر يف القيود املفروضة على املوارد، واليت حتول دون وفا  املنظمة بالتزاماتها جتةاه  

ملة إلصعح اجملموعةات احلكوميةة والدوليةة علةى النشةاطات      الصندوق املشرتك للسلع األساسية، وكذلك التبعات اطت

 .   الصندوق املشرتك للسلع األساسيةذات الصلة يف 
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 اجلدول امللحق

 العنوان
امليزانية 

 اإلمجالية

على شكل هبة 

من صندوق 

 السلع األساسية

 الوكالة املنّفذة للمشروع موقع أنشطة املشاريع

 وضع املشروع 

 ء املشروعانتها/تاريخ بدء)

 (أو مرحلة الصياغة

 (8303حزيران /يونيو)املشاريع قيد التنفيذ أو اليت ُأجنزت منذ الدورة األخرية للجنة مشكالت السلع - 0

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة باملوز والفاكهة 

زيادة إنتاج اخلضار واألعشاب من خعل : االستوائية

 م البحر الكاريواستخدام الزراعة املمتّدة يف إقلي

2 645 000 2 010 000 
، جامايكا، هاييت

  ترينيداد وتوباغو

 

املعهد الكاريو للبحث والتطوير يف 

 القطا  الزراعي
آذار /مارس

2111 
شباط /فرباير

2113 

اجلماعةةة احلكوميةةة الدوليةةة املختّصةةة بةةاملوز والفاكهةةة      

  Ponsomtenga Delicioتوسيع نطاق وحدة : االستوائية

 هيز الفاكهة واخلضارلتج

ذار آ/مارس الدولي  BERCIفريق  بوركينا فاسو 000 322 1 000 322 1
2118 

كانون /يناير

2112الثاني   

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة باملوز والفاكهة 

وضع وجتريب خط  ملزارعي األصناا : االستوائية

الشرقية  أفريقياالبستانية املخصصة لسوق التصدير يف 

 جلنوبيةوا

 مؤسسة زمبابوص، تنزانيا 000 740 1 000 600 5
Rift Valley Juice Limited 

آب /أغسطل
2111 

مّتوز /يوليو
2111 

اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باملوز والفاكهة 

تعزيز تصدير املوز العضوص من إثيوبيا : االستوائية

 والسودان

 نظمة الدولية للتنّو  البيولوجيامل إثيوبيا، السودان 000 000 2 000 500 2
كانون /يناير

2111الثاني   

كانون /ديسمرب

 2111األول 

اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة  باملوز والفاكهة 

 تعزيز إنتاج املوز العضوص يف آسيا وتسويقه: االستوائية
أيلول /سبتمرب معهد البحو  يف الفاكهة الصني 000 400 1 000 280 2

2111 
آب /أغسطل
2113 

اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة  باملوز والفاكهة 

برنامج تنويع صادرات  اخلضار وتنميتها يف : االستوائية

 إثيوبيا والسودان

 إثيوبيا، السودان 000 000 2 000 500 2
رابطة منتجي ومصدرص األصناا 

 البستانية يف إثيوبيا
متّوز / يوليو

2112 
متّوز / يوليو

2111 
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اعة احلكومية الدولية املختّصة باملوز والفاكهة اجلم

النباتات الطبية واملنتجات العشبية يف شرق : االستوائية

 جبال اهليمااليا

2 000 000 1 681 515 
بنغعديش، بوتان، 

 نيبال

املركز الدولي للتنمية املتكاملة 

 للجبال
نيسان / أبريل

2112 

تشرين /أكتوبر

 2112األول 

الدولية املختصة باملوز والفاكهة  اجلماعة احلكومية

الشبكة اإلقليمية لتحسني شجرة جوز الكاشيو : االستوائية

 الشرقية واجلنوبية أفريقيايف 

3 194 344 2 794 344 

إثيوبيا، كينيا، 

مدغشقر، معوص، 

 موزامبيق، تنزانيا

حزيران /يونيو معهد نالينديليه للبحو  الزراعية
2112 

 2111أيار /مايو

ة احلكومية الدولية املختصة باملوز والفاكهة اجلماع

تنويع الزراعة من خعل إنتاج فاكهة خمصصة : االستوائية

 للتصدير

حزيران / يونيو معهد التنمية االقتصادية اإلقليمية غواتيماال، املكسيك 956 729 1 212 731 3
2111 

تشرين /أكتوبر

2111األّول   

ملوز والفاكهة اجلماعة احلكومية الدولية املختصة با

اقرتاح ملشرو  منوذجي حول جتهيز الفاكهة : االستوائية

اخلوائي حبمام  التجفيفواخلضار باستعمال تكنولوجيا 

  الزيت

 الصني، تنزانيا 600 868 000 608 1
معهد ناجنينغ لعستخدام الشامل 

 للنباتات الربية
أيار /مايو

2111 
حزيران /يونيو

2113 

تنمية الشاص : ية املختصة بالشاصاجلماعة احلكومية الدول

 العضوص وإنتاجه واالجتار به
 الصني، اهلند 100 766 1 101 518 3

الدولي حلركات الزراعة  االحتاد

 العضوية
حزيران /يونيو

2112 
أيلول / سبتمرب

2111 

بنا  قدرات : اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالشاص

 ة إحيائهااحليازات الصغرية املعنية بالشاص وإعاد
1 994 630 1 843 030 

بنغعديش، 

 إندونيسيا
آذار /مارس اجمللل اإلندونيسي للشاص

2111 
آذار /مارس

2113 

حتسني : اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باحلمضيات

 إنتاج أدوات زر  احلمضيات يف حوض البحر الكاريو
6 611 820 1 523 849 

كوبا، إقليم البحر 

 الكاريو
األمريكية للحمضيات الشبكة أيار /مايو 

2113 
متوز /يوليو

2111 
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اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باجللود الكبرية 

ورشة عمل حول تصميم املنتجات ( املسار السريع)والصغرية 

االستفادة من املزايا النسبية يف آلية الدخول إىل "اجللدية 

 "سوق املنتجات اجللدية

 إثيوبيا 772 75 041 82

 أفريقياالسوق املشرتكة لدول 

معهد اجللود /الشرقية واجلنوبية

 واملنتجات اجللدية

مّتوز / يوليو
2119 

2111أّيار /مايو  

املسار )اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باأللياا الصلبة 

تقييم أّولي جلدوى استخدام نفايات  السيزال ( السريع

 والعقاقري البيطرية إلنتاج مبيدات اآلفات( العصري)السائلة 

 الربازيل 100 112 200 168

مجعية األلياا الطبيعية يف والية 

باهيا واألمانة العامة للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار يف والية 

 باهيا، الربازيل

أيلول / سبتمرب
2119 

أيلول /سبتمرب
2111 

اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة 

إنتاج املنتجات السمكية ذات القيمة : كمصايد األمسا

 الشرقية واجلنوبية أفريقيااملضافة وتسويقها يف 

544 005 378 525 
كينيا، تنزانيا، 

 أوغندا

 أفريقياالسوق املشرتكة لدول 

الشرقية واجلنوبية ومنظمة مصايد 

 األمساك يف حبرية فيكتوريا

شباط /فرباير
2112 

مّتوز /يوليو
2111 

املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة  اللجنة الفرعية

حتسني الكفا ة التسويقية للصيادين : مصايد األمساك

 احلرفيني يف أمريكا الوسطى وجنوب املكسيك

1 621 310 1 020 160 
كوبا، هندوراس، 

 املكسيك
حزيران /يونيو Infopescaشبكة 

2112 
آذار /مارس

2111 

اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة 

تنويع املنتجات السمكية ذات القيمة : مصايد األمساك

 املضافة وتسويقها يف غينيا وموريتانيا

 Infopecheشبكة  غينيا، موريتانيا 300 621 800 117 1
تشرين /نوفمرب

 2111الثاني 
آذار /مارس

2113 

ارة األمساك التابعة للجنة اللجنة الفرعية املختّصة بتج

تربية األحيا  املائية العضوية يف ميامنار، : مصايد األمساك

 ، وماليزياتايلندو

1 401 875 835 217 
، ماليزيا، تايلند

 ميامنار
آذار /مارس Infofishشبكة 

2111 
آذار /مارس

2111 

اللجنة الفرعية املختّصة بتجارة األمساك التابعة للجنة 

حتسني كفا ة تسويق قطا  مصايد  :مصايد األمساك

 يف موزامبيق وأنغوال احلجماألمساك الصغرية 

شباط /فرباير Infosaشبكة  أنغوال، موزامبيق 705 694 200 157 1
2118 

نيسان /أبريل
2111 
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اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة 

مساك املساعدة الفنية لعرتقا  مبصايد األ: مصايد األمساك

 صغرية احلجم ودجمها يف التجارة الدولية

1 483 158 860 000 
جيبوتي، املغرب، 

 اليمن
حزيران / يونيو Infosamakشبكة 

2118 
نيسان /أبريل

2113 

اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة 

 منتجات األغذية البحرية وصول تعزيز: مصايد األمساك

 إىل األسواقطقة األمازون يف من ومصايد األمساك

3 060  705 1 643 055 
الربازيل، كولومبيا، 

 بريو
أيلول / سبتمرب Infopescaشبكة 

2111 
أيلول / سبتمرب

2113 

اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة 

تعزيز جتهيز املنتجات السمكية من املياه : مصايد األمساك

 العذبة وتسويقها

1 498 331 911 574 

بنغعديش، اهلند، 

 إندونيسيا،

النكا،  سرص 

 باكستان

شباط /فرباير Infofishشبكة 
2111 

نيسان /أبريل
2113 

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالبذور الزيتية والزيوت 

 صفرار جوز اهلند القاتلإمكافحة مرض : واملواد الدهنية
1 773 000 2 457 000 

جامايكا، املكسيك، 

 دوراسهون
 جملل صناعة جوز اهلند، جامايكا

تشرين /أكتوبر

2112األول   
حزيران /يونيو

2112 

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالبذور الزيتية والزيوت 

إنتاج النباتات الزيتية وتسويق الزيوت : واملواد الدهنية

النباتية الطبيعية كبديل عن وقود الديزل للنقل العام يف 

 سبريو وهندورا

 بريو، هندوراس 900 865 1 400 677 5
 

 الوكالة األملانية للتعاون الدولي

 

نيسان /أبريل
2111 

آذار / مارس
2113 

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالبذور الزيتية والزيوت 

إنشا  مصنع للتجربة والتدريب على : واملواد الدهنية

 العتينية أمريكاحتسني نوعية زيت الزيتون يف 

أّيار /مايو الدولي  BERCIفريق  األرجنتني 950 653 1 078 137 2
2119 

نيسان /أبريل
2113 

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالبذور الزيتية والزيوت 

حتسني القدرة الكامنة لنخيل الزيت على : واملواد الدهنية

 أفريقياتوليد الدخل يف منطقة غرب ووس  

 ريون، نيجريياالكام 040 886 2 040 656 1
منظمة األمم املتحدة للتنمية 

 الصناعية
آذار /مارس

2111 
شباط /فرباير

2111 
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اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالبذور الزيتية والزيوت 

زيةةادة القةةدرة التنافسةةية لصةةغار مزارعةةي : واملةةواد الدهنيةةة

العتينيةةةة والبحةةةر  أمريكةةةاومنتجةةةي  يةةةل الزيةةةت يف 

 جوة على صعيد الغعلسّد الف: الكاريو

3 847 314 1 840 794 
كولومبيا، إكوادور، 

 فنزويع،

/ املركز الدولي للزراعة االستوائية

صندوق حتديث زيت النخيل يف 

 أمريكا العتينية

نيسان /أبريل
2111 

آذار /مارس
2111 

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالبذور الزيتية والزيوت 

ر عملية إنتاج وجتهيز السمسم تطوي: واملواد الدهنية

 املوّجهة حنو التصدير يف بوركينا فاسو ومالي

نيسان /أبريل املعهد االستوائي امللكي، هولندا بوركينا فاسو، مالي 920 271 1 582 963 2
2111 

آذار /مارس
2113 

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالبذور الزيتية والزيوت 

دراسة جدوى جتهيز ( ر السريعاملسا:  )واملواد الدهنية

 السمسم وإعداد خّطة عمل له يف وبوركينا فاسو ومالي

نيسان / أبريل املعهد االستوائي امللكي، هولندا بوركينا فاسو، مالي 000 112 400 132
2111 

آذار /مارس
2113 

اجلماعة احلكومية الدولية املختصة بالبذور الزيتية والزيوت 

اجلنوبية  أفريقيايف  فول الصويار تطوي:  واملواد الدهنية

 والشرقية

أيلول /سبتمرب املعهد الدولي للزراعة االستوائية معوص، موزامبيق 830 756 1 562 790 2
2111 

نيسان /أبريل
2112 

حتسني : اجلماعة احلكومية الدولية املختصة باألرّز

 -الغربية أفريقيااإلنتاجية املستدامة يف الوديان الداخلية يف 

 ملرحلة الثانيةا

211 953 128 090 
بوركينا فاسو، كوت 

 ديفوار، نيجرييا
 لألرّز أفريقيامركز 

كانون /يناير

 2111الثاني 
حزيران /يونيو

2119 

حتسني القدرة : اجلماعة احلكومية الدولية املختصة باألرّز

 الوسطى أفريقياالتنافسية لألرّز يف 
1 672 571 2 500 961 

تشاد،  الكامريون، 

 أفريقيامجهورية 

 الوسطى،

نيسان /أبريل لألرّز أفريقيامركز 
2118 

نيسان /أبريل

وجرى  2112

متديده إىل 

تشرين /أكتوبر

2112األول   

حتويل : اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باألرّز

املرتفعات إىل األرّز املروص عرب جتميع املياه يف كوستاريكا، 

 واملكسيك، ونيكاراغوا

2 405 300 1 409 700 
كوستاريكا، 

 املكسيك، نيكاراغوا
أيلول /سبتمرب املركز الدولي للزراعة االستوائية

2118 

أيلول /سبتمرب
وجرى  2111

 /متديده إىل أكتوبر
تشرين األول 

2112 
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تطوير : اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باحلبوب

 الغربية أفريقياسلسلة القيمة للذرة البيضا  يف 
نيسان /أبريل التعاونية األوروبية للتنمية سرياليون، غانا 000 527 1 000 897 2

2112 
 2111آذار /مارس

حصول : اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باحلبوب

 مزارعي احلبوب على االئتمانات مقابل جرد خمزون

 املستودعات يف إثيوبيا وتنزانيا  

أيار /مايو االستشارية الدولية. AMIS مؤسسة إثيوبيا، تنزانيا 530 014 2 086 282 1
2118 

كانون /ديسمرب

 2112األول 

تطوير : اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باحلبوب

 الشرقية أفريقياسلسلة القيمة يف 
1 055 667 1 000 000 

كينيا، تنزانيا، 

 غنداوأ
آب /أغسطل التعاونية األوروبية للتنمية الريفية

2111 
آب /أغسطل
2112 

تنمية : جلماعة احلكومية الدولية املختّصة باحلبوبا

غينيا ) أفريقياسلسلة القيمة اخلاصة بالبطاطا يف غرب 

 (  والسنغال

 التعاونية األوروبية للتنمية الريفية غينيا، السنغال 476 794 1 026 854 3
كانون /يناير

 2118الثاني 

كانون /يناير

 2113الثاني 

تطوير : املختّصة باحلبوباجلماعة احلكومية الدولية 

سلسلة القيمة اخلاصة بالكسافا من خعل دعم التجهيز 

وإضافة القيمة من قببل املؤسسات الصغرية واملتوّسطة احلجم 

 أفريقيايف غرب 

2 091 556 1 600 000 
بنن، نيجرييا، 

 سرياليون
نيسان /أبريل املعهد الدولي للزراعة االستوائية

2118 
نيسان /أبريل

2111 

جتهيز : جلماعة احلكومية الدولية املختّصة باحلبوبا

الكسافا على نطاق صغري والدمج العمودص لقطا  الكسافا 

 املرحلة الثانية –اجلنوبية والشرقية  فريقياأالفرعي يف 

1 561 153 2 298 370 
مدغشقر، تنزانيا، 

 زامبيا
شباط /فرباير املعهد الدولي للزراعة االستوائية

2111 
اط شب/فرباير

2111 

زيادة إنتاج : اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باحلبوب

الدرنات واجلذور يف منطقة البحر الكاريو عرب اعتماد 

 تكنولوجيات حمّسنة لإلنتاج والتسويق

2 992 365 1 992 365 

بربادوس، هاييت، 

جامايكا، سانت 

فنسنت وغرينادين، 

 ترينيداد وتوباغو

والتطوير يف املعهد الكاريو للبحث 

 القطةةةةةةا  الزراعي
آذار /مارس

2111 
 2113آذار /مارس



11  CCP 12/INF/9 

 

 

تعزيز سبل : اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باحلبوب

رب  صغار : معيشة أصحاب احليازات الصغرية يف آسيا

 ثانول البيولوجييمزارعي الذرة البيضا  احللوة بصناعة اإل

3 013 610 1 997 579 
تايلند، الصني، 

 نداهل

املعهد الدولي للبحو  حول 

اطاصيل فةةةي املناطق االستوائية 

 شبه القاحلة

آذار /مارس
2111 

2111آذار /مارس  

توليد الثروة : اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باحلبوب

من خعل التنمية املتكاملة لقطا  إنتاج البطاطا وتسويقها 

 يف أوغندا وكينيا، وإثيوبيا

3 857 018 2 051 123 
 ،كينيا، أوغندا

 إثيوبيا
نيسان /أبريل املركز الدولي للبطاطا

211 
نيسان /أبريل

2112 

اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باللحوم ومبنتجات 

تعزيز إنتاجية أصحاب احليازات الصغرية يف قطا  : األلبان

 األلبان وقدرتهم التنافسية يف ليسوتو وزامبيا

 ليسوتو، زامبيا 303 999 1 758 335 3
صنةةةدوق البحةةةةو  الزراعيةةة 

 فةةي الوادص الذهو
نيسان /أبريل

2111 
 2111متوز /يوليو

اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باللحوم ومبنتجات 

تنويع قطا  اإلنتاج احليواني يف إقليم البحر : األلبان

 الكاريو من خعل إنتاج اجملرّتات الصغرية

1 031 000 1 428 758 
 أمريكا: إقليمي

 العتينية

املعهد الكاريو للبحث والتطوير يف 

 القطةةةةةةا  الزراعي
حزيران /يونيو

2111 
 2112أيار /مايو

اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باللحوم ومبنتجات 

حتسني إنتاجية صغار مرّبي املاشية ووصوهلم إىل : األلبان

 السوق يف موزامبيق وزامبيا

 موزامبيق، زامبيا 000 000 1 000 800 1
صنةةةدوق البحةةةةو  الزراعيةةة 

 فةةي الوادص الذهو
آب /أغسطل
2111 

آب /أغسطل
2112 

اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باللحوم ومبنتجات 

تنمية احليازات الصغرية يف جمال األلبان يف : األلبان

ى املقايضة حتسني القدرة عل: بنغعديش وتايلند وميامنار

وسبل املعيشة املستدامة ملزارعي األلبان من أصحاب 

احليازات الصغرية، من خعل تعزيز إنتاجيتهم وفرص 

 وصوهلم إىل أسواق األلبان

8 832 956 2 000 000 
بنغعديش، ميامنار، 

 تايلند
 2015 2111 منظمة األغذية والزراعة

     491 451 11 127 910 132 اجملموع الفرعي
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 أو جلنته االستشارية لكن اليت مل تبدأ بعد/و املشاريع اليت وافق عليها الصندوق املشرتك للسلع األساسية- 8

اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باأللياا الصلبة 

منتدى املستقبل للعام : النمو معًا(: املسار السريع)

تعاون اجلماعة املختّصة باأللياا الصلبة يف ) 2121

 (التوريد سلسلة

 حيدد الحقًا 350 91 350 118
املنظمة الدولية لأللياا 

 الطبيعية

املدة : حيدد الحقًا

 شهرًا 12
 

تنمية قطا  : اجلماعة احلكومية الدولية املختّصة باألرز

 الشرقية أفريقيااألرز يف 
 تنزانيا، أوغندا 858 028 1 037 951 1

التعاونية األوروبية للتنمية 

 الريفية

 حزيران/يونيو

2112 
 2112 حزيران/يونيو

    206 126 1 387 099 2 اجملموع الفرعي
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  املشاريع قيد الدرس-  0

بانتظار التقرير النهائي من 

منظمة األمم املتحدة للتنمية 

 الصناعية

استخدام أكثر نظافة : صلبةاجلماعة احلكومية الدولية املختصة باأللياا ال حيّدد الحقًا حيّدد الحقًا حيّدد الحقًا حيّدد الحقًا

 -واكتمااًل لنفايات السيزال من أجل الغاز البيولوجي والسماد البيولوجي

 املرحلة الثانية

 قيد اإلعداد

 

السوق املشرتكة 

 أفريقيالدول 

 الشرقية واجلنوبية

كينيا، رواندا، 

أوغندا، تنزانيا، 

 إثيوبيا

1 889 700 

 

تنويع اجللد  :ملختصة باجللود الكبرية والصغريةاجلماعة احلكومية الدولية ا 700 889 1

 أفريقياومنتجات اجللد عرب تطوير املنتج وزيادة الوصول إىل السوق يف 

 الشرقية

السوق املشرتكة  قيد اإلعداد

 أفريقيالدول 

الشرقية 

معهد /واجلنوبية

اجللود واملنتجات 

 اجللدية

حيدد الحقًا 

كينيا، رواندا، )

 (السودان

 

31 000 

 

31 000 

 

حتليل  :اجلماعة احلكومية الدولية املختصة باجللود الكبرية والصغرية

العيوب يف اجللود الكبرية والصغرية قبل الذب  وصياغة مشرو  إقليمي يف 

 الشرقية أفريقيابلدان خمتارة يف 

أمانة سوا تنظر فيه 

الصندوق املشرتك للسلع 

 األساسية

Infopesca  ،األرجنتني

الربازيل، 

 مبياكولو

 :اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك 000 200 3 000 880 1

زيادة فرص وصول األغذية البحرية املستزرعة من بلدان أمريكا العتينية إىل 

 األسواق
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أمانة سوا تنظر فيه 

الصندوق املشرتك للسلع 

 األساسية

Infosa  ،معوص

موزامبيق، 

 تنزانيا

: اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك 965 283 2 055 798 1

احلّد من اخلسائر ما بعد الصيد وتنويع أسواق األمساك واملنتجات السمكية 

 نياسا/من حبرية معوص

 قيد اإلعداد

 

INFOFISH 

 

اهلند، 

إندونيسيا، 

، ملديف

 ماليزيا، سرص

 النكا، تايلند

122 198 1  

 

211 222 3  

 

: اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك

 من مزار  الرتبية نيوأنوا  أخرى من مسك الف الكوبياتنويع وتسويق مسك 

 املائية البحرية

 CETMAR قيد اإلعداد

 

، إكوادور

، هندوراس

 نيكاراغوا

113 211 1 

 

128 122 2 

 

  :ختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساكاللجنة الفرعية امل

انب النسا  يف جمتمعات الصيد جحتسني جتهيز األمساك وتسويقها من 

 العتينية أمريكاوتربية األحيا  املائية يف 

كوت ديفوار،  INFOPECHE قيد اإلعداد 

 توغو

  :ابعة للجنة مصايد األمساكاللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك الت 3 111 911 1 121 131

 دعم النسا  إلضافة القيمة وقيام مصايد صغرية احلجم

قيد الدراسة من قبل أمانة 

الصندوق املشرتك للسلع 

 األساسية

املركز الدولي 

خلصوبة الرتبة 

 والتنمية الزراعية

 000 500 2 نيجرييامالي، 

 

حتسني جودة األرّز يف غرب : اجلماعة احلكومية الدولية املختصة باألرّز 000 000 5

 أفريقيا
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املعهد الدولي  قيد اإلعداد

لبحو  األرّز 

واملركز األفريقي 

 لألرّز

جنوب  أفريقيا

 الصحرا  الكربى

تكثيف إنتاج األرّز بتوجيه من : اجلماعة احلكومية الدولية املختصة باألرّز حيدد الحقًا حيدد الحقًا

 األسواق بواسطة املكننة

 اجملموع الفرعي 573 843 20  428 062 13   

  اجملموع الكّلي 087 853 158  640125 84   

 

 


