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 جلنة الزراعة
 

 العشرونالثالثة والدورة 

 1221 أيار/مايو 12-12 ،روما

 تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم

 

 مقدمة- أوال

 

، بزمام مبادرة لتوضيح 0211-0212خالل فرتة السنتني ، (املنظمة) والزراعة األغذية أخذت منظمة -1

ة إىل حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم، وتعزيز قدرة املنظمة االسرتاتيجيات الرامي

على مساعدة البلدان األعضاء يف دعم املؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم وإشراك هذه املؤسسات يف التنمية 

 .الزراعية

 

املؤسسات الزراعية الصغرية إطالق مبادرة تركز على ستند إليه الذي يإىل األساس املنطقي ثيقة هذه الووتشري - 0

القدرة التنافسية بشأن الزراعية  لألعمالاملوائد املستديرة اإلقليمية جمموعة من قدم معلومات عن وت، واملتوسطة احلجم

تابعة إجراءات املدد حتسلط الضوء على االستنتاجات الرئيسية، ووت، للمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم

 .0212-0210لربنامج العمل وامليزانية للفرتة هلا املخططة 
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 ن املؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجمأنممة ششاملساسية عن مبادرات أمعلومات - ثانيا
 

 ولوحت ذات الصلة بتحديث والقضايا االجتاهات ييمقإىل ت املاضية، اخلمس السنوات خاللبادرت املنظمة، - 2

 املناسبة بشأن االستجابات املنظمة يف األعضاء البلدان فيما بني والنقاش ويسرت احلوار النامية، األقاليم يف الزراعة

الواحدة  الدورة ؛0222 العاملي لعام الزراعية منتدى الصناعات ؛0222 نيسان/أبريل الزراعة، للجنة الدورة العشرون)

 أمريكا ،0222 آسيا، يف الزراعية للصناعات املنتديات اإلقليمية ؛0222 ننيسا/أبريل الزراعة، للجنة والعشرون

املؤسسات الزراعية  أدوارهناك  ،نوقشت اليت األهمومن بني القضايا (. 9022 األدنى، الشرق ،9002 الالتينية،

 .صغرية واملتوسطة احلجمالقدرة التنافسية للمؤسسات الزراعية ال وآفاق الزراعية التنمية يفالصغرية واملتوسطة احلجم 

 

أن املؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم هي جهات على  ن أجرتهما املنظمةااللذ التقييم واحلوار وأكد- 4

 مسؤولة النامية، البلدان هذه املؤسسات، ال سيما يف إنو. واحمللي على الصعيدين العاملي األغذية نظم يف فاعلة رئيسية

كما . الزراعية املنتجات جتهيز يف جدا قوي وتضطلع بدور الزراعي، القطاع يف واخلدمات ملنتجاتا من كبرية حصة عن

العمل  فرصختلق و الدخلدر وت اخلام، العرض من املواد على الطلب زيادة يف حاسم األهمية تؤدي هذ املؤسسات دورا

على  هذه املؤسسات يف بارزة بأدوار األحيان من ثريك يف اللواتي يضطلعن – للنساء ال سيما بالنسبة يف املناطق الريفية،

 .السواء على والعمل اإلدارة مستويي

 

أن هذه املؤسسات حتظى يف أغلب األحيان مبستوى ضعيف من الدعم على املستويات  وأوضحت التقييمات- 5

. والصناعة الزراعة لوزارتي وليةاأل الواليات تندرج بني ويعزى ذلك إىل حد كبري إىل أنها والفنية، واملؤسسية السياسية

 اليت اخلاص ومنظمات القطاع احتادات قبل من جيد بشكل ممثلة مصاحلها غري كثريا ما تكون وباإلضافة إىل ذلك،

 .الكبرية الشركات عليها تهيمن

 
زراعية للمؤسسات ال التنافسية القدرة تعزيز على تركز مبادرة إطالق ما يربر هناك إىل أن وخلصت املنظمة - 6

 بشأن  هذه املؤسسات مديري نظر وجهات يف توضيح ومتثلت إحدى أوىل اخلطوات. الصغرية واملتوسطة احلجم

 اجلدوى تعزيز إىل الرامية املستقبلية واإلجراءات واالسرتاتيجيات املتعلقة باملنافسة، والتحديات اهلامة االجتاهات

 .اإلقليمية احملددة واألولويات للظروف املنظمة تقدير تعزيز أيضا املهم ومن. ملؤسساتهم التجارية

 ششأن القدرة التنافسية للمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجمالزراعية  لألعمالموائد مستديرة - ثالثا
 

 املوائد املستديرة من نظمت سلسلة بشأن املؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم، املنظمة مبادرة إلطالق- 2

 0211-0212 وامليزانية للفرتة العمل برنامج خالل هلذه املؤسسات التنافسية القدرة على تركز اليتالزراعية  عماللأل

املؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة  املستديرة بشأن املوائد أجريت وحتى اآلن،. 0212 حزيران/يونيو من ابتداء

قرابة  وشارك. الوسطى وأوروبا اجلنوبية، وأمريكا وآسيا الوسطى وأمريكا الكربى الصحراء جنوب أفريقيا احلجم يف

 (.أدناه انظر) بلدا 54 للمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم من مديرا 152
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 1ملؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجما مكان وجود مكان انعقاد املائدة املستديرة

 وأوغندا املتحدة تنزانيا ومجهورية ومالوي وكينيا غانا 9020 رانحزي/يونيو املتحدة، تنزانيا مجهورية

 وبنما ونيكاراغوا وغواتيماال وهندوراس والسلفادور كوستاريكا 9020 حزيران/يونيو السلفادور،

 وسري والفلبني زياومالي الدميقراطية الو ومجهورية واندونيسيا واهلند والصني وكمبوديا بنغالديش 9020 كانون األول/ديسمرب ماليزيا،

 نام تيوفي وتايلند النكا

 مولدوفا ومجهورية وبولندا وهنغاريا وجورجيا التشيكية واجلمهورية وكرواتيا وبلغاريا أرمينيا 9022 نيسان/أبريل اجملر،

 وأوكرانيا وتركيا السابقة اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية وصربيا ورومانيا

 9022أيار /كولومبيا، مايو

 

 وباراغواي وإكوادور وكولومبيا شيليو والربازيل( القوميات املتعددة) بوليفياودولة  ،رجنتنياأل

 (البوليفارية اجلمهورية) وفنزويال وأوروغواي وبريو

 

 معينة إقليمية قيوداملؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم ا مديرو حدد املستديرة، دئوخالل املوا- 2

 :قيامهم مبا يلي كيفيةبشأن  اخلربات واوتبادل ،هلذه املؤسسات التنافسية تعرتض سبيل القدرة

 املزارعني، صغار من ةاملستمر ياترتشامل • 

 ،نوعية والسالمةالاعتماد نظم إلدارة  • 

 ،ةجتاري ةعالم ذاتمعتمدة و منتجات تطوير • 

  التشغيلية، والكفاءة اللوجستيةوانب اجلحتسني  • 

 .راتواالستثما التجارية العمليات متويلو • 

 
يف  أو أسريةمؤسسات  املستديرة ائدوامل يف مثلةملؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم املا معظم وكانت- 2

 يف كبرية مساهمات وتقدم فيها، تعمل اليت احمللية اجملتمعات يفوكانت مرتسخة بشدة . الشركاء من قليل عدد ملك

ذلك  غريفين وال الدعمتقدم  ،معظمها ورمبا ،ؤسساتامل من العديدكان و. الدخلدر و العمل فرص خلقو املضافة القيمة

 منتجاتها، وسالمةنوعية  لتحسني خطواتاختذت كل املؤسسات و. املزارعني صغارمن  ملوردينإىل ا املساعداتمن 

 من كثري يفو ؛ينحمدد ستهلكنيمل ةحمدد مسات ذات منتجاتها ينتج معظمكان و. فيها العاملني مهارات بناءلو

 باستخدام اعملياته العظمى الغالبيةمّولت و. تقليدية ووصفات حمليةغذائية  وجبات ىلإ تستند منتجات احلاالت،

 .أعماهلا التجارية بناءل وضخت مكاسبها ،هموقروض همومعاشاتاألسرة  أفراد راتادخا

 

                                                           
 بالنسبة للشركات املتوسطة احلجم وأقلموظف  122أقل من )يفة مع مراعاة التنوع يف احلجم قليمية املضإلالشركات بالتشاور مع املنظمة احددت   1

، طازجة ومعلبة يف القنينات)نتجات أنواع املو( وغري ذلكالفواكه والذرة والنب، )الفرعي ، القطاع (موظفني بالنسبة للشركات الصغرية 12 من

 .شركات للبلد الواحد 4-0هناك هدف من وكان  .(وغري ذلك ،واملعتمدة

. 
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 مل إن ،ملؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجما معظمى عل الصعب من أنه املستديرة وأوضحت املوائد- 12

 مستدام حنو على املنافسة على فالقدرة. وحده العرض ىل سعرباالستناد إ نافسيةتمتع بقدرة تال من املستحيل، يكن

 ة جتاريةنة السالمة والنوعية وذات عالمومضم فريدة منتجات وبيع االبتكار على تقتضي أن تكون هذ املؤسسات قادرة

لضغط  هاتعرض بسبب قاسواأل يف سرعةب و االبتكار الشركات على صعبيو. الزبون والسوق ملتطلبات وُموّسمة لالمتثال

 وارتفاع تكلفتها؛ التعبئة، ومواد عداتاألموال امل رؤوسد إىل املقّي والوصول خام ال ميكن االعتماد عليهم؛ مواد موردي

 .املرنة الشهادات غري إصدار واللوائح التنظيمية ومتطلبات ؛املاهرة لعمالةاحملدود ل توافروال

 

 ومنظمة حكوماتهمتولي  بأن مأمله عن ،الذي ينتمون إليه البلد أوقليم اإل عن النظر بغض أعرب املديرون،و - 11

 على احلكومات واوحث. أكرب هلذه املؤسسات منومن أجل  الفرص تكافؤ لضمان األولوية من زيدامل والزراعة األغذية

  - لالتصاالت احلر والتدفق الشفافية وضمانفين وال املؤسسيعلى املستويني  الدعم قدرات وتعزيز منتديات للحوار إنشاء

 .والتصدير االستثمار ودعم فنيةال املساعدة وبرامج واملنح احلكومية اللوائحب يتعلق فيماال سيما 

 

 واستنتاجات مالحمات- راشعا

 
هلذه لمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم، جيب أن يكون ل اإلمنائية اإلمكانات حتقيق أجل من- 10

 وطنية شركات معالتنافس  من متكنها وجستيةل وخدمات تكنولوجياتوتشغيلية و جتارية إدارة املؤسسات ممارسات

ملؤسسات ا هذه تواجهها اليت لتحدياتا توضيحعلى الزراعية  لألعمال املستديرة املوائد تساعدوقد . كبرية ودولية

 .اهل للتصديوها مدير اختذها اليت واملبادرات

 
 مع لتتنافس ،هاوكفاءات مواردهايتماشى و مبا لإلعجاب، مثرية خطواتتتخذ هذه املؤسسات  نيويف ح- 12

 من تقوم به أن ميكن ملا حدودد توج النامية،قاليم األ يف املستوردة الغذائية املنتجات من املتزايد املدمع و كبرية شركات

 عن ورمبا ، جتعلها، واللوائحعمال التجارية األ وتكاليف السياساتوإن . التنافسية تهاقدر على للحفاظ نفسها تلقاء

 .املرتسخني التجزئة وجتار الكبرية الشركاتقياسا إىل  ية موات غري يةوضع يف قصد، غري

 

 من املستفادة الدروس تعزيزاملؤسسات يف  هذهل التنافسية القدرةبشأن  نظمةامل ملبادرةقبلة امل األولويةوتكمن - 14

ؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة اخلاص بامل لقطاعها ااستباقي ادعم تقدمظلت  اليت البلدان ومن أنفسهم املديرين

 وضععلى  األخرى لبلدانا ملساعدة طريق خريطة تكونأن  ،اآلن توثيقها جيرياليت  الدروس، ذهوميكن هل. احلجم

 .لمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجمل التنافسية القدرة لتعزيز وبرامج سياسات
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 1222-1221 وامليزانية العمل شرنامج يف إجراءات املتاشعة- خامسا

 

فإن  ،احلجملمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة ل التنافسية القدرة تعزيزبشأن  نظمةامل مبادرة لتطوير- 15

 :0212-0210 للفرتة وامليزانية العمل رنامجخمطط هلا يف ب التالية اإلجراءات

 بعد؛ كتملت مل ماحيث املستديرة، ائدوامل تقاريروضع الصيغة النهائية ل  • 

 اهلادئ واحمليط ،0210 آذار/مارس يف( يكااماج) لكارييببالنسبة ل اعقده املقرر املستديرة املوائد إجراء • 

 ؛0210 نيسان/أبريل يف( فيجي) 

 وتوفري ،اآلخرين والشركاء األخرى التقييمات من ذلك يف مبا ،املستفادة الدروس جتمع شاملة وثيقة إعداد  •

ملؤسسات الزراعية الصغرية منائية املتعلقة بااإل امجوالرب السياسة تدابريبشأن ال االسرتاتيجي التوجيه 

 ؛واملتوسطة احلجم 

لغرض النهوض  ةوالقطري ةاإلقليمي املبادرات تعزيز أجل من لعملا وختطيطللتواصل  إقليمية اتاجتماع تنظيم  •

 ؛واملتوسطة احلجم لمؤسسات الزراعية الصغرية ل التنافسية القدرةب 

 ملؤسسات الزراعية الصغرية ا ملديري العمليةباالستفادة من اآلراء  ،فنيةوال يةالسياساملساعدة  توفري  •

 ؛احلجم واملتوسطة 

 .املوارد وتعبئةلمؤسسات الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم ميداني ل برنامجإعداد   •


