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احليعازات الصعغرية    أصعحاب  للمنتدى الرفيعع املسعتوى بشعأن ربعط    إعدادًا  قدم هذا التقرير فريق املهام التقين الذي عينته جلنة األمن الغذائي العاملي

 Isabelle ،)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( Philipp Baumgartner: من (باإلجنليزية الفريق )حسب الرتتيب األجبديوقد تشّكل باألسواق. 

Coche  )آلية القطاع اخلعاص( ،Andrea Ferrante    )آليعة اتتمعع املعدني( ،Katy Lee (   آليعة القطعاع اخلعاص) ،Panagiotis Karfakis 

 Florence Tartanac، )برنعام  األغذيعة الععاملي(    Patricia Kennedy ،)برنعام  األغذيعة الععاملي(    Barbara Pfister، والزراععة( )منظمعة األغذيعة   

تعكس اآلراء اليت أعرب عنها يف هعذا التقريعر واهعات نظعر ةتلفعة بشعأن       و .من أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي ًامودعم)منظمة األغذية والزراعة( 

بعداًل معن   تعمد  ، بلال حتاول الوثيقة صياغة توصياتولكنها ال تعرب بالضرورة عن مؤسساتهم وآلياتهم.  ،اليت نوقشت من اانب فريق العمل القضايا

 جمموعة من األسئلة لتحفيز النقاش حول السبل املمكنة واحملتملة للمضي قدما.  حاقرتإىل اذلك 

 حالعة  دراسعات  معواد  توفري طريق عن أساسية ببحوث ساهموا الذين أعضائه مؤسسات يف لزمالءيعرب فريق العمل عن امتنانه للعديد من ا وتقدير: شكر

  العاملي. الغذائي األمن جلنة ومكتب االستشاري الفريق أعضاء قدمها اليت للتعليقات امتنانه عن كذلك ويعرب ،املسودة من أازاء رااعتهممب كما
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 مقدمة

مبعن   ،: أصعحاب احليعازات الصعغرية   معلومات أساسية

يف صعلب القطعاع الزراععي     هم ،1املزارعون األسريونفيهم 

يف العديعد معن البلعدان املتقدمعة.     كمعا   ،يف البلدان النامية

شعديدي الفقعر   يف املائة معن   70ويعيش يف املناطق الريفية 

(. HLPE, 2013مليعار نسعمة )   1.4 ذين يبلغ ععددهم ال

يف املائة من فقراء  75ويشّكل أصحاب احليازات الصغرية 

بينما تتوااد نسبة أصغر بكثري منهم حول  ،هؤالء الريف

املععنخفو وبلععدان يف بلععدان الععدخل واملنععاطق احلضععرية. 

، املععزارع الصععغرية املتوسععطخل دالشععر ة الععدنيا مععن العع

أن إمكانيعات حصعو ا علعى    رغعم   ،(أ2014الفعاو،  ) األغذيعة واإلنتعا  الزراععي   إنتعا   ععن حصعة كعبرية معن      ةمسؤول

ينخرر   ودععم حمعدود معن السياسعات العامعة.      ى غري لقتكنولوايات اإلنتا  احلديثة حمدودة يف العادة ورغم أنها ال تت

خصوصًا يف األسواق احمللية غعري الرييعة   فهم يتواادون يف جمموعة متنوعة من األسواق.  أصحاب احليازات الصغرية

وينطبق ذلك بصفة خاصة على النساء. وينخرط البعو أيضعًا يف تبعادل ريعي للقيمعة      ،هايلإالوصول عليهم اليت يسهل 

ختتلف واملدخالت واملخراات حيث ال تكون الروابط دائمًا قوية مبا يكفي إلنشاء عالقات دائمة.  يتضمن كاًل من اانيب

هعذا  مبعا فيعه الكفايعة  يعث يرتاعم       ةيف سالسل القيمعة هعذه مفيعد   راطهم لنظر بشأن ما إذا كانت شروط اخنواهات ا

قعد  وأنفسعهم وللسعكان.   م مساهمة يف حتقيق األمعن الغعذائي  ع   إىل ألصول أو لبناء إىل إىل زيادة يف املداخيل أو االخنراط 

سعاهمة أكثعر   ملوععي أكعرب   إىل  2014يف عام ة للزراعة األسرية السنة الدوليعملية احلوار السياساتي الذي دار حول أدت 

التنمية املستدامة واألمن الغعذائي والتغذيعة.   يف  ،خاصة املزارعني األسرينيو ،من أصحاب احليازات الصغرية ينمن مليار

التزام سياسي قوي علعى أعلعى املسعتويات يف أ عاء الععا       دورًا فعااًل يف تأمني السنة الدولية للزراعة األسرية كما لعبت 

بدءًا  ،على دعم توفري بيئة سياسية متكينية ًاع أصحاب املصلحة مجيعيشجارى تلصاحل أصحاب احليازات الصغرية. و

 ،يخاصعة علعى املسعتويني احمللعي والعداخل      ،من حتسني قدرة صغار املزارعني على التوريد إىل األسواق والوصعول إليهعا  

 وعلى توليد فرص العمل والدخل.

مسعاهمة يف  علعى أنعه   نظر إىل تعزيز وحتسعني روابعط أصعحاب احليعازات الصعغرية باألسعواق       الينبغي  األساس املنطقي:

حتقيق األمن الغذائي وخفو الفقر للمزارعني أنفسهم ولبقية سكان الريف ولسكان املناطق احلضرية ككل. ويععين واعود   

األسواق وتعين املشاركة فيها ألصحاب احليازات الصغرية أكثر بكثري من جمرد تبادل سلع: إذ يعنيان توفر جمموعة من 

اليت يتخذونها ميكن أن تغري أو حتّسن معيشتهم وتساهم يف حتقيق األمن الغذائي أن االختيارات ، وتعين اخليارات  م

                                                           
التنمية الت نتفق مع تعريف السنة الدولية للزراعة األسرية على أنها تشمل مجيع األنشطة الزراعية القائمة على األسرة وأنها ترتبط بالعديد من جما  1

ائيعة العذي تعديره    الريفية. والزراعة األسرية وسيلة لتنظيم اإلنتا  الزراعي وإنتا  احلرااة ومصايد األياك واإلنتا  الرعوي وإنتعا  تربيعة األحيعاء امل   

دم مصعطلحا أأصعحاب احليعازات    (. يف العن  التعالي، يتسعتخ   أ2004الفاو، وتشغله األسر، وهي تعتمد أساسًا على اليد العاملة األسرية، نساًء ورااال )

  الصغريةأ وأاملزارع األسريةأ بصورة متبادلة. 
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وينبغري أن   ،نظر إىل األمن الغذائي بالعالقرة مرع أبعرادأل األربعرة    ال ويتعني(. Rapsomanikis, 2014والتغذية العام )

ق زيرادة اننتراا الغرذائي    يكون السؤال الرئيسي للتقرير هو: "كيرف ككرن أن حتنسرن إمكانيرة الوصرول إىل األسروا      

ام مر أوتنرو  الرنظا الغذائيرة )افسرتفادة ( وتعمرل كحراجز        ،)التوفر( وتوفر سبل العيش وحتسن الدخل )احلصول(

. وهذا يتطلعب التسعليم بعأن العالقعات     تقلب األسعار والصدمات املتعلقة باألسواق وغريها من الصدمات )افستقرار(؟"

والنتائ  املرتبطة باألسواق حمددة ادًا بالسياق. ويتطلب أيضًا فح  أي أنعواع األسعواق هعي األفضعل ومعا هعي ظعروف        

 احلصول األفضل بالنسبة ألصحاب احليازات الصغرية.

 

نشعطون  ي: نقطة البداية لوثيقة املعلومات األساسية هي الواقع الريفي ألصحاب احليازات الصغرية. فهم انطار املفاهيمي

 ،وأسواق املنعاطق احلضعرية وأسعواق التصعدير     واإلقليميةمثل األسواق احمللية  ،( للمخراات1) أنوا  أسواق خمتلفةيف 

ترتاوح  ،هلذأل األسواق أشكال متنوعةو. مثل العمل والبذور واأليدة والتكنولوايا واخلدمات واالئتمان ،( املدخالت2و)

سواق ميكن لألإىل ذلك  من عالقات أسواق حملية ادًا غري نظامية إىل عالقات أسواق دولية ذات طابع ريي. وباإلضافة

يعازات الصعغرية يف هعذه األسعواق ضعمن شعروط وقواععد        ينخعرط أصعحاب احل  وأن تليب وظائف ااتماعية وثقافية هامة. 

على قدرات املزارعني كما  ،وعلى اللوائح التنظيمية األخرى ،تعتمد على عالقاتهم مع اجلهات الفاعلة األخرى ،ةتلفة

 أنفسهم ودراة تنظيمهم.

غّيععرت التنميععة   يف العقععود األخععرية، 

االقتصادية وشواغل االستدامة والعوملعة  

سالسل القيمعة املتكاملعة يف   وغّير ظهور 

كععل مععن األسععواق احملليععة والدوليععة    

واجلهعات الفاعلععة واألنظمعة املصععاحبة   

. 2الزراععة الغذائيعة  نظعم  ذه األسواق  

قد أحدثت هعذه التغعيريات حتعديات    و

لكنها أيضًا ولعّدت ألصعحاب    ،متزايدة

 3.فرصععًا اديععدة  احليععازات الصععغرية 

                                                           
أوليعة،   ًاسعلع وتنعت   مجاعيعًا معدخالت ماديعة لقطعاع الزراععة      تطور وتقدم أمزي  من املؤسسات واألنشطة واملشاريع اليت الزراعة الغذائية على أنه نظام هنا ف عّرن  2

 (.Caiazza & Volpe, 2012لى املستهلكني األغذية وغريها من املنتجات القائمة على الزراعةأ )ع وتوزعتسّوق قل وتنوالحقًا تتناول وجتّهز و
 (2013) وآخرون Arias ( وWiggins & Keats (2013)أنظر على سبيل املثال النقاش يف   3

...أصحاب احليازات الصغرية ... فخنرا  يف األسواقا   
شرو  أكثر ب....

 رحبية/استدامة

حتسني  ما يؤدي إىل ...

انمدادات حتسني دخلها و

 ....كذلك الغذائية

بالتالي يف حتقيق  ساهافي..

 ..حمليا وعامليا.األمن الغذائي
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عمليعات األعمعال   إىل ه موّاع و وه ،على املعرفة ورأس املال يفًاكثاعتمادًا د اعتماالاجلديد إىل الزراعة الغذائية م ايل نظومي

 ،ويقرتن خبدمات لواستية معقعدة  ،التسويقعمليات التجارية و

. ويف اجليعدة  ويعتمد بشدة على البنى التحتية وشبكات التوزيعع 

أدت األصناف احمللية والروابط القصرية إىل جتدد  ،الوقت نفسه

موقععًا  أصعحاب احليعازات الصعغرية    و تل اهتمام املستهلكني. 

ولكعن   ،أساسًا كمنتجني ،الزراعة الغذائيةنظام يف صميم مركزيًا 

أيضععًا كمسععتهلكني وعمععال وبشععكل متزايععد كمجهععزين وجتععار   

ومعن هنعا   . إما كأفراد أو من خالل منظماتهم –وكيانات تسويق 

لكعن واهعات    ،يتأثرون بشدة بهعذه العتغريات يف النظعام   فإنهم 

نظر ختتلف يف طريقة ومدى تأثرهم بهعذه العتغريات. وجتعري    ال

مناقشععات جلنععة األمععن الغععذائي العععاملي ضععمن هععذا السععيناريو  

 وتوقيتها املناسب واضح  د ذاته. 

: يبين أاملنتدى الرفيع املسعتوى بشعأن ربعط أصعحاب     األهداف

احليازات الصغرية باألسواقأ وتبين وثيقعة املعلومعات األساسعية    

 ،سعابق  عذا املوضعوع يف جلنعة األمعن الغعذائي       ث هذه على 

خصوصًا يف التقرير الذي أععده أفريعق اخلعرباء الرفيعع املسعتوى      

ة األمعن الغععذائي  املععين بعاألمن الغععذائي والتغذيعة التعابع للجنعع    

والتغذيةأ وهو بعنوان أاالسعتثمار يف زراععة أصعحاب احليعازات     

وعلى االستنتااات املتعلقة بالسياسات اليت اعتمدتها جلنة األمعن الغعذائي الععاملي يف     ،الصغرية لتحقيق األمن الغذائيأ

رية بشأن دور املعزارعني الصعغار يف نظعام    يأخذان أيضًا باالعتبار األدبيات األخرى والبحوث اجلاوهما دورتها األربعني. 

ععر  اارسعات ايعدة    إىل هدف املنتدى الرفيع املستوى ووثيقة املعلومات األساسية هعذه  ويالزراعة واألغذية احلديث. 

حسعب  تعرتاوح األدلعة   والوصعول إىل األسعواق.    أصحاب احليازات الصغرية معن ادة ستفاودروس مستفادة توضح إمكانات 

أهمية وإمكانات التبادالت احمللية غري النظامية نوععًا معا يف أسعواق غعري     يبني بعضها ف ،املختلفة األسواقأنواع وأشكال 

أصعحاب احليعازات الصعغرية يف سالسعل قيمعة      اخنراط إمكان يشري البعو اآلخر إىل بينما  ،نظامية يف كثري من األحيان

ذات كانت شروط مشاركة أصحاب احليازات الصغرية  ،تتجارة عرب احلدود. ويف مجيع احلااليف الو ذات طابع جتاري

يف جلنعة األمعن الغعذائي الععاملي بشعأن أفضعل سعبل        مباحثات على املنتدى الرفيع املستوى حفز ويتعني رئيسية. أهمية 

 جلنة األمن الغذائي العاملي.  الدور الذي ميكن أن يقوم به أصحاب املصلحة يفبشأن و ،ملضي قدماا

إىل اانعب التحعديات العيت     ،يصف الفصل األول من وثيقة املعلومات األساسية خصعائ  أصعحاب احليعازات الصعغرية    

يوااهونها يف الوصول إىل أنواع ةتلفة من األسواق. ويعر  الفصل الثاني اارسعات ايعدة تعبني اإلمكانيعات املتنوععة      

يلفعت الفصعل الثالعث     ،ل التحعديات إىل فعرص. وأخعرياً   ادًا اليت ميكن ألصحاب احليازات الصغرية من خال ا حتويع 

من االستكشاف. وخنتعتم   ًااالنتباه إىل بعو االستنتااات العامة و دد جماالت واسعة إلاراءات سياساتية حتتا  مزيد

   شراك اجلمهور.إلجلنة األمن الغذائي العاملي ويف مبجموعة من األسئلة لتحفيز النقاش بني أصحاب املصلحة 
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 األسواق إىل لوصولا يف الصغرية احليازات ألصحاب حالية وفرص حتديات األول: فصلال

خصعائ  أصعحاب احليعازات الصعغرية واملعزارعني      ويتضمن هذا الفصل ثالثة أقسام. يوضح القسم األول بالتفصيل سياق 

الزراععة  الثاني أنواع وأشكال األسواق اليت ينخرطون فيها وكيعف تعتغري هعذه األسعواق يف نظعم      القسم األسريني. ويناقش 

 الثالث سبل املضي قدمًا ويهيئ للفصول التالية.القسم . ويناقش الغذائية

  عيشها وسبل الصغرية احليازات أصحاب

. ووفقًا (2014، وآخرون، Lowder)مها أسر صغرية تدير معظمزارع مليون مزرعة يف العا   570الغالبية العظمى من الع 

نتراا  نيف املائة مرن إارالي ا   70يزّود أصحاب احليازات الصغرية  ،2014لبيانات السنة الدولية للزراعة األسرية لعام 

مليون من املزارعني وصيادي األيعاك احلعرفيني والرععاة والسعكان األصعليني       470من خالل  (ب2014الفاو، )الغذائي 

ليس هناك تعريف ألصحاب احليازات الصغرية مقبول عامليًا أو عتبعة مقبولعة علعى نطعاق واسعع      ووان ال ميلكون أرضا. 

راضي اليت تديرها أقل معن  أنها صغرية مبعنى أن حجم األعلى تقّيم مزارع ويف كثري من األحيان، احليازات. هذه جم حل

نظرًا للخصائ   ،واقع أن توزيع حجم األراضي عرب البلدان خيتلف اختالفًا كبريًايتجاهل هذا التصنيف لكن هكتارين. 

أنععواع التكنولوايععات أيضععًا اإليكولوايععة الفريععدة والظععروف التارخييععة والظععروف االقتصععادية واالاتماعيععة و-الزراعيععة

إذ تصعّنف أغلبيعة املعزارع يف بععو البلعدان علعى أنهعا         ،(. ويفر  ذلك حتدياتHLPE, 2013)املستخدمة يف الزراعة 

 يف حني يدير يف بلدان أخرى عدد صغري من املزارع الكبرية ازءًا كبريًا من األراضي الزراعية. ،صغرية

 

 : توزيع املزار 1الشكل 

  ملزارع األسرية الصغرية:ا صورة بياناتمنظمة األغذية والزراعة.  الزراعية يف التنمية اقتصاديات املصدر: شعبة
smallholders/smallholders/en/-activities/esa-http://www.fao.org/economic/esa/esa 

 

ععرب  حسعب احلجعم   لتصعوير توزيعع األراضعي واملعزارع      املتوسط املراح با كتار الواحد كعتبة حجعم  1يستخدم الشكل 

لنسبة األراضعي املسعتخدمة يف    األسر املعيشية. وتصنف العتبة املزارعني وفقًا جمموعة من البلدان النامية باستخدام مسوح

يف املائة من  50صغار ويديرون مزارعون يف املائة يف نيكاراغوا  91يف املائة من املزارعني يف كينيا و 75 ،اًلمث ،البلد. هكذا
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يف املائة من املزارعني هم من أصحاب احليازات الصغرية ويديرون نصف األراضي.  80 ،فييت ناميف واألراضي املزروعة. 

العيت  عوامعل  معن بعني ال  هكتعار. و  0.96 فييت نعام يف هكتارا و 35ويف نيكاراغوا  هكتار 1.2يف كينيا احلجم عتبة وتبلغ 

وعلعى   ،هذه االختالفات يف املناطق الثالث الرئيسية تقنيات اإلنتا  اليت تعتمد على مياه األمطار يف أفريقيعا تكمن خلف 

وإنتعا  الثعروة احليوانيعة يف أمريكعا      البعليعة إىل اانب الزراعة  ،تقنيات الري احلديثة والكثافة السكانية العالية يف آسيا

ىل حجعم األراضعي املعدارة اخلصعائ  العيت تشعري إىل حجعم        إ ةسعتند تتجاهل العتبعات امل  ،وباإلضافة إىل ذلكالالتينية. 

و ذا السعبب يفّضعل بععو املعؤلفني اسعتخدام مصعطلح        .ويطّور يالزراع اإلنتا ينظم بها  الطريقة اليتوكذلك  العمليات

عمعل )علعى   يف السعتثمارات  وتلععب فيعه اال  الذي يصف نه  إنتا  يرتكز على كمية ونوعية العمعل   ،أيةأالزراعة الفالح

إىل أن تكعون كثيفعة العمالعة وكفعؤة يف     يعة  متيعل الزراععة الفالح  وسبيل املثال بناء نظم الري واملعدراات( دورًا حموريعا.   

مستويات منخفضعة  بدي وت مستقلة قدر اإلمكان استخدام املوارد. وهي عادة تقلل استخدام املدخالت اخلاراية كي تكون

 4من اخلسائر واالنبعاثات.

حصو م علعى االئتمعان ورأس املعال    قيودًا حتّد من معظم أصحاب احليازات الصغرية يوااه  :خصائص األسرة املعيشية

جتعربتهم  رغعم اتسعاع    ،ومهعاراتهم متدنيعة   املادي املناسب واملعدات املناسبة. كمعا أن مسعتوى تعلعيمهم الريعي متعدن      

ضن عن عملهن تساهم النساء يف ازء كبري من الوقت املقضي يف املزارع وال يعوَّومعرفتهم التجريبية يف كثري من األحيان. و

تكون املزارع الصغرية اليت ترأسها نساء أكثر فقرًا وتعرضًا للمخاطر يف أكثعر األحيعان   و. اكافيتعويضًا  (2011الفاو، )هذا 

حال التمييز على أساس نعوع اجلعنس دون    ،اليت يرأسها ذكور. وطوال تاريخ البشرية ويف أازاء كثرية من العا من تلك 

عن أسعار  حصول املرأة على املوارد واألصول. كما ال  صل معظم أصحاب احليازات الصغرية إاّل على معلومات حمدودة

تجعون حماصعيل أساسعية تبعاع حمليعًا أو تسعتهلك يف املنعزل.        ين ععادة هم احملاصيل أو األيدة أو عن أحوال الطقس. و

هم أصحاب احليازات الصغرية على عمل أفراد األسرة إلدارة أراضعي املزارعون األسريون من يعتمد  ،امهوهذا أمر  ،وأخريًا

العيت ميارسعونها تعأمني نظعم غذائيعة أكثعر تنوععًا وتغذيعة         األنواع باألنشطة ذات الصلة. وتتيح الزراعة املختلطة  قياموال

ا دف األساسي ألصعحاب احليعازات الصعغرية    وساهم يف احلفاظ على أصناف النباتات واحملاصيل احمللية املختلفة. وت

سعلع  هو ضمان أمنهم وأمن جمتمعاتهم الغذائي. وهم ميارسون نهجًا ااتماعية وثقافية ةتلفة جتاه تبعادل اخلعدمات وال  

مثعل املزارععة إ(.(. ويؤكعد هعذا      ،ضمن ترتيبات غري ريية/شبه رييةذلك كون ييف كثري من األحيان  –)يف األسواق 

كله أن اسرتاتيجيات عيش أصحاب احليازات الصغرية تعتمد على جمموعة متعددة وةتلفة من أنشطة سبل العيش وأن 

 .(315صفحة ، 2001وآخرون؛  Barrett)أالتنويع هو القاعدةأ 

 5.6 فييعت نعام  املزارعون يف يكّرس  :النموذا التشغيلي ألصحاب احليازات الصغرية إىل أن يكون كثيف العمالةكيل 

خعرى ععرب مجيعع    األبلعدان  اليف مشعابه  والنمط  ،فقط 1.2املزارعون الكبار يكّرس كل هكتار يزرعونه بينما لشخ  -أيام

ليسعت الطريقعة األكثعر فعاليعة     لكعن تلعك   املناطق النامية. ويساهم ذلك يف الزراعة املكثفة لألراضي ويف زيادة إنتاايتهعا.  

آخر وحدة عمل إىل املخراات أصغر بكثري من تكلفة هعذه  اليت تضيفها تبني األدلة أن القيمة  ، إذستخدام وقت العملال

                                                           
رًا نشعاط  يرى البعو أن الزراعة الفالحية متثل الصمود واالستمرار: مثاًل عندما تكون الواهات الرئيسية يف األسواق سلبية، ال يوقف الفالحون فعو   4

صغرية ال يتسم (؛ ويشك آخرون يف أن العمل املستثمر يف قطع أرا   )يصدر قريبًا  Van der Ploegمزارعهم، بل مييلون إىل االستمرار والتكيف )أنظر 

 (.بالكفاءة )أنظر البحث الوارد أدناه
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وقعت   لعو اسعتطاع   ،. وععالوة علعى ذلعك   (2013؛ وآخعرون  Karfakis)  السعوق ار السائد يف مقابلها األالوحدة لو دفع 

دخعل املنعاطق الريفيعة.    لتضاعف تقريبا  ،أن يشق طريقه إىل السوق ويكسب معدل األاور السائدهذا كله العمالة الفائو 

فعإن إنتاايتهعا منخفضعة.     ،الصعغرية لقعوة العمعل يف معزارعهم     مدى كثافة استخدام أصحاب احليازاتمهما كان  ،اولذ

أن إحعدى املعرثر الرئيسعية     الذي ال تتوفر فيه فرص عمل بديلعة. والواقعع  بالقدر هذه االعتبارات نظرية  ،وبطبيعة احلال

إىل ترمعي  ياسعات  وسفعالة  أسواق عمل ريفيةواود ذلك إىل أهمية  عمالة. ويشريال قدرتها على توليد يللزراعة األسرية ه

لكسعب   ،على األقعل علعى أسعاس ازئعي أو معويي      ،توفري فرص تتيح ألفراد املزارع األسرية اخلرو  من دائرة الزراعة

 . ، وإىل حتفيز تطوير فرص كهذهدخل إضايف

يقدر رغم أنها ما زالت تستأثر  صة كبرية منه. إذ  ،الزراعة مصدر الدخل الوحيد ألصحاب احليازات الصغريةوليست 

مبا يف ذلك األاعور   ،يف املائة من دخل أصحاب احليازات الصغرية يأتي من الزراعة 90إىل ما يقرب من يف املائة  45أن 

عادة من العمالة املويية اليت تزود حمليًا إىل املزارع األخعرى. وتسعاعد جمموععة معن املصعادر األخعرى علعى         ،املكتسبة

ينخرط أصحاب احليازات الصغرية يف املشاركة يف أنشعطة صعغرية خعار     ففي كثري من األحيان، التنويع وإدارة املخاطر. 

املعيشية الذين يعملعون يف أمعاكن أخعرى مسعاهمة      ةتساهم التحويالت من أفراد األسر ،نطاق الزراعة. وباإلضافة إىل ذلك

هعا أصعحاب احليعازات    فيالعيت ينخعرط   علعى العرغم معن األنشعطة املتنوععة      لكن (. وFFR 2013) هاكبرية يف سبل عيش

يف  28معن  هم أفقر من أصحاب احليازات الكبرية. ويرتاوح معدل الفقعر بعني أصعحاب احليعازات الصعغرية      إنف ،الصغرية

زارع الصغرية اليت ترأسها امليف حالة وكثريًا ما تكون معدالت الفقر بوليفيا. حالة يف املائة يف  83املائة يف حالة تنزانيا إىل 

يف املزارع اليت يرأسعها راعال. واملزارععون معن أصعحاب احليعازات الصعغرية أكثعر عرضعه لسعوء           نها ساء أعلى كثريًا من

ذلك أن املزارعني الذين يعانون سوء  ،رأس املال البشريعلى قيود الخصوصًا املزارعات. وسوء التغذية هو أحد و ،التغذية

 سوء التغذية إىل أايال املستقبل.التغذية هم أقل إنتااية وميكن أن متتد آثار 

ملنتجعات  اأسعواق  إىل صعول  ومعن إمكعان ال  العيت تتفعرع   قد أظهرت األ اث أن الفرص اليت تتيحها اخليارات املختلفة و

ومععن الععروابط بهععذه وأنشععطة العمععل واألنشععطة خععار  املععزارع 

وتزيعد اإلنتعا     رتعزز احتمال اخلرو  معن دائعرة الفقع   األسواق 

 5األمن الغعذائي.  يفيف احلد من الفقر وبذلك اهم تسف ،الزراعي

 معن ، الزراععة الغذائيعة  باالعتبار التطورات يف نظم  ًاولكن أخذ

( مععا هععي أفضععل طريقععة لتحفيععز هععذه 1) ،الضععروري دراسععة

( 3و) ؛فيهعا ( أي أسواق هعي األفضعل لالخنعراط    2) ؛الروابط

االخنععراط مفيععدًا   ضععمن أي ظععروف  تمععل أكثععر أن يكععون  

  6ومستدامًا.ألصحاب احليازات الصغرية 

العذي   ،فإن حصتهم من العدخل الزراععي العوطين    ،احليازات الصغرية أصحاببغو النظر عن حجم أو نطاق عمليات و

املائعة   يف 60رتاوح بعني  هذه احلصة تع تشري أدلة من مسوح األسر املعيشية إىل أن وكبرية.  ،يشمل ةراات املزارع واألاور

                                                           
 (.1989،وآخرون،  Haggblade)مثل  الغذائية السياسات لبحوث الدولي املعهديف  ئهوزمال Haggbladeالتأسيسي لع عمل النظر أ  5
دور  أنظر على سبيل املثال البحث املستفيو يف الطبععة اخلاصعة أالتنميعة يف الععا أ ععن أمسعتقبل املعزارع الصعغريةأ، وكعذلك اجلعدل املسعتمر حعول              6

 .(.2015،وآخرون Baumgartnerو Byerlee،2012و  Deininger؛  2010،وآخرون Hazell مثل)االستثمارات الواسعة النطاق وروابطها بصغار املزارعني. 
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الصغرية مسؤولون ععن روابعط اسعتهالك وإنتعا  تسعاهم يف أبععاد األمعن         أصحاب احليازاتو 7(.2يف املائة )الشكل  87و

الزراعيعة علعى دععم املعداخيل وتعزيعز النمعو يف        غعري ميكن أن تساعد متطلباتهم معن السعلع   والغذائي والتغذية املتعددة. 

هم قعادرون  إنفع  ،لعك وفر األغذيعة. وععالوة علعى ذ   تيعززون بتزويد األسواق مبنتجاتهم يف حني أنهم  ،القطاعات األخرى

يف املنعاطق  واألكثعر تعرضعًا للمخعاطر    بإمكاناتهم اإلنتااية على املساهمة يف خفو أسعار األغذية للفئات السكانية الفقرية 

 يساهمون يف حتسني إمكانية حصول هذه القطاعات على األغذية.أنهم كما  ،الريفية واملناطق احلضرية

 
 : توزيع الدخل2الشكل 

  للمزارع األسرية الصغرية: صورة بياناتمنظمة األغذية والزراعة.  الزراعية يف التنمية اقتصاديات املصدر: شعبة
smallholders/smallholders/en/-activities/esa-http://www.fao.org/economic/esa/esa 

 الصغرية احليازات وأصحاب الغذائية الزراعة ونظا األسواق

يشعاركون ضعمن هعذه األنشعطة يف     هعم  تتبع مزارع أصحاب احليازات الصغرية جمموعة متنوعة من أنشطة سبل العيش. و

ل السلع واخلدمات. وجتري هذه يف جمموعة أنواع ةتلفة من األسواق وتنطعوي علعى مبعادالت    عدد من املعامالت وتباد

املنتج/اخلدمرة   علر  أسراس   أنوا  األسواق (1)لتفكري يف هذه األسواق هي التمييز بني انقدية وغري نقدية. وإحدى طرق 

. يوضعح التمييعز األول أنعه    التبادل مبوجبهرا عل  أساس الظروف اليت جيري  ( أشكال األسواق2)و ،املتداولة جتاريًا

 واألسعواق يف املنعاطق احلضعرية    ليست هناك أسواق فقط ملخراات أصحاب احليازات الصغرية )األسواق احملليعة الرطبعة  

اخلدمات الضعرورية  أسواق و إ(( ،والبذور ،للمدخالت )مثل األيدة ًاأيضا أسواقهناك ولكن  ،وأسواق التصدير الدولية(

يؤكعد  وألراضعي والقعوة العاملعة.    اوكعذلك أسعواق    ،)مثل القعرو  واالدخعار(  أسواق التمويل دعم الطب البيطري( و )مثل

التمييز الثاني على شروط التبادل ويشري إىل القواعد اليت تنظم تبعادل السعلع  كعم الواقعع و كعم القعانون. وميكعن أن        

االستخدام )التأاري(؛ وميكن أن  دث من خعالل عقعود رييعة أو     ل امللكية )أسواق املبيعات( أو ببساطةدابالتيستتبع 

يكون على أساس اتفاقات غري ريية واهًا لواه. كما ميكن أيضًا أن يتنظم ععن طريعق اللعوائح التنظيميعة احلكوميعة أو      

املختلفعة العيت    األسواق يشري مثل هذا التصنيف البسيط إىل عا واملعايري الدولية أو ببساطة يتتفق عليه بني طريف الصفقة. 

 أصحاب احليازات الصغرية االشرتاك فيها. يستطيع 

                                                           
 .املزارع اليت متلكها شركاتمساهمة تأخذ هذه األرقام باحلسبان ال   7
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ألن هعذه األسعواق   إمعا   ،ال تسوق حصة كبرية من األغذية اليت ينتجها أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق الرييعة و

العديد معن املععامالت يعري    املرتفعة ادًا )تكاليف املعامالت(. ومبا أن إليها أو بسبب تكاليف الدخول ليست مواودة 

تعبني األدلعة   و 8.(2013وآخرون،  Arias) فإن تقدير قيمتها الكاملة أمر صعب ،من خالل قنوات غري ريية إىل حد ما

ميكعن أن تكعون    ،يف أنواع ةتلفة من األسعواق  ،أصحاب احليازات الصغرية بيعها عمومايستطيع أن حصة اإلنتا  اليت 

 ،يف املائة يف حالة نيبال ذات التضاريس اجلبلية وشبكة املواصالت الفقرية 11من  ،تفاوتًا كبريًاتتفاوت غري أنها كبرية. 

 (.3يف املائة يف حالة تنزانيا )الشكل  66إىل 
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 ث إىل اانب ، بحثاملزيد من الإىل حتتا  لكن معايري هذا التقييم  ،أغري كفؤةأاألسواق غري الرمسية تعترب كثريًا ما 

أدوار هذه األسعواق متععددة األبععاد    ذلك الدعم الغائب إىل حد كبري. و – من القطاع العام ملعاجلة عجزها هاإمكانات دعم

بعادالت أصعحاب   مازء هعام معن   يري وخصوصًا يف احلاالت اليت ينشأ فيها نق  يف األغذية.  ،وميكن أن تكون هامة

تتميعز  و. أنفسهم أو غريهم من اجلهات الفاعلة احملليعة غرية يف أسواق ينظمها أصحاب احليازات الصغرية احليازات الص

علعى العرغم معن أن معظعم األغذيعة املسعتهلكة يف قعارات        و .األسواق باملبادالت النقدية وغري النقدية على حعد سعواء  هذه 

 ،ععن كيفيعة عملعها   معن املعلومعات   قليل نسبيًا غري الال يتوفر  ،بأكملها مثل أفريقيا متر عرب نظم أتوفري الغذاءأ احمللية

. ويف نظعم األسعواق احملليعة    (2013وآخعرون،   EAFF)إاّل بالقليل من االهتمام يف مجع البيانات الريية  ألنها   حتظ

الصعغرية سعيطرة أكعرب علعى شعروط التبعادل        لدى أصحاب احليعازات  ،اليت تكون يف كثري من األحيان غري ريية ،هذه

األسعار اليت ميكنهم احلصول عليها. غري أن هذه األسواق حمدودة من حيعث القعدرة علعى اسعتيعاب كميعة ونعوع       على و

مثعل   ،بععد مسعافة  أتوفر ألصحاب احليازات الصغرية فعرص للمشعاركة يف أسعواق أخعرى     من هنا، تاملنتجات املطلوبة. و

 التصدير. أسواق واحلضرية املراكز 

                                                           
الصعغرية يشعكلون أغلبيعة معن يععانون       يستهلك أصحاب احليازات الصغرية أنفسهم نسبة من األغذية اليت ينتجونها. ومبا أن أصحاب احليعازات   8

يًا من منظعور  انعدام األمن الغذائي، فإن تعزيز نه  السوق الذي يتيح  م احلفاظ على قدراتهم إلنتا  واستهالك نظم غذائية متنوعة يشّكل هدفًا أساس

 األمن الغذائي.

0

25

50

75

100

 الزراعي المباعالنسبة المئوية لإلنتاج : 3الشكل 

Smaller farm Other farm

http://www.fao.org/economic/esa/esa-activities/esa-smallholders/smallholders/en/
http://www.fao.org/economic/esa/esa-activities/esa-smallholders/smallholders/en/


 باألسواق الصغرية احليازات أصحاب ربط بشأن الغذائي األمن للجنة املستوى الرفيع املنتدى

Pag. 9 a 59 

 

خصائ  على و ،مبا فيها اإلطار املؤسسيالقائمة، لبنية التحتية على اتكاليف املعامالت املرتفعة لدخول األسواق وتعتمد 

هذه اوانب مثل حمدودية احلصول على معلومات تتضمن املنت  وعالقاته مع املشرتين ضمن نظام سوق معني. وميكن أن 

التجميعع  تكعاليف النقعل و  ارتفعاع  ب ةتعلقع امل احلجعم  فعورات و ،الذوق أو موييعة الطلعب  حول األسعار وكذلك تفضيالت 

األغذيعة.   ةوكذلك مععايري سعالمة واعود    ،واحلوااز أمام الدخول إىل األسواق )مثل رسوم التسجيل والتعقب( والتجهيز،

هععي مدجمععة يف السععياقات و ة،ميكععن أن تقععع ضععمن حععدود البلعد أو املنطقعع  يشعري الععبعو إىل نظععم أسععواق أمتداخلعةأ  و

تعزز هذه النظم ديناميات التنمية الريفية يف البلعدان املتقدمعة والناميعة علعى حعد      واالقتصادية واإليكولواية. -االاتماعية

تعوفرت البنيعة التحتيعة    إذا معا  ومعدرة للعدخل ألصعحاب احليعازات الصعغرية. و      ةكبريمرونة سواء وميكن أن تكون مرنة 

 . (2012وآخرون، ، Van der Ploeg) تد إىل املدن اتاورة وغريها من املناطق احلضريةميكن أن مت ،املناسبة

أو حتى بأسواق التصدير هعو البنيعة التحتيعة املناسعبة.      احلضريةأحد العناصر األساسية لربط املنتجني احملليني باملراكز 

اهات فاعلة أخعرى يف السعوق ومقعدمي    هناك حااة إىل يعين تزايد املسافة يف كثري من األحيان أن  ،باإلضافة إىل ذلكو

إ(.(. ويشار يف أحيان كثرية  ،تسليم املنت  إىل املستهلك )مثل النقل والتخزين والتعبئة والتغليفآخرين لتمكني خدمات 

يلعب أصعحاب  و 9.سلسلة قيمةعلى أنها  ،من املدخالت واإلنتا  والتجهيز إىل التسويق واالستهالك ،إىل العملية برمتها

هعات يف  احليازات الصغرية أدوارًا متعددة يف سالسل قيمة السلع: فهم ميكعن أن يكونعوا منعتجني يبيععون منتجعاتهم جل     

مثعل القيعام    ،السلسعلة  متعداد اوميكعن أن يقومعوا أيضعًا بوظعائف أخعرى علعى        ،مثل التجعار  ،سلسلة فاعلة متخصصةال

ععدد  تبععًا ل سالسل القيمة الطويلعة والقصعرية   بني ز ميكن التمييمباشرة. وبالتجهيز أو التغليف أو حتى تسويق منتجاتهم 

تهم شعارك مولكن تلععب شعروط    ،أصحاب احليازات الصغرية ازء من سالسل القيمةووخطوات اجلهات الفاعلة املعنية. 

تكعون الشعروط العيت     قد ،. وعندما ينتجون للسوقومستدامة يف تقرير ما إذا كانت مشاركتهم نافعة  م ًاأساسي ًادورفيها 

يستطيعون احلصول عليها غري مواتية نتيجة للكميات الصغرية املباعة أو حملدودية قعدرتهم علعى املسعاومة أو لصععوبات     

املشاركة يف عمليات إضافة القيمة أو لالحتيااات امللحة لألموال النقدية. ويف كثري من األحيان يعتمد التفاو  بشأن هذه 

احلصعول علعى   علعى  وكعذلك علعى األطعر القانونيعة و     ،لجهات الفاعلة ذات الصعلة يف السوق لالنسبية  قوةالالشروط على 

. ومن املتوقع أن يتمحور نقاش جلنة األمن الغذائي الععاملي حعول العديعد معن     ةتركيز السياسات احلكوميعلى معلومات و

 هذه اجلوانب.

                                                           
خلرباء يفضل التحعدث ععن أشعبكات األغذيعةأ أو أنظعم األغذيعةأ       هناك واهات نظر ةتلفة فيما يتعلق مبعنى ومنطق أسالسل القيمةأ. فبعو ا  9

 ن فيها.بصفتها مصطلحات تسلط الضوء على الطابع املعقد لتوفري األغذية، والرتابطية فيما بني اجلهات الفاعلة املعنية ومع األراضي اليت يوادو



 باألسواق الصغرية احليازات أصحاب ربط بشأن الغذائي األمن للجنة املستوى الرفيع املنتدى

Pag. 10 a 59 

 

 ،وتزايعد املعداخيل   أّثر النمعو خالل العقود األخرية، : والتحول الريفيالزراعة الغذائية لتغيري يف نظا ل الدافعةالقوى 

يف وصعف املسعار الكالسعيكي للتحعول االقتصعادي       ،التنميعة  على املزارع الصغرية. وترتبط ،مبا يف ذلك يف البلدان النامية

تسعلق جمموععات   معع  الزراعة يف النات  احمللي اإلمجالي والتمدّين واخلعرو  معن الزراععة. و    ةباخنفا  حص ،والزراعي

يعؤثر بعدوره علعى    ما  ،تتغري تفضيالت األغذية أيضًا متحولة  و اللحوم ومنتجات األلبان ،سكانية ةتلفة سلم الدخل

إىل ضعغوط إضعافية علعى األراضعي. وتزيعد      بعدوره  ؤدي نتيجة تزايد الطلب على األعالف العذي يع  الغذائية نظام الزراعة 

حتى يف املناطق ذات  ،وحتث املزارعني ،الضغوط الدميوغرافية النامجة عن النمو السكاني الطلب على املنتجات الزراعية

معن   اإلنتا تكنولوايات اديدة وحتديث تبين يزيد  ،على املشاركة يف األسواق احمللية. وأخريًا ،البنية التحتية الفقرية

تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسعتوى املععين بعاألمن     راات وإنتااية املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية. ويسلطة

 ،4)الشعكل  ةتلفعة  الضوء على عدم جتانس مسارات التحول على أساس أدلة معن بلعدان    2013الغذائي والتغذية لعام 

 (.57صفحة  ،HLPE،2013املصدر: 

، اخلعدمات  منياألمعوال لتعأ   وكسعب م، دخلعه  مصعادر  تنويعع  على الصغرية احليازات أصحاب ملساعدة مهمة أداة األسواق

 نتبععًا ملع   ةتلفعة  وصعوراً  أشعكاالً  أخعذ فهعي ت : تجانسعة ينظر إىل األسواق على أنها م أال ينبغيو. الغذائي األمن وحتسني

 املشعرتين  إىل الوصعول  الصعغرية  احليعازات  أصعحاب ويسعتطيع  . هاحتدد اليت والقانونية املؤسسية ألطرتبعًا لو فيها يشارك

 يف الفاعلعة  اجلهعات  معن  مغريهع  معع  التفاعل خالل ومن، القيمة وسالسل التوريد وسالسل األسواق خالل واملستهلكني من

 اخلعدمات  علعى  واحلصول، اديدة ومعارف مهارات واكتساب، اإلنتا  اارسات لتحسني فرص م تتوفر  اخلاص القطاع

الزراععة   قطعاع يف  اخلعاص  القطعاع  يف األخرى الفاعلة اجلهات مع وتتسوي العالقات دعمللحكومات أن ت ميكنو. والتقنيات

 إىل، أصحاب احليازات الصغرية علعى الوصعول   إثيوبيا يف املواودة تلك مثل، السلع بورصات إنشاءاًل، ساعد مثف. الغذائية

 موضعح  هعو  كما، املزارعني منظماتوتؤدي . والنقل والتخزين نقديةمن السلف ال ماحتياااته يعاجل نظام خالل من األسواق

 ختفيعف  تيجياتسعرتا اأصحاب احليازات الصغرية يعتمدون  أن ندرك أن أيضا املهم ومن. ااثلة وظيفةالثاني،  الفصل يف

 .األسواق يف هالبيع احملاصيل بعو زراعة مع زراعة الكفاف، إذ ميزاون املخاطر من
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 (2007 – 1970مسارات التحول اهليكلي ) 4الشكل 

  

 إىل االخنفعا  ععادة  يعؤول األمعر يف ال  قد تؤدي هذه القعوى إمعا إىل زيعادة أو اخنفعا  مععدالت أحجعام املعزارع و       و

(Masters ،2013، وآخرون)املختلفعة العيت حتعّول االقتصعادات الوطنيعة       ةافعع قعوى الد . ويتوقف الكثري على أي من ال

 ،معثالً احلكومعات. ف  اتتبعهع االسرتاتيجيات التنمويعة والعربام  السياسعاتية العيت     ولكن أيضا على  ،ةاملهيمنهي والقطاع 

إذ أصعبحت   ،أصبحت زراعة أصحاب احليازات الصغرية هي االجتاه السائد يف آسيا ويف بععو بلعدان أفريقيعا الوسعطى    

 سعاهمت  ،تواهعة  عو السعوق. معن ناحيعة أخعرى      النمو السعكاني ولكعن يف الوقعت نفسعه م     املزارع أصغر حجمًا نتيجة

يف بلعدان مثعل الربازيعل     طعابع جتعاري ععال     يالسياسات اليت تعدعم ا يكعل املعزدو  يف الزراععة  عو إنشعاء قطعاع ذ       

ىل مزارع متوسعطة احلجعم كمعا يف حالعة شعيلي.      إواملكسيك. وظهر مسار ثالث من خالل نشوء قطاع زراعة حديثة يستند 

شواغل االستدامة مسعارًا اديعدًا يف البلعدان املتقدمعة ويف بععو املنعاطق يف أمريكعا الالتينيعة          ،اآلونة األخريةوشّكلت يف 

أصعحاب احليعازات   تهمعيش  فيهعا  مت هنعاك حعاالت    ،بالرتكيز على أغذية حملية عالية اجلودة. وأخعرياً  ، وذلكوآسيا

 عنهم دون استثمار أي من املوارد فيهم.  والتخليالصغرية 
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حّولععت التنميععة االقتصععادية والعوملععة نظععم 

كمعا  الزراعة واألغذيعة وأدت إىل حتعديات   

ألصحاب احليازات الصعغرية.   ًات فرصأهي

 برز مع انفتاح األسواق والطلب املتزايدفقد 

 نععاميإىل اانععب ت ،املزيععد مععن املنافسععة  

أصععبحت الععيت  ،مشععاركة القطععاع اخلععاص

الزراعة ويف أكثر وراء االستثمارات يف فأكثر 

سالسعععل األغذيعععة والتسعععويق )التكامعععل   

 . 10الرأسي(

نسبة متزايدة من جتعارة األغذيعة معن    وتتم 

 ،خالل سالسل منّظمة رأسيًا ععرب احلعدود  

حتى يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان اليت 

(. ولكعن  EU 2009متر مبرحلعة انتقاليعة )  

يف املائعة   23يف املائة من األغذية غري متداول جتاريًا أو يتاار به داخل حدود البلعد. ويقعدر أن    77ال يزال  ،حتى اآلن

كعذلك  . (2014، وآخرون، D’Odorico)فقط من األغذية املنتجة لالستهالك البشري يف العا  تنتقل عرب السوق العاملي 

ويعؤثر ذلعك علعى أسعواق األغذيعة واألمعن الغعذائي         ،العاملي ازداد التقلب يف أسعار السلع الغذائية املتداولة على املستوى

 والتغذية يف البلدان النامية.

السوق النهائي. إىل احلديث اعتمادًا كبريًا على جتهيز وختزين وتعبئة األغذية قبل التواه  الغذائية الزراعةيعتمد نظام و

علعى سعبيل املثعال ععن طريعق العقعود        ،لسالسعل عندما يكون مبقدور أصحاب احليعازات الصعغرية االنضعمام إىل هعذه ا    و

البحوث بعأن نسعبة صعغرية     تشريوتوفري األيدة واالئتمان.  ذلك مبا يف ،قد يرتافق مع خدمات دعمفإن ذلك  ،الزراعية

، Herrmann) على املشاركة يف ترتيبعات عقعود زراعيعة    ةقادر –معظمهم من الراال  –من أصحاب احليازات الصغرية 

 ،والنقعل وصعول  اليسعر  يف سالسل القيمة حتديات تتمثعل يف قضعايا التمويعل و   ة هؤالء . وتوااه مشارك(2013وآخرون، 

وكذلك يف جمموعة من املعايري املتعلقعة بعاجلودة والتعقعب والشعهادات واالتسعاق يف كميعات األغذيعة املنتجعة واملتداولعة          

حديات تبعًا للنظام االقتصعادي يف العبالد بصعورة    (. وختتلف هذه التIFAD 2009و World Bank 2012)أنظر  ،جتاريّا

 نوع السلع املتداولة.  وكذلك الغذائية الزراعةسلسلة تبعًا لعامة و

وليسعت هعذه املسعارات     ،من الواضح أن التنمية الزراعية ترتبط بأكثر من مسار واحد لتيسري اتصال املعزارعني باألسعواق  و

إن  ،(. ويعكس معظمDercon & Gollin, 2014) مبنية على هذا األساس مجيعها مفيدة ألصحاب احليازات الصغرية أو

خيارات سياساتية اسرتاتيجية حمعددة. وأهميعة املنتعدى رفيعع املسعتوى هعو تعوفري فرصعة          ،هذه املساراتكل،   يكن 

 .افياك ثًا يف هذا اتال املعقد والضروري الذي   ير  ثه  الستكشاف العوامل املختلفة اليت تلعب دورًا

                                                           
  (Escobal & Cavero, 2012إنتا  البطاطا يف بريو )أنظر  سويقتينت  عن ذلك نوات  ةتلطة ألصحاب احليازات الصغرية، كما يوضح مثال   10
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. جتعاري تتطلب املشاركة يف سالسل القيمة احلديثة اليت تتاار باحملاصيل ضعمن حعدود العبالد أو عربهعا اتبعاع نهع        و

أيضعًا قعدرة    مرحلعة التسعويق. ويتطلعب   كما يف ويشمل ذلك توفر جمموعة من املهارات يف إدارة املزرعة يف مرحلة اإلنتا  

طرفعًا   –ويبقوا  – مع اخلدمات اللواستية الضرورية ليصبحوامن التعامل لصغرية أصحاب احليازات امتكن  واستثمارات

تدعم التعاونيات ومنظمات املعزارعني األخعرى أصعحاب احليعازات الصعغرية يف      ويف كثري من األحيان، يف سلسلة القيمة. 

إاّل أن  ،يف املاضعي تقعادات  النفعاليعة التعاونيعات يف هعذا الشعأن تعرضعت      أن موااهة هذه التحديات. وعلى العرغم معن   

حتديثها وإعادة توايهها  و اارسعات السعوق احلديثعة ميكعن أن يعوفر ألصعحاب احليعازات الصعغرية فرصعة اديعة           

 يف األسواق ضمن حدود البالد أو يف سالسل األغذية املعوملة.  ةشاركاملتحقيق الربح من خالل ل

لفة بشأن أفضل السبل لربط أصحاب احليازات الصعغرية باألسعواق   الرؤى املخت ىحدإإن نه  سلسلة القيمة احلديث هو 

بعو أصحاب املصلحة من جلنعة األمعن    . ويقّدر2011اليت طاملا تداولتها مناقشات جلنة األمن الغذائي العاملي منذ عام 

الذي يستند أساسا على جتارة األغذية من خالل سالسل متكاملة تعربط مجيعع مراحعل     ،الغذائي العاملي قيمة هذا النه 

رفيع املستوى فرصة ملناقشة هذه القضايا والشروع الوخيتلف عليه آخرون. وميكن أن يوفر املنتدى الزراعة الغذائية، نظام 

 .يف إاراء استعرا  متعمق لألدلة يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف املستقبل

 الصغرية احليازات ألصحاب الفرص واغتنام املخاطر حدة من التخفيف املستقبل: إىل الطرق

واستنتااات ااتماعي املائعدة املسعتديرة يف جمعال سياسعات جلنعة       2013يؤكد تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى لعام 

الصعغرية هعم أهعم املسعتثمرين يف جمعال       أن أصعحاب احليعازات   حقيقعة  2013و 2011األمن الغذائي الععاملي يف ععامي   

تكعون  ميكعن أن  تعلق بالدراعة العيت ميكعن أن تكعون عليهعا والشعروط العيت        فيما يالزراعة. وهناك واهات نظر ةتلفة 

علعى أيعة   املعوملة مفيعدة  عم. و   الغذائية الزراعةمبوابها مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف أسواق ةتلفة ويف نظم 

معن شعأن   و. واحلضريةاألسواق احمللية  ذلك مبا يف ،دعم إنشاء وتزويد أسواق داخلية تكون نقطة البداية ينبغي أنحال 

لكنهعا قعد تتوسعع أحيانعًا لتشعمل       ،األسواق الداخلية أن تدم  السكان األصليني والفالحني وميكن أن تكون حملية متامًا

ذه األسعواق  وميكن  ع بًا وحوكمة بقواعد تناسب خصائصها. مساحة أكرب أو حتى املدن. وهي تتطلب دعمًا مؤسسيًا مناس

أينبغي اإلقعرار بالعالقعات اجلديعدة بعني املسعتهلكني       ،. وباإلضافة إىل ذلكاواقتصادي ًاوبيئي ًاأن تكون مستدامة ااتماعي

 واملنتجني وبالفرصة اليت ميكن أن تهيئها لصغار املنتجنيأ. 

ضغوطًا متزايدة على املوارد الطبيعية املستخدمة يف الزراعة. وتتكاّثف هذه الضغوط  يفر  النمو السكاني ،آنفا ناوكما ذكر

يف مع تغري املناخ والظواهر اجلوية الشديدة اليت تؤثر على دورة املنت  وكذلك على كمية واودة احملاصعيل احملصعودة. و  

مثعل آليعات التعأمني ونظعم اإلنعذار املبكعر        ،اإليكولواية ووضع اسرتاتيجيات إلدارة املخاطر - املمارسات الزراعيةوسع 

ن قدرات أصحاب احليازات الصغرية على التكّيف إلدارة عواقب تعدهور املعوارد الطبيعيعة    حتّسأن  ،إ( ،ورصد اجلفاف

 يعتعني احلفاظ على املوارد الطبيعية املستخدمة يف الزراعة والتكيف مع تغري املناخ حتديان حايان آخران ووتغري املناخ. 

  . موااهتهما ملزارعني أنفسهماتتمع اإلمنائي ولكن أيضًا اواضعي السياسات وعلى 
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راضعي. ويشعري   األملزارع األكرب فيما يتعلق باستخدام باملقارنة مع ايتمتع أصحاب احليازات الصغرية مبيزة كفاءة اإلنتا  و

، Larson)العديد من البلدان إىل هذه النتيجعة  يف الكثري من األدلة املستخلصة من املسوح الزراعية ومسوح األسر املعيشية 

اخنفعا   سعاهم  يو اجلزء األكرب من قوة العمل الالزمة لألنشطة الزراعية اليوميةيزودون أفراد األسرة ف. (2014وآخرون، 

ملزارع األكرب. وتشري أدلة أيضعًا إىل أن  باملقارنة مع ااع إنتااية أراضي أصحاب احليازات الصغرية ارتفيف تكلفة اإلشراف 

تنظيم أنفسعهم للحصعول علعى فعرص اديعدة يف      على ن على االبتكار ووقادرمن هم صغرية اليازات احلاب حأصهناك من 

 (.HLPE 2012التفاوضية يف السوق )وزيادة قوتهم اليت يقومون بها لرفع دراة أنشطة التجهيز و السوق

أو ععرب  بعينهعا  ومنظمات سالسل القيمة داخل بعالد   قد طّور على مدى العقود األخرية عدد من مناذ  األعمال التجاريةو

توفري حعوافز للمنعتجني يف البلعدان الناميعة     وترتيبات مؤسسية وخدمات وسياسات تدعم املزارع بهدف صريح هو  احلدود

 احلضعرية وحتسعني تعوفري السعلع للمسعتهلكني يف األسعواق احملليعة        لزيادة إنتا  األغذية باستخدام اارسات مسعتدامة 

وتشمل هذه اهات وسيطة مؤسسية ووسطاء أسواق يقومون مبجموعة أوسع معن   .(، بأ FAO, 2010 ،2012) والدولية

 وتعاونيعات تسعويق   ةيشاركتيقدم الفصل الثاني أمثلة عن نظم ضمان وزارعني باألسواق لتسويق منتجاتهم. األدوار لربط امل

 تشعري هعذه األمثلعة إىل أن   ومشرتيات عامة حملية تقعوم بهعذه األدوار.   وكاالته وجتار من القطاع خاص أو  ومراكز تدريب

 يف البلعدان الناميعة معن   الصعغرية  تعزيز البنية التحتية احمللية واملؤسسات أمر هام لتمكني أصحاب احليازات واملشعاريع  

  و مستدام. علىتنت  زيادة حصتهم من قيمة منتجات 
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  حالة ودراسات املمارسات أفضل الثاني: الفصل

ومشعاركتهم يف األسعواق يف سعياق ريفعي معتغري )التحعول الريفعي(         احليازات الصعغرية التالي على حالة أصحاب البحث رتكز ي

حمعددة  عريضعة  يعكس كعل منهعا آليعة     يتكون هذا الفصل من ستة عناوين فرعيةو م.  ذلك يشكلها اليت والفرص والتحديات

يتعر  عدد من األمثلعة اإليابيعة    ،ةبعد التعريف بكل آليوها الفرص. بتتعلق بالكيفية اليت عوجلت بها التحديات واغتنمت 

 بروابط مفيدة ومستدامة.باألسواق أصحاب احليازات الصغرية معاجلة الصعوبات واالرتباط استطاع اليت تبني كيف 

 احمللية ناطقبامل مرتبطة أسواق إىل والوصول احمللية األغذية نظا

سعلعهم وعملعهم أو يشعرتون     أيضا يف البلدان املتقدمة النمعو،  ولكن ،يبيع أصحاب احليازات الصغرية يف البلدان الناميةكثريًا ما 

صعغار أو  غري نظعاميني  تجار لوكذلك مبيعات  ،مدخالت يف أسواق على مقربة من مزارعهم. وتشمل التجارة تبادالت غري نقدية

املشرتكة والقيم األصيلة للمجتمعع   يف املؤسسات االاتماعية والثقافاتمتأصلة هي و ،هذه األسواق ازء من احلياة اليوميةوأكرب. 

مبعنعى أن مجيعع مراحعل السلسعلة      ،ذاتعه  ّد ع كامعل   يعة وتشكل يف أحيان كثرية نظام أغذيعة زراع  ،والبيئة احملليةاحمللي 

 جتري حمليًا.   ،من الزرع حتى االستهالك النهائي ،الغذائية

يف  وظائفهعا ضعمنية وليسعت مدونعة    املتعلقعة ب من حيث أن القواععد   ،تكون عمليات السوق عادة غري نظامية ،يف البلدان النامية

بسعلع أدنعى   تقتصر على اإلجتار أنها غري كفؤة وليس من السهل التنبؤ بها وهذه العمليات على تقّيم وكثريًا ما . قوانني أو لوائح

ئي احمللعي وميكعن أن تلععب دورًا    ذلك أنها تكفل حتقيعق األمعن الغعذا    ،تعدد الوظائفاملاودة. غري أن ذلك يتجاهل اانبها 

يف الععادة  تكعون   ،أتقليديعةأ أسعواقًا  كعثريًا معا تسعمى    العيت   ،هعذه األسعواق  واألغذية. يف هامًا عندما تؤدي الصدمات إىل نق  

متأصلة يف املؤسسات االاتماعية والثقافات والقيم املشرتكة. وقد تعرضت لإلاهاد بسبب إهمال السياسعات واالسعتثمارات  عا    

 مطبوععة أععدتها جمموععة أمنظمعات     يعه تسعلط الضعوء عل  وذلك أمعر   ،عنها االفتقار إىل مجع البياناتبسبب عقود من الزمن ول

منحعازة إىل صعاحب مصعلحة واحعد إذا كانعت       ًاتكون األسواق النظامية أحيانع  ،من ناحية أخرى. 11مزارعي البلدان األفريقيةأ

 شاركني ذوي مراكز مهيمنة يف السوق.كون املالرفاه االاتماعي الناام عن على ثر األالقواعد الناظمة  ا ال تراعي 

مبعا يف ذلعك تنعوع     ،هذه األسواق هامة يف تعوفري اخليعارات الضعرورية للمشعرتين احمللعيني لتحقيعق األمعن الغعذائي         ،مع ذلك

 ،الغعذائي واألهعداف االقتصعادية    إىل اانب توفري مصدر دخل هام لبائعي األغذية. وتتجعاوز أهميتهعا حتقيعق األمعن     ،األغذية

اإليكولوايعة احملليعة ويراععي    -معع الظعروف الزراعيعة   متكّيعف  م األغذية انظإذ أن  ،فهي قادرة على خدمة أهداف االستدامة

 عا   وتتعر  هذه األسواق لإلاهاد بسبب إهمعال السياسعات العامعة    12.التنوع البيولواي واحلفاظ على املوارد ملنفعة املشاركني

                                                           
 ( ROPPA(، منظمات املنتجني لغرب أفريقيا )PROPACرنام  الفالحني ألفريقيا الوسطى )ب (،EAFFاحتاد مزارعي شرقي أفريقيا )  11
األغذيعة   بعنظم  االععرتاف  علعى  الزراعي يف جمتمعات السكان األصليني يف بوليفيا يف املنطقة احمليطة بعبحرية تيتيكاكعا مثعاالً   -تقدم مبادرة التنوع البيولواي  12

 األنعواع  علعى  الدوليعة،  Bioversity بيوفريسيت منظمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إىل اانب مشروع من املبادرة، كجزء هذه احمللية والتقليدية. فقد ركزت

 ومعن . حمليعا  تباد عا  ويعتم  احملليعة  اإلنتعا   نظم يف تساهم لكنها التجارية بعد، املرحلة كثريًا ما ال تكون قد وصلت استغالاًل كامال، اليت املستغلة وغري املهملة

 – املزروععة  واألنعواع  احملاصعيل  أصعناف  أي -  الزراعي اخلعاص بهعا   تنوعها وسجلت واألصناف، احملاصيل إدارة األنديز جمتمعات عززت املشروع، خالل

 اسعتيعاب نظعم   املشعروع  ععزز  ذلعك،  إىل وباإلضعافة . الوراثيعة  للمعوارد  العوطين  بالنظام ترتبط اليت يف اتتمع احمللي، البذور بنوك يف وخزنتها وكاثرت البذور

 والكانهوا . أطباق قائمة على الكينوا إلعداد اديدة طرقًا تبني الطهي اليت دورات خالل من األغذية التقليدية
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 عوالن دون ربطهعا بأسعواق أكعرب وجمزيعة أكثعر. ونظعرًا         نياللذاالفتقار إىل االستثمار والبنى التحتية بسبب لعقود من الزمن و

 ودعمها.   اإلقرار بفائدتهامن املهم  ،للمزايا اليت متنحها ألصحاب احليازات الصغرية واالقتصادات الريفية

يف  إاّل أن نظم تسعويق مبتكعرة أخعذت يف النشعوء علعى معدى العقعود األخعرية         ،على الرغم من بنيتها احمللية وطابعها احمللي

البلدان املتقدمة النمو ويف أازاء من آسيا وأمريكا الالتينية تعكس نتهجًا تتعلق مبعايري طوعية وعالمات مثل أاألغذيعة العضعويةأ   

 رتبطعة بتسعميات  امل نوعيعة مؤشعرات ال املؤشعرات اجلغرافيعةأ و  أوأالتجارة العادلةأ وأاملنتجات اجلبليةأ وأعالمات املزارعنيأ و

التحتية ولكن أيضعا يف بنعاء   صغرية تتطلب استثمارات يف البنى الزارع امليز منتجات اتملوينظر إىل هذه كأشكال اديدة  13املنشأ.

 رأس املال البشري الالزم للمشاركة يف هذه األسواق.

إىل اانب أشكال التمايز اجلديدة اليت اتسمت بها منتجعات أصعحاب احليعازات الصعغرية وخاصعة املعزارع        ،وقد نشأت أيضًا

حيعث يتعنّظم    ،مدعومة من اتتمعع احمللعي   مناذ  زراعة برزت ،مثاًلف .نظمًا أحدث حتى يف البلدان املتقدمة النمو ،األسرية

أصحاب احليازات الصغرية للتوريد مباشرة للمستهلكني من خالل نظم أغذية حملية وقنعوات قصعرية. ويعربز ضعمن هعذه الفئعة       

األكل. ومن خالل بناء ترتيبات مؤسسعية اديعدة تشعرك املسعتهلكني مباشعرة      تذّوق التسويق عرب اإلنرتنت وكذلك مناذ  تعتمد 

يري إنشاء قطاعات أسواق اديعدة متداخلعة يف األسعواق العامعة. وتشعمل هعذه منتجعات غذائيعة عاليعة           ،مشاركني نشطنيك

وصعيانة املنعاظر الطبيعيعة     وخدمات الرعايعة  والطاقة اخلضراء ولكن أيضا خدمات السياحة الزراعية ،اجلودة كما ذكرنا من قبل

يف األسعواق العامعة، تتعأتى    بعنايعة  املتعلقعة بعذلك   أ التدفقات واملعامالت إدخالق أوإنتا  التنوع البيولواي. وعن طري والطبيعة

 14.الصغار لمزارعنيلجمموعة واسعة من املنافع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 أ يف الصني.بينغونطاق، كما يوضح مثال خوخ أالصغري ال تقتصر املؤشرات التجارية على اإلنتا  ال  13
 .2012وآخرون،  Van der Ploegمستشهدًا بع ، 2013والتغذية  الغذائي األمن للجنة التابع والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء فريق  14
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 : أسواق املقايضة يف بريو1انطار 

فحسب ولكن أيضا تموعة أوسع من القيم هو أسواق املقايضة  أحد األمثلة على األسواق احمللية اليت ال تستجيب لدوافع الربح

الذاتية التنظيم يف بريو، حيث طور السكان األصليون مؤسساتهم اخلاصة بهعم لتلبيعة احتيااعاتهم يف سعياق األسعواق الرأياليعة       

كل يعوم يف السعوق،  يعث     طنًا من السلع 50العاملية. ففي وادي الريس )انوب شرق ابال األنديز يف كوسكو(. يتتداول حوالي 

أصبح سوق املنطقة ثاني أهم مصدر لألغذية لألسر املعيشية بعد حقو ا اخلاصة بها )عشرة أضعاف حجم األغذية العيت يوزعهعا   

عاملة باملثل، الربنام  الوطين للمساعدة الغذائية(. ويسرتشد التبادل االقتصادي تموعة متنوعة من األغذية مببادئ التضامن وامل

حتقيعق األمعن الغعذائي والتغذيعة      (1)وتشعمل املنعافع الرئيسعية:     ما يضمن تلبية احتيااات الناس واألراضي بطرق فريدة ثقافيًا.

الوراثيعة واألنعواع   املعواد  احملافظة على التنعوع البيولعواي الزراععي )    (2)لبعو الفئات االاتماعية األكثر فقرًا يف ابال األنديز؛ 

اإليكولواية( من خالل استمرار استخدام احملاصيل الغذائية وتباد ا يف األسواق واحلفاظ على خدمات النظم اإليكولواية  والنظم

لعي  احملذاتي الع تحّكم حتقيق ال (3)تدراات االرتفاعات؛ و حسبوميزات املناظر الطبيعية يف أحزمة زراعية إيكولواية ةتلفة 

التحديد، سيطرة املرأة على القرارات الرئيسية اليت تؤثر على سبل العيش احمللية والعمليات  اإلنتا  واالستهالك، وعلى واهيف 

عالقعات املعاملعة   ك خاصة بوادي الريعس،  أخرىمؤسسية يف أعراف ضمنة والتبادالت االقتصادية مت سواء. اإليكولواية على حّد

 (2010، وآخرون، Alejandro) باملثل والقيم الروحية والقيم الثقافية والسياسة واألخالق.

 ني أكعادميي نيوراهبات يعرّوان للزراععة اإليكولوايعة وبعاحث     يقدمه التحالف بني منظمات الفالحني الكولومبية مثال آخرهناك و

 .لتعزيز الدعم اجلماهريي اجليد ألسواق املزارعني يف العاصمة بوغوتا

، أراد مكتب رئيس البلدية إعادة هيكلة توزيع املنتجعات الطازاعة يف العاصعمة ععن طريعق إنشعاء سلسعلة        2000يف منتصف عام 

نقل أعقدية داخليةأ بني األعمال التجارية الزراعية الريفية وسالسل املخازن العمالقة. بعدا األمعر كمعا لعو أن     مبثابة نقاط أسواق 

لكعن التحعالف   . على وشك أن خيسروا أعمعا م كانوا جلملة يف بوغوتا باملنتجات، الفالحني، الذين زودوا تقليديًا أسواق البيع با

املذكور أعاله تقدم باقرتاح مضاد يدعو حكومة املدينة إىل فتح ودعم عشر أسواق اديعدة للمعزارعني الفالحعني.     احلضري -الريفي

 سيحولون ساحات املدينة اجلميلة إىل أمعدن صعفيحأ.  ذلك املقرتح، على أساس أن الفالحني تردد إزاء  لكن مكتب رئيس البلدية

 تنظيمًا ايدًا نيمالفالحون منّظعندما بدا دهشتهم شّد ما كانت الضغوط أقنعتهم بقبول فتح سوق جترييب واحد. ولتكتيكيات  لكن

النتائ  اجليعدة ونتعائ     املستهلكون يف املدينة الذين كانوا متعطشني ملنتجات طازاة ذات اودة. وأدت هذهعندما أغرم بالسوق و

تنعت   أسعرة فالحيعة    2 500كانت ، 2010فتح املزيد من هذه األسواق. و لول عام إىل انتخابات بلدية اديدة  كومة املدينة 

 مليون دوالر سنويًا. 2 لىعقيمتها جتارة تزيد 

االاتماعية مجيعها وبأسعار متفق عليها أخفو من كان أحد أهداف مبادرة الفالحني هذه إنشاء أسواق يف األحياء متثل الطبقات 

وكان هناك هدف آخعر   تحقق ذلك متاما.فمر ة ادًا للمزارعني بسبب عدم واود وسطاء. مع ذلك  هاأسعار املخازن الكبرية لكن

تبعاع بأسععار   هو تغيري صورة الفالحني يف أعني سكان املدينة من كونهم ةربني إىل منتجني قعيمني موثعوق بهعم ألغذيعة صعحية      

وقعد اسعتخدمت منظمعات الفالحعني األسعواق لتنظعيم وتوعيعة         وقد أظهرت املسوح أن هعذا التغعيري أخعذ يتجعذر فععاًل.      معقولة.

قد نظموا أنفسهم يف مجعيات لتقاسعم  وونتيجة لذلك عادوا إىل بلداتهم الريفية وطلبوا فتح أسواق مزارعني هناك كذلك.  الفالحني.

أدى يف كثري من احلاالت إىل جنعاح الضعغوط علعى البلعديات الريفيعة لتعوفري شعاحنات جللعب املنتجعات إىل          ما تكاليف النقل، 

يبيع املزارععون اإليكولوايعون منتجعاتهم    وويف النهاية، ساعدت األسواق على تشجيع التحول إىل الزراعة اإليكولواية.  األسواق.

املعزارعني التقليعديني يف اخليعام األخعرى. و  يكعن      أسععار  أعلعى معن    تكون أسعارهمأال  ىتفق علواحتت خيمة خضراء كبرية، 

أأخضعرأ.  ما هو الشراء من اخليام األخرى إاّل عندما يباع كل  اال يبدأوأمستغربًا أن يتواه املستهلكون أواًل إىل اخليمة اخلضراء و

الزراعيعة يواهعون إىل    باإليكولوايعا اهتمعامهم   وتبني أن املزارعني اآلخرين يصبحون فضوليني بسرعة وعندما يعربون بعفوية عن

 .(Nyeleni, 2013إيكولوايني  م )-نيهم على فالحني آخرين يصبحون مواهني زراعينفيعّراللواتي الراهبات 
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 : زعفران تالوين يف املغرب2انطار 

قيمعة باسعتخدام    خلعق أ اليت تدعمها منظمة األغذية والزراععة يف املغعرب دلعياًل عمليعًا علعى إمكانيعة       أزعفران تالوين حالةتقدم 

اسرتاتيجيات سالسل قّيمة لتحسعني إمكانيعة   إىل قليمية إذلك أنها جتمع اسرتاتيجيات  ،أمؤشرات اغرافيةأحتيل إىل تسميات 

 وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق. 

الرتوي  للمنتجات املرتبطة باملنشأ اانب رئيسي من اسرتاتيجية احلكومة للتنمية الزراعية )خطعة املغعرب األخضعر(    يف املغرب، 

وقعد  ثعنني.  الالرئيسعني ا  ة الصغرية احلجم بغية حتسني رفاهية املناطق الريفية كهدف من هدفيهاياليت تتضمن دعم املزارع األسر

نيًا لنظام أاملؤشرات اجلغرافيةأ على الصعيد الوطين يف حالة أزعفران تالوينأ، يف اجلبال وفرت منظمة األغذية والزراعة دعمًا تق

 القاحلة يف ابل األطلس الصغري. 

، ازداد 2010نيسعان  لة لدى السلطات العامة يف أبريل/املؤشرات اجلغرافية من خالل أتسمية املنشأ احملميةأ املسجالتنويه بمع 

كما شعّجع الربنعام  تنظعيم احتعاد      ضعاف. ومشل الربنام  استثمارات إلعادة هيكلة املشهد احمللي.سعر زعفران تالوين مخسة أ

ععززت هعذه العمليعة إىل حعد      قدو يسمح مبوقف تفاوضي أقوى بشأن األسعار. امنظم تنظيمًا ايدًا يمع أصحاب املصلحة مجيع

معن خعالل تعاونيعات ومؤسسعات صعغرية ومتوسعطة احلجعم، إىل جتعدد الثقعة يف           ،وظائف وأدت مشاركة الشعباب الكبري توفري 

 إمكانيات الزراعة يف املناطق اجلبلية والواحات. 

أاملؤشرات اجلغرافيةأ كعل فئعة معن فئعات صعغار املنعتجني، إىل اانعب         التنويه بعمّكن ، إذ إن مثال زعفران تالوين الفت للنظر

كان الدعم التقين الذي قدمتعه منظمعة األغذيعة    وط يف عملية التحسني األمثل. اخنرمن االلية، التجار احملليني واتتمعات احمل

والزراعة حايًا يف حشد املهارات احمللية والوطنية يف احلكومة والقطاع اخلاص واتتمعع املعدني لبنعاء منعوذ  مثعالي للتنميعة       

 (. FAO 2010احمللية )

 والبيع املباشر من خالل سالسل قيمة قصرية يف بوليفيانظا الضمان التشاركية : 3انطار 

سل القيمة القصرية هو مؤسسة أنظم الضمان التشاركيةأ سالوالعضوية الزراعة إصدار شهادات معًا أحد األمثلة املبتكرة اليت تربط 

-تشجيع املمارسات اإليكولوايعة ت بهدف ئقد أنشووالبيع املباشر يف األسواق احمللية من خالل سالسل قيمة قصرية يف بوليفيا. 

 الزراعية وتيسري وصول صغار املزارعني إىل األسواق.

بني األعضاء فيما على نظام استعرا  األقران )الرقابة االاتماعية( يقوم  إن أنظم الضمان التشاركيةأ بديل لشهادة الطرف الثالث

ن ون واملوظفع ون والبعاحث ون واملسعتهلك وك املزارعع ضمن جمموعة أصعحاب مصعلحة متععددين علعى مسعتوى البلعديات )مبعا يف ذلع        

، بينمعا تتخعذ   العضعوية  للزراععة لمعيعار العوطين   لاالمتثعال   امليدانية للتحقعق معن  التدقيق يري املزارعون عمليات و ن(.والعمومي

كاسععرتاتيجية مععن جمموعععة علععى مسععتوى البلديععة. وتسععتخدم سالسععل القيمععة القصععرية االمتثععال القععرارات املتعلقععة بشععهادات 

اسرتاتيجيات التسويق لربط جمموعات أنظم الضمان التشاركيةأ مباشرة باملستهلكني من خالل أسواق مزارعني شعهرية ةصصعة   

 .ملنتجات عضوية وتقليدية

تكعاليف وأعبعاء   نتيجعة إلغعاء   العضعوية  الزراععة  صغار املزارعني ملمارسعات   تبينلقد يّسر استخدام آلية أنظم الضمان التشاركيةأ 

العامل الرئيسي وكان  بيع املنتجات الزراعية يف األسواق الداخلية واحمللية.يف ثالث الطرف ات الشهادات املرتبطة باملستندإعداد 

 يف النظام جلهات الفاعلة العامة يف إضفاء الشرعيةمن اإىل األسواق هو مشاركة املستويات املختلفة  تيسري وصول صغار املزارعنييف 

 على معيار وتسمية أنظم الضمان التشاركيةأ.الوطين 
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  الصغرية احليازات أصحاب من احمللي الشراءو العامة املشرتيات

رغعم   ،قعّدمت معونعة  بعرام    ًاهي أساسع األسعار  استقرارخطط حتقيق والعام لألغذية توزيع لألغذية والالعامة شرتيات امل

إىل أن هذه العربام  كانعت قعادرة علعى حتسعني الرعايعة       من التجارب عقود تشري ومساهمات ااتماعية هامة.  ،تكاليفها

كمعا توّقعع   احلااة إىل التعدخل   يلِغ حترير التجارة  يف معظم احلاالت، يف حني أن فقط  ًاهامشيوإن يكن االاتماعية، 

خعذ  أن تؤوينبغعي  شععبية.  ذات ، رغم أنها أداة سياسعة  خدام هذه الربام  مثار ادلعموم، يبقى استوعلى ال. الكثريون

 اد السياسعي القتصع على ااملباشرة أو غري املباشرة  هاإىل آثارشروط هذه ال شريتوتربير استخدامها. لشروط صارمة باالعتبار 

 . الضريبيةاستخدامها وتكاليفها نطاق ووقت إىل و ،باتيستهداف والتسراالتشوهات السوق وعلى و

أصعحاب احليعازات الصعغرية باألسعواق،     ت من اتصال اليت حّدبنى التحتية هذه الربام  كاستجابة لضعف القد شترع بو

تيسععري نشععر واملخععاطر، ات واسععرتاتيجيات إدارة الصععدمموااهععة تعزيععز ومعلومععات، علععى صععول احللتيسععري وكععذلك 

تعزيعز  يف نهايعة املطعاف   و ،دععم توسعع السعوق احملليعة    وتقلبات األسواق الدولية واحمللية، والتعامل مع التكنولوايا، 

 ملستهلكنيجمموعات ادعم كجمموعة من األهداف االاتماعية األخرى ا كانت هامة أيضًا مكاالندما  يف األسواق الدولية. 

تغري ، كع وقد تستدعي حتديات متععددة بعرزت يف اآلونعة األخعرية    األمن الغذائي. حتقيق وة أو احلساسعرضة للمخاطر امل

 تدخالت اديدة من هذا النوع. ،تقلب األسعار يف األسواق الدوليةتزايد املناخ و

تعرضت للنقد سواء، إال أنها  على حّد واملنتجنيالة أحيانًا يف حتقيق استقرار األسعار للمستهلكني هذه الربام  فّعكانت و

اسعتثمارات يف  ميكن أن تتضعمن  موارد من استخدامات إنتااية أخرى المتصاصها لمنافسة وكذلك لا ههتشويبسبب  أيضًا

كعبرية   تسريباتو سيء ستهدافكان هناك االتعليم أو الصحة أو البنية التحتية. وباإلضافة إىل ذلك، يف بعو األحيان، 

ععن  غار املعزارعني  تهعا صع  إلعاق أيضعاً تعرضعت للنقعد   أنهعا  كما مرتفعة.  الضريبيةالتكاليف بقيت مشاكل فساد وبرزت و

إىل حماصيل أخرى ميكن أن تكون أكثر ر ية. ويف حاالت أخرى، أدى استمرارها فرتات طويلعة  التنويع والتحول  و 

، كانت جمموعة من هعذه  ومع ذلكلقطاع. لاملنافسة والتنمية املستقلة يف السوق أعاقت فسدة وتشوهات شديدة ماارسات 

 : أسواق األرض يف موزامبيق4انطار 

اليت أنشعأتها وشعجعتها حتالفعات علعى      Slow Food الغذاء البطيء مثال ايد آخر بع أأسواق األر أ املدعومة من حركةيتعلق 

قد ُقّدم تنظيم هذا السوق على أنه مشروع مبتكر حقًا قادر على إطالق آليات واملستوى احمللي، من مثل سوق مابوتو يف موزامبيق. 

 .على حتسني دخل األسر يف املناطق الريفيةيف الوقت نفسه يساعد وفّعالة لتعزيز املنتجات احمللية واملنتجني احملليني 

قة إميليا رومانياأ يف إيطاليعا وتنسعقه املنظمعة    أنشئ أسوق األر  ملابوتوأ كجزء من مشروع لتشجيع الزراعة املستدامة متوله أمنط

واملنظمعة غعري    ، بدعم من االحتاد الوطين للمزارعني املوزامبيقيني ومجعيعة األمعم املتحعدة يف كنعدا    GVCغري احلكومية اإليطالية 

مباشعرة إىل املسعتهلكني    عوتشمل السوق عددًا صغريًا من املنتجني من مقاطعة مابوتو وتبي .الغذاء البطيءوحركة  Essor احلكومية

بيع ال( 1تفر  هذه القواعد: )ومبنتجات مويية رفيعة اجلودة وفقًا لقواعد أسوق األر أ.  منتجات من مجيع األنواع. وتتاار

( منتجعات ذات اعودة   2نتجات يزرعها أو يربيها أو  صدها أو يصيدها أو  فظها أو  وّلها منتجعون حمليعون(؛ )  ملباشر )امل

( منتجات طبيعية )فقط منتجات يتحصل عليها باستخدام عمليات إنتا  تقليدية تراعي البيئة(؛ 3)؛ تقّيمها جلان تذوق()

 .سواء أسعار عادلة للمنتجني واملستهلكني على حّد (5( حملية املنشأ؛ )4)
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صعدمات  أوقعات  أو  صععبة )يف مواسعم احلصعاد الرديئعة    الظروف اليف خاصة  ،استقرار األسعارحتقيق الربام  قادرة على 

هبعوط   ًا كعثرية أحيانع نعاك  أنه كعان ه رغم  معًاللمنتجني واملستهلكني منافع توفري و ،(ًادائمفقرًا  يف مناطق فقرية أخرى أو

 خالل فرتات احلصاد. ملحوظ األسعار كبري يف 

 : برامج تقودها احلكومة: الربازيل واهلند5 انطار

املؤسسعي علعى    يعربط الطلعب   أول البلعدان العيت وضععت برنعام  للمشعرتيات املؤسسعية لألغذيعة       من بني  2003يف عام  الربازيل كانت

برنعام  مشعرتيات األغذيعة عنصعر أساسعي يف االسعرتاتيجية       و لتحقيق األمن الغعذائي لصعغار املنعتجني.    ةاملنتجات الزراعية باسرتاتيجي

برنام  القضاء علعى اجلعوع بهعدف مكافحعة      قد بدأو .Fome Zero الوطنية الربازيلية بشأن األمن الغذائي والتغذوي والقضاء على اجلوع

ويعدر العذكر بصعفة خاصعة فيمعا يتعلعق بتطعور         متضعافرة لضعمان أاحلعق يف الغعذاءأ.    بذل اهود ليتضمن اتسع تدرييًا  هلكن ،اجلوع

 الربنام  أن الضغوط اليت مارسها اتتمع املدني ومشاركته كانت حاية يف وضع األمن الغذائي والتغذية يف صميم سياسة احلكومة.

والوصعول إىل   سريني وإنتا  أصعحاب املشعاريع العريفيني   ( دعم املزارعني األ1لربنام  مشرتيات األغذية ثالثة أهداف رئيسية: )و

الربنام  ( بناء ةزونات اسرتاتيجية. وستخدم 3) ؛والتغذوي يعانون انعدام األمن الغذائيعلى من ( توزيع األغذية 2األسواق؛ )

الصغرية لشراء أغذية من منظمات صغار املزارعني بأسعار السوق وتوزيعهعا علعى    طرائق شراء مباشرة ومراعية ألصحاب احليازات

 املستشفيات واملدارس واملؤسسات العامة األخرى واألسر احملتااة.

يعربط  وهو ، 2009أطلقت احلكومة الربازيلية الربنام  الوطين للوابات املدرسية يف عام  ،وبالبناء على برنام  مشرتيات األغذية

أصحاب احليازات الصغرية. ويتطلب يف إطعار هعذا الربنعام  معن الواليعات      املتعلقة بالتغذية املدرسية بالسياسات الزراعية  برنام 

مباشعرة معن املنعتجني معن أصعحاب      علعى األقعل    يف املائة من األغذية للوابات املدرسعية  30والبلديات واملدارس االحتادية شراء 

ك العذي اعتمعده برنعام     انام  نه  مشرتيات يراعي أصحاب احليعازات الصعغرية ااثعل لعذ    احليازات الصغرية، ويتبع هذا الرب

  مشرتيات األغذية.

معن خعالل جمموععات رييعة وغعري      كما الربازيليان كالهما للمنتجني الوصول إىل أسواق مؤسسية بشكل فردي  نربناجمااليتيح و

أولوية أيضعًا للفئعات االاتماعيعة املعرضعة للمخعاطر وإلنتعا  املنتجعات        ولوية للمنظمات الريية. وتعطى األولكن تعطى  ،ريية

 اإليكولواية والعضوية.-الزراعية

معا يزيعد   معن املعوارد    ، واستخدم2012من صغار املنتجني من برنام  مشرتيات األغذية يف عام  ألفًا 190ما يزيد على  انتفعوقد 

الربنام  الوطين للوابات املدرسية بلغت املعوارد املسعتخدمة للشعراء معن املعزارعني معن        ويف إطار .مليون ريال برازيلي 970 على

 ال يعزال يفتقعر   نيالربازيلي نيربناجمالرغم أن أثر ومليون ريال برازيلي يف الفرتة ذاتها.  958 يأصحاب احليازات الصغرية حوال

 على االقتصاد احمللي وحياة نين الربناجميآثارًا مشرتكة  ذعّدة  ، حددت دراسات حالة نوعيةعلى املستوى الوطين إىل التقييم

 .وتعزيز وتطوير املنظمات اجلماعية وزيادة الدخل وزيادته اإلنتا املزارعني األسريني، مبا يف ذلك تنويع 

الفئات افة تقريبًا كأالذي يتبع بشكل عريو نه  دورة احلياة، ويغطي  2013أقانون األمن الغذائي الوطين،  اهلند شّرعتوقد 

يدرسعون يف  هم كافة من  مليون طفل 120ا يقرب من يضمن القانون تقديم وابات مدرسية جمانية ملو .العمرية من ا نود املقيمني

طفل دون سن السادسعة، ووابعات جمانيعة جلميعع      مليون 160 لعجمانية  مدارس حكومية ومدارس تدعمها احلكومة؛ ووابات

 دوالر لكعل أم حامعل ومرضععة يف العبالد.     100األمهات احلوامل واملرضعات يف البالد، واستحقاق أمومة ملرة واحدة يبلغ حوالي 

د، احلصعول  يف املائعة معن سعكان ا نع     67مليون شخ ، ميثلون  820 قانون األمن الغذائي الوطين أيضًا قانونيًا لعذلك يضمن ك

األرز أو القمعح أو  ) معن   شعهرياً كيلوغرامعات   5ويضمن لكعل فعرد علعى األقعل      على حبوب غذائية بأسعار مدعومة إىل حد كبري.

ما يقعرب معن   باإلضافة إىل ذلك، يتلقى و. (دوالر للكيلوغرام الواحد على التوالي 0.02دوالر و  0.03و دوالر 0.05الدخن بسعر 

كغعم معن احلبعوب     35، معا يشعّكل   هنفسع بالسعر كغم إضافية من احلبوب الغذائية  10من األسر املعيشية األكثر فقرًا  ًامليون 20
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، الصعغرية  دعم التطوير التحويلي ألصحاب احليعازات تفز وحتوميكن أن ختلق هناك تسليم بأن برام  املشرتيات العامة و

اهعود لتقليعل تشعوهات السعوق. والفكعرة الرئيسعية وراء بعرام         أن تبعذل  وتعة  ف ومؤقاسعتهد شريطة أن تكون ايعدة اال 

م( بعاملنتجني معن   نّظاملع طلعب  الي ميكن التنبؤ به )ذاملشرتيات العامة هي أن ربط مصادر الطلب على املنتجات الزراعية ال

خاطر ويشّجع على حتسني اجلودة، ما يؤدي بالتالي إىل حتسني العنظم وزيعادة   ذوي احليازات الصغرية ميكن أن يقلل امل

القطاع العام ومؤسساته )مثل املعدارس وسعلطات   مصادر الطلب الذي ميكن التنبؤ به ميكن أن يوفر والدخل وخفو الفقر. 

الفاعلعة  هعات  ات(، وكعذلك اجل االحتياطيات الغذائية ووكاالت املعونة واإلغاثعة الغذائيعة والتنميعة والسعجون واملستشعفي     

يف العيت  مثعل تلعك    ،األخرى مثل املنظمات غري احلكومية. واألمثلة اجليدة على ذلك هي الربام  اليت تقودهعا احلكومعة  

برنعام  األغذيعة الععاملي    أ/التقدممن أال بادرات من وكاالت التنمية مثل أالشراء املا ند ورواندا، ولكن أيضا والربازيل 

 تغذية املدرسية باملنتجات احملليةأ الذي تنفذه احلكومات والشركاء يف التنمية.وأبرنام  ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 60يبلغ إمجالي احلبوب الغذائية املطلوب شراؤها لقانون األمن الغذائي ما يقرب من والغذائية املدعومة لألسرة املعيشية الواحدة. 

 مليون طن مرتي.

األرز والقمعح واحلبعوب إىل اانعب     حلكومة ا ند اليت تتعهد مشعرتيات التابعة مؤسسة األغذية يف ا ند هي الوكالة املركزية إن 

قبل احلصاد كل موسم عن سعر الدعم األدنى استنادًا إىل توصعيات جلنعة التكعاليف     تعلن املؤسسةوالوكاالت احلكومية األخرى. 

فعردة  سعر الدعم األدنى هذا. وميكن أن تعطعي حكومعات الواليعات امل    مكافأة فوق ًاا ند أحيان تعطي حكومةوواألسعار الزراعية. 

أية مكافعأة مقدمعة معن     ًاأيضًا مكافرت فوق سعر الدعم األدنى، والسعر الذي يبيعه املزارع إىل احلكومة هو سعر الدعم األدنى زائد

 ،املتوسعط يف ن خالل مراكز مشعرتيات أنشعأتها حكومعات الواليعات. و    احلكومة املركزية وحكومات الواليات. وتشرتى احلبوب م

مليون طن مرتي كل سنة من املزارعني على مدى السنوات القليلة املاضية. ويشعرتي العديعد    55كانت ا ند تشرتي ما يقرب من 

مؤسسعة   معن الشعراء ععن طريعق     من حكومات الواليات أيضًا مباشرة من املزارعني كجزء من برنعام  املشعرتيات الالمركزيعة بعدالً    

تعلن حكومات الواليات يف كثري من األحيان عن مكافعرت للمعزارعني فعوق وأعلعى معن سععر       لتوفري حوافز للمزارعني، األغذية. و

  تتحمل حكومات الواليات هذه التكاليف بأكملها.و ي تقدمه املؤسسة.ذالدعم األدنى ال

املزايا. أواًل، يقلل تكاليف الشراء، وخصوصًا تكاليف الشحن، كمعا يقلعل خسعائر النقعل     ولربنام  املشرتيات الالمركزية عدد من 

والتخزين خالل التوزيع، ويسمح للواليات باحلصول على حصة من اإليرادات من اجلبايات والضرائب ويوّلد فرص عمل حملية. 

كما يوفر أيضًا الفرصعة لتوسعيع نطعاق     .ن ازءًا من املخططويعزز الربنام  اإلنتا  واملشرتيات يف تلك الواليات اليت ختتار أن تكو

 .احلبوب الغذائية اليت تشرتيها احلكومة، فال تقتصر على األرز والقمح لتلبية األذواق واألفضليات احمللية
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  "الشراء من األفارقة ألفريقيا"التقدم" و من أجل: مبادرات وكافت التنمية: "الشراء 6انطار 

ستخدام املشرتيات لدعم صغار املنتجني، وهو مشروع رائد مدته مخس الالتقدمأ نهجًا مبتكرًا أيضًا من أال مشروع أالشراء ميّثل 

هدف املشروع إىل حتديد طرق أكثر فعاليعة  ويبلدا.  20، ونّفذه برنام  األغذية العاملي لألمم املتحدة يف 2008سنوات أطلق يف عام 

يف زراععة احليعازات الصعغرية وزيعادة وصعول       لعمليات شراء األغذية اليت يقوم بها برنام  األغذيعة الععاملي لتحفيعز التحسعينات    

  سبل عيشهم.حتسني العام واخلاص، وبالتالي زيادة مداخيلهم و نياملزارعني من أصحاب احليازات الصغرية إىل أسواق القطاع

جمموععة  لتجربة هو االستفادة من نقاط قوة وختصصعات  يف جناح اوإىل اانب طلب برنام  األغذية العاملي، كان العنصر احلاسم 

وّفر هذا التعاون ألصحاب احليازات الصغرية املهارات واملعارف لتحسني اإلنتا  الزراعي، وكذلك احلافز فقد واسعة من الشركاء، 

معن  هم سوق مضمونة لبيع فائو حماصعيلهم. وخعالل التجربعة، اشعرتى برنعام  األغذيعة الععاملي        ديل تأصبح إذللقيام بذلك، 

وقعد اخنفعو    مليعون دوالر لعربام  املسعاعدة الغذائيعة.     148بقيمة أساسية  كل أكثر مباشرة سلعًاأصحاب احليازات الصغرية بش

 .2013يف املائة يف نهاية عام  19إىل  2008يف املائة يف الربع األخري من عام  59 التقدمأ من من أالأالشراء  التخلف عن عقود

معن  مشروع أالشعراء   بربنام  األغذية العاملي على مجيع املشرتيات، أنشأ وبتطبيق معايري اودة األغذية العاملية والوطنية اخلاصة

املسعتدامة معن   شعاركة  املالتقدمأ عتبة مشاركة عالية ملشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف السوق. وقد حفعز ذلعك بفعاليعة    أال 

إىل أسعواق أخعرى حتتعا  معدخالت ذات      أصحاب احليازات الصغرية يف سالسل القيمة التجارية، ما ميهد الطريق  منزارعنيامل

التقعدمأ إىل مشعرتين معن    معن أاعل    جتاوزت قيمة السلع اليت باعتها منظمات املزارعني املدعومة من مشروع أالشعراء وقد  اودة.

ذلك أن منظمات مزارعني قليلعة كانعت    ،بشكل خاصأمر ادير باملالحظة هذا  مليون دوالر. و 60خار  برنام  األغذية العاملي 

التقدمأ. وباإلضافة إىل ذلك، بدأ املزارعون بتزايد النظر إىل الزراععة كفرصعة   من أال تبيع مجاعيًا قبل ارتباطها مبشروع أالشراء 

بأن عقود منظمات اعرتفت املؤسسات املالية ذلك ارتباط بالسوق أكثر استدامة. كيف حتقيق آخر  ًاحاي جتارية، وكان ذلك عاماًل

عقود كضعمانة  مة هذه التخدمس، استطاعت منظمات املزارعنيو .املزارعني املربمة مع برنام  األغذية العاملي أقل خطورة من غريها

 إضافية، التفاو  بشأن قرو  بأسعار فائدة أكثر ااذبية.

نظمات املزارعني سجلت زيعادات ملحوظعة يف   أن م نفذت فيها مشاريع جتريبيةوادت تقييمات أثر أاريت يف ثالثة بلدان وقد 

لقدرة التسعويقية.  إيابية على صعيد ا ما أدى إىل نتائ  ،القدرات التنظيمية الرئيسية واخلدمات املرتبطة بها املقدمة إىل األعضاء

لتحتية للتخعزين واملععدات،   أكرب للبنية ا ًازيادة املبيعات للمشرتين من خار  برنام  األغذية العاملي، وتوفريالنتائ  ومشلت هذه 

وكانعت   يف مرحلعة معا بععد احلصعاد.    لألعضعاء   أكرب للتمويعل  ًاأحجام أكرب من احلبوب ذات اجلودة بشكل مجاعي وتوفري بيعو

وادت التقييمات أن انتقال اآلثار اإليابية اليت لوحظت علعى  فقد النتائ  على مستوى أصحاب احليازات الصغرية أقل بروزًا. 

 منظمات املزارعني كان مقيدّا مبجموعة من العوامل ا يكلية السائدة يف كثري من املناطق الريفية. مستوى

 على صععيد ع حتولي ومشرإىل لنوع اجلنس  التقدمأ أيضًا من مشروع مراع من أال يف مجيع أ اء التجربة، منا مشروع أالشراء و

معن  دعم مشروع أالشعراء   ،مناذ  ينتفعن منها. وبالتعاون مع الشركاء عات على واه التحديد وخيتربنوع اجلنس يستهدف املزاِر

مسعتوى   اكتساب قدر أكرب من التحكم يف حيعاتهن، وكعذلك يف تعزيعز صعوتهن علعى     لتمكينهن من التقدمأ النساء املنتجات أال 

من أاعل  قد تضاعفت مشاركة املرأة يف منظمات املزارعني املدعومة من مشروع أالشراء و اتتمع احمللي ومستوى األسر املعيشية.

، رغم ضرورتها، ال ترتام مباشرة مزارعاتمع ذلك، أثبتت التجربة أن املشاركة العددية للوالتقدمأ ثالث مرات خالل التجربة. 

بعداًل معن ذلعك،     ة نفسها اليت  ققها نظرائهن من العذكور. ، كما أنها ال تقدم  ن املكاسب املاليتهنإىل تأثري إيابي على حيا

هناك حااة إىل جمموعة من التدخالت ملعاجلة أواه الالمساواة الكامنة، ومتكني املزارعات ااتماعيًا واقتصاديًا من خالل تنمية 

التقدمأ جمموعة من أال أالشراء  استخدم مشروعوقد ومساعدتهن على الوصول إىل األسواق واالستفادة ماليًا من عملهن.  هنقدرات

  وأساليب اديدة الستهداف املزارعات؛ متنوعة من األنشطة للتصدي لبعو التحديات، مبا يف ذلك خطط عمل حمددة بالسياق؛
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  الصغرية احليازات أصحاب وتعاونيات منظماتو ماعياجل عملال

على مدى السنوات العشرين املاضية، نّظمت منظمات املزارعني من القارات مجيعها على املستوى العوطين املعزارعني معن    

أصحاب احليازات الصغرية يف شبكات إقليمية وعاملية. وهنعاك منظمعات معزارعني يف مجيعع البلعدان ويف معظعم املنعاطق        

والقدرات. وقد طّورت منظمات املزارعني، معن املسعتوى احمللعي إىل    الريفية، رغم أنها على مستويات ةتلفة من التطور 

املستوى الوطين، خدمات ألعضائها من أصحاب احليازات الصغرية، يف حعني فّكعت احلكومعات يف العديعد معن البلعدان       

  النامية ارتباطها بالقطاع الزراعي.

رتك. ويكون هذا ا دف اجلماعي مبثابعة أعامعل   نقطة البداية ألية منظمة مزارعني وتعاونية نااحة هي واود هدف مش

أ يمع بني جمموعة من املنتجني ويشجع على التعاون. واألساس املنطقي للتعاون هو التغلب على فشل التنسعيق  اسكمت

املعلومات أو الرد على اختالل موازين القوى. وبعبعارة أخعرى، يعري التععاون يف كعثري معن األحيعان         ال تساوقأو على 

ب على إخفاق السوق يف السماح تموعة معن اجلهعات الفاعلعة جمتمععة بالوصعول إىل وضعع مفيعد. وهنعاك ثالثعة          للتغل

 .ومشل الراال يف اهود التوعية اجلنسانية، وتزويد النساء بالتكنولوايا املوفرة للوقت والعمل

معن  يف العديد من البلدان، ففي بلدان متعددة، دعم مشروع أالشراء  لتجربةمن عناصر اوكانت النه  املراعية للتغذية عنصرًا آخر 

البسكويت ذي كالتقدمأ صغار املزارعني يف تسويق حماصيلهم للمجهزين واملطاحن لتكوين الطحني احملّصن واألطعمة املغذية أال 

وباإلضافة إىل ذلك، ساهم إصعرار    ذه اجلهود، كما كان إشراك القطاع اخلاص. ًااالستثمار احلكومي حيوي الطاقة العالية. وكان

اخنفعا   يف برنام  األغذية العاملي على معايري اجلودة ومحالت زيادة الوعي مبخاطر احلبوب املسعتهلكة امللوثعة باألفالتوكسعني    

 االتقدم،  يث بدأ عدد منهع من أال نطاق واسع بإمكانات مشروع أالشراء  قد اعرتفت احلكومات علىوذه املمارسة.  ملحوظ 

ملزارعني من أصحاب احليازات الصغرية، ودم  جتاه ا ًاأمشروع الشراء مقابل التقدمأ إىل التزام سياسي أوسع نطاق بتكييف مفهوم

 لمشع األحتضعان  االالتقعدمأ  معن أاعل   أالشراء احتضنت حكومة رواندا مشروع قد و مكونات الربنام  يف االسرتاتيجيات الوطنية.

شراء حصة معن  ب ،رواندا وتنزانيا وبوركينا فاسوحكومات بدأ بعو احلكومات، مبا يف ذلك و ىل املستوى الوطين.إورفعت نهجه 

ععاملي  حتياطيات من احلبوب االسرتاتيجية مباشرة من املزارعني معن أصعحاب احليعازات الصعغرية. ويعزود برنعام  األغذيعة ال       اال

، إىل اانب مواصلته تنفيذ التجربة يف البلدان السابقة وتوسيع احلكومات بشكل متزايد بالدعم التقين لتصميم وتنفيذ هذه الربام 

 .مشروع أالشراء من أال التقدمأ إىل بلدان أخرى

 10الصغرية بربام  الوابات املدرسعية يف   بالتعاون مع احلكومات، ربط برنام  األغذية العاملي املزارعني من أصحاب احليازاتو

 ،اليت ارت فيها التجربة. ويف عدد قليعل معن البلعدان، دعمعت املبعادرة التجريبيعة الرائعدة        20بلدان على األقل من البلدان الع 

على دروس مستفادة  هو على غرار برنام  مشرتيات األغذية يف الربازيل ويعتمد أيضًاو ،هذا النه  ،الشراء من األفارقة ألفريقياأأ

الشراء من األفارقة ألفريقياأ الذي دخل عامه الثالث، وينفعذ  أوتدعم الربازيل اآلن برنام   .األغذيةأمن أال من مشروع أالشراء 

 وحتعى  يف إثيوبيا ومالوي وموزامبيق والنيجر والسنغال بقيادة وخربة تقنية من برنام  األغذية العاملي ومنظمة األغذيعة والزراععة.  

تلميعذ. واسعتفاد    128 000ووفعرت أغذيعة للوابعات املدرسعية لعع       ،من أصحاب احليازات الصغرية 5 500اآلن، دتعم أكثر من 

املزارعون من تنمية القدرات، ما مّكنهم من إنتا  كميات أكرب من األغذية ذات اجلودة،  يث زادت معدالت اإلنتااية بنسعبة  

مشرتيات األغذية التعاون فيما بني الوكاالت، ورعى متلك احلكومة كما يف معالوي حيعث اعتمعد    املائة. كما عزز برنام  يف  115

  كجزء من االسرتاتيجية الوطنية لتعزيز تغطية الوابات املدرسية.



 باألسواق الصغرية احليازات أصحاب ربط بشأن الغذائي األمن للجنة املستوى الرفيع املنتدى

Pag. 24 a 59 

( التعأثري  3)و؛ 15( تعأمني الوصعول إىل املعوارد الطبيعيعة    2) ؛( احلعوافز االقتصعادية  1أسباب عريضة لتشكيل جمموعة: )

وتفي بعو التعاونيات بأكثر من هدف معن هعذه األهعداف، ولكعن يف كعثري معن األحيعان ميكعن أن          16السياسي والدعوة.

 يصنف هدفها املشرتك األولي يف إطار واحد من هذه األهداف الثالثة. 

الصغرية هو أن هذه اجلماعات وااهت مشاكل كبرية بسبب االفتقعار   املنظور التارخيي جتاه منظمات أصحاب احليازات

كمعا  إىل رأس املال الذي يعوق فعاليتها وتوسعها )خاصة رأس املال املادي ألنشطة القيمة املضافة يف التجهيز والتصنيع(، 

كعل التنظيميعة التقليديعة    احيث اعلت ا ي، ، وأخريًا بسبب املنافسة يف األسواقفقر املهارات اإلدارية واحلوكمةبسبب 

 البقاء.ى منظمات املزارعني بريوقراطية من الصعب علالو

خاصة عنعد النظعر    ،هود عمل مجاعي صاحلةو إىل قيام أصحاب احليازات الصغرية جبمع ذلك، تظل العوامل اليت تدع

، والقضعاء علعى   األعلعى  ويقيةاملسعتويات اإلداريعة والتسع   اسعتغالل  يف القدرة على استغالل وفورات احلجم يف اإلنتعا ، و 

تشعّكل حتعديا،   قد رغم أن عمليات صنع القرار واحلوااز اليت تعرت  الدخول إىل األسواق، وخفو تكاليف املعامالت. 

يسعتند مثعل هعذه النمعاذ  علعى اارسعات إداريعة وهياكعل         ومن التعاونيات قادر على تقديم حلعول.   ًااديد إاّل أن اياًل

األسهم اخلارايعة ومحلعة    ،احلصول على موارد مالية من جمموعة من املصادر )على سبيل املثالبديلة، وهي قادرة على 

 ا ة(. املهات اجلالسندات  ص  مالية أو 

ومن بني الدروس املستفادة من التجربة السابقة مع منظمات املزارعني هو أن دورها االاتماعي التقليدي ينبغي أن يتفصعل  

ف علعى األدوار االاتماعيعة يف منعاذ  اديعدة لتعاونيعات أصعحاب احليعازات        وميكعن التععرّ   عن األهعداف االقتصعادية.  

الصغرية، من خالل روابط غري مباشرة ضمن سلسلة القيمة اليت يشاركون فيها. وباإلضافة إىل ذلك، ميكعن التععرف علعى    

العيت  و غعري احلكوميعة   أو املنظمعات معت بعدعم معن اجلهعات املا عة      ّظمثل هذه األدوار عند جمموعات املزارعني اليت نت

 حتمل بعو التكاليف االقتصادية اإلضافية بغية الوفاء بأهداف ااتماعية وبيئية أو أهداف استدامة.تستطيع 

، أصول ومهارات معينعة تجاوز عتبات أن تينبغي  ،حتقق النجاح والتوسعجمموعات املزارعني، كي وتشري األدلة إىل أن 

ع إطار مؤسسي يشمل تشعريعات اديعدة. وباإلضعافة إىل ذلعك، حتبعذ السياسعات القطاعيعة        وقد يكون من الضروري وض

منظمعات صعغار املعزارعني    لعدى  وفورات احلجم، حتعى أن   ،تغري املناخك ،والتكنولوايات اجلديدة والتحديات اجلديدة

يعة مراعيعة للممارسعات    اديدة فعرص كعبرية للنجعاح إذا معا صعممت ونفعذت السياسعات بعنا        أشكااًلاليت تتخذ لنفسها 

بالنسبة ملنظمات أصعحاب احليعازات الصعغرية يف البلعدان الناميعة، فعإن الرتكيعز علعى األسعواق احملليعة أو           والتجارية. 

   األسواق الدولية وأسواق التصدير.من الرتكيز على الداخلية أهم بكثري 

                                                           
، مثال على حركة فالحني انطلقت من تعأمني احلقعوق يف األراضعي    PAKISAMA االحتاد الوطين ملنظمات صغار املزارعني والصيادين يف الفلبني  15

ريادة مشاريع قوي ادًا. واليوم، أصبح العديد من خالل فرتة إصالح زراعي. وبالبناء على عامل التماسك ذاك، شّكلت اتموعة تعاونية وطّورت نه  

 األعضاء أأصحاب مالينيأ مبعايري الفلبني وقيم العملة فيها.
تعاونية، تغطي قطاعات رئيسية  72أسرة معيشية يف  130 20( CAPAD)احتاد مجعيات املنتجني الزراعيني للتنمية البورونديأ تشمل عضوية أ  16

واألرز والذرة والكسافا والفول السوداني واخلضروات. وقد متّكن االحتاد من حتقيق نتائ  سياساتية رئيسعية مسعاهمًا بعذلك يف     مثل البطاطا واملانيهوت

 تعزيز حركة املزارعني البورونديني وحمدثًا تأثريًا على السياسات الوطنية.
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 : ديناميات التعاونيات يف قطا  البطاطا يف سيكاسو7انطار 

يف  أرابطعة منتجعي البطاطعا   هعي  يف منتصف التسعينات كمنظمعة معزارعني    تأسس أاحتاد تعاونيات منتجي البطاطا يف سيكاسوأ

نّظمعت رابطعة منتجعي البطاطعا يف     وأ للدفاع عن مصاحل مجيع املزارعني األسريني املنعتجني للبطاطعا يف دائعرة سيكاسعو.     سيكاسو

يف ذلعك تعاونيعة    مجيع القرى والقرى الصغرية يف دائرة سيكاسو مع شركائها، مبعا طاطا يف ملنتجي الب سيكاسو املؤمتر العام األول

أشخاص مراعيون من أمنظمات التنسيق الوطين للفالحنيأ واملنظمة اإلقليمية الفرعيعة  يّسر املؤمتر سيكاسو. ويف خدمات اإلنتا  

ملندوبي املزارعني املشاركني تقييم الوضع يف القطاع املؤمتر  وقد أتاح لغرب أفريقياأ. نيالزراعيتجني أشبكة منظمات املزارعني واملن

 عن طريق حتديد املعوقات الرئيسية والطرق املمكنة للخرو  من األزمة.

 تعاونيعات يف كعل قريعة وقريعة    أو تعزيز وذلك بإنشاء  ،وأوصى املشاركون بشدة بأن تكون املزارع األسرية يف القطاع أفضل تنظيمًا

ضمن رابطة منتجي البطاطعا. كمعا أوصعوا    رابطة  ذه االحتادات وإنشاء احتادات من التعاونيات البلدية و نتجة للبطاطاصغرية م

  أصندوق للكوارث الطبيعية والتأمنيأ مدعوم من إيرادات املبيعات.أن ينشأ على مستوى التعاونية ب

ت مشروطًا بأن يواصل املزارعون األسريون تطورهم عن طريعق تعزيعز   أن يكون تنفيذ هذه التوصيامجيعًا ن يف املؤمتر ورأى املشاركو

وإىل حتويعل أرابطعة منتجعي البطاطعا يف سيكاسعوأ إىل       2006هذا القطاع. وأدى ذلك إىل إنشاء حوالي مخسني تعاونية منذ ععام  

  أاحتاد تعاونيات منتجي البطاطا يف سيكاسوأ.

ومنذ ذلك احلني، ما زال أاحتاد تعاونيات منتجي البطاطا يف سيكاسوأ يشجع إنشاء تعاونيات مزارعني يف مجيع القرى املنتجة 

 12 000معا يقعرب معن    للبطاطا الواقعة يف الدائرة، ويلعب دورًا رئيسيًا يف حتسني الدخل واألمن الغذائي والظعروف املعيشعية يف   

 كيلعومرتا حعول سيكاسعو،    50ع على حوالي مائة قرية وقرية صغرية، وترتكز يف دائرة نصف قطرهعا  تتوزع املزارومزرعة أسرية. 

سنويًا،  طن من البطاطا  90 000هكتار من األراضي تنت   3 441شخ . ويزرع حوالي  90 000ويبلغ جمموع سكانها حوالي 

مليار فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية. ويف األراضي املنخفضة، تسعتخدم بقعع األر     11.22تبلغ مبيعاتها السنوية و

من ترحيعل   ةستفادما يؤدي إىل االاألرز خالل موسم األمطار، زراعة البطاطا اليت حتصد خالل املوسم اجلاف البارد لبتزرع اليت 

الزراعي بتنعاوب احملاصعيل واحملافظعة علعى خصعوبة      االقتصاد مستوى تلعب حماصيل البطاطا دورًا هامًا على هكذا األيدة. و

 .الرتبة يف األراضي املنخفضة

على الصعيد االاتماعي، وعن طريق متكني شغل املزارع األسرية طوال املوسم اجلاف بأكمله، تساهم التعاونيات أيضًا يف خفو و

 .سر املعيشية الذي هو شرط لضمان األمن الغذائيالنزوح من الريف، وما يرتتب على ذلك من زيادة استقرار األ

أاحتاد تعاونيات منتجي البطاطعا يف   استطاع، وبفضل تنظيم التعاونيات والشراكة مع تعاونيات خدمات اإلنتا  2010منذ عام و

، Kafo Jiginew سيكاسوأ تزويد املزارع األسرية األعضاء بإمكانية احلصول على االئتمان املويي الذي يقدمعه مصعرف االدخعار   

 .وفقا لالتفاق الذي مت التوصل إليه بني الكيانني
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 : نظام التسويق اجلماعيFaso Jigi "احتاد جمموعات تسويق املنتجات الزراعية يف حلقة موهون" وتعاونية فاسو جيغي :8 ارإ 

ملعاجلعة عجعز مزارععي     1997، منظمعة أنشعئت ععام    ايغعي  أاحتاد نقابات املهن الزراعية لتسويق احلبوب يف معاليأ أو فاسعو  

علعى أسععار عادلعة    للحصعول  التفعاو   ععن  احلبوب الفقراء يف مالي ععن احلصعول علعى االئتمعان دون الوقعوع يف ديعون ثقيلعة و       

 .منت  5 600تعاونية تشمل أكثر من  200يضم االحتاد أكثر من وملنتجاتهم. 

أسععار   يف بوركينا فاسو يف سعياق اتسعم بتقلبعات    1993أنشئ أاحتاد جمموعات تسويق املنتجات الزراعية يف حلقة موهونأ عام 

قد تطورت يف السنوات العشعرين املاضعية   وجمموعة على مستوى القاعدة.  85عضو من  2 100يضم االحتاد وشديدة يف األسواق. 

 تنيمعزارعني مهنيع   معنظميت صعبحا  تلأاحتاد جمموعات تسويق املنتجات الزراعية يف حلقعة موهعونأ    تعاونية فاسو ايغي وتطور

تنعت   وألعضائها التسويق اجلماعي للحبوب من خعالل جمموععة واسععة معن اخلعدمات وبنيعة تنظيميعة قويعة.          انتضمن تنيوكفؤ

 1.4طن ويبلغ حجعم مبيعاتهعا السعنوية     7 000طن من احلبوب، وتسّوق أكثر من  28 000 تعاونية فاسو ايغي اليوم أكثر من

مليار فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية. وخيزن أاحتاد نقابات املهن الزراعية لتسويق احلبوب يف معاليأ ويبيعع سعنويًا    

  يف املائة من موارده. 5نا فاسو ويساهم بأكثر من األمن الوطين لبوركيتكوين ةزون طن من احلبوب ويشارك يف  3 000أكثر من 

لمزارعني والشراء املشعرتك لأليعدة وتعوفري املشعورة التقنيعة لتحسعني       لطّورت املنظمتان نظام تسويق مجاعي مع الدفع مقدمًا وقد 

تنظيمعاتهم لزيعادة قعوتهم    يتكون نظام التسويق اجلماعي من جتميع توريعدات فعوائو إنتعا  املعزارعني معن خعالل       و احملاصيل.

 التفاوضية. ويعتمد النظام على التزام املزارعني بتسليم كمية حمددة سلفًا من احلبوب يف بداية املوسم الزراعي.

قرو  من مؤسسات مالية. بلدفع مقدمًا مدعومة لوتوفر تعاونية فاسو ايجي ألعضائها إمكانية احلصول على مدخالت ضمن آلية 

وبععد  النمعوذ ،  نظمعة  املإىل االحتاد وحتلل  مهايسليتم تأن  يتوقعاليت تقّيم أحجام املنتجات  ،عضاء منوذاًاومبجرد أن ميأل األ

 :الدفع مقدمًا كما يليتم ذلك ي

  :و تسعب السععر علعى أسعاس       عدده جملعس االحتعاد(.   الذي يف املائة من سعر بيع احلبوب ) 60الدفعة األوىل املقدمة

 السوق.يف سعر المتوسط السعر للسنوات الثالث املاضية وبيئة 

 تعهعد  اعرى ال م إىل االحتاد الكميات العيت  سّلأن تيف املائة من سعر البيع املقدم للمنتجني. وبعد  40 :الثانية املقدمة الدفعة

 يبيع االحتاد الكمية املشرتاة من أعضائه بأكملها. ،بها
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يف مقاطعة تارودانت هعي أكعرب مشعّغل إقليمعي يف قطعاع األلبعان والثعروة احليوانيعة.          تارودانت الزراعيةأ واليوم أتعاونية

طنًا يف اليوم الواحد( ومسلخ ووحعدة   350علف املاشية )لرأس ووحدة إنتا   11 000وحدة حديثة للتسمني بسعة وتشّكل 

 مجيعها أدوات هامة لتحسني سلسلة القيمة يف املنطقة. ًا(قريبللحوم )ع يقطت

كان املنتجون يبيععون لشعركة   ودود الدنيا. احليف ، كان هذا النشاط 1993يف عام  القيمة هذه وقبل أن تتدخل التعاونية سلسلة

 ملعزارعني مر عة. وكعان أول   ا اليت تععر  علعى     تكن األسعاروتعمل بوترية معتدلة. كانت أغادير ملنتجات األلبان، اليت 

 ، عندما كانت اجلهات األخرى اخلاصعة 1993درهم للرت الواحد يف عام  2.70عضائها ألسعر شراء للحليب دفعته التعاونية 

لعرتًا يوميعًا، يف    15 000لفرتة الزمنية. وكان متوسط اإلنتا  يف املنطقعة  حسب ادرهم للرت الواحد  2.20و  1.85تدفع ما بني 

 لرت يوميًا يف املتوسط. 800 000إىل  700 000حني تكفل التعاونية اليوم أحجام إنتا  ترتاوح من 

مناذ  تطوير تعاونيات تعربط املعزارعني باألسعواق.    يف ( اسرتاتيجيات شائعة 9و 8الن الواردان أعاله )اإلطاران ايوضح املث

ختعدم التعاونيعة ععددًا كعبريًا معن املنعتجني ليلعبعوا         إذميكن وصف النموذ  األول بأنه إنشاء أشراكة سلسعلة مفيعدةأ،   و

 نتجات األلبانملتارودانت الزراعية": منوذا أعمال متكامل  "تعاونية :9ر انطا

هي منظمة قائمة على امُلزارع وجمال عملياتها منطقة سوس ماسعة درععة يف    1987أنشأت عام  أتعاونية تارودانت الزراعيةأ اليت

عضعو يعملعون يف جمعال إنتعا  األلبعان وتعدم  أنشعطة         14 000تعاونية تابععة تضعم    72مزرعة فردية و 110تضم وهي املغرب. 

واملنتجعون الكبعار    أعضائها املتعددة يف اخلدمات اليت تقدمها. ويستطيع مجيع أعضاء التعاونية احلصول على خدمات تعاونيعة، 

  د أدناه هيكلها العام.يراليت ويشكل صغار املزارعني األغلبية يف التعاونية  واملتوسطون هم يف كثري من األحيان أعضاء فرديني:

 .ويسلمون منتجات ذات اودة عالية إىل تعاونيات تابعة أو جمّمعات تعاونية ينت  األعضاء املنتجونو

خدمات لألعضاء املنتجني )مثل مجع احلليب وخزنه، وتقاسم استخدام املعدات  تقدم التعاونيات التابعة أو اتمعات التعاونيةو

 ونقله.الزراعية، والتدريب وتوفري سالالت عجول حمّسنة( ومجع احلليب 
 

 
ويتيح هعذا النمعوذ    . التعاونية خدمات ثانوية )مثل توفري إمدادات علف املاشية(، وتضمن جتهيز/تعبئة وتسويق املنتجاتوتوفر 

 .حليب أعلى من املتوسط الوطينلللمنتجني سعر شراء  قق لملنظمات املزارعني التحكم يف مجيع مراحل سلسلة القيمة و اريالتج
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كميعات  يف نشطة )مثل الرتكيعز علعى احلصعول علعى االئتمعان أو املعدخالت أو التجميعع        األيتعلق ب ًاحمدود ًامجاعيًا دور

ميكعن وصعف   وسعواق.  ، مقابعل اجلهعات األخعرى يف األ   مسعتدام ومفيعد اعداً   إىل وضع تفاو  يتوصلون بال همكبرية( لكن

تتطور التعاونية مع معرور العزمن وتعدم  ععددًا معن وظعائف سلسعلة القيمعة          إذالنموذ  الثاني بأنه اسرتاتيجية أترقيةأ، 

 اخلاصة بها يف جمموعة أنشطتها.

، كان عامل النجاح األساسي هو احلوكمة والقيادة القوية اللتعان مكنتعا معن احلفعاظ     كلتيهما يف احلالتني :عوامل النجاح

إذ حتى عندما كانت التعاونية تنمو. وتعاونية فاسو ايغعي حالعة خاصعة اعديرة باالهتمعام،       ماسكعلى وضوح عامل الت

أن أسبب واودهاأ إىل دراعة  لع  أدى إىل حتدّ ما تعرضت ألزمة داخلية بعد حدوث اخنفا  حاد يف أسعار املخراات، 

 .من ذي قبل متكنت التعاونية من عكس هذه الواهة وأصبحت حتى أقوىلكن غري مستبعد. و ًاأمرأصبح انهيارها 

  

 "شبكات القيمة" وحماور األغذية يف بافوو: رابطات املزارعني 10انطار 

هعي أم   ًاقلقاسع املزروعة  األر  حتدد الزراعة جمال نفوذ األنثى، كما يتضح من املثل الباالوي: أرقعة ،يف جمتمع باالو األمومي

تبادل القلقاس وغريه من  إذ يلعب ،فباإلضافة إىل توفري الغذاء والدخل، تؤدي رقعة القلقاس عددًا من األغرا  األخرى. أنفاسناأ

موانعع متعت    فهي مبثابعة   ،ات العائلية. واملزارع األسرية هي مشاريع متعددة األغرا األغذية دورًا يف العادات الثقافية واملناسب

كعّون  ييف الواقعع   وفهع  ،أثر مضاعف ا التشارك والتعاطف ذو ن الثروات.وتكوي ماسكالكوارث وتوفر غراء التيف أوقات الصدمات 

العالقة بني األسعر الزراعيعة واملنعتفعني    تقوم و يف اإلحصاءات الريية. ةهذه الثرووإن   تنعكس الثروة االقتصادية واالاتماعية، 

وهعي فّعالعة يف احلفعاظ     ،تعّلم ثقافيعة وااتماعيعة   كما تعمل املزارع األسرية كمراكز بوظيفة أشبكة قيمةأ بداًل من أسلسلة قيمةأ.

  تواصل بني األايال.منتدى لل، كما أنها يف جمال الزراعة تطوير معارفهميف على مشاركة الشباب و

يف املائة من  90على العكس من ذلك، تشكل األغذية املستوردة على األقل  ،تقليديًا مكتفية ذاتيًا باألغذية. واليوم كانت باالووقد 

إهمعال السياسعات للزراععة وععدم رغبعة      ترااع الزراعة األسرية التقليديعة  يف سبب تقد والنظام الغذائي لألسرة املعيشية العادية. 

 القلقاس. كقيمة األغذية التقليدية،  اخنفا الشراء من مزارع صغرية متعددة، فضاًل عن يف الناس 

 ءبداًل من ذلك معن خعالل انتقعا   بل بالرفو التام جلميع النه  غري التقليدية،  الوتقوم مجعيات الزراعة األسرية بالرد على ذلك 

 أتقليعديأ ومعا هعو    التغعيريات يف الزراععة يف بعاالو انقسعامًا بعني معا هعو        . وال تعكعس العائلةليت تتفق مع قيم وتكييف العناصر ا

هل تركز على  أحديثأ، ولكن بداًل من ذلك تظهر فروق يف التواه: هل املزرعة أمواهة  و الربحأ أو أ مواهة  و األسرةأ؟

 ات النزعة التجارية مع القعيم التقليديعة؛ لكعن االسعتغالل التجعاري اجلعامح      ميكن أن تنسجم العناصر ذو املبيعات أم اخلدمات؟

تزود منظمات املزارعني يف باالو خدمات وحتّسن إمكانية احلصول على اخلعدمات  و .غري ذي باليعل دور أاألسرةأ يف الزراعة 

د إلنشاء موقع متعدد األغرا  ومتعدد الوظعائف  حاليُا اهو وتبذل املواودة، مبا يف ذلك األسواق والعمليات ذات القيمة املضافة.

سيمّكن املزارعني األسريني معن التعامعل مباشعرة    أنه إذ ، يسمى أمكان االاتماعأ سيكون مبثابة نوع من احملور اإلقليمي لألغذية

ويعوفر مكانعًا للتعدريب وبنعاء عالقعات بعني        ،أاانب ومسعتهلكني حملعيني   ًامع املستهلكني، ويذب عمالء البيع باجلملة وزوار

املزارعني والطهاة واملستهلكني، ويعمل كمركز لتجهيز الطلبات والتجميع، ويكون مبثابة مكان اذب وتعزيز ثقايف. وسيعزز مكان 

القطعاع  االاتماع أيضًا القدرة على وضع خطط عمل اسعرتاتيجية إلحعالل العواردات وإنشعاء روابعط معع السعوق السعياحية، وهعو          

آلية الدعم هذه شبكة القيمة واهود االنتعاش بعد الكوارث، من مثعل األعاصعري   تعزز ميكن أن واالقتصادي األسرع منوًا يف باالو. 

 .املدمرة، ذلك أنها تربط املنتجني باملناطق اليت هي يف أمس احلااة
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 قيمةال سالسل يف الداعمة والروابط اخلدمات

هناك طائفة من مناذ  األعمال التجارية اليت تدعم املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية عن طريق ربطهعم باملشعرتين   

تعهعدين. وتلععب احلكومعات واجلهعات     املالزراعة التعاقديعة أو املعزارعني   برام  واملستهلكني، مثل تعاونيات املنتجني و

ًا مهما، إذ أنها تساعد على التقليل من املخاطر وتدعم االستثمارات الرئيسية املا ة يف العديد من مناذ  هذه األعمال دور

وزيعادة  تيسعري التجعارة   داعمعة ل ة اليع سياسعات احلكوم اليف البنية التحتية واخلدمات، وتوفر األطعر القانونيعة واملعوارد. و   

ة ضعرورة حيويعة   ضعروري  ،والتكنولوايعا إمكانية احلصول على اخلدمات املالية، وحتسني مهعارات املعزارعني التمويليعة    

 يتطلب أيضعًا االرتبعاط   ذلكلتعزيز نفاذ أصحاب احليازات الصغرية إىل سالسل القيمة واالندما  فيها بشروط مفيدة. لكن 

مع اهات فاعلة أخرى يف سلسلة التوريد، وذلك عن طريق بناء عالقات أعمال وشراكات مع من هم على امتداد سلسعلة  

 مع من خيدمون سلسلة القيمة. ، كما القيمة

يف مجيع احلاالت، يتطلب حتسني إمكانية النفاذ إىل سالسل القيمة استثمارات واحلصول على معلومات وعلى خدمات و

يتطلب سياسات وترتيبات حمددة لدعم املزارعني والتخفيف من حدة املخاطر.  إىل ذلك، على مستوى اإلنتا . وباإلضافة

تنسعيق سلسعلة القيمعة يف غانعا     لشروع أرز كابوجنا ونه  برنام  الصعندوق العدولي للتنميعة الزراعيعة     واملثاالن على ذلك م

وذلعك  )موضح أدناه(، ذلك أنهما مّكنا صغار املزارعني من حتسني حماصيلهم وتعزيز اودتها بطريقة فّعالعة ومسعتدامة،   

وإتاحة دخو م إىل سالسل القيمة. ويف غانا منحعت   عن طريق توفري نفاذ أفضل إىل اخلدمات واملدخالت والبنية التحتية

 النساء موقفًا قويًا بشكل خاص.

ينبغعي أن  ولدخول يف سالسعل القيمعة.   يف متكني ايف كثري من األحيان األهمية نفاذ املزارعني إىل اخلدمات املالية حاسم و

عظيم الفرص. ولكن يف كعثري معن احلعاالت يكعون     يف قدراتهم وأدواتهم اإلنتااية لت على االستثمار ن قادرينويكون املزارع

املزارعون من أصحاب احليازات الصغرية غري قادرين على احلصول على اخلدمات املصعرفية وخعدمات التعأمني، وميكعن     

إىل سالسعل القيمعة مبنتجعات مصعممة      همأن تلعب األساليب املبتكرة مثل التمويل البالغ الصغر دورًا هامًا يف تيسري نفعاذ 

ا ألوضاعهم. على سبيل املثال، يف بنغالديش، واصل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ارتباطه مع أمؤسسة بعالي  خصيص

كرمة ساهاياكأ لتيسري التنمية الريفية من خالل تقديم منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتيااات صغار املنعتجني  

ياكأ اليت ميكن وصفها بأنها أالبنك املركزي ملؤسسعات التمويعل   وأمؤسسة بالي كرمة ساها 17.الصغار وأصحاب املشاريع

البالغة الصغرأ يف بنغالديش هي الوكالة املنفذة الرائدة اليت لديها شبكة واسعة معن املنظمعات الشعريكة يف مجيعع أ عاء      

مليون امرأة ورال من الفقراء وهعي   10 ، متكّنت املؤسسة من تقديم خدمات مالية إىل أكثر من2014البالد. و لول عام 

أصحاب املشاريع الصغرية، حيث تقّدم خدمات إىل  عو نصعف مليعون معنهم.     ليشمل اآلن بصدد توسيع نطاق خدماتها 

بتوسيع خدماتها غري املالية )مثل تطوير األعمال التجارية والتسعويق وتقعديم املسعاعدة    املؤسسة وباإلضافة إىل ذلك، تقوم 

 إطار مشروع حالي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. التقنية( يف 

هم أيضًا توفري خدمات أخرى، من مثل التعبئة والنقل والتربيد والفرز والتحقق من اجلودة. ويتجلى هعذا بوضعوح   من املو

ين من خالل ربعط أصعحاب احليعازات الصعغرية مبشعرت     فمن خالل أنشطة أصندوق ا كتار الواحدأ يف مرتفعات تنزانيا. 
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الصندوق يف الواقعع مسعاعدتهم علعى    استطاع أتاح  م جتاوز فرص السوق احمللية احملدودة للغاية، ما يعتهم حسنة، 

أثر اخلربة يف جمال األعمال والشراكات مع القطاع اخلاص عن طريق و 18يف املائة يف سعر سلعهم. 30توليد زيادة مقدارها 

 سل القيمة واضح أيضًا يف عمل أ الشركاء يف احللول الغذائيةأ.يف سال متامًامشل أصحاب احليازات الصغرية 

وضمان أن متّثل سالسل القيمة فرصة للمزارعني من أصحاب احليازات الصغرية أمر معقد يتطلعب اسعتثمارات يف حتليعل    

لقانونية السعليمة  وكيف يتم تقاسم التكاليف واملنافع وكذلك األطر ا -هم الفرص ونقاط الضعف واملتطلباتتلك السالسل لف

 العقود والتمسك باحلقوق.االلتزام بواحلوكمة الرشيدة لتمكني 

 

                                                           
18

  ://www.oneacrefund.org/blogs/tag/market%20access/166http 

يقردمم خردمات وأسرواقًا للمرزارعني مرن       املتعهردين  املرزارعني برامج : "مشرو  أرز كابوجنا": افستثمار من خالل 11انطار 

 أصحاب احليازات الصغرية

املزيد من املزارعني على الوصول إىل السوق وتقليل املخعاطر العيت تعوااههم. يف    ميكن أن تساعد ترتيبات التعاقد والزراعة املبتكرة 

تنزانيا، يهد صغار مزارعي األرز لتحسني غالتهم وإنتااها بكميات واودة متسقة. ويعل ذلك من الصعب علعيهم االسعتفادة   

 .من النمو اإلقليمي يف الطلب على األرز واحلصول على سعر أفضل حملاصيلهم

أمشروع أرز كابوجناأ فرصًا اديدة  ؤالء املزارعني. إذ تؤار األراضي يف إطار املشروع يف حزم صغرية للمزارعني، وميكعنهم   يقدم

للمزارعني أن يبيعوا األرز خار  املزرعة كذلك.  بيع حماصيلهم من األرز للمشروع بسعر حمدد. لكن العقد ليس حصريًا، إذ ميكن

لرئيسية األخرى للمزارعني معن زيعادة سعهولة احلصعول علعى اخلعدمات واملعدخالت. ويععّد املشعروع          وينجم أحد منافع املشروع ا

األراضي للمستأارين ويوفر  م اخلدمات الزراعية األخرى، مثل الرش وتوفري املدخالت واحلصاد. وقعد سعاعد ذلعك علعى رفعع      

  ن استخدام مطحنة املزرعة.دراة اإلنتا  وعلى متكني املزارعني املشاركني يف الربنام  أيضًا م

مستأارًا وزادت الغالل زيادة هائلة. كما أن استعمال املطحنة  ّسن أيضعًا اعودة األرز وميّكعن     75وقد استقطب املشروع حوالي 

من النفاذ إىل أسواق التصعدير اإلقليميعة، ويععل احلصعول علعى تكنولوايعات أخعرى زراععة األرز واسعتخدام امليعاه واسعتخدام            

 .املدخالت أكثر كفاءة واستدامة

وإدراا  تنسريقًا أفضرل  تتري    بررامج للجهرات الفاعلرة يف سلسرلة القيمرة      –نمو الريفري الشرمالي   : غانا: برنامج ال12انطار 

 صحاب املصلحة ومواطن قوتها أل ةختلفاملحتياجات اف

يعتمعدون علعى األراضعي    ملن خاصة وسبل عيش ريفية مستدامة واألمن الغذائي يف مشال غانا، أمني  دف من هذا الربنام  هو تا

يرّكز الربنعام  علعى تعزيعز العروابط بعني ةتلعف اجلهعات        ومن الفئات املعرضة لألخطار.  نالنساء الريفيات وغريهكا امشية، 

اخلدمات واملؤسسات املاليعة واتّمععون،    ون ومقدمون ومنظماتهم واملوردومبا يف ذلك املنتج –الفاعلة يف سالسل القيمة الزراعية 

ويدعم الربنعام  ترتيبعات الشعراكة     ن( والباحثني واملسؤولني.ون والتجار واملصدرو)اتهز يعتمدون على هؤالءويدعم الربنام  من 

 .إىل األسواق مبني القطاع العام والقطاع اخلاص لضمان حصول أصحاب احليازات الصغرية على التمويل ووصو 

. وقد يّسر ذلك حصعول املعرأة علعى األراضعي      ن الربنام  نافذة حمددة لع أحماصيل النساءأ لتشجيع تطوير سلسلة قيمةفتح وي

 تتزايعد ذلك األسواق الدولية. كمع تمكنت من مضاعفة دخلها ثالث مرات عن طريق روابط مباشرة فواملوارد اإلنتااية األخرى، 

على مسعتوى  النساء الفاعالت يف سلسلة القيمة اثالت يف جلان سلسلة القيمة غدت سلع أساسية أخرى و تزويديف  مشاركة املرأة

املقاطعة، وميثلن ثلثعي املشعاركني يف الربنعام . ويعمعل الربنعام  معع معوظفي مكتعب الشعؤون اجلنسعانية يف اتعالس احملليعة             

 .عمل أيضًا مع زعماء القبائل لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة من خالل حصو ا على أرا  يكما  ،واملؤسسات احلكومية

http://www.oneacrefund.org/blogs/tag/market%20access/166
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africa#sthash.62yvkZKv.dpuf   
العالايعة اجلعاهزة لالسعتخدام يف إثيوبيعاأ يف أسالسعل القيمعة        أحتويل املهام لتوليد قيمة للمنتجني يف سلسلة القيمة لألغذيةJones, C.J. 2011مقتبس من   20

 .Vision 2020 Conference Paper 4, New Delhi, India(، املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، eds. C. Hawkes and M. Ruelللتغذيةأ )

 فرصًا جديدة: "شركاء يف حلول األغذية" خيلق : نقل املعرفة 13انطار 

 ةمتعددشركات كربى منظمة غري ر ية تربط اخلربات التقنية والتجارية ملوظفني متطوعني من  شركاء يف حلول األغذيةأ"منظمة 

ميات أكرب من تعزيز قدرات جمهزي األغذية احملليني شراء ك جهزي أغذية صغار ومطاحن يف العا  النامي. ويتيحمباجلنسيات 

ما يؤدي إىل تأثري مضعاعف يف مجيعع أ عاء     –منتجات املزارعني فضاًل عن إنتا  أغذية أفضل ومغذية أكثر للسكان بصفة عامة 

احتيااعات جمهعزي األغذيعة     سلسلة القيمة الغذائية. وللقيام بذلك، وضعت املنظمة منوذاًا لنقعل التكنولوايعا واملعرفعة يطعابق    

، ويف البلدان اخلمسعة العيت   2012و 2010وبني عامي  ".أشركاء يف حلول األغذية د اليت يوفرها خرباء منظمةاملوارمع احملليني 

ازءًا من املشعروع احلجعم السعنوي     واكانو األغذية الذين هزجمزاد  -كينيا وزامبيا وتنزانيا ومالوي وإثيوبيا- تعمل فيها الشراكة

ملنتجعات  معن ا ، منت املبيعات السنوية 2013ويف عام  يف املائة. 18.6نة بنسبة وعإىل أسواق امل مت بيعهاللمنتجات الغذائية اليت 

  بق.ايف املائة عن العام الس 35ّسنة احملغذائية ال

شركة تعدعم   74 لعشركة أغذية ووفرت بناء للقدرات مفّصاًل خصيصًا مباشرة  500يف اتموع، قّدمت الشراكة تدريبًا ألكثر من و

مليون. ومبسعاعدة   3.3يقدر عددهم بع  ذينمزارع من أصحاب احليازات الصغرية وأفراد أسرهم ال 550 000بدورها ما يقرب من 

طن مرتي من املنتجات إىل اجلهات اليت تقدم معونة غذائية لفئعات السعكان    15 000الربنام  باع اتهزون احملليون أكثر من 

وتهدف الشراكة يف السنوات اخلمس املقبلة، إىل مساعدة أكثعر معن    اعد على تلبية حااة تغذوية حراة.املعرضة للمخاطر، ما س

متخص  يف جمال األغذية وتوفري أسواق مستدامة ألكثر من مليون  2 000من جمهزي األغذية مباشرة وتدريب على األقل  300

 19مزارع أفريقي.

: شركة أهيلينا إلثراء األغذيةأ: إقامة روابط أقوى مع مزارعي الفول السوداني من أصحاب احليازات الصغرية لإلنتا  14ار ان 

 20احمللي لألغذية املغذية املتخصصة

اء يف العادة، يستدعي تزويد الفئات املعرضة للمخاطر باألغذية العالاية اجلاهزة لالستخدام لعال  حاالت سوء التغذية احلاد شر

رات كعبرية يف الكلفعة لألعمعال    وهذه األغذية من اخلار . ولكن حيثما يكون شعراء األغذيعة حمليعًا اكنعًا، قعد تكعون هنعاك وفع        

التجارية، وكذلك فرص تسويق ألصحاب احليازات الصغرية. إدراكًا منها لذلك، سععت شعركة أهيلينعا إلثعراء األغذيعةأ، وهعي       

ستخدام فول سوداني حملي املصدر إلنتا  أغذية عالاية ااهزة لالسعتخدام. وباإلضعافة إىل   شركة إثيوبية لتجهيز األغذية، إىل ا

أنها متلك مصنعًا معّقمًا متطورًا قادرًا على تلبية الطلب يف املنطقة، أّمنت شركة هيلينا أيضا طلبات كبرية ألغذية عالاية اعاهزة  

روع حمليًا كان من نوعية متدنية وملوثًا بالفالتوكسني وبفطريات مسعرطنة  االستخدام من وكاالت اإلغاثة. لكن الفول السوداني املز

وميكن أن يؤثر سلبًا على امتصاص املغذيات عند املنكشفني على املخاطر، ما يؤدي إىل تقّزم األطفال، من بني نوات  صحية سلبية 

كمعا فقعدوا االهتمعام بزراععة الفعول السعوداني        أخرى. و  يكن أصحاب احليازات الصغرية يفهمون عملية التلوث بالفالتوكسني،

بسبب اخنفا  أسعار بيعه وبسبب االفتقار إىل األسواق واالفتقار إىل بذور ذات نوعية ايدة. ويف موااهة هذه املعوقات، أدركت 

لطعرفني. وقعد   شركة هيلينا أن هناك فرصة للمشاركة بنشاط مع أصحاب احليازات الصغرية إلياد طريقعة للمضعي قعدمًا مفيعدة ل    

توّسعت الشركة على مدى سنوات عدة، متخطية وظيفتها العادية يف جمال جتهيز األغذيعة يف سلسعلة القيمعة لتعمعل أيضعًا معع       

 أصحاب احليازات الصغرية يف اانب اإلنتا  ويف حتسني نوعية الفول السعوداني. وباإلضعافة إىل توفريهعا دعمعًا إرشعاديًا وبعذوراً      

http://www.technoserve.org/blog/corporate-expertise-helps-local-businesses-build-food-security-in-africa#sthash.62yvkZKv.dpuf
http://www.technoserve.org/blog/corporate-expertise-helps-local-businesses-build-food-security-in-africa#sthash.62yvkZKv.dpuf
http://www.technoserve.org/blog/corporate-expertise-helps-local-businesses-build-food-security-in-africa#sthash.62yvkZKv.dpuf
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  األسواق إىل الصغرية احليازات أصحاب وصول تأمنيل كاسرتاتيجية تجاريةال عمالاأل شراكات

ألي منهم  سد فجوة ال ميكنلاد هدف مشرتك بني الشركاء، ملعاجلة قضية معينة أو عندما يوقام الشراكات عمومًا ت

وصول املزارعني من أصحاب احليازات الصعغرية إىل األسعواق بسعبب    على ميكن أن تكون القيود ووحده.  معاجلتها

( الثغرات يف املهارات. وميكعن أن تكعون   4ة، )ينظمال( أواه الضعف 3( احلوااز املؤسسية، )2إخفاقات السوق، ) (1)

الشراكات ذات طابع غري ريي، تشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم توثق النية املشرتكة، ولكن أيضًا ميكن أن تتخذ شعكل  

ت احلكومة أو شعركات القطعاع اخلعاص أو املنظمعا     -ألطراف لرغبة ااألساس املنطقي و 21اتفاقات قانونية مكتوبة وملزمة.

 هو التغلب على مسألة متنع حدوث تطور إيابي. - غري احلكومية أو منظمات املزارعني أو صغار املنتجني اآلخرين

يدخل القطاع اخلاص يف كثري من األحيان يف شراكات جلعل سالسل القيمة وأسواق العمل تعمعل بشعكل أفضعل وتكعون     و

هع   املصاحل التجارية فقط أو ال ميكن حتقيقها من خعالل اتبعاع نت  أكثر إنصافًا، فضاًل عن حتقيق نتائ  ليست مستمدة من 

ظم الشراكات النااحة هي تلك اليت تعاجل الثغرات وتبين القدرات وتتيح يف نهاية املطاف االنتقال إىل نتوأعمال تقليدية. 

اص هعو حتقيعق أهعداف    مستدامة ذاتيًا. من واهة نظر احلكومة، األساس املنطقي للشراكات بني القطعاعني الععام واخلع   

ية، معا  فكادراة ب ةغري متوفربعو السلع واخلدمات عل عامة. ويدخل القطاع العام يف شراكات ألن إخفاقات السوق جت

تعؤدي الشعراكات بعني    وينتفععوا.  أن ميكعن  خبعالف ذلعك    وايتسبب بوضع خيسر فيه املنتجون واملستهلكون العذين كعان  

يف حالعة   اسم املخاطر حتّفز األطراف على املساهمة يف حتقيق هدف مشعرتك، كمعا  واخلاص دور آليات لتق القطاعني العام

تعوفري السعلع    معن ، ميكن أن تعاجل الشراكات جمموعة متنوعة من القضعايا، تعرتاوح   األعمعلى . وتقاسم تكاليف اإلخفاق

حصعول األعضعاء علعى معدخالت     ك) أمنعافع النعادي  ما يسعّمى بعع أ  العامة )مثل البنية األساسية واملعرفة إ((، أو تقديم 

أرخ  وتقديم خدمات بتكاليف ةفضة(، أو املساعدة على التغلب على إخفاقات السوق )مثاًل عن طريق تقاسم املخاطر 

سيتحملها، وبالتالي ال تتوفر اخلدمات/السلع (، أو املسعاعدة علعى تعوفري    فقط لو كان طرف واحد تجابه لما كانت اليت 

   .(مهارات األعمال التجارية ومهارات التسويق، إ()كا والتدريب املهارات والتكنولواي

                                                           
  (PPP)خاص -عام -شراكاتعلى أنها بني القطاعني العام واخلاص يشار إىل االتفاقات ذات الطابع الريي   21

رفيعة اجلودة ألصحاب احليازات الصغرية، دعتهم إىل ةترباتها لتوعيتهم بعملية التلوث بالفالتوكسني وقدمت  عم مالحظعات   

منتظمة على نوعية الفول السوداني الذي ينتجونه. واألهم من ذلك، أنها التزمعت أيضعًا بشعراء الفعول السعوداني النظيعف بسععر        

 على التلوث بالفالتوكسني. أعلى. ويف نهاية املطاف مت القضاء

ونتيجة للتعاون، جنحت الشركة يف زيادة إنتااها من األغذية العالايعة اجلعاهزة لالسعتخدام املصعنعة حمليعًا واآلمنعة، ومتّكعن        

الصغرية من مضاعفة دخلهم من الفول السوداني أربع مرات، وهم يزرعون اآلن كميات أكرب ومن نوعية أرفع.  أصحاب احليازات

وعالوة على ذلك، استمر أصحاب احليازات الصغرية يف إنفاق النسبة ذاتها من دخلهم املتزايعد علعى األغذيعة، معا يععين زيعادة       

فع. وهذا يوضح كيف ميكن استخدام نه  سلسلة القيمعة لتعزيعز وصعول    االستهالك وعلى األراح استهالك أغذية ذات اودة أر

 أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق، ويف اآلن ذاته توليد منافع للقطاع اخلاص ومعاجلة االحتيااات التغذوية أيضًا.
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 أو مرافعق التجهيعز.   اإلنتاايعة تشمل شراكات أخرى بني القطاعني العام واخلاص االستثمار املشرتك يف البنية التحتيعة  و

شعاي ومصعنعي جتهيعز يف روانعدا،      ، فمثاًل عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع مزرعيت22األمثلة على ذلك كثريةو

نتعا  زيعت   إلوحعدة  هنعاك  نعه بالشعاي. ويف أوغنعدا    انع التجهيعز ويزود  يف مصنيمساهمريان ن الصغااملنتجيكون يث  

 ،أنشئت كشراكة بني القطاعني العام واخلاص، عزبةتتألف من برنام  مزارعني متعهدين ونواة نخيل على نطاق واسع ال

يتسعم بالشعفافية، معن خعالل أأمانعة كاالنغعاال        ًاتقديم اخلدمات واحلصول على ائتمان ونقل املخراعات وتسععري  تضمن 

 (.IFAD 2013النخيلأ اليت تيّسر التفاعل املستدام بني املشرتين الكبار وصغار املنتجني ) ملنتجي زيت

غري أن منظمات اتتمع املدني ووسائط اإلعالم واألوساط األكادميية انتقدت الشراكات بعني القطعاعني الععام واخلعاص،     

د واخلطر املعنوي وعدم وضوح األدوار واملسؤوليات بعني القطعاعني   قيِّاالرتباط املةاطر كما بسبب رتيباتها بسبب تعقيد ت

هنعاك ةعاوف أخعرى معن أن طبيععة أعمعال الشعراكات بعني         و 23العام واخلاص والنوات  غري اآلمنة وضعف رصد األداء.

ملصاحل األعمال التجاريعة، يف   ًااألعمال التجارية تعطي امتيازدوافع القطاعني العام واخلاص من أعلى إىل أسفل املدفوعة ب

تكعاليف  ؤدي (. وتع Heinrich, 2013) 24تمععات احملليعة املهمشعة غعري مؤكعدة     حني أن املنافع للمزارعني الفقعراء وات 

إشعراك  إىل الشعراكات بعني القطعاعني الععام واخلعاص      باملعامالت املتعلقة بالعمل مع منعتجني متفعرقني أو غعري معنظمني     

                                                           
وانظعر أيضعا    .IFAD (2013)ملزيد من األمثلة على الشراكات بني القطاعني العام واخلاص اليت يدعمها الصندوق العدولي للتنميعة الزراعيعة أنظعر       22

-http://www.fao.org/ag/ags/agsلي: احلالة الصادرة عن منظمعة األغذيعة والزراععة ععن برنعام  املشعرتيات املؤسسعية علعى العرابط التعا           اتدراس

division/publications/publication/en/c/207992 
عني الععام  يبين هذا القسم على مطبوعة سيصدرها قريبًا  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية/معهد دراسات التنمية لتقييم نتائ  الشراكات بني القطعا   23

 (.IDS/IFAD, 2015 forthcomingواخلاص وخصائصها الوظيفية )
 بديلة. يشري بعو النقاد أيضًا إىل األضرار اليت  تمل أن تلحق بر ية األعمال التجارية نتيجة الطبيعة املكلفة للشراكات وتكاليف الفرصة ال  24

بني القطراعني العرام واخلراص لتحسرني      ةالصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف إندونيسيا: شراك - : شراكة مارس15انطار 

 اخلدمات عل  امتداد سلسلة القيمةتقديا 

 (.2014-2009) أبرنام  متكني املناطق الريفيعة والتنميعة الزراعيعة   للتنمية الزراعية أنفذت حكومة إندونيسيا بدعم من الصندوق الدولي 

لشراكة بني القطاعني العام واخلاص هي حتقيق إنتا  مستدام للكاكاو من خالل بناء اليت قامت عليها هذه اوكانت نظرية التغيري 

 سعبل ععيش املعزارعني. ولتحقيعق ذلعك، أقامعت حكومعة        قدرات املزارعني وتوفري أفضل تكنولوايات الكاكعاو املتاحعة لتحسعني   

إندونيسيا شراكة مع شركة مارس، باتفاق كانت واسطته الصندوق العدولي للتنميعة الزراعيعة، ذلعك أن شعركة معارس كانعت قعد         

وكان من املمكن توسعيع املسعاعدة    سلسلة تكنولوايا لتقديم أحزمة إنتاايةأ للمزارعني.يف أكادميية الكاكاو  طّورت يف وقت سابق

احلّد األدنى من التقنية املقدمة من شركة مارس من خالل تدريب العاملني يف جمال اإلرشاد الزراعي واملزارعني الرئيسيني وتوفري 

 .اخلربة الالزمة إلحياء إنتا  الكاكاو

تعدريب أأطبعاء الكاكعاوأ، وهعؤالء هعم      يعري فيهعا   العيت  كانت املساهمة الرئيسية من شركة مارس إنشاء أمراكز تنمية الكاكاوأ 

مبثابة مقدمي خدمات إرشادية حمليني يساعدون أفراد اتتمع احمللي على معاجلة مشاكل اآلفات وتطبيق تكنولوايات إنتعا   

يتم احلصول و حمّسنة وحتسني إدارة الرتبة. وميكن أن تكون شركة مارس أيضًا املشرتي النهائي، ولكن دون أي ترتيب تعاقدي.

أن امللفعت  معن  هكعذا،  لشركة معارس.   بعضهمالذين يوّرد على الكاكاو اخلام من خالل عدد من املشرتين احملليني )املتنافسني(، 

يف مشعروع  لعها تسعاهم   عجل ةكافيكانت رفيعة الودة اجل يمن الكاكاو ذ ةالعاملياإلمدادات الكبرية يف احلفاظ على  ةشركالمصلحة 

 .تنمية ريفية
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الفئعات األكثعر تعرضعًا للمخعاطر والفقعرية. وهنعاك       ةّلفة مًا والذين ميكن الوصول إليهم اغرافيًا، املزارعني األفضل تنظي

ةاوف أيضًا من منظور القطاع اخلاص من الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، من حيث أنهعا تنشعئ يف كعثري معن     

د علعى  اعتمع فتنتهعي إىل اال انتقاليعة،  كعون  مبنية لتاألحيان مناذ  غري قابلة لالستدامة على املدى الطويل أو أنها ليست 

قابلعة للنمعو علعى املعدى     نااحعة  جتارية  للشركاء أعمااًلوفر بناء مهارات وهياكل تإىل تواه تدعم املا ني، بداًل من أن 

فحسعب  تركعز  إذ ، املمكن للقطاع اخلعاص الدور حمدودة يف نظرتها إىل الطويل. كما أنها يف كثري من األحيان تكون أيضًا 

 .يالتمويلعلى دوره 

 

بالرغم من هذه الصعوبات، ميكن أن يكون لشراكات األعمال التجارية والشراكات بني القطاعني العام واخلاص أثعر كعبري   

على االقتصادات الريفية مع حتقيق نتائ  جتارية ونتائ  تنمية إيابية، كما توضح ذلك بضعة أمثلة. ومعن بعني املنعافع    

( احلصععول علععى االبتكععارات واملععدخالت 1األساسععية )

 قنععوات أسععواق ميكععن االعتمععاد  ري( تععوف2احملّسععنة، )

( االستثمار 3عليها والنفاذ إىل أسواق ذات قيمة أعلى، )

( توليععد فععرص عمععل  4يف جتهيععز السععلع الزراعيععة، ) 

( تزايععد اهتمععام 5وحتفيععز االقتصععاد خععار  املزرعععة، ) 

يعادة االسعتثمار يف   ز( 6احلكومة مبنطقة ريفية معينة، )

عامععة مثععل الرعايععة الصععحية والتعلععيم سععلع ااتماعية/

وغريها من األنشعطة العيت تععزز االسعتدامة. وميكعن أن      

ترتاوح األمثلة من أن توفر الشركات معًا البنية التحتيعة  

(، فضال 16والتعليم والتدريب والرعاية الصحية )اإلطار 

مععن خععالل  عععن النفععاذ إىل االبتكععار وتقععديم اخلععدمات 

 القطاع اخلاص.  
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 CARE كريو Cargill : مبادرة التنمية الريفية: كارغيل16 انطار

املعداخيل  املزارعني علعى  تعمل كري مع وحدات كارغيل واملوظفني احملليني ضمن سالسل توريد هامة لتحسني إمكانية حصول 

اليت أطلقت يف البدايعة يف   مبادرة التنمية الريفيةكانت األساسية. وومكافحة عمالة األطفال وزيادة الرعاية الصحية  وتعزيز التعليم

يف مثانية بلدان، وأفادت هذه الشراكة سبل عيش أكثر من  ماليني دوالر 10شراكة مدتها مخس سنوات بقيمة  2008عام 

 ،وبالبنعاء علعى قعوة خربتهمعا    نسمة يف ا ند وغانا وكوت ديفوار ومصر وهندوراس ونيكاراغوا وغواتيمعاال والربازيعل.    100 000

 .2014اددت كارغيل وكري شراكتهما يف عام 

 ًامن املزارعني وأسعرهم تعدريب   34 000ونتيجة شراكة أمبادرة التنمية الريفيةأ االسرتاتيجية بني كارغيل وكري، تلقى أكثر من 

ساعدت املبادرة علعى ربعط املعزارعني باالئتمعان ومبعدخالت ذات       ومساعدة تقنية لزيادة إنتااية مشاريعهم يف املزرعة وخاراها.

يبيعهعا املزارععون. ونتيجعة لعذلك، شعهد املزارععون املشعاركون يف املبعادرة حتسعينات          اودة، وبالتالي زيادة اودة املنتجات اليت 

 من املزارعني وأسرهم مداخيلهم.   27 000ملحوظة يف مستويات الدخل وسبل العيش. وزاد ما يقرب من 

يف مصر، على سبيل املثال، رّكزت هذه الشراكة على مساعدة أصحاب احليازات الصغرية على تنويع إنتااها وحتسني فعرص  

وتعمل الشراكة من خالل مجعيات تنمية اتتمع احمللي، وتدفع  وصول حماصيلهم من فول الصويا إىل األسواق لزيادة أرباحهم.

للشعركة يف  التعابع  ل أعلى سعر لفول الصويا املنت  حمليًا. ويغطي ذلك التكعاليف، مبعا يف ذلعك النقعل إىل مرفعق التجهيعز       كارغي

، 2011ويف ععام   اإلسكندرية. وميّول الفرق بني األسعار احمللية واألسعار الدولية مشاريع اتتمع احمللي، مثل دععم املدرسعة.  

مع احمللي هذا املال إلقامة مشاريع معدرة للعدخل لألرامعل الفقعريات تركعز علعى تربيعة        استخدمت إحدى مجعيات تنمية اتت

تعتمد مبادرة التنمية الريفية فيما يتعلق بغري املسعاهمات املاليعة   و. املاعز. وقد أصبحت اجلمعية عنصرًا قويًا يف جمال متكني املرأة

ومعارف سلسلة اإلمداد والنفوذ السياساتي، يف حني تشرك أيضًا موظفي على كارغيل بالنسبة للخربات الزراعية واملوارد التجارية 

تعقب هذه املشاركة املتعددة األواه وتقديم تقارير عنها وععن أثعر الربنعام  معرة كعل       كارغيل والزبائن يف األنشطة الرئيسية. ويتم

 ستة أشهر. 

 لالطالع على املزيد أنظر:
http://www.cargill.com/wcm/groups/public/@ccom/documents/document/na3077859.pdf

-improve-hunger-fight-effort-renew-care-and-releases/cargill-http://www.care.org/newsroom/press/press
farmers-smallholder-among-incomes 

 

 الغذائية، زمبابويلمساعدة لبرنامج أماليما  - CNFA :17انطار 

هعا  فييعزز برنام  أماليما قدرة األسر املعيشية واتتمعات احمللية على الصمود بتعبئة الناس حول أفكار ميتلكونها ويتشعاركون  

أسعرة معيشعية يف مقاطععة ماتابيليالنعد،      66 000يعمعل املشعروع معع أكثعر معن      ووعن طريق مز  املفاهيم التقليدية مع االبتكار. 

من النه  اليت يقودها اتتمع احمللي لزيادة اإلنتااية وتطبيق نته  قائمة على السوق تعؤدي إىل دفعع وسعحب األسعر      ويستفيد

يسعتفيد الربنعام    ووذلك بتبسيط تسويق احلبوب من مناطق الفائو إىل مناطق العجز.  ،املعرضة للمخاطر إىل سالسل قيمة مر ة

الزراععة احملافظعة علعى املعوارد      اجلديدة لتحسني خصوبة الرتبة وإدارة امليعاه معن خعالل   من استثمارات البنية التحتية السابقة و

 .واستصالح األراضي

 .يف املائة 50بنسبة انعدام األمن الغذائي والتقزم  يف املائة وختفيو 100-75األثر املتوقع هو زيادة الغلة بنسبة و

 لالطالع على املزيد أنظر:
http://www.cnfa.org/program/amalima-development-food-assistance-program-zimbabwe   

 

http://www.cargill.com/wcm/groups/public/@ccom/documents/document/na3077859.pdf
http://www.cargill.com/wcm/groups/public/@ccom/documents/document/na3077859.pdf
http://www.care.org/newsroom/press/press-releases/cargill-and-care-renew-effort-fight-hunger-improve-incomes-among-smallholder-farmers
http://www.care.org/newsroom/press/press-releases/cargill-and-care-renew-effort-fight-hunger-improve-incomes-among-smallholder-farmers


 باألسواق الصغرية احليازات أصحاب ربط بشأن الغذائي األمن للجنة املستوى الرفيع املنتدى

Pag. 36 a 59 

 شراكة بني القطاعني العام واخلاص بشأن احملاصيل التصديرية يف سان تومي وبرينسييب: 18انطار 

الصغرية ومصايد األياك يف سان تومي وبرينسييب هو شعراكة بعني القطعاعني الععام      الربنام  التشاركي لتنمية أصحاب احليازات

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وحكومة ساو تومي وبرينسييب، ومخسة شعركاء معن   تضم واخلاص 

 .(Kaoka, CaféDirect, Hom&Terre, Malongo and Société Générale Equipment Finance – GEFA) القطععاع اخلععاص األوروبععي

هو تعزيز العائد على االستثمارات يف سالسل القيمعة الزراعيعة    2003الشراكة الذي شرع به يف عام  أحد األنشطة الرئيسية  ذهو

التقليدية )الكاكاو والنب والفلفل والتوابل وغريها(، من خالل استخدام شهادة املنتو  العضوي والتجارة العادلعة وإقامعة شعراكات    

دوق الدولي للتنميعة الزراعيعة والقطعاع    يتضمن هيكل الشراكة احلكومة والصنووروبيني. أبني القطاعني العام واخلاص مع مشرتين 

 .يدعمها الربنام  التشاركي لتنمية أصحاب احليازات الصغرية ومصايد األياك يف سان تومي وبرينسييباليت اخلاص والتعاونيات 

 
 هيكل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص

  الصغرية واملشرتين واحلكومة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف الشراكة أدوارًا متكاملة كما يلي: يلعب كل من مزارعي أصحاب احليازات

 دور منظمات املزارعني  دور القطا  اخلاص

 شراء منتجات الفالحني بسعر عادل -

 توفري املساعدة التقنية وتقاسم الدراية -

 املشاركة يف توفري مدخالت اإلنتا  املطلوبة -

املبادئ االاتماعية والبيئيعة معن حيعث األسععار املدفوععة      تطبيق  -

 وخصائ  املنت  ونظم اإلنتا  والتجهيز

 التسليفاتاملشاركة يف متويل املنت  عن طريق توزيع وسداد  -

 تعبئة املنتجني لتخفيو تكاليف املعامالت - 

 توفري الدعم التقين واحلصول على مدخالت اإلنتا  -

اإلشراف علعى اإلنتعا  ومرحلعة معا بععد اإلنتعا  لضعمان تطبيعق          -

 والتوقيتات املتفق عليهممعايري اجلودة والكميات 

 إدارة أية معدات ومرافق مشرتكة -

 توفري التجميع والفرز والتجهيز والتعبئة والنقل كما هو متعاقد عليه -

 التسليفات دعم أداء األعضاء يف تقدير واستخدام وسداد -
 

 دور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  احلكومات )بتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(دور 

 متويل املساعدة التقنية لتنظيم املزارعني مجاعيًا -

 توفري البنية التحتية لتيسري الوصول إىل األسواق -

ضمان النجاح أليعة معدخالت مطلوبعة، مبعا يف ذلعك التسعليف،        -

 اإلنتا للحفاظ على مستويات 

 متويل املعدات واملرافق ملنظمات املزارعني -

 ضمان التمويل يف الوقت املناسب - 

 توفري اإلشراف ودعم التنفيذ لزيادة أداء املشروع -

التحقق من أن معاملة املشرتين ملنظمعات املعزارعني تلعيب مبعادئ      -

 الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

عامععة لتطععوير أطععر تعزيععز احلععوار السياسععاتي مععع املؤسسععات ال  -

 تنظيمية وتشريعات متكينية

 

  للمنتجني: الرئيسية الفوائد كانت

( 3( توفر املوارد الالزمعة لالسعتثمار يف تطعوير مجعياتهم/جمتمععاتهم احملليعة؛ )     2( زيادة سعر املنت  إىل ما يصل إىل أربعة أضعاف )1)

( تنمية شعاملة للمجتمععات العيت ينتمعون إليهعا، معع       5واإلدارية/معارفهم؛ )( رفع مستوى مهاراتهم الفنية 4زيادة متلكهم ألنشطتهم؛ )

 خفو تدفقات ا جرة من الريف إىل املدن وتنشيط االقتصاد الريفي

 

 التشاركي الربنام  أيضا وانظر ،IFAD (2014) Support Small-Scale Producers Of Certified Sustainable Products املصدر:

 .(PAPAFPA) وبرينسييب تومي سان يف األياك ومصايد الصغرية احليازات أصحاب لتنمية
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 السياسات أطرو التطويرو والبحوث التحتية البنية يف العام افستثمار

مرافق السوق والطرق( والبحعث والتطعوير واإلطعار القعانوني والسياسعي      كيلعب كل من االستثمار العام يف البنية التحتية )

 املناسب دورًا رئيسيًا يف جناح اسرتاتيجيات تعزيز دم  أصحاب احليازات الصغرية يف السوق.  

احلكومات أهمية البنية التحتية املواهة  و السعوق علعى مجيعع املسعتويات      دركعالوة على ذلك، من الضروري أن تو

البنية التحتية للنقل أمر بعالغ األهميعة للزراععة املسعتدامة      ،وعلى واه اخلصوص .املقاطعة(مستوى  واإلقليمي و)الوطين

صحاب املزارع الصغرية يف العا  النامي  ااعة إىل شعبكات واسععة للوصعول إىل األسعواق يف      أذلك أن  ،والتنمية الشاملة

مثعل البعذور واأليعدة، ويف نهايعة املطعاف احلصعول علعى         ،ملدخالت املدن اآلخذة بالنمو وخفو أسعار البيع بالتجزئة

ضعروري. وتعؤثر    ،الذي  كعم األسعواق والعروابط املختلفعة ععرب سلسعلة القيمعة        ،أسعار أفضل. وباملثل، اإلطار املؤسسي

سياسات احلكومة وقرارات االستثمار تأثريًا مباشرًا على البيئعة األوسعع العيت يشعارك معن خال عا أصعحاب احليعازات         

الصغرية يف األسواق. وللوائح التنظيمية تأثري عميق على الظروف اليت تعمل يف ظلها األسواق. فعلعى سعبيل املثعال، تعؤثر     

علعى تعوفر صعحة احليوانعات وبالتعالي علعى قعدرة املعزارعني علعى           شيدبنغالالسياسات القطاعية ألدوية احليوانات يف 

أمعرا   تفشعي  ، ذلعك أن احتمعال   ًاكعبري  ًااالخنراط يف إنتا  األلبان. ويشّكل انعدام إمكانية احلصول على األدويعة خطعر  

اارسعات العذبح   احليوانات يزداد وكذلك فقدان املاشية. وميكن استخالص أمثلة مشابهة لسياسات قطاعية أخرى تنّظم 

تنميعة القعدرات   هنعاك حااعة إىل   ووأنظمة التصدير واملكعوس واللعوائح التنظيميعة لقعوة العمعل، إ(.       ومستويات األغذية

املؤسسية يف املناطق الريفية للمحافظة على منو رأس املال االاتماعي للمزارعني ومنظمات املزارعني واملسعّوقني. وسيسعاعد   

 واعد تكفل العدالة واملنافع جلميع املشاركني.يف وضع شروط واضحة وقذلك 

يف حالة أفريقيا، حّدد الربنام  الشامل للتنمية الزراعيعة يف أفريقيعا البنيعة التحتيعة علعى أنهعا دعامعة أساسعية للتنميعة          

ا ياكل الضرورية لتنمية قطاع  بتمويلاالقتصادية. ويبدي الشركاء يف التنمية، كبنك التنمية األفريقي، مزيدًا من االهتمام 

، هنعاك إدراك متزايعد   2003الصناعات الزراعية. ويف الوقت نفسه، وكما اتفق يف أقمة االحتاد األفريقي يف مابوتوأ ععام  

بأنه يتعني إياد سبل لزيادة تدفق املوارد من القطاع اخلاص لزيادة اإلنفاق العام يف القطاع الزراعي. وقد نّظمعت منظمعة   

ااتماع مائدة مستديرة حول االستثمار يف البنية التحتية الزراعية املواهة  عو السعوق يف    2012ذية والزراعة يف عام األغ

أنه ينبغي علعى احلكومعات أن تعمعد حرصعًا علعى الصعاحل الععام إىل زيعادة          25أفريقيا. وكان من بني التوصيات الرئيسية

 املواهة  و السوق، مثل املياه والبنى التحتية لألسواق والطرق الريفية. االستثمار املباشر يف البنى التحتية األساسية 

مع ذلك، نظرًا إلخفاق السوق واملخاطر املتعددة، من غري املراح أن يستثمر القطاع اخلاص يف هذه اتاالت، إذ سيكون 

ي أيضعًا يف دععم خعدمات مثعل     االستثمار املباشعر ضعرور  ومن الصعب احلصول على رسوم مباشرة وعوائد سريعة أو آمنة. 

سعاعد مجيعهعا علعى إيعاد بيئعة مواتيعة       تاالتصاالت وكهربة األرياف والتمويل الريفي والرعاية الصحية واألمن، العيت  

الريفية مبعدالت فائعدة معقولعة لتشعجيع ومتكعني صعغار       التسليفاتولألعمال التجارية. وينبغي توفري التسهيالت املالية 

                                                           
. االستثمار يف البنية التحتية الزراعية املواهة  و السوق يف أفريقيا. مواز لوقائع ااتماع املائدة املستديرة. روما. 2012منظمة األغذية والزراعة،   25

http://www.fao.org/docrep/015/i2687e/i2687e00.pdf 
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كمعا ينبغعي تعوفري اخلعدمات التقنيعة للمسعتثمرين يف األعمعال التجاريعة          ،االقرتا  واالسعتثمار من  املزارعني والشركات

 الزراعية وتوفري املستثمرين يف األسواق أيضًا. 

ومرافق  دارة املياهإلويف مرحلة ما، ينبغي تطوير شراكات بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز االستثمار يف البنية التحتية 

التخزين واألسواق والطرق الريفية. ويتطلب جناح الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وضع السياسات املناسبة واألطر 

يرد أدناه بعو األمثلة عن االستثمارات يف البنى التحتية املواهة  و السوق املقدمعة معن القطعاع    واملؤسسية والتنظيمية. 

يوضح مثعال بعنغالديش   و االثنني معًا، من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. العام أو القطاع اخلاص، أو من

علعى  أيضعًا  بعل أن تعمعل   على الشروط اليت تعمل مبوابها األسعواق احملليعة،    فقط يسلكيف ميكن أن تؤثر احلكومات 

باملشاركة يف هيئات صنع القعرار   ااح  اجلماعات املستبعدة عادة، يف هذه احلالة النساء، يف تصميم العملية والسماشتمال 

 .ذات الصلة

 احلكومات أن تستثمر يف االبتكار، إما عن طريق التمويل املباشر للتطوير الزراعي والبحوث الزراعيةينبغي على وأخريًا، 

كرب يف القطاع اخلعاص،  األفاعلة الهات لدى اجلللمنتجني من خالل تقاسم املعارف املتوفرة  بنيتحفيز التعلم املتبادل بأو 

إمجعالي  (، ميكعن أن يععزى معظعم املكاسعب اإلنتاايعة لالبتكعارات العيت تزيعد         2012) Fuglieكما تبني  وث وإ(. 

 . (5)الشكل أعلى لكل مدخل إنتا  بلوغ  إنتااية عوامل اإلنتا ، أي

  

 

 مصادر النمو يف اننتاا الزراعي العاملي 5 الشكل
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 أعمال أصحاب احليازات الصغرية  سويقسرياليون وبرنامج احلكومة لت: 19نطار ا

أعمعال أصعحاب احليعازات     لتسعويق متكن مالحظة أفضل املمارسات، على سبيل املثال، يف حالعة سعرياليون وبرنعام  احلكومعة     

حليازات الصغرية عن طريق أعمال أصحاب ا تسويقالصغرية الذي تدعمه منظمة األغذية والزراعة. ويتوخى هذا الربنام  حتسني 

لألعمال التجارية الزراعية على مستوى البالد، ما ميثل استثمارًا عامًا هامًا يف البنية التحتية. ويهعدف الربنعام     مركزًا 650بناء 

 إىل إحداث حتول يف النموذ  من زراعة الكفاف إىل الزراعة كعمل جتاري.

وهي تتكون من مرفعق   أعمال أصحاب احليازات الصغرية. لتسويقاألعمال التجارية الزراعية مبثابة البوابة الرئيسية  وتعمل مراكز

مع منطقة جتهيز ومتجر مدخالت وأرضية جتفيف ومساحة لالاتماع. وميلك هذا املرفق ويشغله جملس أعضاؤه من منظمعتني أو  

األعمال التجارية الزراعية ككيعان جتعاري جمموععة معن اخلعدمات       توفر مراكزثالث منظمات قائمة على املزارعني من حميطه. و

التقنية والتشغيلية والتسويقية ألصحاب احليازات الصغرية، ومتثل مدخاًل رئيسعيًا للعدعم اإلرشعادي العذي تقدمعه وزارة الزراععة       

 واألمن الغذائي.

اطعة بو( يف االرتباط مع مشرت  ريي، أشركة غرب أفريقيا لألرزأ. وقد جنح أحد مراكز األعمال التجارية الزراعية )يافامي يف مق

وبفضعل   .2012مكيعال يف ععام    1 715إىل  2011مكيال يف ععام   110فقد تلقى املركز مطحنة أرز كبرية وازداد جتهيز األرز من 

والشركات املهتمة بالشراء منهعا، واعد    األعمال التجارية الزراعية أيام األعمال التجارية، اليت نظمت لتيسري التفاعل بني مراكز

زبائن كبار من مثل أشركة غرب أفريقيا لألرزأ طريقهم إىل بلدة برميا. وتزود أشركة غرب أفريقيعا لعألرزأ معواد تعبئعة وتغليعف      

معة  كغم ااهزة لرفعوف البيعع بالتجزئعة حتعت العال     5كغم و 2األعمال التجارية ألكياس حجمها  ذات عالمات جتارية إىل مركز

التجارية اخلاصة بها، وعملت أيضًا مع مركز األعمال التجارية الزراعيعة/ شعركة املطعاحن لرفعع اجلعودة إىل املسعتوى املطلعوب.        

فعدانًا مرويعًا،    30فدانًا مرويعًا يف البدايعة إىل    12وباإلضافة إىل مطحنة األرز، ميلك املركز مزرعة مجاعية، ازدادت مساحتها من 

أخرى مزروعة بالكسافا. وقد اختري املركز أيضا كتاار زراعي، فقد تلقى مدخالت بذور ملتجره للمعدخالت   فدادين 10فضال عن 

 وزرع قطعة أر  صغرية من اخلضروات لغر  الشرح والتوضيح.

 

 : ليربيا وشركة تنمية الزراعة واألصول 20انطار 

هذا هو حال  خالل تطوير الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.تظهر التجارب املختلفة أن الدعم احلكومي ميكن أن يتوفر من 

الشراكة اليت تأسست يف ليبرييا بني وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وشعركة ليبرييعا لتنميعة الزراععة واألصعول،      

ثالثة مكونات: من وهو حيازة صغرية مشروع دعم إحياء حماصيل األشجار ويتكون ر من القطاع اخلاص للكاكاو والنب. وهي مصّد

العروابط بعني أصعحاب    إنشعاء  هكتار من مزارع الكاكاو والنب من خالل  1 000( إعادة تأهيل 2)( تشييد شبكات طرق ريفية؛ 1)

، 2017حتى ععام   2012من عام متتد فرتة املشروع و( تطوير مؤسسي لثالث تعاونيات. 3) ؛احليازات الصغرية والقطاع اخلاص

اآلن وقد استثمرت حتى  .وتقوم شركة ليبرييا لتنمية الزراعة واألصول بتوفري التقنية وخدمات اإلرشاد الزراعي، فضال عن التمويل

 هكتار آخر من الكاكاو أو النب. 15 000لتوسيع حجم املشروع إىل  ،ماليني دوالر التزمت بها 5إضافة إىل  أكثر من مليون دوالر،

من حتسعني التسعويق )ارتفععت األسععار     تقريبًا  مزارع 1 000بالفعل  استفاد ،بني القطاعني العام واخلاص ونتيجة  ذه الشراكة

 يف املائة باملقارنة مع تلك اليت كانت يدفعها وسطاء السوق( وبيعت كميات أكرب ومنتجات من نوعية أفضل. 50بنسبة 
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 2013-2006 : مشرو  تطوير البنية التحتية لألسواق يف مناطق تشارفند، بنغالديش21انطار 

أعطيت مجيع أعمال فقد ق. يسوتسبل عيش النساء من خالل تطوير البنية التحتية وتطوير اإلنتا  وجمموعة ال كثريًاأفاد املشروع 

واليت تبلغ نسبة النساء بني أعضعائها   تقودها مجيعها نساءية، اليت العمالاملقاوالت تشييد السوق وتشييد طرق الطوب جلمعيات 

مرتاحعات   أصعبحن و عن  السعوق   أن النسعاء األعضعاء  شعر العديد معن   ،بعد اخنراط هذه اجلمعيات يف بناء السوقويف املائة.  90

يف مجيعع   يف املائعة معن املسعاحات    25. وأّكد املشروع أيضًا بشدة على متثيل املعرأة يف جلعان إدارة السعوق وخصع      يهللذهاب إل

حمالت يف مبان صعغرية، معا مكعن     6إىل  4منها أقسام للنساء، يف كل منها  14طّورت، لدى  ًاسوق 66ومن بني  األسواق للنساء.

وإىل اانعب ذلعك، تلقعت     ذه األسعواق.  ع شجعت بدورها املزيد من زيارة الزبائن النساء اليت التاارات من إقامة منشرت صغرية 

أصعبحت تربيعة العدواان      يعث  ،نتا  الدواان واملواشي واخلضعروات، إ( على إامرأة تدريبًا على مصايد األياك و 50 172

حتسنًا يف األمن الغذائي ألنهن إمعا اسعتهلكن أو اشعرتين أغذيعة مغذيعة أخعرى        أبلغنوظيفة أولية للنساء، وأفادت النساء بأنهن 

 إىلأنعه وصعل مباشعرة    التقعارير املتعلقعة باملشعروع    تفيعد  تنويع النظام الغذائي( من إيرادات مبيعات الدواان. عمومًا، )

 .من اإلناث ،يف املائة 78أو  ،98 359من بينهم  ،منتفع فردي125 405

  موقع الربنام  على شبكة اإلنرتنت:

http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/bangladesh/1322/project_overview 

 

http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/bangladesh/1322/project_overview
http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/bangladesh/1322/project_overview
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 األمن جلنة يف الشأن أصحاب بني فيما تباحثلل املستقبلي والتوجه النتائج توليف الثالث: الفصل

  العاملي الغذائي

حليازات الصغرية ازء من احلل لتحقيق أهداف ختفيف الفقر وانعدام األمن الغذائي. غري أنه ينبغعي األخعذ   الزراعة يف ا

يف القطعاع   تنوعها عرب البلدان والنظم اإليكولواية لتقييم التحديات العيت توااعه أصعحاب احليعازات الصعغرية      باالعتبار

  .(FAO, 2014a ا )منظمة األغذية والزراعة،)موالبيئة املؤسسية اليت يعملون فيه

تشري طائفة األدلة املقدمعة يف هعذه الورقعة إىل جمموععة متنوععة معن العنه  والسعياقات العيت يعمعل مبوابهعا أصعحاب             

إقامة وتعزيز الروابط مع األسواق بنجاح. ويظل التحدي استخالص دروس اليت استطاعوا من خال ا احليازات الصغرية و

ينبغي حتديد القضايا الرئيسعية   ،تلفة من األسواق وطريقة عملهاأوسع. وإلاراء حتليل أعمق ألنواع ةتنطبق على نطاق 

اليت تؤثر على سبل عيش أصحاب احليازات الصغرية وقدرتهم على الصمود وأمنهم الغذائي. يولف هذا الفصل احلعاالت  

أسعئلة   صائ  أصحاب احليازات الصغرية واألسواق اليت عرضت يف الفصل األول، و ددخلاملعروضة، ويقارنها بوصف 

 رفيع املستوىأ.الخالل أاملنتدى  لبحثل

  احلالة دراسات لتجارب توليف

؟ يف الفصل الثاني، أظهرت ما الذي جنح وأين وملاذا

جمموعة من احلاالت أن أصحاب احليازات الصغرية 

يعملون يف أسواق ةتلفة، وقعد أثبتعوا أنهعم قعادرين     

على معاجلة عدد من التحعديات واغتنعام الفعرص يف    

لقصععر التقريععر،  نظعم زراعععة غذائيععة معتغرية. ونظععراً  

ميكن أن تكون هذه احلاالت مبثابة لقطات ال تنصف 

 ًاالتفاعل املعقد للعوامل الدافعة للنجاح أو تقدم أرقامع 

دقيقععة عععن النععوات . والتسععليم بهععذه احملدوديععة ال  

العالقعة   يعك فكتبغعي القيعام باملزيعد معن العمعل ل     يشري ببساطة إىل أنعه ين  ههذا التقرير، لكناليت يوصلها يضعف الرسالة 

أول ترتيعب منهجعي للنتعائ  العيت مت     هنا سنحاول و .واألسواق واألمن الغذائي احليازات الصغرية أصحاباملعقدة بني 

يف يف املسعتقبل  رفيع املستوى والعمل الذي سيضعطلع بعه يف هعذا اتعال     التنوير النقاش يف املنتدى  التوصل إليها بهدف

 إطار جلنة األمن الغذائي العاملي.

. الثعاني لحعاالت النااحعة العيت عرضعت يف الفصعل      لواسعة الست الفئات الميكن استخالص عدد من االستنتااات من 

املتعاار الكعربى إىل   امتداد و مدينلتحديات والفرص املطروحة يف نهاية الفصل األول، مثل زيادة التبا امنهكثري ويتعلق ال

بعو األمناط املتكررة أن . ويبدو التغري يف النظام الغذائياإلنتا  احمللي )التكامل الرأسي( والتغري الدميوغرايف ومستويات 

 تظهر يف عدد من احلاالت.
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 يوأصحاب احليازات الصغرية ضروريون لتحقيق األمن الغذائي والتغذ -1

من املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية والطرق العيت   حتسني األمن الغذائي هو ا دف الرئيسي واألثر الرئيسي املتوقع

وااهونهعا، أظهعرت احلعاالت    ياليت قيود التنوع يرتبطون بها باألسواق. وعلى الرغم من تنوع أصحاب احليازات الصغرية و

 -تشّكل بالفعل نسبة كبرية معن سعكان الععا    اليت  –األمن الغذائي على مستوى أسرهم املعيشية يف مجيعها أنهم يساهمون 

أصحاب احليازات الصغرية مسعؤولون ععن معظعم األغذيعة املنتجعة علعى املسعتوى        ومعظمهم على مستوى أوسع. كما يساهم 

على واه اخلصوص، توفر التجارة احملليعة وسالسعل القيمعة القصعرية وبعرام  املشعرتيات املؤسسعية وغريهعا معن          والعاملي. 

 لنامجة عن السياسات إمكانيات كبرية لصغار املنتجني لتعزيز مساهمتهم يف إمدادات األغذية يف العا .التغريات ا

على أنهعم هعم العذين يقعررون      – وراااًل نساًء – النظر إىل أصحاب احليازات الصغريةهكذا من الضروري ضرورة حيوية 

، أخذ أصحاب احليازات هنا ديد من احلاالت املعروضةيف العو. على هذا األساس دعم اسرتاتيجياتهمبأنفسهم ومصريهم 

تسععى  والصغرية زمام املبادرة لتنظيم أنفسهم يف منظمات مزارعني أو تعاونيات أو جمموعات منتجني أو مجعيات أخرى. 

 يركز البعو علعى حتسعني إمكانيعة   وربط األعضاء معا. يهذه املنظمات إىل هدف مشرتك واحد )على األقل( يعمل كعامل 

احلصول على املدخالت والتمويل، وختدم اتموعة كرلية للتخفيف من ةاطر السوق أو للتقدم بطلبات للحصعول علعى   

تسعويق  وظعائف ال التجميع أو التجهيعز أو حتعى    املدخالت، وما إىل ذلك. وتضطلع جمموعات أخرى بأعمال التخزين أو

 . لتحصد حصة أكرب من الربحسيطرتها، من القيمة املضافة للمنت  ضمن فتبقي بذلك مقادير أكرب 

ينتفعع  ويف هيكعل تععاوني أحعد األمثلعة،     دجمًا كعاماًل  وتشكل أتعاونية تارودانت الزراعيةأ اليت دجمت سلسلة قيمة ألبان 

دانعون يف السعوق العوطين. ويف    منتجعات شعركة   مجيع أ اء املغرب، وتتنافس منتجاتهعا معع   يف عضو  14 000منها حالًيا 

مثعال   .حاالت أخرى، احتد أصحاب احليازات الصغرية للتأثري على صياغة السياسعات أو العدفاع ععن حقعوقهم يف امللكيعة     

، حيععث تععأثر إصععالح األراضععي يف PAKISAMAاالحتععاد الععوطين ملنظمععات صععغار املععزارعني والصععيادين يف الفلععبني ذلععك 

 األعضعاء  معظعم واليعوم يبعدو أن   يف األراضعي.   محقعوقه من تعأمني  أعضاء منظمة املزارعني  تمكنل بطريقة التسعينات وتشّك

أ دورًا شبكة منظمات املزارعني واملنتجني العزراعيني لغعرب أفريقيعا    لعبت أكذلك .  ستمرارأعمال جتارية قابلة لالأصحاب 

 سيكاسو.يف سعار، كما يوضح مثال منتجي البطاطا للمزارعني من حيث التخفيف من ةاطر تغري املناخ واأللصاحل رئيسيا 

أععّدت السياسعات األسعاس ووضععت قواععد      كجزء من اسرتاتيجية وطنية لألمن الغذائي والتغذوي، يف حاالت أخرى، و

 عالقات السوق مستدامة ومفيدة ألصحاب احليازات الصغرية.  تصبح يث ألعب لا
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لنجاح برنام  لتزويد سالل ، مّهد إاراء تغيري يف الدستور لصاحل التزود من املصادر احمللية والدورات القصرية يف إكوادور

هعو مبثابعة إطعار مّكعن     وشّرع الربملان قانون األمن الغذائي العوطين.  ف. وألزمت ا ند نفسها بع أاحلق يف الغذاءأ، األغذية

لتوريد  عو أصعحاب احليعازات    على ايق األمن الغذائي وواه الطلب املنتظم ساهم يف حتقما برنام  الوابات املدرسية، 

أبرنعام  املشعرتيات املؤسسعيةأ، كمعا     ونفسه على أالشراء مقابل التقدمأ وينطبق األمر اذابة.  ًاسوقليوفر  م الصغرية، 

يف جنعاح  اجلغرافيةأ  أاملؤشرات احلكومات إىلالتفات تبني حاالت يف الربازيل ورواندا وا ند. وعالوة على ذلك، ساهم 

يف كان واضعحًا  لكنه أيضًا  ،أكثر وضوحًا يف حالة املغربكان ذلك رمبا لوإنشاء عالمات جتارية حممية وملزمة اغرافيا، 

معا قعد   تضمن هذه املؤشرات اجلغرافية للمنتجني احملليني شبه أحقوق احتكعارأ ملنتجعاتهم،   وساو تومي وبوليفيا. حالة 

 املزيد من القيمة والربح يف منطقة اإلنتا . إبقاءإىل  يرتام

نتا  أصحاب احليازات إألمن الغذائي اليت تهدف إىل دعم إاراءات اأن مزايا سقناها إىل األدلة من احلاالت اليت وتشري 

 :ما يلي ألسواق تشملاملواه إىل االصغرية 

 عة؛ىل املنتجات التقليدية واملنّوإنظام غذائي أفضل يستند  (1)

والتنععوع  ةينوعيععة حمّسععنة علععى أسععاس توقعععات املسععتهلكني )النوعيععة التغذويععة والشععواغل الصععح  (2)

 نوعية أخرى حمددة، إ((؛يات البيولواي و

النظم الغذائية احمللية اليت ميكن أن تستخدم كطريقة لشمل املنتجني الذين غالبًا ما رفع قيمة وتقدير  (3)

 مهمشني ومستبعدين من السالسل جتارية؛ نيكونو

  ّسن وعي املستهلك؛ما  ،تفاعل أفضل بني املزارعني واملستهلكني (4)

 ؛باالعتبار على  و أفضل الثقافية واالاتماعيةوالتفاعالت لعوامل أخذ ا (5)

 أثر إيابي على األسواق احمللية )مثل زيادة األسعار املدفوعة للمنتجني(؛ (6)

ومسعاعدتهم   الدخول يف األسواق الريية وزيادة فائضعهم معن اإلنتعا  ومداخيلعهم    من ملنتجني  امتكني (7)

 ؛على ذلك

نظام غذائي وتغذية أفضل للمستهلكني، خصوصًا األطفال يف حالعة  توفري ملزارعني وازيادة تنويع إنتا   (8)

 ؛برام  الوابات املدرسية

 إىل اجليل القادم من املزارعني واملستهلكني على حد سواء. انتطلعتورؤية طويلة األمد  ثقيفدور للتتأمني  (9)

 صغرية التحديات إىل فرصاليازات احلأصحاب حتويل  -2

تهعدف مجيعهعا إىل   أدلعة  مّجع الفصل الثاني يف ست فئات عريضعة  

تيسععري الطريقععة الععيت يعععاجل بهععا أصععحاب احليععازات الصععغرية      

نظرا  تسعلط  ( 1عند الوصول إىل األسواق ) التحديات اليت يوااهونها

احملليرة  باملنراطق   ةرتبطر املوصول إىل األسواق اللية واحملغذية األ
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نه  ةتلفة تتيح للمنعتجني  على املنتجني واملستهلكني ولية بني احملروابط القصرية والقيمة الالضوء على إمكانات سالسل 

مثعل   ،تععاجل حتعديات حمليعة حمعددة متصعلة بعاملوارد احملليعة       ، بينمعا  قيمة أكرب يف جماالت اإلنتا قدر من الاالحتفاظ ب

( املشرتيات العامرة والشرراء احمللري    2)وّثقت أمثلة ضمن وقد استخدام املؤشرات اجلغرافية والعالمات التجارية األخرى. 

سعوقًا   ،ؤسسعية علعى شعكل بعرام  مشعرتيات أغذيعة م      ،كيف ميكن أن يفتح أطلب منّظمأمن أصحاب احليازات الصغرية 

أصرحاب احليرازات   وتعاونيرات  العمرل اجلمراعي ومنظمرات     (3) القسم بشأنربز يوضخمة ألصحاب احليازات الصغرية. 

التعبري عن قيم هامة من مثعل التضعامن والتغلعب    من كيف يتمّكن أصحاب احليازات الصغرية يف كثري من األحيان الصغرية 

كعنهم معن التوصعل إىل وفعورات     متبتنظعيم أنفسعهم يف جمموععات أكعرب      وذلك ،على التحديات اليت ترتبط  جم عملياتهم

 وضعحت حعاالت أهميعة    ،سياسات. وباإلضعافة إىل ذلعك  الصياغة التأثري يف احلجم واكتساب مواقف تفاوضية أفضل وحتى 

املعدخالت  علعى  يعتمعد  إنتعا  أصعحاب احليعازات الصعغرية     ف .اخلدمات والروابط الداعمرة يف سالسرل قيمرة حديثرة    ( 4)

عالقعات العمعل معع    ا فعإن  . ولعذ املختلفة واخلدمات الداعمة )املالية وغري املالية(، خالل مراحل اإلنتا  والتجهيز والتسويق

كعن شعروطها ارتبعاط أصعحاب     أن متعلعى  مقدمي اخلدمات وغريهم من اجلهات الفاعلعة يف سلسعلة قيمعة حمعددة أساسعية      

شرراكات األعمرال التجاريرة     (5)البحعث يف  يعرتبط بهعذه النقطعة    وتدام ومفيعد.  احليازات الصغرية باألسواق على  و مسع 

أن هنعاك ععدة   علعى  يؤكعد   العذي عل  حنو مستدام، كاسرتاتيجية لتأمني وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق 

الصعغرية علعى احلصعول علعى      أنواع من الشراكات ذات الطابع الريي وأن الشراكات ميكن أن تساعد أصحاب احليعازات 

ودراعة السعيطرة العيت ميكعن أن ميارسعها      ذلك مرة أخرى علعى شعروط األسعواق     ويعتمد ،فرص والوصول إىل أسواق اديدة

( افسرتثمار العرام يف   6)أصحاب احليازات الصغرية. وأخريًا، اختتم الفصل بعدد من احلاالت اليت أظهرت جناحا بسبب 

وبشكل مشابه ألمثلة املشعرتيات العامعة، لقعرارات احلكومعات حعول       .والتطوير وأطر السياساتالبنية التحتية والبحوث 

يف البنيعة التحتيعة لألسعواق والطعرق إ(، وكيفيعة تنظعيم وحكعم القطعاع الزراععي )السياسعات واللعوائح             ،كيفية االسعتثمار 

 ى املنافع اليت ميكن أن ينوها من ذلك.التنظيمية( أثر ضخم على اخنراط أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق وعل

وميكن تطبيقهعا حسعب الظعروف احملليعة     لبعو مكملة بعضها بل إنها  يات،خرهذه الفئات األوال تستبعد الواحدة من 

جمموعة متنوعة واسعة من أنواع األسواق  وضحاحملددة واملنتجات واألسواق واجلوانب االاتماعية والثقافية، إ(. وهي ت

بععو  وكعان  (. الشرتاك  صع  او ،دخالتتسليف امل ،(، وشروط التبادل )املقايضةتسليفاتوالمل واملخراات )قوة الع

تد عرب املنطقة كلها وعرب احلدود الوطنية وحتى القعارات. وبعرز عنصعر    و اآلخر ميعًا ادًا، بينما كان الباحلاالت حملي

، رغم أنعه معا زال يعتعني    القلب منهاالصغرية كانوا يف  هو أن أصحاب احليازاتمجيعًا يف هذه احلاالت مشرتك أساسي 

حمعدد  العنه   والذي  تمل أن يؤدي إىل نتائ  أفضل  م. وهعذا   أصحاب احليازات الصغريةذي يفضله حتديد النه  ال

 كما سيوضح القسم التالي. هناك بعو الدروس العامة اليت ميكن استخالصها،ومع ذلك بالسياق؛ 

 قات الرئيسيةومناسبة والتصدي للمعتوفري ظروف  -3

يعرد أدنعاه بععو    وكافيعة.  بزال هناك شروط هامة، ضرورية لكنها ليست تاحلاالت املعروضة متثل جناحات، ال مع أن 

 .ملنتدى الرفيع املستوىأعقاب اعمق يف أ ًاستحتا  استكشاف الشروط اليت اقرتحتها احلاالت. وهذه جمرد قائمة أولية
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جروة يف البيانرات فيمرا يتعلرق     التغلب عل  الف

باألسواق غري الرمسية ورفع مستوى املنتجات 

بععرزت لععدى ثغععرة رئيسععية  هنععاك التقليديررة:

 ادراسعت أشعارت  عا أيضعًا    إعداد هذه الوثيقة، 

فريععق اخلععرباء الرفيععع املسععتوى املعععين بععاألمن 

وشععبكة منظمععات  ( 2013) الغععذائي والتغذيععة 

لغععععرب الععععزراعيني املععععزارعني واملنععععتجني  

األسعواق   نندرة البيانات ع يه ،(2013)أفريقيا

كيفية عملعها. وسعد   عن ليل اتحالغري الريية و

هذه الثغرة أمر ضعروري كأسعاس لتحقيعق فهعم     

أفضععل لسععبل دعععم اتصععاالت السععوق والبنععاء    

وهععو األمععر األكثععر أهميععة ألصععحاب    ،عليهععا

إضعفاء الطعابع   بهعا  العيت ميكعن   والطرائعق  الصغرية ولتحقيق األمن الغذائي. وسيشمل ذلك استكشاف الدراعة   احليازات

لصاحل أصعحاب احليعازات    –اليت تعتمد إىل حد كبري على عالقات الثقة والسمعة  –الريي على األسواق غري الريية 

 يقة:كما هو احلال يف بعو احلاالت اليت عرضت يف هذه الوث ،الصغرية

معن خعالل إنشعاء مؤشعر اغعرايف      ميكعن،  توثق حالة املؤشرات اجلغرافية يف املغرب وبوليفيا وساو تومي وبرنسعييب أنعه   

يكتسبوا قيمًا أعلى ملنتجاتهم اخلاصعة  ويف الوقت ذاته طرقهم أالتقليديةأ بيف اإلنتا  احمللي املنتجون حممي، أن يستمر 

  .يف إكوادور برنام  سالل الغذاءيف موزمبيق والغذاء البطيء بشأن نه  لة. أنظر القسم ياألصاودتها بهم بسبب 

يف كعثري معن احلعاالت املعروضعة، واهعت      تلبيرة احتياجرات أصرحاب احليرازات الصرغرية:      إىل استثمارات موجهة 

 الصعغرية  من القطاع العام أو من ةتلف الشركاء التجاريني من القطاع اخلاص أو من أصحاب احليعازات  –االستثمارات 

طلعوب املزيعد معن االهتمعام     ن املما افرت  أنه ميثل احتيااات أصحاب احليعازات الصعغرية، رغعم أن مع    إىل  –أنفسهم 

  هذه االحتيااات ومن  ددها.مبسألة كيف حتدد 

ق لتلبية احتيااات املنعتجني احمللعيني، وخباصعة    األسوليف عملية إصالح األسواق يف بنغالديش، صممت البنية التحتية 

معا  احلكومة بشأن االختناقات الرئيسية يف عدة سالسل قيمة، بتنوير ااتماعات املنابر تقوم احتيااات املرأة. ويف غانا، 

معال  ّسن من توايه االستثمارات. وقد استثمرت حكومة سرياليون مع منظمة األغذيعة والزراععة يف إنشعاء أمراكعز األع     

أعمال أصحاب احليعازات الصعغرية. وطعّور الصعندوق العدولي للتنميعة طعرق         تسويق اليت تدعم اهود التجارية الزراعيةأ

العلف يف ساو تومي اليت كانت فّعالة يف ربط صغار املنتجني باتمعات احمللية واحملافظة على منتجات رفيعة اجلعودة  

 اسعتثمارات ملرافعق   ،عاملي، إىل اانب احلكومات املعنية والقطاع املالي/البنوكمن الكاكاو الطاز . ووفر برنام  األغذية ال

التقعدمأ.  معن أاعل   أالشعراء  العيت يفرضعها برنعام     املنعتجني تلبيعة متطلبعات الكميعة والنوعيعة      بوسع يكون لالتخزين، 

لتمويل الطرق احملليعة وإععادة تأهيعل هياكعل املعزارع       اكبري ااًلرأيواستثمرت أشركة تنمية الزراعة واألصول يف ليربياأ 
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كما يف . ومّجعت منظمات املزارعني مواردها لالستثمار يف البنية التحتية للتخزين والتجهيز والتسويق املتعهدينواملزارعني 

 وتعاونية فاسو ايغي وتعاونية تارودانت الزراعية. تعاونية سيكاسوحاالت 

ومعن ناحيعة   ينخرط أصحاب احليازات الصغرية يف روابط السوق من ناحية املدخالت وكمة: تطوير القدرات وآليات احل

جلعل هذه الروابط أكثر فائدة  م واالستفادة من فرص السعوق اجلديعدة، املفتعاح هعو قعدرتهم علعى تنظعيم        واملخراات. 

 .هم صاحلهمكي تصب هذه الشروط يف أنفسهم والتفاو  بشأن شروط عالقاتهم التعاقدية مع املوردين واملشرتين ل

برنام  األغذية العاملي أن يستثمر استثمارًا كبري يف املنظمات الزراعية الشعريكة لرفعع مسعتواها كعي تصعل إىل       ن علىتعّي 

للشعروط العيت وضععها الربنعام . وقعد اتفقعت شعركة معاجنو         وفقًا   وضع ميكنها من استيفاء معايري اجلودة فتصبح مؤهلة

تعاقدة مع املزارعني املتعهدين العاملني معها يف مالوي على إطار تعاقدي  كم التبادل. ويف غانعا، قعام مشعروع    مالوي امل

للصندوق الدولي للتنمية الزراعية بعقد ااتماعات ألصحاب املصلحة يف سلسعلة القيمعة، نسعقتها يف البدايعة منظمعة غعري       

فيهعا  ر افاعلة يف سلسلة القيمة املشاركة فيها مشعاركة مسعتمرة وتثع   حكومية، لتكون مبثابة حوكمة غري ريية للجهات ال

 التجارية. اوبأعما  اقضايا تتعلق بأسواقه

ملسعتقبل الزراععة   املععين  لبلد ميتلكها اتقوم احلكومات بدور أساسي يف وضع رؤية  القواعد واملؤسسات وإطار السياسات:

(. وينبغي أن يعؤدى هعذا العدور يف    31، الفقرة CFS 2013/40 REPORTأصحاب احليازات الصغرية فيها )وقع ومفيه 

إطار االحرتام الكامل للحق يف الغذاء للجميع ولتحقيق مساواة أكرب بعني اجلنسعني. وتشعمل املهعام بنعاء البنيعة التحتيعة        

كة فيهعا وبنعاء   الالزمة خلفو احلوااز أمام الدخول إىل األسواق احمللية وخفو تكعاليف املععامالت العيت تععوق املشعار     

 الطرق وتوسيع شبكة النقل.

وتشمل اإلاراءات الرئيسية تيسري احلصول على معلومات دقيقة وموثوق بها عن أسعار املعدخالت واملخراعات وأحعوال    

 ،ألراضي واملوارد الطبيعيةاملسؤولة لوكمة احلوتعزيز  عن السوق؛ املعلوماتتوفري من أدوات ذلك  الطقس، فضاًل عن غري

مع الرتكيز على ضمان احلصعول واحليعازة ألصعحاب احليعازات الصعغرية، خاصعة النسعاء، وفقعًا أللخطعوط التوايهيعة           

الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األياك والغاباتأ يف سياق سياسات األمعن الغعذائي العوطين؛    

، خاصة تلك اليت تستجيب لالحتيااات احملددة للمزارعني معن  وتعزيز البحوث التشاركية واإلرشاد ونظم خدمة املزارع

 .زارعاتأصحاب احليازات الصغرية وامل

 هم يف نظام السوق الزراعي. عواألنظمة املتعلقة بتنظيم املنتجني تأثريًا عميقًا على موق القطاعية ؤثر السياساتوت

يف معالي،  وألغذية واقتصادات التضامن للمنتجات الزراعية. يوفر الدستور يف إكوادور اإلطار املؤسسي للمبادرات احمللية ل

االت برام  املشرتيات حلمشابه ذلك ، وايغي من احتياطها الوطين من األغذية من تعاونية فاسو ءأازابتزود احلكومة ت

 ات سياسية.قرارعرب الطلب العام بوضوح بتوريدات أصحاب احليازات الصغرية مبوابها يربط اليت ، املختلفة املؤسسية
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وععععالوة علعععى ذلعععك، تعععؤثر احلوكمعععة   

القطاعية، مثل اللوائح التنظيميعة واملععايري   

العذي  القعدر  بعو التأثري على  ،واجلمارك

ميكععن فيععه ألصععحاب احليععازات الصععغرية 

االخنراط يف سوق معينة ضمن شروط مفيعدة  

مععن السععوق الععذي يتزاحععون فيععه القععدر أو 

، أو ،بسبب انعدام وفورات احلجم الكعبري 

ععايري سعالمة   مل، بسبب عدم االمتثعال  مثاًل

حتبط اللعوائح  قد  ،األغذية. وبشكل مشابه

التنظيميععة األخععرى اجلهععات الفاعلععة يف   

القطاع اخلاص اليت تضطلع بأدوار يف سعري  

 العالقات التجارية أو سالسل القيمة.

 ميكعن للجمعع   العمل اجلمراعي والقيرادة:  

االحتعاد العوطين ملنظمعات صعغار     )بني املصاحل اخلاصة وجمموعات املنتجني توليد زخم للضعغط بغيعة التغعيري السياسعي     

 يف CAPAD نعتجني العزراعيني معن أاعل التنميعة     املاحتاد مجعيات ؛ وPAKISAMA يف الفلبني املزارعني والصيادين

)شعبكة منظمعات    والتصدي لألخطار من خالل جتميع املعوارد وجتعانس االسعتثمار واالسعتهالك علعى معر العزمن        رواندا(

، فضاًل عن الب أسعار أعلعى معن خعالل التسعويق اجلمعاعي      املزارعني واملنظمات الزراعية لغرب أفريقيا، ايغي فاسو(

املفتعاح هعو   فعإن   ف معع الظعروف والتحعديات املعتغرية    تبقي منظمات املزارعني فّعالة وتتكيع كي . و)ساو تومي(واملساومة 

 القيادة واحلوكمة الداخلية. 

من اديد بعد األزمة. وبشكل قوية لظهور إىل اعادت  هالكن ،ايغي فاسو، اليت كانت على شفا االنهيارهو أحد األمثلة 

ليعات رصعد ذاتيعة علعى أقعرانهم، معا       املؤشرات اجلغرافية يفرضون آ  ضمننتجنياملمشابه من املثري لالهتمام أن نرى أن 

 خيفو التكاليف بشكل هائل )مقارنة بالشهادة اخلاراية ملعايري اجلودة(. 

أهميرة العالقرات التجاريرة يف ايرع أحنراء دورة اننتراا والتجهيرز         علعى يف مواضع عدة يف هذا التقريعر  ستلط الضوء 

قد ساعدت اجلهات الفاعلة املختلفة يف القطاع اخلاص علعى اععل العروابط بعني     ووعلى امتداد سلسلة القيمة.  والتسويق

اجلدل املثعار بشعأن معا إذا كعان هعذا بالضعرورة يعؤدي إىل        مع أن املنتجني الصغار واملستهلكني النهائيني أكثر استدامة، 

أظهر عدد من احلاالت مدى أهميعة   . وعلى الرغم من هذه االنتقادات،ال يزال قائما حتقيق أعلى العوائد لصغار املنتجني

 دور مقدمي اخلدمات على امتداد سلسلة القيمة وأهمية االرتباط مع جمهزين وجتار أكرب. 

د علعى ذلعك يف مبعادئ    يشعد اعرى الت كاكعاو. و اليف جمعال  قدمت شركة مارس يف إندونيسيا مساعدة تقنية متطعورة اعدًا   

اسعتحدثت مراكعز   . كما ياألراضالطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة االستثمار الزراعي املسؤول واخلطوط التوايهية 

 التنمية منوذ  أعمال جتارية من مزارعني رياديني يقومون بدور مقدمي اخلدمات لعزمالئهم معن مزارععي الكاكعاو مبنطعق     

تجارية. وال يساعد ذلك فحسب املنتجني على حتسني اإلنتاايعة واجلعودة العيت تترتاعم إىل دخعل أعلعى معن        الاألعمال 
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كانعت ترتااعع   العيت  اإلنتا  املستدام لعدة أصناف من الكاكاو  –يساهم أيًضا يف محاية الصاحل العام العاملي بل الكاكاو، 

معن املعزارعني واألسعر     34 000 ة الريفية يف العمل معع أكثعر معن   مبادرة كارغيل للتنميهو أو حتى تتالشى. واملثال اآلخر 

لزيادة إنتاايتهم الزراعية املتقطعة. ويف بنغالديش، بدأت أمؤسسة بالي كرمة ساهاياكأ باستخدام خطط أعمال جتاريعة  

ثمار املتنعاهي  ألصحاب املشاريع الصغرية واملنتجني كشرط مسبق ملنت  حمعدد يف جمعال التمويعل املتنعاهي الصعغر واالسعت      

اهتمام مؤسسات التمويل املتناهية الصغر ومن هنا يف تقوية الروابط بني اجلهات الفاعلة يف السوق. ذلك ساهم قد الصغر. و

يف إقامة سالسل قيمة لصاحل الفقراء. وتشمل األمثلة األخرى حالة أماجنو معالويأ وقطعاع الشعاي يف روانعدا والشعراكات      

 اص يف إنتا  زيت النخيل يف أوغندا.بني القطاعني العام واخل

األمثلعة إىل أن تعزيعز البنيعة التحتيعة احملليعة       تشعري  افستثمار يف تشييد البن  التحتيرة املناسربة للسروق وصريانتها:    

زيادة حصتهما معن قيمعة منتجعات    من واملؤسسات احمللية أمر هام لتمكني املزارعني الصغار والشركات يف البلدان النامية 

دم  أصعحاب  يشّكل بنعاء البنعى التحتيعة املاديعة أو املؤسسعية السعليمة الدعامعة الشعاملة لع         ونتجت على  و مستدام. أ

عرضعت يف الفصعل الثعاني، رغعم     استتالعيت  دوات األجمموععة  أداة بعني  كرخر وقد وردت األسواق. احليازات الصغرية يف 

الطعرق يف العديعد معن املنعاطق الريفيعة      لعة قليلعة فقعط. و   بأمث عر  وعمق التدخالت عرب ةتلف البلدان صعوبة تلخي 

 أو حتعى مسعتحيالً   ًاأو مكلفع  ًاملعدخالت واملخراعات مرهقع   اليست فّعالة على مدار السنة، ما يعل الوصول إىل أسعواق  

 خالل فرتات معينة. 

,ان أسواق مر ة مستدامة سعبق  االخنراط يف يف البحث يف حني أن  :حتسني وثائق اآلثار عل  التغذية واألمن الغذائي

أكثعر مباشعرة يف   إشعراكًا  على الصعوبات الرئيسية، ينبغي إشراك أصحاب املصلحة يف جلنة األمعن الغعذائي الععاملي    أكد 

 (. مجيعا األربعة هأبعادبقياس التأثريات على األمن الغذائي )

العناصر األساسية لتنمية السوق أن يكعون تيسعري   من بني  :حصول ايع اجلهات الفاعلة يف السوق عل  التمويلإمكان 

االستثمارات واملدفوعات سليمًا وآمنًا وأن يكون من السهل على أصحاب احليازات الصغرية وكذلك غريهعم معن أصعحاب    

 املشاريع الريفية وسائر اجلهات الفاعلة يف السوق النفاذ إىل النظم املالية واخلدمات.  

يف حعني أن   :ن اجلهات املاحنة واحلكومات لتعزيز موقف أصحاب احليرازات الصرغرية  مواصلة الدعوة وافستثمار م

من املرغوب فيه أن تعمل األسواق بشروط مواتية ألصحاب احليازات الصغرية، فإن العديعد معن احلعاالت العيت عرضعت      

ة ميكعن أن تعوفر العدعم    كانت تعتمد على تدخالت من أطراف ثالثة، إما على شكل أوسطاءأ أو اولني أو اهات الفاعل

 واملشورة واخلربة ألصحاب احليازات الصغرية.

مولت منحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تسجيل األنواع املهملة وغري املستغلة بالكامل يف بوليفيا ويسرته منظمعة  

معن  الدولية، اليت دّربت أيضا القيمني على التنوع الزراعي احمللي. وكان جناح مبادرة أالشراء  Bioversityبيوفريسيت 

مليون دوالر من املنظمات الزراعية مدفوًعا بتجربة رائعدة مولتهعا اهعة ما عة. ويف      60التقدمأ يف التزود بأكثر من أال 

إنتا  زيت النخيل يف أوغنعدا، ععن طريعق    برنام  مثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، متت  ،كثري من األحيان

وساطة طرف ثالث. ويف أوغندا، استثمر الصندوق الدولي للتمية الزراعية وقتًا ورأيال كعبريين لصعياغة االتفعاق الثالثعي     

م معع  وتعزيز جمموعات املزارعني وإقامة نظام الدعم الذي يتيح ألصحاب احليازات الصغرية االخنراط علعى  عو مسعتدا   

هذه الشراكة بعني القطعاعني الععام واخلعاص.     ثل جمهزين كبار وآلية تسعري تتسم بالشفافية هي أحد العناصر األساسية مل
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تعمعل كمحفعز   قعد  يف حعني  و. الغعذاء البطعيء  أ يف موزامبيق، اليت بدأتها حركعة  على ذلك هو أأسواق األر ومثال آخر 

هناك حااة واضعحة لألخعذ   ، وسطاء أكثر حياديةبدور  أحيان كثرية يفقوم من أطراف ثالثة، ميكن أن تمشابهة اهود 

كعي  ثالي، ينبغي متكني أصحاب احليازات الصغرية أنفسهم املوضع يف الباالعتبار اسرتاتيجيات اخلرو  يف وقت مبكر. و

 حلفاظ على عالقة أعمال جتارية مفيدة أو التأثري على احلوارات بشأن السياسات.يستطيعوا ا

تعكعس جمموععة مسعارات التحعول التنميعة املعذكورة يف       تأخذ باحلسبان اآلثار اجلانبية يف التحول اهليكلي:  سياسات

الفصل األول اخليارات واالسرتاتيجيات اإلمنائيعة املختلفعة، العيت حتتعا  إىل أن تأخعذ باالعتبعار اآلثعار السعلبية علعى          

الصغرية. تشمل هذه السياسعات حسعني أداء أسعواق العمعل يف القطاععات       املنتجني الزراعيني وخاصة أصحاب احليازات

الزراعية وغري الزراعية، وتعأمني حقعوق حيعازة األراضعي، واالسعتثمارات لزيعادة تعوفر رأس املعال واعتمعاد التكنولوايعا           

شعبكات األمعان،   واالستثمارات يف رأس املال البشري. وعالوة على ذلك، هناك حااة لسياسعات احلمايعة االاتماعيعة و   

 خاصة بالنسبة للنساء والشباب من املزارعني الذين هم من بني الفئات األكثر تعرضًا للمخاطر.

هذه النتائ  ما ورد بالتفصيل يف التقرير السادس لعأفريق اخلرباء الرفيع املستوى املععين بعاألمن الغعذائي والتغذيعة     ردد تو

أنعه يعتعني علعى أكعل بلعد أن       هاستنت  مؤلفوالذي ، (87 صفحة، HLPE 2013التابع للجنة األمن الغذائي والتغذيةأ )

ينخرط يف وضع اسرتاتيجية استثمار وطين ألصحاب احليازات الصغرية، على أسعاس رؤيعة لزراععة احليعازات الصعغرية      

الصغريةأ. ونتيجة لذلك، أشار املؤلفعون   ترافقها جمموعة من السياسات وامليزانيات لدعم حتول قطاع أصحاب احليازات

لتحسعني فعرص الوصعول إىل     ( األصول املاليعة 3( األصول البشرية )2الطبيعية، )األصول ( 1إىل احلااة إىل االستثمار يف )

( زيعادة  1رح عدد من التغيريات املؤسسية: )اقتت ،األسواق القائمة واجلديدة. ولتعزيز منظمات أصحاب احليازات الصغرية

( تطوير قعدرة  4لوصول إىل األراضي وحقوق امللكية، و )ا( أمن 3لعمل اجلماعي، )للقيام با( التنظيم 2التمثيل السياسي، )

 .(91دعم االستثمار يف احليازات الزراعية )صفحة على القطاع العام 
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 حزيران/يونيو 25 يف سيعقد الذي املستوى الرفيع للمنتدى توجيهية أسئلة

توضيح كيف ميكن اغتنام فرص السوق يف العديد من احلاالت لصعاحل  استطاعت األدلة املعروضة يف هذا التقرير إيابية: 

أسئلة هامة هناك ازات الصغرية. ولكن، لكل فئة من الفئات اليت ستلط عليها الضوء يف الفصل الثاني، تظل يأصحاب احل

تهعدف اتموععة   و جلنة األمن الغذائي، ما يتطلب املزيد من العمعل.  صحاب املصلحة يفألترتتب عليها آثار سياساتية 

ا  عث ملع  وكذلك العدخول يف   ،املقدمةت حلااللألدلة املستقاة من االتالية من األسئلة إىل توليد أفكار حول االنطباق العام 

املعزارعني واتتمعع املعدني    أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي، أي احلكومات واثلي على يستتبع ذلك من آثار 

 .األسئلة هذه اامعة أبداقائمة وليست وجمتمع املا ني وآلية القطاع اخلاص. 

 

 

 : نظا األغذية احمللية والوصول إىل أسواق مرتبطة باملناطق احمللية (1)

  للمنطعق  ، وبنعاء فهعم أفضعل    والتحليالت  ا نظم األغذية احملليةعن كيفية ميكن التغلب على فجوة البيانات

 الذي تعمل مبوابه؟

   حمليعًا( ومنتجعات عاليعة اجلعودة     تبعاع  نعت  و تكيف ميكن دعم حتسني/تعزيز نظم األغذية احمللية )منتجعات

 ؟هامرتبطة بأصل

  لتسعويق وتبعادل املنتجعات بعني املنعتجني واملسعتهلكني علعى املسعتوى         من اتشجيع أشكال مبتكرة ميكن كيف

 احمللي؟

 ف مع الظروف املتغرية وتلعيب  تكّيتوكي تنمو غي وضعها لتعزيز نظم األغذية احمللية ما هي السياسات اليت ينب

 ؟احلضريةالطلب على األغذية يف املناطق 

 ؟وكم عددها ما نوع اللوائح التنظيمية الريية اليت حتتااها نظم األغذية احمللية 

 : املشرتيات العامة والشراء احمللي من أصحاب احليازات الصغرية (2)

 ما هي تدابري السياسات واملؤسسات والبنية التحتية املصاحبة الالزمة؟ 

  كيعف ميكعن أن تشعمل     ل صغار املنعتجني؟ امتشاما هي خصائ  برام  املشرتيات العامة املرغوب فيها بهدف

الصعغرية   ما هو الدعم الذي قد  تااه أصحاب احليعازات  الشر ة األكثر فقرًا من سكان الريف؟ربام  هذه ال

  للمشاركة يف هذه الربام  وكيف ميكن توفري هذا الدعم؟

  واألسواق األخرى؟السوق العامة بني  الترزرأواه كيف ميكن تعزيز 

  ما الذي  دث يف حالة التحول يف السياسات؟ ؟وشبيهاتهابرام  املشرتيات املؤسسية ما مدى استدامة 

 : العمل اجلماعي ومنظمات وتعاونيات أصحاب احليازات الصغرية (3)

   حلكومعات واجلهعات املا عة لتعزيعز قيعادات املنظمعات الزراعيعة        اليت ميكن أن تتبناهعا ا ما هي أنسب النه

 ها؟يتاإلدارية مع مراعاة استقالل هاتاوقدر

  نحى اانبًا أحيانًا )الشباب والشععوب  تتكيف ميكن أن تصبح منظمات املزارعني أكثر اشتمااًل للمجموعات اليت

 األصلية واألقليات اإلثنية(؟
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 : اخلدمات والروابط الداعمة يف سالسل القيمة (4)

       خعدمات  ما هي أدوار توفري اخلدمة ألصحاب احليازات الصعغرية العيت ميكعن أن تؤديهعا منظمعات املعزارعني و

 اإلرشاد العام وخدمات اإلرشاد يف القطاع اخلاص؟

 احلكومات مع اجلهات الفاعلة عرب السلسعلة، نظعرًا لتنعوع العوزارات املعنيعة )الزراععة       تواصل كيف ميكن أن ت

 والتجارة واملالية واجلمارك(؟

  ًاكون عليها مفيعد يما هي واهات نظر ةتلف اجلهات الفاعلة يف نه  سلسلة القيمة، والدراة اليت ميكن أن 

 ممن احلفاظ على اسعتقال   كنهما ميمب، ليت ميكن أن يكون فيها كذلكوالظروف ا ألصحاب احليازات الصغرية

 ؟م على مقاليد أمورهموسيطرته

 :شراكات األعمال التجارية كاسرتاتيجية لتأمني وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق (5)

 كيف ميكن تعزيعز الشعراكات بعني أصعحاب احليعازات       من هم الشركاء وما هي أدوارهم ومسؤولياتهم املختلفة؟

 املتوسطة احلجم يف بلدانهم؟املشاريع الصغرية والصغرية و

  شراكات تعود بالفائدة على أصحاب احليازات الصغرية؟الكيف ميكن التأكد من أن شروط إقامة  

 بالنسبة للشراكات ينبغي على جلنة األمن الغذائي أن تهعدف إليهعا حلمايعة معن هعم       أي أنواع اإلنفاذ القانوني

السعتثمار الزراععي املسعؤولأ وأاخلطعوط التوايهيعة الطوعيعة بشعأن        اأأكثر تعرضًا للمخاطر؟ )وارتبعاط ذلعك بعع   

 .احلوكمة املسؤولة حليازة األراضيأ(

  لصغرية؟ألصحاب احليازات ا طرق لضمان أسعار جمزيةالما هي أفضل 

 :  افستثمار العام يف البنية التحتية والبحوث والتطوير وأطر السياسات (6)

  تسعفر ععن تعأثري مرتفعع نسعبيًا فيمعا يتعلعق        العيت  اليت من األسعهل حتقيقهعا و   يةهي اإلصالحات السياساتما

 باالندما  يف األسواق؟

  احليازات الصغرية؟كيف ميكن للحكومات أن تعزز انتشار االبتكار بني أصحاب 
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  يومال رسالة

يف املنتدى الرفيع املستوى على أساس املعلومعات والتحلعيالت املقدمعة يف وثيقعة املعلومعات األساسعية       جري املباحثات ست

 –يةتوصيات سياساتاملنتدى قدم يال يتوقع أن وملشاركني. اوخربة ومعرفة اخلرباء املكلف باحلوار  فريقمساهمات هذه، و

أن ولكعن   –  يعر عليعه معا يكفعي معن البحعوث       ًامعقعد  ًاموضوعيبحث يوم واحد ته هدف مستحيل الاتماع مدفذلك 

فعتح الطريعق أمعام إاعراء استكشعاف أعمعق للعالقعات بعني أصعحاب          يحتديد القضايا الرئيسعية و على إىل حد ما يساعد 

يقعرتح أن يركعز    الغعذائي الععاملي يف املسعتقبل. ولعذ    احليازات الصغرية واألسواق واألمعن الغعذائي يف عمعل جلنعة األمعن ا     

صاحل أصعحاب احليعازات   يف أن يكون يف يف احلاالت اليت يعرضونها  جنح املتحدثون يف اجللسة الصباحية على ما الذي

 :يف اجللسة النهائية على سؤالني واأن يركزللمتحدثني ميكن وبعدئذ الصغرية واألمن الغذائي وكيف ميكن إثبات ذلك. 

      ما هي القضايا الرئيسية املتعلقة بالعالقات بني أصحاب احليازات الصغرية واألسواق واألمن الغعذائي العيت حتتعا

كيف ميكن قياس التدابري اليت تعود علعى أصعحاب احليعازات الصعغرية     ومن البحوث والنقاش السياساتي؟  ًامزيد

 األسواق؟بختلفة لربط أصحاب احليازات الصغرية امله  لنتلباملنفعة والتأثري احلقيقي على األمن الغذائي 

  لى جلنة األمن الغذائي العاملي ملعاجلة هذه املسائل؟ عما هي اخلطوات والعمليات امللموسة اليت ميكن اقرتاحها 
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