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 السلع مشكالت جلنة
 الدورة التاسعة والستون

 8308يار أ/مايو 03-82مايو، 

أصحاب احليازات  اندماجعلى  ة الدولية للسلعيي لدى اجلماعات احلكومالسلعتطوير التعزيز تأثري نشاطات 

 يف سلسلة القيمة الصغرية

    

 موجز تنفيذي
 

بهدف  الصندوق املشرتك للسلع األساسيةمشاريع  ليها يف تنفيذبة اليت مّت التوّصل إتستعرض هذه الوثيقة نتائج التجر

ق، ازات الصغرية يف عمليات تطوير السوصحاب احلياندماج أتسليط الضوء على العوامل اليت ساهمت يف رفع مستوى 

يف نشاطات  للجماعات احلكومية الدولية للسلعوتعطي أيضًا حملة موجزة عن املشاركة التارخيية . وتطوير سلسلة القيمة

لعوامل قد تكون دعمت أو أضعفت  ثم توّفر، على أساس دراسة أكثر تفصياًل ملشاريع خمتارة، إشارًة. يتطوير السلعال

وأخريًا، تقرتح هذه الوثيقة إجراءات مقبلة للبناء على الدروس . أصحاب احليازات الصغرية اندماج أهداف حتقيق

يف املستقبل على أصحاب احليازات  يتطوير السلعال عمل النامجة عنة املستخلصة من أجل تعزيز اآلثار اإلجيابي

 . الصغرية

 جلنة مشكالت السلعقَتَر ة م  اإلجراءات امُل

 :قد ترغب اللجنة يف

  اجلماعات الذي جيري حتت رعاية  يتطوير السلعالعمل إبداء التعليق على اآلثار الواضحة النامجة عن

أقل البلدان و بلدان العجز الغذائي منخفضة الدخلاعات السلع يف العديد من يف قط احلكومية الدولية للسلع

 .منوًا

  يف هذا اجملال لتحسني فهم مناذج مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف  التحليل والبحثاإلشارة إىل أهمية

 .األسواق، وحمّددات هذه النماذج
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  مشروعات صياغةن حتّسن فعالّيتها يف الرتويج لعملية أ للجماعات احلكومية الدولية للسلعاقرتاح طريقة تتيح 

، على أن ترّكز هذه املشاريع بصورة رئيسية على تعزيز تنفيذها، ومتويلها، واملوافقة عليها، ويلتطوير السلعا

 .يالء أهمية خاصة إىل النساءإيف األسواق ويف سالسل قيمة السلع، مع  اندماج أصحاب احليازات الصغرية

 أن تستعرض إجراءات خالل رفع التقارير عن أنشطتها،  ،اجلماعات احلكومية الدولية للسلع الطلب إىل

 .اليت مّت اختاذها لتعزيز اندماج أصحاب احليازات الصغرية يف أسواق السلع يتطوير السلعال

  

 

 مقّدمة -أواًل

 

ولوية إىل العمل على أشارت جلنة مشكالت السلع يف دورتها الثامنة والستني إىل وجوب إعطاء األ- 4

وأحاطت اللجنة علمًا بأن أولوية  1.اسرتاتيجيات وسياسات لدعم اندماج أصحاب احليازات الصغرية يف سالسل القيمة

. اندماج أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق عكست أيضًا إحدى األولويات اليت عّبر عنها املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

 . دورت  األربعني بعد املائة هذه التوصية الصادرة عن جلنة مشكالت السلعوأقّر اجمللس بعد ذلك يف

 

، وتشمل واسعة النطاقوإن النشاطات املمكنة لدعم هدف اندماج  أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق - 2

دعم اندماج أصحاب ويف إطار شعبة التجارة واألسواق، إن النشاطات اليت ت. العديد من برامج منظمة األغذية والزراعة

تضم أحباثًا حتليلية حملّددات مشاركة أصحاب احليازات الصغرية، واملشورة بشأن  احليازات الصغرية يف األسواق

، إضافة إىل تدابري تطوير السلع اليت قد تفضي إىل آثار 2سياسات داعمة لعملية تطوير شاملة للسوق وسلسلة القيمة

 .أصحاب احليازات الصغريةمباشرة وملموسة على حتسني اندماج 

 

دولية من جانب  هيئات سلعيةاليت ُعيِّنت و ،التابعة للجنة الدولية للسلع احلكومية اجلماعاتجري وُت- 3

خارج )ورمبا مل توىل هذه األنشطة . لتطوير السلع منذ أكثر من عشرين عامًا أنشطًة ،األساسية رتك للسلعشالصندوق امل

مشروعًا  421الرعاية واألهمية اللتني تستحقهما علمًا أن  مّت تنفيذ حوالي ( للسلع لدوليةاجلماعات احلكومية اهيئات 

مليون دوالر  211للسلع، وبلغت تعبئة املوارد املخصصة هلا ما يقارب  اجلماعات احلكومية الدوليةحتت رعاية 

 (.4اجلدول )أمريكي 

 

                                                      
1
 .22 ةالفقر، C 2011/16الوثيقة . حزيران/يونيو 41و 41تقرير جلنة مشكالت السلع عن الدورة الثامنة والستني املنعقدة بني   

2
 .حتديد تدخالت مالئمة على مستوى السياسات لدعم مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق -CCP 12/6ُأنظر خباصة الوثيقة   
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-4993)للسلع، حسب السلعة  الدولية احلكومية اتمشاريع التطوير حتت رعاية اجلماع عدد وكلفة -4اجلدول 

2144) 

 

  املشاريع املنتظمة السريع املسار مشاريع جمموع املشاريع

الدوالر 

 األمريكي

جمموع 

 املشاريع

الدوالر 

 األمريكي

عدد املشاريع 

 السريعة

الدوالر 

 األمريكي

عدد املشاريع 

 املنتظمة

 

32,424,198 
 

8 306,040 
 

2 32,118,158 
 

 املوز 6
6,685,157 

 
11 1,247,889 

 
10 5,437,268 

 
الفاكهة  1

 االستوائية
3,411,994 

 
3 217,650 

 
2 3,194,344 

 
 والكاش 1

15,239,813 
 

7 40,000 
 

1 15,199,813 
 

 الفاكهة واخلضر 6

2,367,849 
 

2 61,160 
 

1 2,306,689 
 

النباتات الطبية  1

 واألعشاب
3,780,938 

 
2 - - 3,780,938 

 
 احلامض 2

15,043,667 
 

7 177,336 
 

2 14,866,331 
 

 الكاسافا 5

8,952,897 
 

4 91,750 
 

2 7,409,565 
 

احلبوب  2

 ..(التخزين، إخل)

1,451,582 
 

1 - - 1,4531,582 
 

 الفونيو 1

14,699,535 
 

8 423,028 
 

3 14,276,507 
 

الدخن والذرة  5

 الرفيعة
11,042,044 

 
5 148,000 

 
2 10,894,044 

 
 البطاطا 3

1,613,634 
 

1 - - 1,613,634 
 

 األباكا 1
4,078,765 

 
7 210,092 

 
3 3,868,673 

 
 ألياف جوز اهلند 4

8,766,917 
 

7 578,650 
 

4 8,188,267 
 

السيزال  3

 واهلينكني

236,900 
 

2 236,900 
 

 األلياف الطبيعية - - 2
26,894,277 

 
12 333,741 

 
4 26,560,536 

 
منتجات اللحوم و 8

 األلبان

12,966,856 
 

5 67,405 
 

1 12,899,451 
 

 جوز اهلند 4
8,007,469 

 
2 - - 8,007,469 

 
 دقيق الفول 2

8,695,355 
 

3 - - 8,695,355 
 

 زيت النخيل 3

4,343,800 
 

1 - - 4,343,800 
 

 اللفت واجلاتروفا 1
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4,024,698 
 

2 135,400 
 

1 3,889,298 
 

 السمسم 1
3,293,312 

 
2 68,000 

 
1 3,225,312 

 
 جوز الشي 1

2,858,562 
 

2 68,000 
 

1 2,790,562 
 

 فول الصويا 1
12,147,438 

 
8 1,733,099 

 
4 10,414,339 

 
 األرز 4

14,042,914 
 

4 - - 14,042,914 
 

 الشاي 4

11,338,984 
 

8 440,071 
 

3 10,898,913 
 

اجللود الكبرية  5

 والصغرية
5,171,700 

 
1 - - 5,171,700 

 
 الفول السوداني 1

       
243,581,255 

 
125 6,584,211 

 
49 235,545,462 

 
 اجملموع 76

 
وتستعرض هذه الوثيقة نتائج التجربة اليت مّت التوّصل إليها يف تنفيذ مشاريع الصندوق املشرتك للسلع - 1

ازات الصغرية يف عمليات اب احليصحاندماج أاألساسية بهدف تسليط الضوء على العوامل اليت ساهمت يف رفع مستوى 

وتعطي أيضًا حملة موجزة عن املشاركة التارخيية للجماعات احلكومية الدولية . ق، وتطوير سلسلة القيمةتطوير السو

لعوامل قد تكون  ثم توّفر، على أساس دراسة أكثر تفصياًل ملشاريع خمتارة، إشارًة. للسلع يف نشاطات التطوير السلعي

وأخريًا، تقرتح هذه الوثيقة إجراءات مقبلة للبناء على . حتقيق دمج أصحاب احليازات الصغرية دعمت أو أضعفت

الدروس املستخلصة من أجل تعزيز اآلثار اإلجيابية النامجة عن عمل التطوير السلعي يف املستقبل على أصحاب 

 .احليازات الصغرية

 

 رعاية  معلومات أساسية ع  نشاطات التطوير السلعي حتت -ثانيًا

 اجلماعات احلكومية الدولية للسلع

 

التجارة واألسواق يف اجلهود اآليلة إىل حتسني الظروف يف األسواق الدولية للسلع مبا  شعبة تلطاملا شارك- 1

تقديم املشورة بشأن التحاليل والسياسات حتت رعاية اجلماعات احلكومية الدولية  عربفيها، من بني أمور أخرى، 

شاركة يف البعثات االستشارية اخلاصة بالسلع يف البلدان األعضاء، والتدريب يف إطار برناجمها الشامل ، وامل3للسلع

يف أوائل التسعينات، مّت الرتكيز على  األساسية وبعد إنشاء الصندوق املشرتك للسلع. للمفاوضات التجارية بشأن الزراعة

وق، وخباصة من خالل مشاريع تهدف إىل تعزيز قطاعات لتحسني ظروف الس" التدابري األخرى"حنو أكرب على نهج 

 . السلع يف البلدان النامية

 

                                                      
ت سلعية هيئاإن اجلماعات احلكومية الدولية للسلع التابعة ملنظمة األغذية والزراعة واملعنية بالسلع ذات أهمية خاصة للبلدان النامية قد ُعيِّنت  3

فعها دولية من جانب الصندوق املشرتك للسلع األساسية لغاية وضع اسرتاتيجيات مالئمة للتطوير السلعي، وترتيب أولويات مقرتحات املشروعات لر

املوز، والفاكهة : وقد ُعيِّنت مثاني مجاعات حكومية دولية للسلع تابعة ملنظمة الفاو، ومجاعات فرعية، كهيئات سلعية دولية. إىل الصندوق للتمويل

 .والصغريةاالستوائية، واحلامض، واأللياف الصلبة، واللحوم ومنتجات األلبان، وبذور الزيت، والزيوت والدهون، واألرز، والشاي، واجللود الكبرية 
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وتقارب القيمة . شدت هلا موارد طائلةًا يتناول السلع الزراعية، وقد ُحمشروع 421وبشكل عام، مّت تنفيذ - 1

يف املائة من املشاريع  91وُنفِّذ . مليون دوالر أمريكي 211اإلمجالية هلذه املشاريع اخلاصة بتطوير السلع الزراعية مبلغ 

يف املائة منها  01اليت كانت حتت رعاية اجلماعات احلكومية الدولية للسلع يف بلدان العجز الغذائي متدنية الدخل، و

أّما املشاريع اليت جرى تنفيذها يف بلدان نامية أخرى، فقد تناولت بصورة عامة . كانت موجودة يف أقل البلدان منوًا

تشمل ، إمنا األساسية وتتضمن هذه املوارد بشكل رئيسي موارد الصندوق املشرتك للسلع. حمرومة متدنية الدخل مناطق

  .مكّونات ملحوظة من التمويل املشرتك ومن النظراءأيضًا 

 

واملشروعات اليت نّفذتها أساسًا اجلماعات احلكومية الدولية للسلع مل تستهدف بالتحديد أصحاب احليازات - 0

، كان الدفع الرئيسي باجتاه "على نطاق صغري"وما عدا بعض اجلهود لتحسني استخراج زيت النخيل . لصغريةا

وكان من املتوّقع النجاح يف حتقيق هذه . حتسني اإلنتاج وتعزيز الطلب، مبا يف ذلك من خالل تطوير املنتج والرتويج ل 

وكانت هذه حال معظم املشروعات السبعة املنجزة . دان الناميةاألهداف مبا يؤدي إىل زيادة إيرادات املنتجني يف البل

 (.4اجلدول امللحق ) 2111حتى عام 

 

 

 العوامل املساندة الندماج أصحاب احليازات الصغرية يف السوق -ثالثًا

 يف برامج التطوير السلع

 

الكمية املتاحة لتوثيق اآلثار وفيما جنحت هذه املشروعات يف حتقيق األهداف املوضوعة هلا، قليلة هي األدّلة - 2

ويتطّلب هذا التحليل مسوحات قطرية مفّصلة . أصحاب احليازات الصغرية على املفيدة على املنتجني، ناهيك عن آثارها

ضعف منهجية يف غياب بيانات أساسية قابلة تكون باهظة الكلفة وتستغرق وقتًا طوياًل، وتتعّرض أيضًا إىل مواطن 

 4.للمقارنة

 
حاب احليازات أكثر مشولية ملدى تصميم مشروعات التطوير السلعي حبيث تشّجع مشاركة أص قييٍمولت- 9

مفّصلة من بني مشاريع خمتارة للصندوق التجارة واألسواق دراسة حاالت  شعبةجري حاليًا الصغرية يف السوق، ُت

دف النهائي من هذا التمرين يف وضع ويتمثل اهل. ومجاعات العمل احلكومية الدولية للسلع األساسية املشرتك للسلع

للتطوير السلعي يف املستقبل جمموعة من اخلطوط التوجيهية للممارسات الفضلى ينبغي اعتمادها لدى تصميم مشاريع 

طوط التوجيهية أن تساعد يف وبإمكان هذه اخل. لصغرية يف السوقوتنفيذها، من أجل تسهيل اندماج أصحاب احليازات ا

 .ية ووطنية لتطوير سوق السلعتعبئة موارد دول

 

                                                      
ملشروع منتجات اللحوم ذات القيمة  2111كان االستثاء الوحيد هو التقييم الذي أجراه الصندوق املشرتك للسلع األساسية على املستوى القطري عام  4

ثار امللحوظة النامجة عن املشروعني على صعيد تعزيز العمل، وقد أّكد هذا التحليل املفّصل اآل. املضافة، ومشروع متابعة ملشروع حتسني املوز

 . واملداخيل، والنمو االقتصادي للسكان املعّرضني يف البلد املعين
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إىل عوامل تبدو  يتطوير السلعالوقد ُصّمم تقييم دراسة احلالة لتكوين فهم أفضل عن طريقة تطّرق مشروعات - 41

يف  ، وإىل خربة الشعبة5مكّونات رئيسية يف مشروعات ناجحة، استنادًا إىل استعراض أّولي ملشروعات خمتارة ودراستها

 .ما تبّقى من هذا اجلزء قوائم وحتليالت لبعض هذه العوامل يف ردوت. روع وتنفيذهخيّص تصميم املش ما

 

التزام صادق ومتفاٍن ملعاجلة القيود االقتصادية واالجتماعية ألهم من بني هذه العوامل هو احلاجة إىل وا- 44

يكونون غري قادرين على تعريف  اليت يواجهها السكان من بني أصحاب احليازات الصغرية، الذين غالبًا ما والتنظيمية

وجيب أن يكون هذا االلتزام مشرتكًا بني مجيع . صعوباتهم، أو ال ميلكون الوسائل لذلكاجملتمع األوسع نطاقًا على 

 .فة بالتنفيذّل املؤسسات العامة واخلاصة املكاألطراف املعنيني بصياغة مشروع  ورعايت ، وقبل كّل شيء بني

 

ويف املشروعات اليت . االقتصادية السالمة م  النا يةلفورية والطويلة األجل على السواء على وتعتمد املنافع ا- 42

اليت مّت  ويف إثنني من املشروعات. تهدف إىل منو اإلنتاج واملبيعات، ينبغي إجراء تقييم متأٍن لظروف السوق وخماطره

ىل عدم مالءمة بعض مكّوناتها، ألن االستعماالت إ النظر فيها، إن االهتمام الضئيل الذي حظي ب  هذا اجلانب أفضى

وعلى سبيل املثال، مل ينجح . من االستعماالت امللحوظة يف إطار املشروعاتًا للربح البديلة للسلع املعنية كانت أكثر دّر

تعزيز جودة اجللود يف املناطق حيث كانت اجللود خمّصصة لالستهالك البشري؛  بهدفحتسني تقنيات السلخ 

ستعمال املمكن للسيزال يف لّب الورق مل يأخذ يف االعتبار على حنو كاٍف منافسة مواد لبّية أخرى بأسعار مل تكن واال

 .  مدّرة للربح بالنسبة إىل األلياف يف هذا االستعمال

 

زيز وليت أهمية ملحوظة يف دائرات التطوير إىل األدوار املالئمة للقطاعني العام واخلاص من أجل تعوقد ُأ- 43

ويف املشاريع اليت مّتت دراستها، غالبًا ما وّفر القطاع العام دعمًا . اندماج اصحاب احليازات الصغرية يف سلسلة القيمة

ضافة إىل خدمات مستهدفة متواصلة يف جماالت البحوث، والبنية حيث املوارد املالية والبشرية، إ من يف مرحلة البدء

أيضًا بدور مهم يف حتديد الرتتيبات  يّضطلع القطاع العامكان  ،وعادة. ء القدراتالتحتية، واإلرشاد، والتدريب، وبنا

 املكسيكالتنظيمية واإلدارية الستهداف أصحاب احليازات الصغرية كما يف حالة املشروع املتعلق بالفاكهة االستوائية يف 

على مستوى الدعم العام الذي كان  يقّدم ، كما كانت احلال خذ القطاع اخلاص أحيانًا الريادة إمنا اّت(. شياباس)

 .بالنسبة إىل تطوير منتج السيزال يف تانزانيا

 

. أهميتها يف تشجيع اندماج أصحاب احليازات الصغرية يف السوق القطاع اخلاصوقد أثبتت الشراكات مع - 41

ضيع ولذا، أطلقت مثاًل إحدى ال.  والقطاع اخلاصوتعمل هذه الرتتيبات على أساس منفعة اقتصادية متبادلة للمزارعني

                                                      
5
الصندوق املشرتك )من خالل إنتاج فاكهة التصدير ( شيابس)تنويع الزراعة يف غواتيماال واملكسيك : اضها بتفصيل أكربتضم املشاريع اليت مّت استعر  

؛ خمططات (FIGHF/10/الصندوق املشرتك للسلع األساسية)؛ تطوير إنتاج وتسويق منتجات السيزال واهلينكني (FIGTF/11/للسلع األساسية

؛ إنتاج النباتات الزيتية وتسويق الزيوت النباتية (FIGHS/11/ الصندوق املشرتك للسلع األساسية)يف غرب أفريقيا  حتسني اجللود الكبرية والصغرية

؛ برنامج التنويع لتطوير صادرات (FIGOCF/21/الصندوق املشرتك للسلع األساسية )الطبيعية كبدائل لوقود الديزل للنقل العام يف بريو زهوندوراس 

؛ تعزيز اإلنتاجية والتنافسية يف قطاع إنتاج األلبان لدى أصحاب (FIGTF/40/الصندوق املشرتك للسلع األساسية)والسودان اخلضر يف إثيوبيا 

 (.FIMDP/41/الصندوق املشرتك للسلع األساسية)احليازات الصغرية يف ليسوتو وزامبيا 
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سنداتها العقارية اليت حّولتها احلكومة إىل جملس السيزال يف تنزانيا من أجل ختصيصها  اخلاصة الكربى يف تنزانيا

ة كّل املساح مّت شراءوقد . ب  مصانع التجهيزألصحاب احليازات الصغرية حبيث يشاركون يف زراعة السيزال، وميّدون 

خدمة أصحاب احليازات الصغرية، وكذلك عمد املزارعون غري املشمولني يف املخطط إىل ُأطِلقت يف إطار خمّطط اليت 

اليت زرعها أصحاب احليازات الصغرية من وبالتالي، ازدادت املساحة اإلمجالية . تطوير أراضيهم لزراعة السيزال أيضًا

، ما عكس احلوافز االقتصادية النامجة عن الشراكة، 2119هاية عام هكتارًا حتى ن 1429إىل  4999هكتارًا عام  32

. لينشىء أصحاب احليازات الصغرية مؤسساتهم بل ضمنت هلم أيضًا منافذ يف السوق اليت مل توّفر فقط املوارد األوليةو

 ن للتعليبلبناء داريثيوبيا، خّصصت السلطات احمللية قطع أرض يف مشروع تطوير صادرات اخلضر يف إوكذلك، 

    . يديرهما أطراف من القطاع اخلاص، وكان ذلك أساسيًا يف تعزيز عائدات أصحاب احليازات الصغرية من منتجاتهم

 

ضمن جمموعات أو مؤسسة، بهدف وضع وتنفيذ خطة  قدرة صغار املزارعني على تنظيم أنفسهمويبدو أن - 41

وعادة، تكون هذه اجملموعات . همًا جدًا يف املشروعات الناجحةإنتاج تكون مندجمة يف سلسلة القيمة، تشّكل مكونًا م

اجية، يتحّسن موقعها التنافسي درة على حتقيق وفورات احلجم يف إنتاج املدخالت وشرائها، ونتيجة لزيادة اإلنتأكثر ق

تدرجييًا مع تنفيذ  وإن جتّمع أصحاب احليازات الصغرية للسيزال يف تنزانيا مثاًل، والذي تشّكل. يف السوق واندماجها

اليت متّثل منافذ )رة املمتلكات تشارك بصورة ناشطة يف احلوارات مع إدا، األساسية مشروع الصندوق املشرتك للسلع

صحاب احليازات الصغرية إضرابًا على مدى ثالثة ، نّظم جتّمع أ2141ويف عام . عضاءبشأن مسائل تهّم األ( ليافهمأل

  .دفع أفضلأشهر يف احلصاد لتأمني شروط 

 

ساهم على حنو ملحوظ يف من اندماجهم بنجاح يف السوق، وت املزارعني مكّونًا مهمًا بناء قدرات عملية شّكلوت- 41

لبان يف ليسوتو وزامبيا التدريب ألصحاب احليازات بيل املثال، وّفر مشروع منتجات األوعلى س. استدامة نتائج املشروع

لذلك، ازدادت غّلة احلليب لكّل بقرة، فيما  ونتيجًة. علف لعمليات منتجات األلبانالصغرية على كيفية زراعة وحفظ ال

ع احلليب، ما ساهم يف حتقيق عائدات أعلى ألصحاب يمجتتراجعت بصورة ملحوظة مومسية اإلمدادات إىل مركز 

 .  احليازات الصغرية

 

ة ليشمل التدريب على مسائل من قبيل تقييم ويّتسع نطاق بناء القدرات إىل ما بعد اجلوانب الزراعية الفني- 40

ضرورة بذل بويف هذا اجملال األخري بالتحديد، يشعر املزارعون . ظروف السوق واملفاوضات بشأن شروط التسعري والدفع

وقد قّدم جتمع أصحاب . حتديات العمل يف السوق كي يواجهوا هلم أفضلعلى صعيد إتاحة وسائل  مزيد من اجلهود

ديد السعر واإلدارة املالية، كما قّدم صغرية للسيزال يف تنزانيا مثاًل طلبات مماثلة بشأن التدريب على حتاحليازات ال

  . احملتملة التجاري طلبات بشأن التسويق وتقييم فرص التسويق( شياباس)منتجو الفاكهة االستوائية يف املكسيك 

 

ويتعّلق أحدها مبدى إمكانية املشاركني يف . اد متنوعةاستدامة برامج أصحاب احليازات الصغرية بأبعوتّتسم - 42

. مدى إمكانية تكرار املشروع  ونتائج ويتناول جانب آخر ذات الصلة . رضعم من خالل مفعول العداملشروع أن يبنوا ال
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ماالت، متعددة االستعوتنفيذها، من الضروري وضع مناذج أعمال تكون  املراحل األوىل من صياغة املشروعاتولذا، يف 

 .التكّيف لغاية التكراروسهلة 

 

 للحفاظ على زخم املشروعات، والرتويجويتصل هذا التخطيط املسبق أيضًا باملشاركة املؤسسية الضرورية - 49

ويف . وتوّفر هذه الرؤية البعيدة املدى للمشاركني ضمانًة أكرب لالستمرارية، كما تعّزز االلتزام. توسيع نطاقها وتكرارهال

، حتّددت احلاجة إىل إنشاء هيئة عامة مركزية مسؤولة عن (شياباس)روع الفاكهة االستوائية يف املكسيك حال مش

وعلى العكس، يف املشروعات حيث مل . نشاطات التأسيس لزيادة عددتمويل الاالستعراض التنظيمي، والتنسيق، وإدارة 

اتيماال، يبدو التكرار أبطأ بكثري، إذا ُوجد هذا التكرار ُتحّدد هذه احلاجة، من قبيل مشروع الفاكهة االستوائية يف غو

مع احتاد املزارعني  متجّدد لإلقراضثيوبيا، وّفر إنشاء صندوق ال مشروع تطوير صادرات اخلضر يف إويف ح. حتى

 . مصدرًا الستدامة توفري املدخالت على مستوى املزرعة

 

ىل استدامة مشروعات أصحاب احليازات الصغرية ببيئة لتطّرق إوتّتصل إ دى املسائل األصعب يف جمال ا- 21

وبصورة خاصة، قد تتغري ظروف السوق مع مّر الوقت، وقد ختتلف . السوق اليت جيب أن يعمل فيها املزارعون

لألسواق  صاألسعار إىل حّد بعيد عن األسعار اليت مّت احلصول عليها خالل املشروع، وخباصة يف حالة املنتج املخصًّ

، ارتفعت أسعار احملاصيل التقليدية (شياباس)وبعد التنويع الناجح مثاًل للفاكهة االستوائية يف املكسيك . يةالعامل

وكذلك، ارتفعت أسعار معظم الفاكهة، إمنا . امُلنتجة بقدر أكرب من قبيل الذرة، والقهوة، والقطانيات، وقصب السكر

بيوت ىل الريبة يف ما خيّص استثمار املزارعني يف منشآت إضافية لأداًء متغريًا أفضى إ" الغربية"أبدت بعض األصناف 

فضل يف األسواق التصنيف جلودة أ رية يف غرب أفريقيا، تعّذر حتقيقويف حال حتسني اجللود الكبرية والصغ .زجاجية

نوعية، ما ال يتيح الدولية، ولذا يستمر كّل من املساخل وصغار املزارعني يف اعتماد ممارسات سلخ تقليدية ومتدنية ال

يتعّلق بتطوير صادرات اخلضر يف  وأّما يف ما .مشاركة أصحاب احليازات الصغرية على حنو كبري يف سلسلة القيمة

اليت ُأقيمت يف إطار املشروع إىل احتاد ملزارعي اخلضر مسؤول عن مجع منتوجات  فقد ُنقلت منشآت التعليبثيوبيا، إ

وفيما ُوضع األساس لتعزيز مشاركة منتجي اخلضر . ألسواق احمللية واإلقليميةا تصنيفأصحاب احليازات الصغرية، و

بفعل الطلب الضعيف من جانب أسواق من أصحاب احليازات الصغرية يف السوق، عانى األداء الفعلي من قيود 

  .التصدير

 

. يف جمال تسويق املنتجات وخالل تنفيذ املشروعات، يستفيد املزارعون من دعم مالي ومن املساعدة والتنسيق- 24

االندماج الناجح يف السوق إجراءات مستقلة يتخذها املنتجون على صعيد  أن  لدى االتفاق على مشروع، يتطّلب غري

وبالتالي، تظهر حاجة . مسألة التسويق العديد من الشكوك يف املشروعات األكثر جناحًا، تثريوحتى . تسويق منتجهم

، واستشرافها، وللفرص حتليل أكثر تفصياًل لظروف سوق السلعالسلعي والزراعي إىل كربى يف مشروعات التطوير 

  .والقيود أمام رفع مستوى مشاركة أصحاب احليازات الصغرية يف سلسلة القيمة
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 تنظر فيها اللجنةتوصيات  -رابعًا

 

 :وعلى ضوء ما تقّدم، قد ترغب اللجنة يف- 22
 

الذي ُأجري حتت رعاية مجاعات العمل  السلعي لعمل التطويرلظاهرة على اآلثار ا إبداء التعليقات  (أ)

احلكومية الدولية للسلع يف قطاعات السلع يف العديد من بلدان العجز الغذائي متدنية الدخل، وأقل البلدان 

 .منوًا

ت يف هذا اجملال لتحسني فهم مناذج مشاركة أصحاب احليازا التحليل والبحوثالتشديد على أهمية  (ب)

فعالة مبا يفيد عددًا  مشروعاتومن شأن هذه اجلهود أن تساهم يف تصميم . الصغرية يف السوق، وحمّدداتها

وقد ترغب أيضًا يف اإلشارة إىل أن . كبريًا من أصحاب احليازات الصغرية، ويعّزز استدامة قطاعاتهم

وضع املمارسات الفضلى من أجل ، واليت تّتج  إىل شعبة التجارة واألسواقاملنهجية اليت تضعها حاليًا 

 .تنفيذ ناجح ملشروعات التطوير، قد توّفر مساهمة قّيمة

صياغة التشجيع على لجماعات احلكومية الدولية للسلع حتسني فعالّيتها يف تتيح لاقرتاح طريقة  (ج)

ى تعزيز ، مع الرتكيز بشكل رئيسي علمشروعات التطوير السلعي، واملوافقة عليها، ومتويلها، وتنفيذها

 .اندماج أصحاب احليازات الصغرية يف األسواق وسالسل القيمة املضافة، وإيالء أهمية خاصة إىل النساء

إجراءات التطوير الطلب إىل اجلماعات احلكومية الدولية، خالل رفع التقارير عن أنشطتها، أن تستعرض ( د)

 .رية يف أسواق السلعاندماج أصحاب احليازات الصغلتعزيز  مّت اختاذهااليت  السلعي
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 8333لتطوير السلعي امُلنجزة  تى عام جلماعات احلكومية الدولية للسلع يف جمال امشاريع ا -0اجلدول امللحق 

 
 الكلفة املشروع  

 (مليون دوالر أمريكي)

 ُمنجز

 (العام)

 1996 0.2 زيت النخيل على نطاق صغري مصانع

 1998 2.9 غريحتسني استخراج زيت جوز اهلند على نطاق ص

يمة تطوير املنتجات واألسواق ملنتجات ألياف جوز اهلند ذات الق

األنسجة و املضافة مع إشارة خاصة إىل ألياف جوز اهلند املطاطية

 األرضية

0.5 1998 

صباغة ألياف ، والتجفيف، والتليني، والتبييض جمال حتسني يف 

 .تغطية األرضياتطباعة و الغزول/جوز اهلند

1 1999 

 1999 10.7 حتسني املوز  

تطوير منتجات اللحوم ذات القيمة املضافة والرتويج هلا يف أفريقيا 

 دون الصحراء

1.3 1999 

 2000 4.8 زيادة الطلب على الشاي 

 
 


