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 يف األسواق أصحاب احليازات الصغريةدعم مشاركة ل على مستوى السياساتتدخالت ال

    

 

 

 تنفيذيالوز  امل

 

من ناحيةة  . االنتشارالتحّول الزراعي الشامل والواسع  حصول ضمانلالصغرية أمرًا أساسيًا  املزارعتعترب زيادة إنتاجية 

ما مل يكن هناك انتباه واهتمام أكرب لإلنتاجية  املعززةلتكنولوجيا ل واسع النطاق تنٍبحدوث أخرى، من غري احملتمل 

لدى اختةاههم قةرارات حةول     ب احليازات الصغريةأصحااليت تواجه خمتلف فئات املنتجني من  عوقاتباحلوافز وامل

وهجي مبحدوديةة  على حنو من تتسم مشاركة هؤالء يف األسواق. زيادة إنتاجهم يف األسواق وإىل أي حد سيقومون بذلك

وكةذلك علةى فعاليةة     مةدختت وخمرجةات األسةواق   اخليار الذي يكون متوقفًا على قدرتهم ورغبةتهم يف املشةاركة يف   

عملية حتديد تةدختت القطةاع العةام افادفةة إىل تسةهيل تةب        ؛ لذلك فإن يتمكنون من الوصول إليها األسواق اليت

  .األسواقيف أصحاب احليازات الصغرية احملددات املتعلقة مبشاركة جيب أن تأخذ بعني االعتبار  التكنولوجيا
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 اإلزراء املقرتح اختاذه من قبل اللجنة

 : اللجنة مدعوة للقيام مبا يلي

 

  ة ودعةم  اتيتةدختت السياسة  التوفري املشورة فيما خيص توجيه العمل املستقبلي وتقديم الدعم لألعضاء يف جمال

املعيقات اليت مبا يف هلك ختصيص املوارد املتئمة لتحسني فهم  ،يف السوق أصحاب احليازات الصغريةمشاركة 

 . ق وكيف ميكن تيسري هذه املشاركة من أجل تطويرهامشاركة أولئك يف السو حتد من

  حةول حمةددات مشةاركة     دلةبتحسني قاعدة األ فيما يتعلقمساعدة األمانة يف إجياد الفرص املتاحة لدعم العمل

مةن أجةل    اتالسياسة  نهة  ألسواق الزراعية وتطوير أدلةة أفضةل املمارسةات يف    يف ا أصحاب احليازات الصغرية

 . تيسري حتقيق مستويات أعلى من املشاركة

 نهة  إىل األمانة يف حتديد وتنفيذ النشاطات افادفة إىل رفع حساسية املعنيني فيما خيةص مزايةا    تقديم اإلرشاد 

  .حتديد وصياغة وتنفيذ السياسات املتئمةالسياسة البديلة، إضافة إىل تطوير قدراتها يف 
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 ةـممقّد   -أوال 

 
ورة إعطاء األولوية إىل العمل املتعلةق  مشكتت السلع إىل ضرجلنة السابقة، أشارت  دورتهاكما كانت احلال يف -  1

ولقد مت وضع هذه الورقة على أساس العمل الذي قامت بةه  . يف السوق أصحاب احليازات الصغريةسياسات دعم إدماج ب

حتديةد  مسةألة  يف السةوق يف   أصحاب احليازات الصغريةة مشاركة األمانة مؤخرًا يف هذا اجملال؛ وهي تشرح أواًل مركزي

يف املشةاركة يف   صةغار املةزارعني   تفةاوت مدى تب  التكنولوجيات املعززة لإلنتاجية، وتتوسةع بعةد هلةك بشةرح قضةية      

ختفةا   وتقرتح الورقةة يف اخلتةام طرقةًا ميكةن مةن     . السوق، وتبحث من ثم يف دور وصياغة سياسة القطاع العام الداعمة

 .ووضع العديد من التوصيات قيد دراسة اللجنة اتمنظمة دعم حتسني عمليات تصميم السياسلل
 

زارع الصةغرية أمةرًا أساسةيًا    زيادة مستويات الفائض القابل للتسويق من السلع الغذائية الرئيسية لةدى املة  عترب ُت-  2

ال تسةاعد   السةلع الغذائيةة الرئيسةية    إنتةاج  زيةادة هلةك أن   .لضمان حصول التحّول الزراعي الشةامل والواسةع االنتشةار   

فحسب يف حتقيق استقرار أسعار السوق وتوفري حوافز ُمحّسنة لتستثمار يف تطوير أكرب للسوق، وإمنا ميكنها أيضًا تقديم 

قتصاد الريفةي  ضمن اال اأو إعادة استثماره اعند إنفاقه امن شأنه ةائض نقديولتوليد ف ألصحاب احليازات الصغريةفرص 

 .حتقيق أثار مضاعفة بالغة األهمية واملشاركة يف النمو االقتصادي ككل

 
مةن  . يسةاعد يف تبنيهةا  وصةول إىل وويةل   العززة لإلنتاجية وامُلتئمة املتكنولوجيا اليتطلب حتفيز اإلنتاج توافر -  3

ا مل يكةن هنةاك انتبةاه واهتمةام أكةرب      من غري احملتمل حدوث تنٍب واسةع النطةاق فةذه التكنولوجيةا مة      ناحية أخرى،

 لةدى اختةاههم قةرارات حةول     أصحاب احليةازات الصةغرية  اليت تواجه خمتلف فئات املنتجني من  عوقاتباحلوافز وامل

 .وإىل أي حد سيقومون بذلكللتسويق من السلع الغذائية الرئيسية  ةائض القابلوإنتاج الف

 
هةو أمةر    باعة للسلع الغذائيةة الرئيسةية  كيف األسواق  احليازات الصغريةأصحاب مدى مشاركة املنتجني من إن -  4

تلفة من املنتجني اليت تواجةه جمموعةات خمتلفةة    خمفئات وجود  متغري إىل حد كبري؛ وال يعود السبب يف هلك فقط إىل

اد الغذائيةة وقةرارات   نظةرًا لعةدم إمكانيةة الفصةل بةني إنتةاجهم للمةو       ألنةه و  من العقبات يف الوصول إىل األسواق، وإمنةا 

. االستهتك، ميكن العتبارات األمن الغذائي أن تؤثر بشكل كبري على مدى رغبتهم يف املشاركة يف أسواق الغذاء احمللية

توليد فوائض قابلة للتسةويق مةن    إىل أصحاب احليازات الصغريةلذلك فإن حتسني فهم نزوع خمتلف فئات املنتجني من 

مةن   اتالسياسة  يف حتديةد تةدختت   ضةرورة  والعوامل اليت تكمن وراء تشكيل قةراراتهم ُتعتةرب   السلع الغذائية الرئيسية

 . القطاع العام من أجل تعزيز مشاركتهم

 
املتئمة يف أن السياسات امُلتسقة مع االسرتاتيجية طويلة األمد الداعمة  اتتعقيد حتديد تدختت السياس يكمن-  5

 أصةحاب احليةازات الصةغرية   لتطوير القطاع الزراعي حتتاج إىل تب  منظور يسّلم بأن الفئات املختلفة من املنةتجني مةن   

 . مسارات خمتلفة ختل حتّول القطاع الزراعي -سواء بشكل اختياري أم قسري–ستتبع 

 
لنفس اجملموعةة مةن السياسةات افادفةة إىل تشةجيع زيةادة إنتةاج         أصحاب احليازات الصغريةلدى مواجهة -  6

بتكثيف اإلنتاج يف مسةاحات األراضةي احلاليةة مةن خةتل تةب  تكنولوجيةات         همالسلع الغذائية الرئيسية، يقوم بعض



 CCP 12/6  4 

 

 

مةن جهةة أخةرى، هنةاك     . ج احملصةول املعة   جديدة، بينما يقوم آخرون بزيادة مساحة األراضي اليت يةتم فيهةا إنتةا   

تكون قادرة على االستفادة من الفرص امُلحسنة نظرًا لبعةدها عةن هةذه     ال أصحاب احليازات الصغريةجمموعة أخرى من 

احملددة على مستوى امللكية مثل  عوقاتبعض املإضافة إىل وجود  ،اإلنتاجيةاألصول وافتقارها إىل الوصول إىل  ،األسواق

يسةعى ييةع املنةتجني إىل زيةادة      لذلك ال .ة اليت تؤثر على قدرتها على بيع حصة هات شأن من إنتاجهاالتبعّي الُبنى

أصةحاب احليةازات   ويف الواقع يستفيد البعض من ازدياد الطلب على عمالتهم من قبل . اإلنتاج بهدف البيع يف األسواق

الوقةت املخصةص ألراضةيهم اخلاصةة وبالتةالي      كميةة  ىل ختفيض الذين يقومون بزيادة اإلنتاج وحيتاجون رمبا إ الصغرية

 .قدرتهم على املشاركة كبائعني للسلع الغذائية الرئيسية

 
مبحدودية اخليةار  على حنو منوهجي  األغذيةيف أسواق  أصحاب احليازات الصغريةمشاركة  تتسم ألجل هلك -  7

يت وكذلك على فعالية األسةواق الة   مدختت وخمرجات األسواق،الذي يكون متوقفًا على قدرتهم ورغبتهم يف املشاركة يف 

فإن عملية حتديد تدختت القطاع العام افادفة إىل تسهيل تب  التكنولوجيا جيب  وبالتالي .يتمكنون من الوصول إليها

احليةازات   أصحابخيتلف و .يف السوق أصحاب احليازات الصغريةأن تأخذ بعني االعتبار احملددات املتعلقة مبشاركة 

لية واإلقليمية والدوليةة األخةرى،   هذه األسواق يف األسواق احمل اندماجيف طريقة مشاركتهم يف األسواق ويف مدى  الصغرية

 . افادفة إىل تشجيع زيادة مشاركتهم جيب أن تكون ُمتسقة مع هذه االختتفات اتلذلك فإن حتديد تدختت السياس

 

 يف السوق احليازات الصغريةأصحاب تفاوت مشاركة    -ثانيا 

 

 عند حماولة وضع السياسات اليت من شأنها ختفيف املعوقات أو توفري احلوافز أو زيةادة املشةاركة يف السةوق،   -  8

ومةع أن أمنةام مشةاركة    . على أنهم جمموعةة متجانسةة أو متطابقةة    أصحاب احليازات الصغريةنزعة للتعامل مع تظهر 

 . بدراسة متئمة بعد ام مل حتظ، إال أن حمددات هذه األمن1يف أسواق الغذاء تزداد وضوحًا وتوثيقًا صغار املزارعني

 
من حيث املشاركة يف السوق مةن خةتل ثتثةة أبعةاد      أصحاب احليازات الصغريةميكن النظر إىل التفاوت بني -  9

 . الصغرية أصحاب احليازات وختتلف أهميتها باختتف فئات 2مرتابطة فيما بينها

 
على زيادة اإلنتاج ألغراض البيةع يف األسةواق ورغبةتهم يف     أصحاب احليازات الصغريةما حيدد قدرة  ( 1)

 األصةول هلك استجابة لوجود إشارات إجيابية يف السوق أو إلزالة معوقةات خطةرية هةو وصةوفم إىل     

حاجةات البقةاء    مقابةل ( املوارد الطبيعية، العمالة، رأس املال) األصولإنتاجية هذه مدى و اإلنتاجية

 . اخلاصة بهم

باألسواق املختلفة الذي ُينظةر إليةه مةن حيةث ُبعةد املسةافة        أصحاب احليازات الصغرية اتصال يؤثر (2)

 . على مدى استفادة هؤالء من زيادة عملية إنتاجهم والتكلفة التجارية

                                                      
1
 Sarris, A. and Morrison, J. (2212.)أنظر على سبيل املثال فصول دراسة احلالة يف    

2
 Barrett, C.  (2212.)مت وضعها على أساس    
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أسواق الغذاء احمللية ُمتغرية بسبب األحجةام الصةغرية الةيت يةتم التعامةل بهةا        فعاليةغالبًا ما تكون  (3)

واندماجها احملدود يف األسواق اإلقليمية والدولية، وهي حتد من قدرة السوق على التأقلم السريع مةع  

العائةدات   وخمةاطر لسمة التغّير هذه أن تةؤثر علةى مسةتوى    أو العرض، كما ميكن /صدمات الطلب و

فيها انةدماج جيةد لألسةواق، ميكةن لعائةدات       وجدويف احلاالت اليت ال ي. صل عليها املنت اليت حي

األسعار، األمةر الةذي يةؤثر بشةكل كةبري علةى حةوافر        لتدهور زيادة املخرجات أن تقل بسرعة نظرًا 

 .املشاركة يف السوق وبالتالي على اعتماد التكنولوجيا املعززة لإلنتاجية

 
ومع وجود الُبنى التحتية الفّعالة اليت تةؤدي   ؛قدرة على استخدامهانتاجية والاإل ل وصاألإىل وصول ال توفرمع -  12

ألصةحاب احليةازات   ميكن  ؛ومع وجود حوافز متئمة تنتقل بشكل جيد عرب األسواق امُلدجمة ؛إىل خفض كلف التجارة

من جهة أخرى، يف حال كةان أحةد املكونةات مفقةودًا، ال     . يف األسواق باعتبارهم باعة للمواد الغذائية االخنرام الصغرية

بنفس الدرجة، هلك أن العوامل اليت تهيمن يف حتديةد مةدى املشةاركة     اإلخنرام ،يكونوا راغبني يف أو ال، فؤالء ميكن

ومةن  . أو زمنيًا عند حدوث التحوالت الزراعية ،واملواقع ازاتاحلييف األسواق تتنوع إىل حد كبري سواء مكانيًا بني أنواع 

العوامةل الةيت جيةب اسةتهدافها مةن أجةل ضةمان        /حتديد العامةل  مسألة التحديات الكربى اليت تواجه صّناع السياسة

 غريةأصحاب احليازات الص فئات أي منتواجه  عوقاتامل أي منلذلك من الضروري حتديد . الرتكيز والتسلسل املتئمني

 .تدختت السياسة جّراءاإلنتاجية وهلك ملعرفة مكامن أفضل النتائ  املتحققة قاد من قبل تعيق عملية التحول امُلو

 
ليسةت متعةددة األوجةه     أصةحاب احليةازات الصةغرية   مشاركة خمتلةف أمنةام    اليت تقف يف وجه عوقاتاملإن -  11

للمشاركة يف نشاطات  ألصحاب احليازات الصغريةكما أن الفرص امُلتاحة  .بل تتغري ختل عملية تنمية القطاع ،فحسب

احلةوافز الواقعةة   السوق واالستفادة منها تتأثر على حنو متزايد بعمليات تطور سلسلة القيمةة الةيت ميكةن أن تنةت  عةن      

علةى   –سةلة مةن خةتل    أو احلةوافز الواقعةة داخةل السل   /خارج السلسلة مثل فرض املعايري أو األنظمة أو السياسات، و

وعلى الرغم من أن تركيز تطوير سلسلة القيمة غالبةًا مةا   . حتسني التنسيق بني أعمال كافة األطراف املعنية -سبيل املثال

سواء التصدير أو القطاعات هات )كان يوضع على املنتجات هات القيمة األعلى بالنسبة للتجارة يف أكثر األسواق امُلرحبة 

ومع . ، إال أن هذه التطورات ُتعد هامة أيضًا يف ستسل املنتجات الغذائية الرئيسية(ن األسواق احملليةاملدخول األعلى م

مبا يف هلك إمكانيةة ازديةاد اسةتخدام أنظمةة     )تشّكل ستسل قيمة السلع األساسية من احلبوب يف شرق وجنوب أفريقيا 

 .احليازات الصغريةركة أصحاب ليت تواجه مشاحيدث تغّير يف التحديات ا( املستودعات وتسليمتبادل السلع 

 
السيما أولئك القاطنني )بالنسبة للمنتجني الذين ال يعتمدون كليًا يف معيشتهم على املشاركة يف األسواق احمللية -  12

وبينمةا يصةبا املنتجةون     .، فإن تيسري حدوث حجم أكرب من هذه املشةاركة قةد يكةون اخلطةوة األوىل    (يف املناطق البعيدة

لتسهيل املشاركة يف عمليات تطوير سلسلة القيمةة،   ًاضروري وضع السياساتكون يموّجهني جتاريًا على حنو أفضل، قد 

األمر الذي يتطلب تقديم الدعم ملساعدة املنتجني يف االمتثال ملعايري أكثةر صةرامة أو للةدخول يف ترتيبةات تعاقديةة أكثةر       

 .تعقيدًا
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حتتةاج إىل أن   الكّسةافا أن االسرتاتيجيات افادفة إىل املتةاجرة يف قطةاع نبةات     3ن األدلة الواردة من زامبياتبّي-  13

 ،إىل توليد فوائض من مادة هي باألساس حمصول أمن غذائي أصحاب احليازات الصغريةتنظر أكثر يف ميل املنتجني من 

نسبة  وصلتبشكل كبري يف بعض مناطق البلد،  اتتم زراعة الكّسافوبينما  .وهلك يف سياق فرص السوق احملدودة املتوافرة

تقريبًا من إيالي اإلنتاج، األمر الذي أدى إىل إعاقة تبّني األنواع احملّسنة اليت ُتعد  يف املائة 92اإلنتاج غري امُلسوَّق إىل 

 .دة يف تلبية حاجات األمن الغذائيساِعضرورية لتحقيق الفوائد املرجوة من اإلنتاج املُةوّجه اقتصاديًا ولكنها ليست ُم

 

 يف السوقغرية أصحاب احليازات الصدور دعم القطاع العام ملشاركة    -ثالثا 

 
أن تطةوير سلسةلة القيمةة مل يكةن يف معظةم األحةوال إكنةًا إال بعةد          4أمثلة دراسة احلةاالت الناجحةة  ُتظهر -  14

ويف كثري من احلاالت اليت مل يدم فيها التطوير فرتة طويلة أو كان حمةدودًا مبجموعةة   . عوقاتالتخفيف املتعاقب ألهم امل

وتبني هذه احلاالت أيضًا أن اآلليات اليت يةتم مةن ختفةا    . القطاع احلكومي غري موجودصغرية من املعنيني، كان دعم 

 .تقديم الدعم تتنوع إىل حد كبري وأنها مرتبطة وحمددة بشكل عام بالسلسلة والسياق

 
ة توّفر الزراعة للمستثمرين من القطاع اخلاص فةرص عائةدات تتأصةل اجملازفةة فيهةا وغالبةًا مةا تكةون متدنية          - 15

احتمةاالت حتقةق    نسبيًا؛ لذلك فمن األدوار األساسية لسياسة القطاع العام املساعدة يف تعويض هذه اجملازفات وحتسني

وصةول إىل التكنولوجيةات واخلةدمات    ال حتقيةق ث يصبا القطاع اخلةاص أكثةر مشةاركة يف    يعائدات استثمار مناسبة حب

 . تويات اإلنتاج القابل للتسويقاملطلوبة لتحسني قدرة ورغبة املنتجني على زيادة مس

 
إىل حد كبري علةى املرحلةة الةيت وصةلت      العام لتيسري املشاركة يف السوق النوع املتئم من تدخل القطاع  يعتمد-  16

إليها التنمية الزراعية؛ ففي احلاالت اليت يكون فيها مستوى املتاجرة حمدودًا، غالبًا ما يكون تركيز القطاع العةام علةى   

ت ويتطلب هذا الدور النظر بشكل متأٍن يف املسؤوليا نى التحتية داخل املزرعة وخارجها،توفري الشروم األساسية مثل الب

 مةدختت وخمرجةات األسةواق   هةذه الشةروم متئمةة لكةن      ويف حال كانت. النسبية عن التمويل والبناء وامللكية واإلدارة

سريعة التأثر بالتفاوت والتغّير، ميكن للقطاع العام أن يلعب دورًا هامًا يف إعطاء الدفع األولةي لنشةام السةوق مةن خةتل      

، يتوجب على القطةاع العةام   وعندما تكون األسواق عاملة على حنو متئم. توفري احلوافز املناسبة وآليات تشارك املخاطر

استهتك أو استثمار القطاع اخلاص، ورمبا يصبا من األجدر تطبيق دور خمّفض يف  حاصلأن يكون واعيًا ألي اخنفاض 

وإها مل يتم البحث مليًا يف التسلسةل املتئةم للتةدختت    . يرّكز على قواعد السوق وأنظمة معلومات السوق وضمان اجلودة

 املتئمةة السةيما عنةدما تةتم     السياسةات غةري   بتطبيةق اخلطرية، ستكون هناك جمازفات كبرية  عوقاتافادفة إىل رفع امل

لةذلك قةد يتوجةب علةى      .صياغتها يف حاالت ضعف أو عدم صحة املعلومات حةول اإلنتةاج احمللةي ونشةاطات السةوق     

 .والتأقلم معه أصحاب احليازات الصغريةاحلكومات إدراك دورها املتغري يف دعم التحّول القائم على 

 

                                                      
3
 Poole et al (2212،2211.) انظر   

4
 (.2229) على سبيل املثال، املنظمة   
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إىل تعةّرف  ال، هنةاك مهمةة أخةرى تتمثةل يف     التخفيةف منهةا  تاج إىل اليت حت عوقاتإضافة إىل مهمة حتديد امل-  17

أو االبتكةةارات /و اتيةتةةدختت السياسةةال، إه ميكةةن أن يكةةون هلةةك مةةن خةةتل عوقةةاتعاجلةةة هةةذه اململطةةرق الأفضةةل 

وتقةديم  وهذه األخرية ال يتم تناوفا يف ورقتنا هذه، ولكن نةذكر أنهةا تتضةمن الةربط بةني شةراء املخرجةات        . املؤسساتية

 . املدختت، والعمل التعاقدي يف املزارع، وتعزيز منظمات املنتجني

 
ميكن أن تكون التدختت املتعلقة بتحسني التجارة وسياسة األسعار مفيةدة بالنسةبة للمةزارعني الةذين يعملةون      -  18

مةن ناحيةة أخةرى، وأيضةًا     . املتغريةأصًت يف أسواق ُمدجمة بشكل جيد والذين لديهم القدرة على التجاوب مع احلوافز 

اليت تثبط مشاركة الفئةات األخةرى مةن صةغار املةزارعني، إن اآلثةار املفيةدة احملتملةة ملثةل هةذه            عوقاتبدون تناول امل

 . السياسات ميكن أن تكون مقتصرة على املزارعني الذين لديهم توّجه جتاري أكرب

 

ولقةد  . ر فاعلية للقطاع العام يتجاوز خلق البيئةة األساسةية الةةُممنك نة   هناك اعرتاف متزايد باحلاجة إىل دور أكث-  19

أتاح هلك وضع املزيد من الرتكيز على حتديد وتصميم اآلليات الةيت ميكةن مةن ختفةا اسةتخدام الةدعم العةام للةتحّكم         

حتةد مةن مثةل هةذه     واخلطوة األوىل هي فهةم خةواص إخفاقةات السةوق الةيت      . باستثمار القطاع اخلاص يف تنمية السوق

 .5االستثمارات

 
مثةةل األحبةةاث والتوّسةةع وضةةمان اجلةةودة  امُلقدَّمةةة نظةرًا للطبيعةةة العامةةة احلسةةنة للبنةةى التحتيةةة واخلةدمات  -  22

واستخبارات السوق، سيكون هناك نقص يف توفري هذه األمور من قبل الفاعلني يف القطاع اخلاص الذين هةم أنفسةهم مةن    

إنشاء البنى التحتية األساسية واخلدمات العامة  يبقى ففي حني. س إشارات السوق أو حوافزهايتخذ القرارات حول أسا

مثةل  )دور هةذا القطةاع يف إدارة البنيةة التحتيةة اخلاصةة بالسلسةلة       جيب أن يكون ، على األغلب مسؤولية القطاع العام

ة ةةة ة الفعالةةة املشارك"مةن خةتل    مةن أن يةتم  بةداًل  داعمةًا  ( وغري هلةك ات األساسية، ضمان اجلودة، ةت، العمليالتخزين

"hands-on". 

 
ويف احلاالت اليت تكون فيها األسواق عاملة على حنو متئةم واملنةتجني قةادرين وراغةبني يف     على حنو مغاير، -  21

غالبةًا مةا   ، اليت يتم توفريها من قبةل القطةاع اخلةاص    واألمسدة واالئتماندختت مثل البذور املاحلصول على الدفع لقاء 

. متوافرة بأسعار عالية نظرًا الرتفاع مستوى اجملازفة أو بسبب كلف املعامتت الضةرورية لتقةدميها   هذه املدختت تكون

ويف هذا السياق، فإن الدرجة العالية من اخلطورة املتأصلة يف قطاع الزراعة تفرض جداًل قسريًا حول تشارك القطاع العةام  

معاجلةة أسةباب تةدني الرغبةة يف     فيةه  تةتم   يف الوقت الةذي على استثمارات القطاع اخلاص للمجازفة من ختل التأمني 

وميكن أن يرجع تدني الرغبة يف الدفع هذا إىل االفتقار إىل الوعي مبزايا املصلحة أو اخلدمة، وميكن معاجلته مةن  . الدفع

ومن األمثلة على هلةك اخلطةط املدعومةة مةن القطةاع العةام لتقةديم مسةتويات وأنةواع متئمةة مةن            . ختل حتفيز الطلب

 . وهلك ملدة زمنية حمددة ُمسبقًا حيدث ختفا تطور يف السوق اإلرشادمسدة أو البذور أو املدختت مثل األ

 

                                                      
5
 Poulton  (2229.) يقرتح تصنيف فذه اخلصائص يف   
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جمموعة أخرى من القرارات ختص سياسات تيسري مشاركة اجملموعات هات الدخل املتدني والةيت غالبةًا مةا    -  22

الةيت تكةون فيهةا كلةف      النائيةة نةاطق  ملإىل ا االئتمةان تقةديم   مسةألة  على سةبيل املثةال  ونذكر . تكون بعيدة عن األسواق

معامتت االستثمار مرتفعة جدًا حبيث تكون املؤسسات املالية مةن القطةاع اخلةاص غةري قةادرة علةى حتصةيل عائةدات         

أو حتّمةل اجملازفةة يف    ،لتقاسةم التكةاليف  أن تتضمن تقةديم امِلةنا    وميكن لآلليات املستخدمة للسيطرة على هلك. كافية

املنتجةات   نطةاق  ن االستثمار، أو ضمان التمويل إلتاحةة تطةوير منتجةات ماليةة جديةدة، أو توسةيع      املرحلة احلامسة م

 . املوجودة حاليًا لدى القطاع اخلاص لتشمل جمموعات جديدة

 
يستغل القطةاع العةام قةدرة القطةاع اخلةاص علةى        العام واخلاص،القطاعني يف تصميم مثل هذه الشراكات بني -  23

يف بعةض احلةاالت، فةإن    جمةديًا  ُمشةغلي القطةاع اخلةاص     يكون التعاقد مع ، وبينمامن ناحية أخرى. تقديم اخلدمات

 ديد من السياقات ميكن أن جتعةل مثةل هةذا التعاقةد    املستويات املتدنية من التنمية واملنافسة ضمن القطاع اخلاص يف الع

هنةاك عقةود جيةدة الصةياغة      تكةون أن  جيةب خاص مشكتت صعبة تتعلق بالتصةميم؛ لةذلك   إشكاليًا وختلق على حنو 

فمن شأن هلك أن يفيد يف ختفيف هذه الصعوبات، لكنه سيحتاج إىل حتسةني   ،ومراقبة حسنة الختيار الشركاء املتئمني

 . قدرة القطاع العام من أجل حتديد وتصميم وتنفيذ ومراقبة مثل هذه العقود

 

 يف دعم الدول األعضاء  املنظمةدور    -رابعا 

 
ستقتضةي دورًا   صحاب احليةازات الصةغرية  ألأن املشاركة األوسع  حقيقةتدعم التحليتت اليت جتريها األمانة -  24

الدول األعضاء يف حتديد السياسة املتئمة لدعم مشاركة أكةرب يف السةوق   مساعدة ملنظمة اوميكن . أكثر فاعلية للقطاع العام

توعية األطراف املعنية حول التةدختت  ( 2)يف السوق،  الصغرية أصحاب احليازاتحتسني فهم مشاركة ( 1)من ختل 

 . بناء قدرتهم على حتديد وصياغة وتطبيق التدختت املتئمة( 3)البديلة، و

 
يف  أصةحاب احليةازات الصةغرية   أكةرب لكيفيةة مشةاركة     تعزيةز وفهةم  نظمة سلفًا لعةب دور يف حتقيةق   املبدأت -  25

أصةحاب احليةازات   هاتني الكيفيتني لتحديد املسارات املفتوحةة أمةام   ية اجتماع وكيف األسواق وكيفية عمل هذه األسواق

برنام  ييةع السةلع الزراعيةة    يف إطار  الكّسافاففي زامبيا قامت املنظمة بدعم تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية قطاع . الصغرية

املنةت  مقابةل فةرص السةوق احملتملةة      املمول من قبل االحتاد األوروبي، وكان هلك من ختل وضةع خارطةة خلصةائص    

ويف كينيةا، وضةمن إطةار    . اليت تواجه اإلنتاج القابةل للتسةويق   عوقاتوالسعي لتحديد التدختت افادفة إىل ختفيف امل

يف قنةوات   أصحاب احليازات الصغريةمشروع متعدد االختصاصات، مت إجراء مسوحات لتحسني فهم ُمحددات مشاركة 

 .ةالتسويق البديلة للذر

 
سياق حمدد يعتمد على األهداف املرجو حتقيقها وعلى املعوقةات املطلةوب معاجلتهةا    لإن نوع السياسة املتئمة -  26

 بشةأن  توعيةة األطةراف املعنيةة   نظمة مكانة جيةدة للقيةام بةدور بةالر الضةرورة يف      املوحتتل . وعلى طبيعة هذه املعوقات

د هذه األطراف باملعرفةة والقةدرة للقيةام ريةارات ُمّطلعةة حةول مكةان        وتزوي ،التدختت األكثر متءمة لسياقات حمددة

بةني  يف شرق أفريقيا على تعزيز احلوار وتعمل املنظمة  .يف السوق أصحاب احليازات الصغريةوزمان وكيفية دعم مشاركة 
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ة يف التجةارة  ضةي  رنعنال اتاخلاص من أجل مساعدة دول املنطقة على احلد من استخدام تدختت السياسة و العامالقطاعني 

 التحتيةة هات الصةلة بالسةوق    وى اسةتثمار القطةاع اخلةاص يف البنيةة    تشةجيع مسةت  محّرض أساسي لواليت ُينظر إليها ك

 .أكثر رمسية للحبوب يف أسواق أصحاب احليازات الصغريةلتيسري زيادة مشاركة والضرورية 

 
األطراف املعنية علةى يةع البيانةات هات الصةلة     تطوير قدرة حيتاج حتسني حتديد السياسات وتصميمها إىل -  27

نظمة على دعم عملية تهدف إىل بناء قةدرة  املويف منطقة الباسيفيك، تعمل  .وحتليل أثر السياسات البديلة يف سياق معّين

م وتنفيةذ  احلكومات على يع املعلومةات حةول بنيةة وكيفيةة عمةل أسةواق املةواد الغذائيةة واالسةتفادة منهةا يف تصةمي           

 .السياسات القائمة على األدلة

 
قائمة على فهم شامل ملختلف الشةروم واملعوقةات الةيت تةؤثر     أن تكون عملية تطوير سياسة الدعم املتئمة لالبد -  28

، تقةوم  Gويف إطةار افةدف االسةرتاتيجي    . أصحاب احليازات الصغريةعلى املسارات املفتوحة أمام الفئات املختلفة من 

نظمة ببناء هلك الفهم وتسعى من ختل نشاطات حشد التأييد وبناء القةدرات إىل تريتةه إىل تةدختت أكثةر اطتعةًا      امل

ألصةحاب احليةازات    أكثةر اتسةاعاً   تنمية زراعيةحتقيق ملشاركة يف السوق واملساعدة احلكومات يف التغّلب على معوقات 

 . الصغرية

 التوصيات   -خامسا 

 
 : يف ضوء القضايا اليت مت تناوفا يف هذه الورقة، مت وضع التوصيات التالية قيد دراسة اللجنة-  29

 
، ، ميكن للدول األعضاء ختصيص املوارد لتحسني يع البيانات واستخدامهاحتسني قاعدة األدلةيف  (1)

يف األسةواق احملليةة    أصحاب احليازات الصغريةفهم املعوقات اليت حتد مشاركة املنتجني من ل وهلك

 . وكيفية تيسري هذه املشاركة من أجل تطويرها

يف تشةارك  ال، ميكن تقديم املساعدة إىل الدول األعضةاء مةن خةتل    توعية األطراف املعنية الرئيسيةيف  (2)

البديلةة حةول    اتوهلك لرفع الوعي باملضامني احملتملةة لتةدختت السياسة   احلالة،  اتحتليل دراس

 . ختل التحّول القطاعي أصحاب احليازات الصغرية تّتبعها خمتلف فئات املسارات اليت

، ميكن تقديم املساعدة إىل الدول األعضاء يف خلةق  اتتطوير القدرة يف جمال حتليل وتصميم السياسيف  (3)

منتدًى لتشارك اخلربات وأفضل املمارسات، وهلك إلتاحة إقامة حوار أفضل بني األطراف املعنية من 

أصةحاب  طاعني العام واخلاص يسعى لضمان حتديد أهةم املعوقةات الةيت حتةد مةن قةدرة ورغبةة        الق

يف زيادة مشاركتهم يف األسواق، ومعاجلة هذه املعوقات من ختل حتديد وصةياغة   احليازات الصغرية

 .تدختت السياسة املتئمة


