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من املتوقع ان يزيد النمو احل�سري ب�سكل كبري يف العقود املقبلة، وان 

يت�ساعف ال�سكان احل�سريون من 3.3 بليون ن�سمة يف العام 2007 

اإىل 6.4 بليون يف العام 2050، وان تبلغ ن�سبة قاطني املدن 60% من 

جممل �سكان العامل بحلول العام 2030 )االأمم املتحدة، 2007(- 

واأن يقطن 60% من �سكان العامل يف املدن بحلول العام 2030 )االأمم 

تدعى  ظاهرة  مع  هذه  التح�سري  عملية  ترتافق   .)2007 املتحدة، 

ربع  اأن   Ravaillon  )2007( رافايون  يقدر  احل�سري”.   “الفقر 
فقراء العامل النامي يعي�سون يف املناطق احل�سرية ، ومن املتوقع ان 

تزيد هذه الن�سبة اإىل 50% بحلول العام 2035.

كافية  وظائف  بخلق  تتمثل  قائمة وجديدة  مبواجهة حتديات  اإذاً  املدن  �ست�ستمر 

وحت�سني الأمن الغذائي وتاأمني اخلدمات الأ�سا�سية مثل امل�سكن ومياه ال�سرب 

مل�ساحات  والتخطيط   والتعليم،  الأ�سا�سية  ال�سحية  واخلدمات  والإ�سحاح، 

خ�سراء واملحافظة عليها واإدارة النفايات احل�سرية واملياه املبتذلة. وبالفعل، هناك 

العديد من البتكارات اجلارية يف املناطق احل�سرية ا�ستجابة لهذه التحديات.

التي  وال�سدمات  والتهديدات  اال�سطرابات 

تتعر�ض لها االأنظمة احل�سرية

املدن هي انظمة اجتماعية –ايكولوجية ميكن لها نتيجة التغريات الجتماعية 

من  حالة  اإىل  تنزلق  ان  والنزاعات  والكوارث  ال�سريعة  والبيئية  والقت�سادية 

الفو�سى )Tidball and Krasny، 2006(. لكن باإمكان الربامج املوجهة توجيهاً 

جيدا، مبا فيها تلك التي ُتعنى بالزراعة احل�سرية، لعب دور مهم يف التخفيف من 

)2008 ،Baker( الآثار على الفقراء احل�سريني خالل الأوقات ال�سعبة

اأثار خماوف  اأ�سعار املواد الغذائية  ب�سكل حاد يف ال�سنوات الأخرية ما  زادت 

 )2008 ،IFPRI(بالفقراء يتعلق  فيما  وخا�سة  والتغذية،  للغذاء  بالن�سبة  جدية 

الفرتة ما بني  2006- اأكرث من 80 % يف  العاملي   الغذاء  اأ�سعار  ارتفعت  اإذ   .

وهو حال  الغذائية  للمواد  �سافيا  م�ستوردا  تعترب  التي  البلدان  وتاأثرت   ،2008

الأ�سعار.  – اأكرث من غريها  جراء هذا الرتفاع  يف  الأفريقية   البلدان  معظم 

ان   اإل  عام 2009،  انخف�ست يف  الأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأ�سعار معظم ال�سلع الغذائية ل تزال على الأقل �سعف ما كانت عليه قبل هذه 

الزيادة، مع توقعات باأن حتافظ على هذا امل�ستوى على املدى املتو�سط.

ُيقدر اأن ارتفاع اأ�سعار النفط والغذاء قد ت�سبب مبفرده بزيادة عدد �سديدي الفقر 

بع�سرة ماليني �سخ�ص  يف العامل )البنك الدويل، 2008(

اأو  التغري املناخي، �سواء اخُتربرِ يف حتولت طويلة الأجل اأو على �سكل جفاف 

اأعا�سري مفاجئة، ي�سيف اإىل التحديات التي تواجهها املدن، وبات من امل�َسلمات 

الآن اأنه واحد من اأخطر التحديات البيئية واملجتمعية والقت�سادية التي تواجه 

)207،IPCC( العامل

اإذا  الأفريقية.  البلدان  ب�شكل خا�ص على  �شي�ؤثر  الأمطار  اأمناط هط�ل  تغري  اإن 

بني  الإنتاج  يرتاجع   ان  ميكن  املعتادة،  الزراعية  املمار�سات  املزارعون  وا�سل 

10-25% بحلول العام Herren( 2020 من موؤ�س�سة Millenium  يف اجتماع 

اأبرز  املروية  الزراعة  ُتعد   .)2009 فرباير/�شباط  يف  الدويل  النقد  ل�شندوق 

و�سبه  القاحلة  املناطق  يف  خ�سو�سا  البلدان،  من  العديد  يف  للمياه  م�ستهلك 

املعاد  املح�سرية  للمياه  ج  املنترِ ال�ستخدام  حتديد  مت  وقد  تون�ص.  مثل  القاحلة 

بطريقة  الزراعة؛  املياه يف جمال  ا�ستخدام  مع  الأمطار  مياه  وا�ستخدام  تدويرها 

اأكرث فعالية؛  ك�سبل م�ستدامة لنتاج الغذاء.

ومزارعي  ال�سغرية  احليازات  اأ�سحاب  على  كبريا  التاأثري  يكون  �سوف  كذلك 

الكفاف كونهم ميلكون قدرة اأقل على التكيف، ما يزيد من خطر حدوث جماعة. 

Marcia Caton Campbell

Marielle Dubbeling

Femke Hoekstra

René van Veenhuizen

تندمج الزراعة احل�رضية يف النظام االكولوجي واالجتماعي

بناء املدن املرنة

املرنة املدن  بناء 

(Photo Mario Gonzalez Novo)
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�ص 49 مليون �سخ�ص اإ�سايف   وت�سري التوقعات  اإىل ان التغري املناخي مبكن ان ُيعرِّ

 ) www.ifad.org( 2050 خلطر املجاعة بحلول العام 2020، و13 مليونا بحلول

ر املنتدى الن�شاين العاملي يف ماي�/اأيار  2009 من ان التغري املناخي بداأ  . وحذَّ

فعاًل بالتاأثري جديا على 325 مليون فرد، علماً ان  3/2 �سكان العامل ي�سنفون 

يف خانة “اله�ّسني” اأمام التغري املناخي، فيما يبلغ عدد الواقعني يف خانة اخلطر 

ال�سديد حوايل الن�سف مليون. وينذر تقرير اأعدته “اوك�سفام” باأن هذه الأعداد 

قد تف�ق قدرات امل�شاعدات الن�شانية احلالية وت�شتدعي مزيدا من ال�شتثمارات 

للحد من املخاطر.

اإن الطاقة التي ي�ستخدمها النظام الغذائي احلايل لتو�سيل الغذاء من احلقل اإىل 

الطاقة  اأ�شعاف  اأربعة  تف�ق  ال�شناعية   البلدان  العديد من  امل�شتهلك يف  مائدة 

 )2009 ،Heinberg an d Bomford( امل�ستخدمة يف املمار�سات الزراعية نف�سها

فقراء الأرياف هم اأكرث من يواجه املخاطر العالية للتغري املناخي، لكن زيادة كثافة 

الفقراء يف املدن اأدت اإىل وجود م�ستوى مماثل من اله�سا�سة العالية فيها. ت�سدد 

اإىل  احلاجة  على  املحلية  للمجتمعات  امل�ساعدات  تقدم  التي  الدولية  الهيئات 

دمج  التخفيف من خماطر الكوارث  واحلد منها والتكيف مع التغري املناخي،  

اإعادة  عملية  اإن  الطارئة.  للحالت  وال�ستجابة  الغذائية  امل�ساعدات  �سميم  يف 

تاأهيل النظم الغذائية يجب ان تخاطب م�ساألة ه�سا�سة الأ�سخا�ص واملدن بوجه 

انعدام الأمن الغذائي.

املدن املرنة

كما هو مبني اأعاله، هناك اإدراك  متزايد باأن التاأثريات املجتمعة لتغري املناخ ، 

وذروة  النتاج النفطي، والأزمة الغذائية الأخرية ، والتح�سر ال�سريع ، وا�ستمرار 

النم� ال�شكاين؛ متلك  القدرة على تق�ي�ص مرونة مدننا ومنع نظام الغذاء احلايل 

يف نهاية املطاف من حتقيق ال�ستدامة. يتزايد العرتاف باأهمية املرونة وبالعالقة 

القوية بينها وبني ا�ستدامة الأنظمة الجتماعية واليكولوجية. املرونة هي مقيا�ص 

قدرة اأ�شرة معي�شية اأو مدينة اأو بالد على امت�شا�ص ال�شدمات وال�شغ�ط؛ وميكن 

للمرء القول ان املرونة هي عك�ص ال�سعف اأو اله�سا�سة.

املنتدى احل�سري العاملي

نظمت »رواف« مع منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة FAO، ومركز بحوث 

للزراعة  ال�سينية  واملوؤ�س�سة   ، احل�سري  واحل�ساد   ،IDRC الدولية  التنمية 

احل�سرية  »الزراعة  بعنوان  ندوًة  والأحراج؛  للزراعة  ناجنينغ  ومكتب  احل�سرية، 

و�سبه احل�سرية للمدن املرنة )خ�سراء منتجة و�ساملة للجميع اجتماعيا(«، وذلك  

للم�ستوطنات  املتحدة  المم  لربنامج  التابع  العاملي  احل�سري  املنتدى  خالل 

الب�سرية )موئل المم املتحدة( من 3-7 نوفمرب 208 يف ناجنينغ، ال�سني. وو�سعت 

»رواف  موقع  على  متوافرة  وباتت  املنتدى  جمريات  على  النهائية  اللم�سات 

اللكرتوين«، مع تلخي�ص الدرو�ص امل�شتفادة كما يلي:

احلاجة اإىل اإطار عمل تنظيمي للزراعة احل�سرية ي�سهل تطوير زراعة ح�سرية اآمنة 

و�سحية؛

اأهمية اإدماج الزراعة احل�سرية يف تخطيط مدن امل�ستقبل؛

  ،policy-oriented العملي  التوجه  ذات  العملية  ال�سيا�سات  اأهمية 

وبالتايل اللجوء اإىل املقاربة الت�ساركية التي ت�سمل اأ�سحاب امل�سلحة عند و�سع 

ال�سيا�سات؛

اأهمية ربط ال�سيا�سات البلدية ب�سيا�سات احلكومة املركزية؛

احلاجة لبناء القدرات يف جمال الزراعة احل�سرية وامل�سائل املتعلقة بها عن طريق 

اإدماجها يف املناهج املدر�سية واملعاهد الفنية واجلامعات.

دور الزراعة احل�سرية

 )2009  ،IFPRI( و�سعها  يتم  التي  ال�سرتاتيجيات  يف  الزراعة  اإدراج  يجب   

من   والتخفيف  الكبري  املناخي  التغري  مع  بالتكيف  املتمثلة  الأهداف  لتحقيق 

اآثاره . تلعب البتكارات يف جمال الزراعة احل�سرية دورا مهما يف التخفيف من 

اآثار التغري املناخي اإىل جانب كونها  اأداة فعالة للتكيف. تتميز الزراعة احل�سرية  

هذه  وت�سمل  حمددة؛  حم�سرية  احتياجات  مع  والتكيف  بالبتكار  نف�سها 

توفر م�سدرا غذائيا يف احلالت  اأن  التي ميكن  ال�سغرى   البتكارات احلدائق 

تعك�ص  التي  اخل�شراء  املباين  واأ�شطح  الك�ارث،  اإدارة خماطر  الطارئة يف حالة 

تدعم الزراعة الحضرية المرونة االجتماعية واالنسانية

(Photo Mario Gonzalez Novo)
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التغري املناخي، وزراعة الأ�سجار التي متثل رئة  اآثار  البيئة العمرانية مع  تكيف  

خ�سراء ت�ساهم يف حت�سني نوعية الهواء، ونظم ح�ساد مياه الأمطار التي ميكن اأن 

ت�ساعد على التقليل من اآثار الفي�سانات.

ميكن للزراعة احل�سرية ان حتمي الأرا�سي احل�سرية اخلطرة بيئيا من ال�ستعمال 

ال�سلبية  الآثار  تخفف  الزراعة   القانونية.  غري  ال�سكني  التطوير  م�ساريع  يف 

طريق  عن  احل�سرية  املناطق  الفقراء يف  ت�سيب  التي  والغذائية  املالية  لالأزمات 

خلق فر�ص عمل وتقدمي فر�ص لتوليد مداخيل �سغرية  وزيادة الأمن الغذائي 

ومتكني الكتفاء الذاتي وحت�سني امل�ستوى الغذائي وال�سحي.

الزراعة احل�سرية والأمن الغذائي الأ�سري

اأظهر م�شح حديث للمعهد الدويل لإدارة املياه IWMI �سمل 120 اأ�سرة عاملة 

يف  زراعة احلدائق اخللفية املنزلية يف كوما�سي واأكرا، اأن 3-10 % من هذه الأ�سر 

ت�ستخدم  90- بينما  املمار�سة،   املوؤقتة جراء  هذه  التجارية  املزايا  حتقق بع�ص 

97 %  من الأ�سر هذه احلدائق لزراعة الكفاف فقط. وقدرت م�ساهمة احلدائق 

املحققة  الوفورات  املعي�سية من حيث  لالأ�سر  الغذائي  الأمن  اخللفية يف حتقيق 

على  اأكالف النفقات الغذائية اإ�سافة اإىل الدخل املبا�سر الناجت عن املبيعات . 

ونظرا لطابع »الكفاف« الذي مييز هذه احلدائق، مل يكن للدخل النقدي �ساأن 

يذكر، يف حني تفاوتت قيمة الوفر ال�سنوي يف النفقات الغذائية الجمالية بني 

1 - 5 % ب�سكل عام، علماً ان الوفورات العالية )ت�سل اإىل 10 %(  كانت من 

ن�سيب  الطبقات الأقل ثراء. 

�سنوات    10 منذ  و�سركاه  ماك�سويل  ذكرها  التي  النتيجة  توؤكد  الأرقام  هذه 

)1998( يف درا�ستهم عن اأكرا، والتي تقول  باأنه حتى الأ�سر التي تعتمد ب�سكل 

كبري على الزراعة يف معي�ستها، مل حت�سد من  اإنتاجها اخلا�ص  اأكرث من  8-7 

% من غذائها الإجمايل. ومع ذلك ، وعلى الرغم من اأن الأرقام تبدو منخف�سة 

، فاإن جميع الأ�سر ثمنت غاليا هذه امل�ساهمة واعتربت اأن الإمدادات الغذائية 

اأهمية   ذات  اأمور  هي  املنزلية  النفقات  يف  انخفا�ص  من  يقابلها  وما  التكميلية 

كبرية. 

اأحد اأ�شباب التناق�ص بني امل�شح الكمي وت�ش�ر الأ�شرة املعي�شية يع�د اإىل اأن كل 

وفر، مهما كان حجمه، له اأهميته. 

اجلنة  )موز  ثقيلة  غذائية  مواد  هي  املنتجة  املحا�سيل  غالبية  اأن  هو  اآخر  �سبب 

ان  امل�شح  واظهر  املحلي.  الغذاء  نظام  من  الرئي�شي  اجلزء  ت�شكل  والدرنيات( 

الباحات املنزلية التقليدية يف اأكرا تنتج ما بني 44-146 كغ من الكا�سافا و26-

104 كغ من املوز احلب�سي �سنويا. 

(Photo Mario Gonzalez Novo)                         ادارة المساحة 
الحضرية

 (Photo Bert Loft )        الجمع بين الثقافة والترفيه في غرانت بارك في 
  شيكاغو

(Photo Bert Lof)                        انتاج الغذاء في »روملن ردج« في 
أكرا،غانا
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على  ال�سنوية  النفقات  من جممل  �سغريا  جزءاأ  متثل  املحا�سيل  هذه  ان  ومع   

املعي�سية  الأ�سر  ا�ستهالك  من    )%25-20( هامة  ح�سة  متثل  انها  اإل  الغذاء، 

ال�سنوي لهاتني ال�سلعتني ومنفعة اأكيدة جلهة تفادي الأثقال التي حتملها الن�ساء 

على وجه اخل�سو�ص على روؤو�سهن .

Pay Drechsel، Eric O. Sarpong، Lesley Hope; IWMI Africa

Corresponding author: p.drechsel@cgiar.org

مالحظة: ت�سري جميع البيانات اإىل “الأ�سر املعي�سية التي متلك باحات خلفية” 

اأن  مبا  لكن  الأ�سري،  امل�ستوى  على  احلدائق  هذه  م�ساهمة  درا�سة  لننا حاولنا 

لي�ص كل الأ�سر متلك باحات خلفية، ل ميكن تعميم هذه البيانات على جميع 

الأ�سر املعي�سية.

التنوع  حت�سني  يف  احل�سرية  الزراعة  ت�ساعد  هل 

الغذائي؟

حللت  منظمة الأغذية والزراعة يف اأحد اعمالها احلديثة من منظور دويٍل مقارٍن 

اأهميَة الزراعة احل�سرية بالن�سبة للفقراء يف املناطق احل�سرية  ولهوؤلء الذين ل 

يتمتعون بالأمن الغذائي .

الن�ص ماأخوذ من : 

 Does Urban  .2008  .Zezza، Alberto and Luca Tasciotti  :

 Agriculture Enhance Dietary Diversity? Empirical

 Evidence from a Sample of Developing Countries. Food

and Agriculture Organization )FAO

ميكن العثور على الن�سخة غري النهائية – امل�ش�دة على امل�قع اللكرتوين:

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/aj304e/aj304e.pdf 

  )Alberto.Zezza@fao.org 

ماذا يجب ان نفعل؟

يف  النق�ص  من  يعاين  يزال  ل  وحجمه  احل�شرية  الزراعة  دور  لطبيعة  فهمنا  ان 

البيانات ذات النوعية اجليدة التي ميكن العتماد عليها. 

     (Photo Ruaf lbadan)     تعزز قيام املدن بالزراعة من اجل حتقيق االمن الغذائي والبيئة
اخلضراء ودعم سبل العيش

للعديد  امل�شح  بيانات  العث�ر على درا�شات مرتكزة على  ن�شتطيع  اننا  ويف حني 

من  املدن، اإل ان الكثري من الأدلة ل تزال غري ذات جودة اإن مل نقل اأقرب اإىل 

و�سف للحالت الفردية.

غالبا ما يتم جتاهل الزراعة احل�سرية والتقليل من �ساأنها ومن كتابة التقارير عنها. 

اإن الفجوة القائمة بني الأدلة الفردية – ال�سردية والتطبيق الفعال يحد من الآثار 

اليجابية للزراعة احل�سرية على �سبل العي�ص وا�ستخدام املوارد والبيئة. 

و�سيقوم البنك الدويل بالتعاون مع رواف ومركز البحوث للتنمية الدولية ومنظمة 

الأغذية والزراعة وعدد اآخر من ال�شركاء باإطالق جه�د جديدة ، مبا فيها جتميع 

وحتليل البيانات لتبيان وحت�سني م�ساهمة الزراعة احل�سرية يف زيادة مرونة املدن 

اأمام اآثار التغري املناخي.

يجب ان تكون املرونة واملحفاظة على الأرا�سي الزراعية وال�ساغرة الهم الأ�سا�سي 

للمدن بغ�ص النظر عن حجمها وموقعها او مدى �سالمة اقت�سادها. 

 اإن الزراعة �سبه احل�سرية حول العديد من املدن  مهددة نتيجة الطفرة العمرانية 

الع�سوائية، علماً  انه ميكن ان يكون هناك حاجة ما�سة ل�ستخدام هذه الرا�سي 

فيها  احلا�سل  الزراعي  النتاج  على  املناطق عالوة  الغذاء يف  من  مزيد  لنتاج 

 .)2008 ،.al et Newman(

 اإن تخطيط ا�ستخدام الأرا�سي الذي يتجنب ا�ستخدام املناطق املعر�سة خلطر 

�سديد لغاياٍت �سكنية، مع حماية املناطق يف الوقت عينه للمحافظة على وظائفها 

 .)208 ،Satterhwaite( البيئية والزراعية، هو م�ساألة هامة
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     (Photo René Veenhuizen)     انتاج عدة اصناف من اخلس لسوق شيكاغو   

ال�ساغرة  وامل�ساحات  الأرا�سي  وتفعيل احلقول اخل�سراء  وقطع  وتعريف  حتديد 

لتحفيز  متما�سكة   مكانية  و�سيلة  يكون  اأن  ينبغي  احل�سرية  الزراعة  لأغرا�ص 

امل�شاركة يف اإدارة من� ح�شري اأكرث ا�شتدامة بيئيا واجتماعيا 

)انظر املقالة عن لندن، �ض  17    (

يجب ان ت�سمل العملية الت�ساركية لتخطيط وت�سميم واإدارة امل�ساحات املفتوحة، 

ومهند�سي  املعماريني  املهند�سني  جميَع   املحلي،  الغذاء  انتاج  تدمج  والتي 

املناظر الطبيعية واملخططني احل�سريني و�سكان املناطق احل�سرية وممار�سي الزراعة 

احل�سرية. اإن معر�ص مدينة اجلزر يف تورونتو )�ص.  22  ( يظهر كيف ان الهتمام 

املتزايد بانتاج الغذاء يف املدينة يغري من الت�سميم  احل�سري و�سكل بنيته.

اإدماج الزراعة احل�سرية يف حت�سني  الأحياء الفقرية اأو يف ت�سميم وتطوير اأحياء 

جديدة يدعم تطوير مزيد من امل�ستقرات الب�سرية الآمنة غذائيا وال�ساملة .

هناك حاجة اإىل مزيد من ال�ستثمارات يف الزراعة واملناطق احل�سرية، ما يتطلب 

ت�سافر اجلهود والتعاون اجليد  بني احلكومات املحلية والوطنية والوكالت 

الدولية املانحة.

 ويوجد مبادرات قائمة لدمج الزراعة احل�سرية يف ال�سيا�سات الغذائية الوطنية يف 

بلدان مثل �سريالنكا والربازيل  و�سرياليون وال�سني.

ال�سيا�سة  ل�سناع  ميكن  املدن  بجميع  ال�سا�ص  الهم  املرونة  تكون  ان  يجب 

احل�سرية امل�ساهمة ب�سكل كبري يف تطوير زراعة ح�سرية اآمنة وم�ستدامة عن طريق 

خلق بيئة �سيا�سية موؤاتية والإقرار ر�سمياً باأن الزراعة احل�سرية هي �سكل دائم ولي�ص 

موقتاً ل�ستخدام الأرا�سي. ينبغي حت�سني الو�سول اإىل امل�ساحات ال�ساغرة املفتوحة  

و�سيغ ا�ستثمار الأرا�سي لأغرا�ص الزراعة احل�سرية.

 هناك حاجة اإىل ال�ستثمار لتح�سني النتاجية والدميومة القت�سادية للزراعة احل�سرية 

وتاأكيد  الفنية  وامل�ساعدة  التدريب  وتوفري  مالءمة،  اأكرث  زراعية  تقنيات  بتطوير 

احل�سول على انتاج اآمن للتخفيف من امل�ساكل ال�سحية والإ�سحاحية التي ميكن 

ان تت�سبب بها  املياه املبتذلة اأو ا�ستخدام الأ�سمدة الكيميائية والنفايات احليوانية. 

كما ان الدعم مطلوب اأي�سا لتقوية جمعيات املنتجني وخلق فر�ص متويلية جديدة  

للمزارعني املبتدئني كما للمزارعني من ذوي اخلربات.

References                    املراجع       

 Baker، J.L، 2008، Impacts of financial، food and fuel crisis on the
urban poor، Directions in urban development، World Bank

 Global Humanitarian Forum، 2009، Human Impact Report. Climate
Change: The anatomy of a silent crisis

 Heinberg، R. and Bomford، M.، 2009، The food & farming transition.

 Toward a post carbon food system. Post Carbon Institute، USA

 Hoerner، J. A.، and N. Robinson، 2008، A Climate of Change: African
 Americans، Global Warming، and a Just Climate Policy for the U.S.،
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اإن زيادة االإنتاج احل�سري للأغذية القابلة للتلف ميكن اأن يوؤدي اإىل 

زيادة التنوع يف االأنظمة الغذائية، عن طريق اإ�سافة منتجات ومنتجني 

وتقنيات واأنظمة جديدة مقاومة للتهديدات املختلفة وذات قدرة 

على الوفاء باالحتياجات املتنوعة. وفيما توا�سل اأ�سرتاليا جهودها 

للتغلب على �سح املياه والتطرفات املناخية  climate extremes ، ميكن 

جمتمعات  تكوين  يف  ي�ساهم  اأن  وحولها  املدن  يف  االأغذية  الإنتاج 

�سحية ومقاِومة.

ت�سري يف معظم املدن الأ�سرتالية درجة معينة من القيود الدائمة على ا�ستخدام 

املياه. ويف ظل التغري املناخي احلا�سل  ُيتوقع اأن تقل كميات الأمطار املت�ساقطة 

ويزيد  �شيدين(  ملب�رن،  )اأدياليد،  اأ�شرتاليا   �شرق  جن�ب  ال�اقعة   املناطق   يف 

التبخر)الناجم عن ارتفاع درجات احلرارة ( اإ�سافة اإىل الزيادة يف حالت التطرف 

املناخي غري املتوقعة .  

اإىل خ�سائر  العام 2009  اأوائل  احلر يف  الغابات وموجات  احلرائق  يف  اأدت  وقد 

فادحة يف املزروعات ، اإىل جانب ا�ستمرار اأ�سواأ موجة جفاف يف تاريخ البالد التي 

تو�سك على ا�ستنزاف اأهم نظام ري “ووعاء غذائي” يف اأ�سرتاليا – األ وهو حو�ص 

 .Murray Darling

بدورهم، يتبع الأ�سرتاليون النمط العاملي ال�سائد بالعي�ص يف املناطق احل�سرية، اإذ 

يقطن   ثلثا ال�شكان يف ع�ا�شم ال�ليات . اإن الت�شارع يف من� الكثافة ال�شكانية يف 

املرونة   وتعزيز   املناخي  التغري  مع  التكيف 

اأ�سرتاليا يف  احل�سرية 
Kirsten Larsen and Fiona Barker-Reid

The University of Melbourne، Australia
Email: s.barker-reid@pgrad.unimelb.edu.au

     (Photo Fiona Barker Reid)             وستويك “ حديقة اخلضار املشتركة“

ملبورن يت�سبب يف طفرة عمرانية ع�سوائية باجتاه الأرا�سي الزراعية العالية النتاج، 

كما يت�سبب ال�سرتاليون من ناحيتهم باأثر كبري على البيئة، اإذ ميلكون اأعلى ا�ستهالك 

فردي للمياه بني �سكان دول منظمة التنمية والتعاون القت�سادي )OECD( واأعلى 

انبعاث غاز الدفيئة للفرد على ال�سعيد العاملي. من جهة اأخرى يلبي اأقل من %7.5 

يف املائة من �شكان  ولية فكت�ريا ال�اقعة جن�ب �شرق البالد “الإر�سادات العامة 

لالأكل ال�سحي”، وذلك  لناحية ا�ستهالك الفاكهة واخل�سار )DHS، 2006( ما 

ي�ساهم يف م�ساكل �سحية هامة مثل امرا�ص القلب واجللطات.

ت�ستورد ا�سرتاليا حاليا الفاكهة واخل�سار اأكرث مما ت�سدرها. ان الو�سول اإىل الغذاء  

قدرة  املتوا�سل يف  التناق�ص  مرنة لأن  اأنظمة غذائية  تاأ�سي�ص  اأ�سا�سي  يف  مكون 

القدرة على توفري الطعام  حملياً يزيد من ال�سعف اأمام ال�سدمات يف امل�ستقبل. لقد 

�سبق اأن راأينا اأثر العوامل املناخية املحلية على اأ�سعار الغذاء وكيف اأن الأكالف 

Environmental Justice and Climate Change Initiative، July، http://

  www.ejcc.org/climateofchange.pdf

 Intergovernmental Panel on Climate Change، 2007، Climate Change
2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers، http://www.

ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf

 Nelson، G.C.، 2009، Agriculture and Climate Change: an agenda for
negotiation in Copenhagen. IFPRI. Brief 6

 Newman، P.، T. Beatley، and H. Boyer، 2008، Resilient Cities:

)Responding to Peak Oil and Climate Change )Island Press

 Pollan. M. 2006، The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of
Four Meals، Penguin

 Ravallion، M.، 2007، How relevant is targeting to the success of an
 antipoverty program? Policy Research Working Paper Series 4385،

 The World Bank

 Satterthwaite، D.، 2008، Insights Cities and Climate Change. ID 21
  Insight No 71، IDS

 Schuemer-Cross، T. and B. Heaven Taylor، 2009، The Right to Survive:

 The humanitarian challenge in the twenty-first century، Oxfam
International

 Tidball، K.G. and M. Krasny، 2006، From Risk to Resilience: What
 Role for Community Greening and Civic Ecology in Cities? In:

  Environment and Urbanization، September

 World Bank. 2008. Global financial crisis and implications for
developing countries، G-20 Finance Ministers Meeting

       املواقع االلكرتونية

 Food Climate Research Network at the Center for Environmental
  Strategy in the UK:  www.fcrn.org.uk

 SUSTAIN. London، UK web link on Food and Climate Change: 

 http://www.sustainweb.org/page.php?id=545

United Nations Framework Convention on Climate Change

 http://www.unfccc.int/documentation/items/2643.php
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املتزايدة لالأطعمة الهامة مثل اخل�سار والفواكه تفاقم من انعدام الأمن الغذائي يف 

املجتمعات ال�سعيفة.

اإنتاج طعامنا، ل �شيما النتاج احل�شري للخ�شار والف�اكه، ي�فر  التغيري يف طرق 

فر�سا هامة للتخفيف من الأثر البيئي )خ�سو�سا جلهة احلد من انبعاثات غاز الدفيئة 

وا�ستخدام املياه املبتذلة( وزيادة املرونة يف املدن ال�سرتالية ريثما نتكيف مع التغري 

املناخي.

التخطيط احل�سري املُراعي مل�سائل الغذاء

رئي�سيا  ُم�سدرا  بو�سفها  العاملي  الغذاء  اإمدادات  اأ�سا�سيا يف  دورا  ا�سرتاليا  تلعب 

لل�شلع الزراعية )ثاين اأكرب م�شدر للحم البقر، ودائما من اأول خم�شة م�شدرين 

للقمح ،  ون�شاهم بح�ايل 13% من ال�سادرات العاملية مل�ستقات احلليب (. لكن 

ال�شغ�ط على البيئة وعلى امل�ارد بداأت حتد من زيادة انتاج الغذاء وتقيده. لقد 

اأدى اجلفاف يف الفرتة الأخرية اإىل تقلي�ص النتاج من القمح اإىل اأقل من ن�شف 

املُعدل  )ما �شاهم يف ت�شجيل القمح اأ�شعاراً عاملية قيا�شية( واإىل تناق�ص مهم يف 

انتاج املحا�سيل الب�ستانية يف فكتوريا )تراجع انتاج الطماطم 50% وانتاج التفاح 

والبطاطا 10%؛ ) and ABS 2008 ،ABARE، 2008. ُيتوقع  من الأنظمة الزراعية 

ال�ستمرار بانتاج املزيد من ال�سلع الت�سديرية لإطعام املزيد من النا�ص؛ لكن حتقيق 

هذا الأمر بطريقة م�ستدامة  يتطلب اتخاذ خيارات تتعلق مبا يلي: اأي اأغذية يجب 

اأن ننتج وكيف )واأين( ، وكيف ال�شبيل لال�شتفادة الق�ش�ى من امل�ارد التي منلكها، 

وكيف تتوزع وكم منها يتم هدره.

جديدة  مقاربة  –هو  الغذاء  مل�سائل  احل�سا�ص  اأو  املُراعي  احل�سري  التخطيط  اإن 

للتنمية احل�سرية تاأخذ يف احل�سبان توفري الغذاء والو�سول اإليه منذ بداية تخطيط 

ات احل�شرية. 
ّ
امل�شت�طنات/امل�شتَقر

ملبورن  �سواحي  وحوايل  يف  والبناء  اجلديدة   للمناطق  املرتَقب  التخطيط  اإن   

اخلارجية، وتعديل املناطق احل�سرية احلالية لتتكيف مع التغريات املناخية، توفر فر�سا 

ملقاربة جديدة تعرتف باأهمية م�ساهمة النتاج املتكامل للغذاء يف بناء م�ستوطنات 

ح�سرية مرنة.

ان مفهوم التخطيط احل�سري احل�سا�ص مل�سائل املياه يكت�سب زخما هاما يف م�ساريع  

التطوير يف املناطق احل�سرية يف اأ�سرتاليا نتيجة  احلاجة اإىل حت�سني اإدارة املياه فيها. 

اإن ت��شيع هذا املفه�م لي�شمل الغذاء يفتح املجال اأمام احل�ار والفر�ص للتخطيط 

بن�شاط مل�شاألة انتاج الغذاء وال��ش�ل اإليه يف امل�شاحات احل�شرية. وميكن اأن ي�شمل 

وا�ستخدام  والوظائف،  والتوزيع،  والت�سنيع،  التحتية لالنتاج  والبنى  املوارد  هذا: 

امل�ساحات العامة واملنافع، ورفاه املجتمع املحلي و�سحته.

ي�ساهم التخطيط احل�سري احل�سا�ص مل�سائل الغذاء يف ال�ستدامة احل�سرية ويهيىء 

الظروف لبيئات معي�سية جذابة من خالل اإدماج  التخطيط والت�سميم احل�سريني 

مع النتاج والتوزيع والو�سول العادل اإىل الغذاء ال�سحي.

هذا يعني:

اآمن  غذاء  لتاأمني  احل�سرية   واملوارد  النتاجية  القدرات  من  ال�ستفادة  حماولة 

و�سحي وم�ستدام

 املدن املرنة متلك القدرة على توفير الغذاد في
حاالت الصدمات

أحواض زراعية للتجارة في ceresمركز تعليم و ابحاث االستراتيجيات البيئية
     (Photo Serenty Hill)                              
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واملياه  والطاقة  الغذاء   بني   synergies اليجابية   التكامل  اأوجه  اإىل  التو�سل 

واملغذيات

احلد من احلاجة اإىل نقل الغذاء )وبالتايل ا�ستخدام املياه والطاقة( وذلك بانتاجه 

قريبا من مكان ا�ستهالكه

جمتمعات حملية و�سكان مرنون

من �ساأن مدن امل�ستقبل املرنة اأن متتلك القدرة على توفري الغذاء ل�سكانها يف اأوقات 

ال�سدمات ومبواجهة اأي تغيري، كما اأنها �ستملك القدرة على اإعادة التنظيم وخلق 

حلول جديدة عندما تتغري ظروف العمل ب�سكل فجائي اأو على نحو تدريجي. هذه 

املدن �سوف متلك تنوعا يف م�سادرها الغذائية واأنظمة الت�سنيع والتوزيع اإ�سافة اإىل 

فائ�ص كاف  ميكنها من حتمل ال�سدمات الكبرية .

تعتمد املدن املرنة كذلك الأمر على مرونة قاطنيها. 

وفيما ي�سارع العامل الأزمة الق�سادية احلالية وواقع التغري املناخي، يبدو جليا  اأن  

مرونة الب�شر الفكرية والعاطفية تعاين اإرهاقا كبريا. 

اإن امل�ساكل العقلية وال�سلوكية وم�ساكل ال�سحة الجتماعية  ت�سكل عبئاً �سحياً 

متزايدا يف جميع اأنحاء العامل ، يف حني يزيد الفقر وانعدام الأمن الغذائي من 

م�ساكل ال�سحة اجل�سدية  والعقلية ل �سيما لدى الأطفال.

كلما ازداد اإدراك النا�ص جل�سامة التحديات التي يطرحها تغري املناخ وذروة النتاج 

النفطي peak oil ، كلما اأمكن اأن ي�شبح الإح�شا�ص بالياأ�ص وال�شعف  ه� رد 

الفعل الطبيعي. 

املنزلية وامل�ساركة يف  اإنتاج الأغذية  ال�سريعة يف كل من  الزيادة  فاإن   ، ومع ذلك 

على  الن�سطة  امل�ساركة  اأن  اإىل  ت�سري  املحلية  املجتمعات  الغذائية يف  البتكارات 

�سعيد الأفراد واملجتمع يف الإنتاج الغذائي قد توفر �سببياًل لإعادة التمكني. وقد 

بداأ يربز اإنتاج الغذاء وتبادله  كن�شاط ملم��ص واإيجابي وممتع  ميكن للنا�ص القيام به 

لأنف�سهم وملجتمعاتهم املحلية يف مواجهة التحديات الع�سيبة.

»مركز تعليم واأبحاث ال�سرتاتيجيات البيئية” CERES هو مثال لي�ص بجديد عن 

التكامل بني تثقيف املجتمع املحلي وانتاج الغذاء �سمن البيئة احل�سرية مللبورن. 

البيئية مق�سداً يف  املراكز  اأكرث  املركز من   ُيعد هذا  اأكر،  مبنياً على م�ساحة 4.5 

اأ�سرتاليا ويلعب دورا حا�سما يف التثقيف حول ال�ستدامة وريادة البتكارات �سمن 

حدود املدينة. 

جنح هذا املركز يف تاأ�شي�ص  مزرعة ح�شرية يف قلب منطقة �شكنية مكتظة، نالت 

�سهادة لالنتاج الع�سوي على الرغم من انها  تقع على مكب نفايات قدمي. ويدير 

CERES  قطعة اأر�ص جماورة لنتاج الغذاء ويقيم �سوقا خا�سا به )ُيَزود مبنتوجات 

اإ�سافية من م�سادر خارجية( مرتني يف الأ�سبوع. 

وعالوة على املزرعة وال�ش�ق، )ي�شتخدمان 4 اأ�سخا�ص بدوام كامل و22 �سخ�سا 

بدوام جزئي( تت�سمن ن�ساطات CERES  التجارية مركزا لتكثري ال�ستيالت ع�سوياً، 

     (Photo Kersten Larsen)               حتويل حديقة في ملبورن الى االنتاج الغذائي
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)الأ�سناف  الأ�سرتالية  الطبيعة  يف  املتواجدة  الأغذية  باإنتاج  متخ�س�سا  وم�ستال 

الأ�سيلة التي تنتج اأغذية( وغريها من الزراعات الدائمة permaculture اإىل جانب 

 ع�سوياً )60% مما يقدمه من انتاج CERES (.  وتعبريا عن التزامه امل�ستمر 
ً
مقهى

بخلق حل�ل مبتكرة لغذاء املجتمعات،  اأ�شبح CERES  �سريكا يف تاأ�سي�ص مروحة 

من امل�ساريع الجتماعية مبا فيها مزرعة لنتاج الفطر وم�سروع جتاري لتعهد احلفالت 

وتزويدها بالطعام ، وكالهما يف طور التاأ�سي�ص التجاري. 

  aquaponics النباتات  وزراعة  الأ�سماك  تربية  بني  يجمع  م�سروع جديد  وهناك 

م�شتعماًل املغذيات امل�شتعملة يف تربية الأ�شماك لإنتاج اخَل�شار لل�ش�ق. وت�لد هذه 

. CERES امل�ساريع وغريها 75%  من مدخول

حتتوي العديد من �سواحي ملبورن على ب�ساتني فاكهة بحالة جيدة، غالبا ما تنتج 

اأكرث من حاجة القاطنني احلاليني. اأدى هذا الأمر اإىل تدابري جديدة لتبادل الفائ�ص. 

 يجمع الب�ستان الع�سوي الأول يف  CERES حالياً 140 اأ�سرة معي�سية هم الأع�ساء 

الذين  يق�م�ن بتبادل الفائ�ص من  اخل�شار والفاكهة اأ�شب�عيا يف ال�ش�ق. واُتِخذ هذا 

الأ�شل�ب مثال وُعّدل  يف خمتلف مناطق ملب�رن ، لي�شبح عدد املجم�عات التي 

تعمل بانتظام  ثالثة .

ظهر يف ملبورن  العام 2006 جمموعة تدعى Permablitz وهي كناية عن جمموعة 

من الأ�سخا�ص ي�ساعدون بع�سهم لُيغريوا عمل احلدائق �سبه احل�سرية لتنتج اأغذية 

باتباع مبادىء الزراعة الدائمة. 

وقد تو�سع هذا النموذج من العمل التطوعي �سريعا – �ساهمرِ يف العمل يف احلدائق 

الثالثة لتتلقى دعما يف املقابل-  لي�سمل ور�ص عمل وحفالت غذاء ون�ساطات 

ا�سرتالية  مدن  يف  نف�سه  النموذج  تكرار  على  حاليا  العمل  ويجري  اجتماعية. 

واأجنبية )مبا فيها اأوغندا(.

اأنظمة مياه مرنة

املُدارة  الرمادية  املياه  من  ال�ستفادة  احل�سرية  املناطق  تنتجه  الذي  للغذاء  ميكن 

بطريقة �شحيحة بالإ�شافة اإىل مياه الأمطار والع�ا�شف التي تنحدر عن الأ�شطح 

لت�سب يف املحيط.  

اأ�سارت درا�سة حديثة عن توافر املياه وا�ستخدامها يف مدينة ملبورن انه ميكن تاأمني 

الأمطار  اإىل  ح�ساد  باللجوء  املياه   احلالية من  املدينة  اأكرث من 80% من حاجة 

املت�ساقطة ، واأن حوايل 12% من جممل املياه ي�ستخدم يف ري امل�ساحات املفتوحة 

واحلدائق اخلا�سة. 

املياه وا�ستخدامها يف  توزيع بع�ص هذه  التعديل على  يوؤدي قليل من  اأن  وميكن 

انتاج الغذاء، اإىل انتاج فاكهة وخ�سار بقيمة ترتاوح ما بني 5.7-29.4 مليون دولر 

اأف�سل  التوايل، يف حال ا�ستخدام  اأ�سعار 2001 و 2005على  اأ�سرتايل )ح�سب 

املمار�سات والفعالية يف ا�ستخدام املياه(. ، 

ميكن للنفايات ال�شائلة يف املناطق احل�شرية ، والتي هي م�رد ل ُي�شتغل على نطاق 

وا�سع ،  اأن ت�سهم يف انتاج كميات كبرية من املياه لالإنتاج الزراعي. ميكن معاجلة 

مياه ال�سرف ال�سحي يف اأنظمة �سغرية لمركزية  منا�سبة لال�ستخدام داخل املدن  

اأو يف حمطات املعاجلة التقليدية يف اأطراف املناطق احل�سرية . ُيعاد تدوير  23%  من 

مياه ال�سرف ال�سحي يف ملبورن ي�ستخدم اأكرث من 30 %  منها لالإنتاج الزراعي 

خارجها، يف حني ُيعيد عدد من املراكز ال�سغرية املناطقية تدوير كل النفايات ال�سائلة 

اخلا�سة بها من اأجل الزراعة املحلية. هناك عدد من امل�سائل املتعلقة باإعادة ا�ستخدام 

مياه ال�سرف ال�سحي لإنتاج الغذاء، لكن بف�سل الأبحاث املركزة والتطوير والإدارة 

اجليدة ، ميكن ان ي�شبح انتاج فكت�ريا من الف�شالت ال�شائلة )GL 448 �سنويا( 

موردا هاما لإنتاج الأغذية.

“و�ستويك” WestWyck هو م�سروع �سكني بيئي يف املناطق الداخلية من مدينة 
واملياه  الرمادية  املياه  ومعاجلة  الأمطار(   )مياه  املياه  جلمع  وحدة  اعتمد  ملبورن، 

الثياب  غ�سل  )للمراحي�ص،  وامل�ساكن  احلدائق   يف  ا�ستخدمها  لإعادة  ال�سوداء 

وال�ستحمام(. 

حديقة اخل�سار امل�سرتكة هي حمور تركيز امل�ساحات العامة امل�سرتكة يف هذا امل�سروع 

لأنها توفر للقاطنني  فر�سة امل�ساركة والتعلم بالإ�سافة اإىل تكثري املنتوجات الطازجة 

وا�ستهالكها. 

اأما يف املناطق الأخرى من ملبورن فيجري العمل على م�سروع جديد من قبل 

م�سلحة املياه املحلية التي �ست�سع مراحي�ص بول منف�سلة عن دورات املياه خلم�سة 

وع�سرين منزل، حيث �سي�سكل البول �سمادا قيماً لنتاج حما�سيل الب�ستنة.

العوائق اأمام انتاج الغذاء يف املناطق احل�سرية

هناك عوائق يجب التغلب عليها لنتاج الغذاء احل�سري يف ملبورن، وهي تتتعلق اإىل درجة 

اخلارجية،  امل�ساحات  يف  الري  )على  املوؤ�س�ساتية  الأنظمة  وقيود  املهارات  مب�ستوى  كبرية 

والتلوث  املواثيق،  وتخطيط  بها،  التحكم  ويف  املائية  التحتية  البنى  يف  املركزية  واعتماد 

الأرا�سي ال�سائع ولكن غري حمدد ب�سكل جيد (. اإن التغلب على هذه العوائق مركزي 

من اأجل اإطالق امكانيات  امل�ارد املادية داخل حدود املدينة
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اخلل�سة

وتوفريه يف  واملهارات(  واملوارد  )الأر�ص  الطعام  اإنتاج  القدرة على  املحافظة على 

املراكز احل�سرية وحولها هو جزء هام من اأنظمة الغذاء املرنة. 

اإن اإنتاج جزًءا هاما من الفاكهة واخل�سار والبي�ص وحتى بع�ص  م�ستقات احلليب 

ميكن اأن يحد من التكال على �سال�سل  التزويد الطويلة،  وال�ستفادة من املوارد 

يف املناطق احل�سرية، والتخفيف مبدئيا من انك�ساف اأ�سعار هذه املواد الأ�سا�سية يف 

اأي نظام غذائي �سحي .

يجب تطبيق م�ستويات خمتلفة من انظمة انتاج الغذاء احل�سري، ترتاوح بني انتاج 

اخل�شروات �شبه احل�شري الذي يجري حاليا على نطاق وا�شع اإىل املناطق ال�شغري 

املكثفة �سمن املدينة، علينا اإعادة التفكري يف هند�سة  املناظر الطبيعية لتنتج الغذاء  

لتت�شمن النتاج على الأ�شطح والزراعات اله�ائية واملائية واملتكاملة بني النباتات 

واحليوانات aquaculture  و�سوًل اإىل الزراعات العامودية.  متلك ااأ�سرتاليا تاريخا 

طويال يف البحوث الزراعية وهناك حاجة اإىل هذه املهارات لت�سميم اأنظمة غذائية 

مربحة وم�ستدامة ومنتجة.

واهتمامات  املتاحة  للموارد  نادرا  حتوياًل  جتميعا-  احل�سري  الغذاء  انتاج  ي�سكل 

الت�سديرية.  والفر�ص  والتجارية  العلمية  املجالت  يف  واملعرفة  املحلي  املجتمع 

هو لي�ص احلل الوحيد  للم�ساكل التي نواجهها يف النظام الغذائي، لكنه ميلك 

الطبيعية  املناظر  نف�سه يف حت�سني  الوقت  امل�ساهمة يف  للم�ساعدة مع  المكانيات 

احل�سرية وال�ستفادة من املوارد املتجددة املتاحة واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة 

وزيادة مرونة الأنظمة الغذائية واملجتمعات املحلية واملدن اأثناء حماولتها التكيف مع 

التغري املناخي.
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.) 2005 ،.Cáceres et al ;2000 ،.Francou et al(
تالل  على  يعي�سون  الذين  واملهاجرين  والأ�سليني  الفقراء  اأغلبية   متار�ص 

اإىل  وللو�سول  الغذائي  م�ستواهم  لتح�سني  احل�سرية  الزراعَة  كيتو  ومنحدرات 

الثمانينات  يف  الأ�سيلة  الأنديز  �سعوب  هاجرت  عندما  اإ�سافية.  دخل  م�سادر 

اأ�س�ست العائالت منازلها ومالجئها على �سفوح اجلبال  والت�سعينات اإىل كيتو، 

الزراعة  اإىل  جلاأت  ما  وكثريا    ،64 عددها  البالغ  باملدينة،  املحيطة  الوديان  ويف 

 - والدجاج  غينيا  خنازير  وتربية  والبطاطا  الذرة  زراعة   – ال�سغرية  احل�سرية 

باعتبارها �سمام اأمان وم�سد لل�سغوطات الجتماعية الجتماعية.

دعم املزارعني احل�سريني

 )2(AGRUPAR »تتلقى الزراعة احل�سرية يف كيتو دعما ر�سميا من برنامج »اأغروبار

»املوؤ�س�سة   CONQUITO »كونكيتو«  �سمن   2002 العام  يف  تاأ�س�ص  الذي 

احل�سرية من اأجل التنمية القت�سادية«.  يقدم املخت�سون يف »كونكيتو« البذور 

وال�ستيالت والتدريب الفني على الإنتاج الزراعي والت�سويق، ويعززون املهارات 

ل   AGRUPAR لكن   احل�سرييني.  للمزارعني  ال�سغرية  وامل�ساريع  الإدارية 

اأنف�سهم  املزارعني  عاتق  على  تقع  بل  لالأرا�سي،  ر�سمية  ملكية  �سندات  تقدم 

تاأمني حيزات الأرا�شي من خالل النخراط يف مفاو�شات مبا�شرة مع م�ظفي 

ممار�ساتهم.تدعم  على  ال�سرعية  لإ�سفاء  اإيجار  عقد  على  واحل�سول  البلدية 

احل�سرية  و�سبه  احل�سرية  املناطق  يف  النتاج  وحدات  من  نوعني   AGRUPAR
الأرا�سي  على  اأو  امل�ساع   الأرا�سي  على  التو�سيحية  املحلية  احلدائق   )1  :

الزراعة  �سهادة  تنال  والتي  الأدنى  الأجر  لقاء  للمزارعني  البلدية  توؤجرها  التي 

هذه  ويف  اأفراد،  قبل  من  اململوكة  الأرا�سي  و2(    AGRUPAR من  الع�سوية 

اأرا�سيهم  يف  املذكور  الأول  النموذج  تطبيق  يف  مهتمة  العائالت  تكون  احلالة 

اأو من خالل نظام   اأ�ش�اق املزارعني ،  اإما يف احلي اأو يف  اخلا�شة. يباع  الإنتاج 

كانا�ستا�ص canastas –  الذي هو عبارة عن �سالل من املنتجات ت�سلم اأ�سبوعياً 

للم�ستهلكني. وهناك نوع ثالث من وحدات  الإنتاج ، هو لي�ص جزءاً ر�سمياً  من 

AGRUPAR لكن مت تطويره من قبل الأ�سر  العاملة يف الربنامج، ويتمحور حول 
حتويل  م�ساحة �سغرية من ال�ساحات اخللفية ملنازل ال�سكان اإىل حقول، عادًة ما 

تكون حقول ذرة وبطاطا. هنا ، ت�ستخدم الأ�سر جزءاً من املح�سول لال�ستهالك 

الذاتي يف حني تبيع الفائ�ص يف الدكاكني املحلية. يوجد اأي�سا نوعان اآخران من 

     (Photo Kersten Larsen)               حتويل حديقة في ملبورن الى االنتاج الغذائي

كيتو: يف  مرنة  حملية  جمتمعات  بناء 

املناخي التغيري  مع  املحلية  الغذاء  انظمة  تكييف   

اأو  م�ستوطنات  يف  تعي�ض  التي  املهم�سة  احل�سرية  املجتمعات  اإن 

م�ستقرات ) اأحياء غري ر�سمية(  اأو على �سفوح اجلبال واملنحدرات 

اله�سة يف كيتو ، االإكوادور ، هي االأكرث �سعفا بوجه اآثار تغري املناخ 

املتكررة  للفي�سانات واالنهيارات االر�سية  اأنها االأكرث تعر�سًا   مبا 

واجلفاف وندرة املواد الغذائية و�سل�سل االإمدادات الغذائية غري 

املوثوقة. هذا ي�سح ب�سكل خا�ض الأن الكثري من هذه املجتمعات 

تعتمد على الزراعة احل�سرية لتاأمني �سبل العي�ض امل�ستدامة وحتقيق 

االأمن الغذائي.

الأنظمة  لتكييف  ا�ستعداد  على  كيتو  بلدية  كانت  اإذا  ما  املقالة  هذه  تناق�ص 

ذات  والربامج  ال�سيا�سات  تعزيز  و  املناخ  تغري  اآثار  مع  القائمة  املحلية  الغذائية 

ال�سلة، وذلك ا�ستنادا اإىل املقابالت التي ُاجريت يف كيتو مع الإدارات البلدية 

، واملوظفني العموميني وموظفي املنظمات غري احلكومية ، وال�سكان املحليني ، 

ف�سال عن الوثائق والتقارير الر�سمية .

التغري املناخي يف كيتو

التعر�ص  �سديدة  الكوادور  فاإن  اجلبلية،  وت�ساري�سها  اجلغرايف  موقعها  بحكم 

للتغريات املناخية ل �سيما يف مناطق املوارد املائية وتاطبيعية

كيتو  مثل  مدناً  اإن   .)2000  ،Primera Comunicacion Nacional، Quito  (  

 ، تطرفها)1(  ومن  احلرارة  درجات  مت��شط  ارتفاع يف  من  بالفعل  تعاين  بداأت 

ال�شديد  املطر  ت�اتر حالت  اأي�شا  ولكن   ، المطار عم�ما  �شق�ط  وانخفا�ص يف 

التي تت�سبب بالنهيارات الر�سية والنهيارات الطينية

 ) 2008 ،Direccion Metropolitana Ambiental Y fondo Ambiental( 

.اإن   ذوبان الأنهار اجلليدية املدارية وتدمري البارامو�ص  ،paramos املراعي اللبية 

التى تغطى الغطاءات اجلليدية الدائمة ذات املنا�سيب العلى، متيز جبال النديز 

على ارتفاع 3500 م وما ف�ق، تتميز بغياب الأ�شجار وكرثة الزراعات الأخرى 

التي حتب الرطوبة مثل الأع�ساب واخلن�سار والطحالب. وهي النظم الإيكولوجية 

املدارية اجلديدة يف جبال الأنديز ال�سمالية التي ت�سبط النظام الهيدرولوجي،  

املناخ.  لتغري  والقت�سادية  والجتماعية  البيئية  التكاليف  زيادة  اإىل  �سيوؤدي 

على املدى املتو�سط، هذا ال�سعف الأكرب اأمام املخاطر املناخية �سيفاقم م�ساكل 

الإدارة الر�سيدة للمياه يف الكوادور ويزيد النزاعات على املوارد املائية )حكومة 

الكوادور واآخرون، 2008(. القطاع الأكرث �سعفا – عر�سة هو النتاج الزراعي 

املوز  مزارع  على  ال�سديد   واجلفاف  الفي�سانات   تاأثري  اإىل  مبعظمه  عائد  وذلك 

والذرة وال�سويا والأرز يف مناطق الأنديز ال�سفلى والأمازون واملنطقة ال�ساحلية 

2000 ،Primera Comunicacion Nacional(
اجلليدية  الكتلة  من  ال�سرب  مياه  من  حاجتها  من  جزء  على  كيتو  حت�سل 

عن  الت�سعينيات  مرات يف  تناق�ص حجمها 8-7  التي   Antisana »انتي�سانا« 

العقود ال�سابقة – تقل�ست 23% بني 1993–2005  

Isabelle Anguelovski, Massachusetts Institute of 
Technology

Email: ianguelo@mit.edu
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م�ساريع الزراعة احل�سرية يف كيتو لكنها ل تلقى دعما من AGRUPAR . اأوًل، 

تنخرط املجتمعات املحلية امل�ج�دة يف املناطق الأقل كثافة �شكانيا، يف التالل 

ويف مناطق البارامو�ص، يف زراعة �سبه ح�سرية. يتلقى بع�ص هذه امل�ساريع الدعم 

املدع�مة  امل�شاريع  وتنح�  كيت�،  يف  البيئة  مكتب  �شمن  البيئي  ال�شندوق  من 

اإىل  اإعطاء الأولوية لالأهداف البيئية ، مثل الإدارة امل�ستدامة للموارد وحماية 

ثانيا، يقوم  النظم الإيكولوجية اله�سة ، على التنمية الجتماعية والقت�سادية. 

 de los عدد كبري من الأ�سر ذات الدخل املنخف�ص يف املناطق اجلنوبية )وادي

با�ستقاللية يف  بالنتاج   )Las Delicias( ال�سرقية  ال�سمالية  واملناطق   )Chillos
اأو  اأي �سندات  التي ي�سغلونها، لكن يف غياب  اأو على الأر�ص  باحاتها اخللفية 

�شمن  احل�شرية  بالزراعة  ر�شمي   اعرتاف  ي�جد  ل  انه  ر�شمية.احلقيقة  اأوراق 

الأحياء اأو املناطق احل�سرية يف كيتو؛ بل هي تتمتع بال�سرعية وال�سفة الر�سمية 

يف املناطق �سبه احل�سرية فقط.  ومع ان مكتب التخطيط القليمي يتغا�سى عن 

اإنهاء  او  اإل ان املزارعني املحليني يواجهون خطر الطرد  اإنتاج الغذاء احل�سري، 

عقود ا�ستثمار الأرا�سي. وميكن القول ب�سكل عام،  ان النظم  الأكرث �سعفا اأمام 

التغري املناخي هي تلك الواقعة على جوانب التالل واملنحدرات املحيطة باملدينة 

اأو يف املناطق �شبه احل�شرية ال�اقعة على املرتفعات الأعلى )ف�ق 3500 م(

التكيف مع التغري املناخي

بداأت التغريات يف المناط املناخية التاأثري بالفعل على املزارعني احل�شريني يف 

كيتو. جترب موجات اجلفاف املتكررة  والظواهر املناخية ال�سديدة، 

extreme weather events  وما ينتج عنها من اأمطار هائلة وفي�سانات، العائالت 

مة والعمل على حت�سني املحافظة على الرتبة.  على زرع املزيد من املحا�سيل املقاورِ

على �سبيل املثال، على العائالت التي اعتادت الكتفاء بزراعة الذرة والبطاطا 

فقط، التنويع يف ما تنتجه  وزراعة حما�سيل من منطقة الأنديز تكون ذات قيمة 

غذائية اأعلى وقدرة اأف�سل على حماية الرتبة وحاجات مائية اأقل مثل حما�سيل 

احلبوب. عالوة على هذا، با�سر املزارعون احل�سريون  بتعلم كيفية حماية املوارد 

الطبيعية  اله�سة ونوعية البيئة يف كيتو، وخا�سة العائالت التي تعي�ص بالقرب من 

البارامو�ص او التي ت�ستخدم مياه اجلداول التي تنبع من الكتل اجلليدية حول 

كيت�.من هذ املنطلق،  خ�ش�ص ال�شندوق البيئي  هبات �شغرية للمنظمات غري 

احلكومية البيئية التي ت�ساعد جمتمعات املزارعني املحليني على حت�سني املحافظة 

)اأي يف  باملدينة  املحيطة  املتدهورة  واملناطق  اليكولوجي  البارامو�ص  نظام  على 

     (Photo Kersten Larsen)               حتويل حديقة في ملبورن الى االنتاج الغذائي

النظم الأنديزية �سبه القاحلة لربكان Ilaló(، وتعزيز اإدارتها امل�ستدامة اإىل جانب 

ال�شندوق  املثال، ان   املزارعني وتن�يع حما�شيلهم. وعلى �شبيل  انتاجية  حت�شني 

البيئي يدعم جهود املنظمة غري احلكومية Ecopar   ال�ساعية اإىل اإقامة مزرعة بيئية 

يف املنطقة �سبه احل�سرية من Lloa لتاأمني �سبل عي�ص العائالت الفقرية املعزولة 

عن طريق النتاج الع�سوي وخلق م�ساريع �سغرى لت�سويق النتاج وحماية الرتبة 

ال�سعيفة من الأ�سمدة واملبيدات الكيميائية.مبا اأن  النق�ص يف الأرا�سي وامل�ساكن 

التي ميكن احل�سول عليها باأ�سعار معقولة يف و�سط املدينة دفع ال�سكان الأ�سليني 

ومبا  بكيتو،   املحيطة  والتالل  املنحدرات  يف  لهم  ماأوى  اإن�ساء  على  واملهاجرين 

لتلبية  احل�سرية  املناطق  الزراعية يف  الأرا�سي  يعتمد على  هوؤلء  العديد من  اأن 

احتياجاتهم الغذائية؛ فاإن معاجلة م�ساألة التكيف مع املناخ �سيتطلب التفكري ملياً  

بالتخطيط التنموي الهيكلي للمدينة. هذا يعني تقييم القرارات احلالية املتعلقة 

با�ستخدام الأرا�سي ، وحت�سني الو�سول اإىل ال�سكن والفر�ص القت�سادية لل�سكان 

الأكرث فقرا، وتعزيز التن�سيق بني الوكالت البلدية ااملعنية مبو�سوع التغري املناخي 

يف املدينة.كذلك يتطلب تكييف انظمة الغذاء احل�سري مع اآثار التغري املناخي  اإىل 

�شناع قرار وخمططني وجمال�ص بلدية ومنظمات غري حك�مية لالنخراط يف جه�د 

كبرية وم�سرتكة لتح�سني حماية الأنهار واملياه اجلوفية وم�سادرها يف كيتو،  وزيادة 

الأرا�سي  ا�ستثمار  �سيغ  مثل  الهامة  الق�سايا  ومعاجلة  والري،  املياه  انظمة  فعالية 

و�سيا�سات التنمية.اليوم ، التحدي الأ�سا�سي بوجه ال�ستمرار يف تطوير نظم غذاء 

عادلة  وم�ستدامة يف كيتو، هو ادماج التكيف املناخي يف واقع عملية �سنع القرار 

لكل الدوائر البلدية املعنية. ل تزال امل�شالح القت�شادية الق�شرية املدى وم�شاريع 

البيئية  تهّم�ص العتبارات  املفاجئة  ال�سيا�سية  والقرارات  الكبرية احلجم  التنمية 

م�ساريع  من  الدعم  تتلقى  كيتو  احل�سرية يف  الزراعة  ان  لو  والجتماعية. وحتى 

مثل AGRUPAR وال�شندوق البيئي، اإل ان ال�كالت املحلية تفتقر اإىل الأدوات 

امللمو�سة والت�سبيك والقدرة على التن�سيق بالإ�سافة اإىل الإرادة ال�سيا�سية جلعل 

التكيف مع التغري البيئي  والزراعة احل�سرية ا�سرتاتيجية طويلة املدى يف كيتو.

مالحظات

بني الأعوام 1939 و 1998  �سهدت منطقة الأنديز زيادة 0.11 درجة مئوية يف معدلت 

احلرارة  يف العقد، مقابل زيادة عاملية بلغت 0.06  درجة مئوية يف العقد )حكومة الكوادور، 

برنامج التنمية لالأمم املتحدة، ووزارة البيئة، 2008 (

http://www.conquito.org.ec/agrupar 
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 الدار البي�ساء

املدينة  )وهي  البي�ساء  الدار  عمالتي  الكربى  البي�ساء  الدار  ولية  جهة  ت�سم 

ح�سرية  منطقة  اأكرب  هي  ومديونة.  النوا�سر  واإقليمي  واملحمدية،  ال�سا�سية( 

يف  الر�سمي  الإح�ساء  )وفق  مليون   3.6 �سكانها  عدد  يبلغ  املغربية  اململكة  يف 

الإح�ساءات  لكن   ال�سكان.  من جممل  يعادل %1،21  ما  اأي  العام 2004( 

غري الر�سمية ت�سري اإىل 6 مليون ن�سمة، وذلك نتيجة للعدد الكبري من  الأحياء 

الع�سوائية وموجات الهجرة احلديثة . 

تغلب الفئة ال�سبابية على قاطني هذه املنطقة، اإذ ان اأكرث من ثلثهم  هم دون �سن 

اخلام�سة ع�سر.

يوؤديان  من�سبطني   وغري  �سريعني  وحتديث  حتول  خ�سم  يف  البي�ساء  الدار  اإن 

امل�ساكن والبنى  ال�سغط على  الفجوة بني الأغنياء والفقراء وا�ستداد  اإىل زيادة 

امل�سانع  النقل. وتعيد  املتوافرة وعلى وجه اخل�سو�ص يف جمال  التقنية  التحتية 

ال�سغط  ارتفاع   بالتزامن مع  �سبه احل�سرية  املنطقة  ت�سكيَل  ال�سكنية   واملناطق 

على املالكني واملزارعني احلاليني نتيجة ا�ستداد الطلب على الأرا�سي.

امل�سروع

يبحث م�سروع الزراعة احل�سرية يف الدار البي�ساء دوَر الزراعة احل�سرية يف تنمية 

ال�سائدة،  املناخية  الظروف   وجه  اأف�سل  على  تراعي  تراعي  م�ستدامة  ح�سرية 

وُتفهم الزراعة احل�سرية بو�سفها كل �سكل، ر�سمي اأو غري ر�سمي،  من اأ�سكال 

والقت�سادية  الجتماعية  الأبعاد  امل�سروع  ويجمع  املدينة.  يف  الزراعي  النتاج 

والبيئية للزراعة والتنمية احل�سرية والتغيري املناخي يف اطار عمل حديث حتت 

عنوان احلاكمية.

الزراعة احل�سرية وتنمية املدن العملقة

ي�سعى م�سروع الزراعة احل�سرية يف الدار البي�ساء اإىل التاأكيد على الأخذ بعني 

امل�ستدام واملتكامل  النمو احل�سري  العتبار توفري م�ساحات مفتوحة يف عملية 

للمدن العمالقة. الزراعة احل�سرية هي ا�سرتاتيجية ميكن ان تقدم �سبيال لدماج 

البنى التحتية اخل�سراء يف مدن امل�ستقبل العمالقة، علماً انه حتى وقت قريب، 

مل يكن هناك اأي اهتمام بالزراعة احل�شرية �شمن اأن�شطة التنمية والتط�ير املكاين 

لالأرا�سي  الأمثل  ال�ستخدام  وي�سكل   .)2005  ،.Viljoen et al( واحل�سري 

وتوزيعها �سمن ن�ساطات التنمية غري الر�سمية اأهم العوامل الرئي�سية التي يجب 

النظر فيها.

الأرا�سي  امت�سا�ص  اإىل  البي�ساء  الدار  ولية  جهة   يف  احل�سري  النمو  ينحو 

اإىل  ميت  ل  الأرا�سي  ا�ستخدام  من  �سكال  الزراعة  واعتبار  بالكامل  الزراعية 

توؤدي  الديناميكية  التطور  عملية   ان  احلقيقة  لكن  �سلة.   باأية  احلديثة  املدينة 

اإىل اأ�سكال هجينة وجديدة من امل�ساحات احل�سرية والريفية، ينتج عنها روابط 

ريفية-ح�سرية متبادلة )Herrle et al.، 2006(. واإحدى النظريات الكامنة هي 

ان الروابط الريفية – احل�سرية متلك امكانية حت�سني �سبل العي�ص وحتقيق الدماج 

املكاين يف ال�قت عينه: اأي ت�شكيل بنية ح�شرية للم�شاحات ذات منافع متعددة 

تتما�سى باأف�سل ما ميكن مع املناخ ال�سائد. مثال،  ميكن تطوير الأرا�سي الزراعية 

احل�شرية لت�شاهم يف: احلد من انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكرب�ن، انتعا�ص الأ�ش�اق 

واملنتجات املناطقية، اإدارة املخاطر، امل�ساحات الرتفيهية، واأن�سطة توليد الدخل. 

بهذه الطريقة ُيتاح للمزارعني ان ي�سبحوا م�سدرا للم�ساحات املفتوحة يف امل�سهد 

  rurban environmentاحل�سري اجلديد – الذي ُيعرف بالبيئة احل�سرية الريفية

) اأو احل�سريفية(.ومع ان ا�سرتاتيجية هامة لك�سب العي�ص ، األ وهي الزراعة، هي 

احل�سرية،  التنمية  اإطار  اقت�ساديا يف  الأ�سعف  الأرا�سي  ا�ستخدام  اأ�سكال  من 

والتي غالبا ما تكون عر�سة لقيود مكانية اأو زمنية مت�سعبة؛ اإل انها ل ميكن ان 

اإل  تنتجها  التي  الكميات  لناحية  جمدية  وتكون  الطويل  املدى  على   ت�ستمر 

بالتعاي�ص مع ا�ستخدامات الأر�ص الأخرى الأقوى اقت�ساديا، وذلك �سمن ما 

العمالقة:  امل�ستقبل  ملدن  امل�ستدامة  التنمية 

– املغرب البي�ساء  الدار  ملدينة  خ�سراء  بنى 
Silvia Martin Han – Technical University of Berlin 
(Berlin Institute of Technology, TU Berlin), Germany
Email: silvia.martinhan@tu-berlin.de
Meggi Pieschel – Technical University of Berlin 
(Berlin Institute of Technology, TU Berlin), Germany

يركز برنامج “التنمية امل�ستدامة ملدن امل�ستقبل الكربى” )2008-

على  العلمي  والبحث  للتعليم  االحتادية  للوزارة  التابع   )2013

الطاقة  ا�ستخدام  الفعالة  يف  اأوالبنى   الهياكل  االأبحاث يف جمال  

امل�ساريع  اأحد  يتق�سى  احل�سري.  النمو  مراكز  يف  -اجلو  واملناخ 

ان  املمكن  امل�ساهمة  مدى  املغرب   البي�ساء،  الدار  يف  البحثية 

تقدمها الزراعة احل�سرية يف بناء مدينة مرنة . 

عنوان هذا امل�سروع املتعدد والعابر للتخ�س�سات “ الزراعة احل�سرية يف الدار البي�ساء 

- الزراعة احل�سرية بو�سفها عامال تكميليا يف تنمية ح�سرية تراعي على اأف�سل وجه 

الظروف املناخية - يف الدار البي�ساء، املغرب”، وهو ينفذ من قبل باحثني وممار�سني 

من املغرب واأملانيا حتت اإدارة اجلامعة التكنولوجية يف برلني.

اختارت الوزارة الحتادية للتعليم والبحث العلمي م�ساريعها وفقا ملا ارتاأته املدن 

امل�ساركة وتلبية حلاجاتها العملية املحددة، وهي: امل�سكن والبناء، التغذية والزراعة 

احل�سرية، ال�سحة العامة ونوعية احلياة، التخطيط  واحلاكمية احل�سرية، وامدادات 

الطاقة وا�ستهالكها، والتحرك والنقل، وتوفري املياه، ومعاجلة النفايات .

     (Photo Silvia Martina Han)                 سوق املاكوالت في مدينة الدار البيضاء
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يعرف بالت�سارك اليجابيsynergies. ال�سوؤال هو اإذاً ما هي حدود قدرة الزراعة 

احل�سرية على تقدمي خدمات حمددة للمدينة، وبالعك�ص، ما مدى حاجة املدينة 

املنتوجات  على  للطلب  ميكن  درجة  اأية  اإىل  اأخرى،  بعبارة  احل�سرية.   للزراعة 

الزراعية واخلدمات يف املناطق احل�سرية ان ي�ساهم  يف ا�ستقرار الظروف املعي�سية 

اأو�شاط  يف  الفقر  من  احلد  وبالتايل،   احل�شرية،  الريفية-  املناطق  يف  وحت�شينها 

ال�شكان احلاليني. نقاط النطالق لتط�ير هذه الت�شاركات التي  جرى حتديدها 

حتى الآن يف الدار البي�ساء هي كالتايل:النتاج امل�ستدام للغذاء

الرتفيه، انتاج مناظر طبيعية جميلة واملحافظة على الرتاث الوطني

اإدماج الزراعة يف انظمة امداد املياه ال�سناعية ومعاجلتها

حت�يل امل�شتقرات/الأحياء الع�ش�ائية  باللج�ء اإىل بنى اأو هياكل بيئية خ�شراء 

ومفتوحة  

االنظمة املكانية املتعددة الوظائف

املراكز  املتعددة  الهيكليات  �ساأن   من  كان  اإذا  ما  بحث  يف  امل�سروع  مُيعن 

والرتفيهية  احل�سرية  الهياكل  اأو  البنى  ت�سهيل     polycentric structures

امل�شتدامة واملتعددة ال�ظائف املذك�رة اآنفاً. نحن ننظر اإىل التط�ير املكاين للمدن 

العمالقة – يف مقابل اأمناط النم� امل�شرتكة املركز concentric   -  على اأنه عبارة 

عن ديناميات متعددة املراكز ت�سمل تطويرات خمتلفة لكن متوازية. يوجد بني 

مراكز النم� ال�شريعة التط�ر ممراٌت ذات ديناميات من� متباينة )ميكن للجزر الريفية 

ت�شمل   . منتجة(  ح�شرية  طبيعية  ملناظر  اأ�شا�شية  مركزية  م�شاحات  ت�شبح  ان 

احل�سريَة ا�ستنادا اإىل 
َ
املقاربات النموذجية لنظم املكان املتعددة الوظائف الزراعة 

وظائفها البيئية والقت�سادية والثقافية. ميكن للزراعة يف املناطق �سبه احل�سرية اأن 

»ا�ستخدام متو�سط  اأو طويلة الأجل،  ترتاوح بني  اأهدافا خمتلفة ق�سرية  تخدم 

املدى لالأرا�سي التي ميكن البناء عليها« اإىل »اجلزر الريفية امل�ستدامة على املدى 

الطويل« يف املنطقة احل�سرية.

اإن املناطق الزراعية حول الدار البي�ساء هي مناطق ذات وجهة �سعبية، ل �سيما 

يف ف�سل الربيع حني يزداد عدد املواطنني الذين تغريهم فكرة اجلمع بني �سراء 

اخل�سار الطازجة والتنزه يف احلقول. )انظر ال�سورة(

يركز امل�سروع حتديدا على املو�سوعني التاليني:

اأوالأحياء  النفايات والنتاج املتكاملة يف امل�ستقرات   1- دورات التخل�ص من 

اجلديدة، مبا فيها تنقية املياه واإعادة تدويرها .

2- تطوير مناظر طبيعية منتجة ذات وظائف متعددة كبديل ع�سري عن منتزهات 

القرن التا�سع ع�سر وغاباته.  

البحث االإجرائي

نتيجة لديناميات املدن  العمالقة، مل يعد النتاج يف امل�ساحات احل�سرية ممكنا 

تتطلب  العملية  فاإن   ، ذلك  عن  عو�ساً   . التقليدي  مبعناه  التخطيط  طريق  عن 

اتباع مقاربات ا�سرتاتيجية متعددة ، والربط بني ال�سرتاتيجيات التي تتبع نهج 

من اأعلى اإىل اأ�سفل اإىل اأعلى ، ف�سال عن تطوير واإدخال تكنولوجيات م�سممة 

خ�سي�سا وفق كل حالة، على �سبيل املثال : موائل ح�سرية على اأ�سا�ص دوائر 

اخلا�ص  التعليم  وا�سرتاتيجيات   ، لمركزية  اإدارة  ونظم   ، مغلقة  ومادية  مائية 

من  تتكامل  ثالث  طبقات  من  يتاألف  البحث  اإطار  فاإن  وبالتايل،  والت�سال. 

خالل �سل�سلة من الق�سايا امل�سرتكة بني القطاعات التي تتناول اأن�سطة اخلدمات 

)بناء القدرات ، والت�سالت( ، ودعم التنفيذ )ال�سرتاتيجيات وخطط العمل( 

زيادة حالت   ، العلمية  النتائج  ا�ستغالل   ، امل�سرتك  )التعلم  الأن�سطة  ، وجتميع 

التقييم وحت�سينها (.

على امل�ستوى العام )املاكرو(، هناك جمموعة من املبادىء التوجيهية التي يجب 

تط�يرها تتعلق بالدور الذي ميكن/يجب ان ت�شطلع به الزراعة احل�شرية �شمن 

ال�سائد. وهذا ي�سمل  املناخ  اأف�سل وجه  اأية عملية تنموية ح�سرية تراعي على 

و�سع �سيناريوهات اأولية ب�ساأن م�ستقبل املناطق احل�سرية يف الدار البي�ساء على 

مدى  ال�سنوات 15-30 القادمة.

متعددة  مكانية  لأنظمة  وحدات  تطوير  ف�سيتم  املتو�سط،  امل�ستوى  على  اأما 

الأبحاث  ال�سائد وتكون م�ستمدة من  املناخ  اأف�سل وجه  تراعي على  الوظائف 

عن دورات املوارد الفعالة يف هياكل امل�ستقرات اأو الأحياء وعن وظائف املناظر 

الطبيعية فيها...اأما من حيث امل�ستوى اجلزئي )مايكرو( ، فاإن من �ساأن البحث 

الإجرائي يف م�ساريع جتريبية توليد معرفٍة علميٍة وا�سعٍة وتطبيقات ملمو�سة جاهزة 

لال�ستخدام. وت�سكل اأربعة م�ساريع جتريبية لب م�سروع الزراعة احل�سرية يف الدار 

وتركز  والزراعة   املدينة  بني  الإيجابي  الت�سارك  امكانات  حتدد  وهي   ، البي�ساء 

على وظيفة ح�سرية مركزية )مثل النتاج ،الإ�سكان، الرتفيه، والتغذية(، ويتوىل 

تنفيذها فرق م�شرتكة اأملانية- مغربية متعددة التخ�ش�شات.

اأملانية  التجريبية هي عبارة عن جامعات  امل�ساريع  امل�ساركة يف هذه   املوؤ�س�سات 

ومغربية ومدار�ص مغربية وهيئة تخطيط املدينة يف منطقة الدار البي�ساء الكربى، 

للتخطيط  الإقليمية  ال�سلطة   ، البي�ساء  الدار  الزراعية القليمية ملنطقة  وال�سلطة 

البيئي واملكاين ملنطقة الدار البي�شاء، وجمعيات و�شركات خا�شة اأملانية ومغربية 

     (Photo Silvia Martin Han)                                         النعناع العضوي املغربي
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اإ�سافة اإىل منظمات غري حكومية مغربية.

بداأت امل�شاريع التجريبية التالية يف ي�ني�/حزيران 2008 و�ست�ستمر ملدة خم�ص 

�سنوات:

1( ال�سناعة والزراعة احل�سرية: اليروبول Aeropole يف مطار حممد اخلام�ص/ 

اإقليم النوا�سر: اإعادة ا�ستخدام املياه املبتذلة لالأغرا�ص الزراعية وحت�سني البعد 

اجلمايل للنباتات ال�سناعية.

2( امل�ستقرات اأو الأحياء الع�سوائية  والزراعة احل�سرية، القرية واملدر�سة يف ولد 

لتح�شني  لالأطفال  خ�شراء  مدر�شية  حديقة  تاأ�شي�ص  الن�ا�شر:  اإقليم  اأحمد/ 

املناطق  يف  زراعية  حما�سيل  تربية  فر�ص  عن  اأكرث  وتعليمهم  الغذائي  و�سعهم 

احل�سرية.

3( ال�شياحة �شبه احل�شرية والزراعة احل�شرية، وادي املالح يف �شاللت/ عمالة 

املحمدية: الت�سارك اليجابي بني النتاج الزراعي والرتفيه وال�سياحة يف املناطق 

والرتاث  املتعددة  احل�سرية  �سبه  املفتوحة  امل�ساحات  على  واملحافظة  القريبة 

الطبيعي.

دار  الع�سوية يف  الرتبوية   املزرعة  احل�سرية،  والزراعة  ال�سحي  الغذاء  انتاج   )4

ب�عزة / اقليم الن�ا�شر : تط�ير مقاربة الثقافة الع�ش�ية / اأ�شل�ب حياة �شحي«  

الأغذية  منتجي  بني  القت�سادي   الت�سامن  و�سراكة   ، احلديثة  الأغذية  لإنتاج 

وامل�ستهلكني يف املناطق احل�سرية.

ا�ستنتاجات اولية

التنمية  وممرات  واملدن  العمالقة   احل�سرية  املناطق  مثل  الإقليمية  النظم  اإن 

احل�سرية  التي ميكن اأن تكون وطنية اأو عابرة لالأوطان ، هي واقع جديد  للف�ساء  

مبا  الأفريقية  ال�سلطات  اهتمام  اإىل  الأنظمة   هذه  حتتاج  اأفريقيا.  يف  احل�سري   

يتجاوز كثريا الإدارة واحلاكمية التقليدية املح�سورة جغرافيا يف املناطق احل�سرية.

تقدم ممرات التنمية احل�سرية development corridors امكانية لتحويل ال�سغط 

ال�شكاين عن الدار البي�شاء، املنطقة احل�شرية الأكرب يف املغرب. وميكن امل�شي 

اأبعد من هذا وخلق جزر ح�سرية ومزيد من م�ساحات املناظر الطبيعية املنتجة 

ذات الوظائف املتعددة. حت�سني مثل هذه الروابط احل�سرية – الريفية اأمر اأ�سا�سي 

امل�ساحات  توفري  على  تعتمد  جديدة  ريفية   – ح�سرية  بيئة  وت�سميم  لتطوير 

املفتوحة لبتكار بنى بيئية- خ�سراء . اإن التدخالت املكانية املت�ساركة اإيجابيا 

الفقر  م�سائل  تعالج  واقت�سادية  اجتماعية  �سيا�ساتية  اأداة  اإىل  التحول  مبقدورها 

اأن  ميكن  والتجارة.  لل�سناعات  اجلغرايف  التوزيع  خالل  من  واحل�سري  الريفي 

ي�شبح التعاون بني البح�ث والإمناء عملية خالقة وحا�شمة يف معاجلة امل�شاكل 

العاملية املعقدة ، مثل تغري املناخ والتو�سع احل�سري. ومع ذلك ، فاإننا ما زلنا ل 

نعرف ما يكفي عن عمليات خلق م�شاحات يف املراكز احل�شرية التي ت�شهد من�ا 

�شريعا، لهذا ال�شبب نحتاج اىل روؤية وا�شعة النطاق ميكن اإي�شالها ومناق�شتها مع 

اأ�سحاب امل�سلحة املحليني واملجتمع الأو�سع. اإن الفعاليات املرتكزة على م�ساريع 

 Vision Verte Casablanca VIVE(   ”مثل “الروؤية اخل�سراء للدار البي�ساء(

برنامج  اأبحاث  م�سروع  من  جزء  اإذاً  هي  امل�ستقبلية  والور�ص  CASAواللقاءات 

الزراعة احل�سرية يف الدار لبي�ساء.  وينبغي القيام بهذه الفعاليات جنبا اإىل جنب 

مع ال�شركاء والتحالفات يف جمال التعاون الإمنائي )مثل جي تي زد -التعاونية 

الأملانية الإمنائية( وغريهم ، من اأجل الرتكيز على املهام واملبادرات التي ل ميكن 

تنفيذها اإل من خالل العمل امل�سرتك ، وخا�سة يف جمالت تبادل املعرفة واإدارة 

ال�سبكات وبناء القدرات والتمكني وامللكية.كذلك زاد م�سروع الزراعة احل�سرية 

املناخ بني  الزراعة احل�سرية  وتغري  الوعي حول موا�سيع  البي�ساء من  الدار  يف 

كما جرت  املغرب.  العام يف  الراأي  واأمام  بامل�سروع  املعنيني  امل�سلحة  اأ�سحاب 

املختلفة  ال�سيا�سية  احلقول  العديد من  وتثبيتها يف  الق�سايا  العديد من  مناق�سة 

واملنتديات العلمية ومبادرات املجتمع املدين على امل�شت�ى الإقليمي وال�طني 

والدويل. اإن الأبعاد املتعددة للزراعة احل�سرية هي عامل مهم يف هذه العملية.

الدار  يف  املكانية  التنمية  جمال  يف  مثمرة   ا�سرتاتيجية  احل�سرية  الزراعة  تعترب 

ايف  الإقليمية  الأرا�سي  ل�ستخدام  القانونية  اخلطة  يف  دجمها  مت  وقد  البي�ساء، 

وُيطبق   .  2008 الأول  دي�شمرب/كان�ن  يف  قرت 
ُ
اأ التي  الكربى  البي�شاء  الدار 

املبادرة  �سمن  مكنا�ص  ملدينة  اجلديدة  التخطيطية  املفاهيم  على  ذكره  �سبق  ما 

ال�طنية لالمناء الب�شري )INDH ( ، وهي املبادرة املغربية الوطنية التي ت�ستهدف 

م�ساريع واإجراءات ملحاربة الفقر.
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االجتماعية  التاأهيل  اإعادة  يف  احل�سرية  الزراعة  دور 

Juiz de Fora الربازيل للم�سردين  ، جتربة 

اأن�سطة  التي تت�سمن  امل�ساريع  الربازيل عدد �سئيل جدا من  يوجد يف 

تركز على اإعادة التن�سئة االجتماعية للمواطنني الذين ال ميلكون ماأوى 

)اأو امل�سردين( ليتمكنوا على ِاإثرها من اإعادة دخول املجتمع من خلل 

Juiz de Fora يف  التدريب الوظيفي على �سبيل املثال. لكن يف مدينة 

يف  جيدة  نتائَج  البلدية  تديره  م�سروٌع  ُيظهر   ،  Minas Gerais والية 

اإىل  العودة  على  ال�سوارع   يف  يعي�سون  الذين  النا�ض  م�ساعدة  جمال 

املجتمع كاأفراد منتجني، وذلك عن طريق الزراعة احل�سرية. 

الب�سرية. يف  اأنواع الأهوال والده�سة التي ميكن ان تنتجها  حتتوي املدن على جميع 

اإىل  اللجوء  اإىل  النا�ص  ببع�ص  والتخلي  املدقع  الفقر  يدفع  حتديداً،  الربازيلية  املدن 

املا�سية،   العقود  التي ع�سفت يف  القت�سادية  لالأزمة  ونتيجة  فيها.  والإقامة  ال�سوارع 

بات بالإمكان العثور على اأ�سخا�ص يف �سوارع مدننا ل ميلكون اأي ات�سال مع عائالتهم 

ول اأي و�سول اإىل املاأوى واملاأكل وامللب�ص اأو اأي �سكل من اأ�سكال امل�ساعدة البلدية، 

واملخدرات  الكحول  متعاطي  عدد  زيادة  املطاف، يف  نهاية  منهم يف  العديد  لي�ساهم 

 .)1988 ،Heckert( وحوادث العنف يف املناطق احل�سرية ، اإ�سافة اإىل التدهور البيئي

يعاين ه�ؤلء النا�ص عادة من قلة احرتامهم الذاتي ومن التمييز املمار�ص بحقهم،  حتى 

 .،)2004 ،Mattos and Ferreira( من قبل البلدية وبع�ص براجمها  الجتماعية

اإنهم م�ستبعدون اجتماعياً.

تركز الأن�سطة ال�ساعية اإىل اإدماج هولء الأ�سخا�ص على حت�سني املهارات النتاجية، 

خلق  وبالتايل،   معني،  ن�شاط  تط�ير  اأجل  من  امل�شاركني  وحت�شري  املعل�مات،  وتقدمي 

كل  حياة  يف  التغيري  عملية  وُتتوخى  العمل.  فر�ص  اإىل   الو�سول  واإمكانية  الفر�ص 

 Camille Lanzarotti Nolasco، Raquel Ferreira
Simiqueli and Vicente Paulo dos Santos Pinto1

فرد عن طريق متكينه من تويل امل�سوؤولية جمددا وبناء م�ساريع �سخ�سية ون�سج روابط 

وعالقات اجتماعية جديدة.

 .Juiz de Fora  ت�سري الأرقام اإىل وجود ما يقارب الن�سف مليون ن�سمة و745 م�سرداً يف

ترتاوح اأعمار معظم امل�سردين بني 41-50 عاما )4% فقط هم دون 20 �سنة (، وهم من 

اأ�سول اأفريقية وغري متزوجني، ياأتون من Juiz de Fora اأو غريها من املدن املجاورة  

وقد م�سى على اتخاذهم ال�سوارع  م�سكناً لهم اأكرث من 6 �سنوات. يف العام 2006 

اأطلق مكتب ال�سيا�سات الجتماعية يف احلكومة البلدية )احلكومة املحلية( م�سروعا 

تدريبيا يف جمال الب�ستنة يهدف اإىل م�ساعدة املواطنني امل�سردين البالغني وال�سعفاء 

العوامل  من  وغريها  العمل  اإىل  والفتقار  والعنف  املدقع  فقرهم  ب�سبب  اجتماعيا 

الأطفال  عادة  ت�ستهدف  املماثلة  امل�ساريع  معظم  ان  علماً  والجتماعية؛  النف�سية 

واملراهقني.

مكتب  مع  بال�سراكة  الزرع”   خالل  من  “العمل   Plant Action م�سروع  ُو�سع 

للتعاونيات  التكنولوجية  “احلا�سنة   INTECOOPو والغذائي  الزراعي  المداد 

ال�سعبية اجلامعية” حتت تن�سيق  AMAC “الهيئة البلدية لدعم املجتمع البلدي” 

)وهي موؤ�س�سة تعمل مع مكتب ال�سيا�سات الجتماعية على م�ساريع تتعلق مبا�سرة 

باملجتمع املحلي(. متتد �سفوف امل�سروع الدرا�سية على مدى ثمانية اأ�سهر وخم�سة اأيام 

يف الأ�سبوع ويح�سرها 30 م�سرتكا كحد اأق�سىى يف كل عام. هوؤلء امل�ساركون هم 

من �ساكني ال�سوارع الذين �سبق لهم اأن تقدموا بطلب امل�ساعدة وت�سجلوا يف الدوائر 

البلدية. �شحيح ان الت�شجيل متاح جلميع امل�شردين امل�شجلني، ولكن عملية الختيار 

تتم من خالل املقابالت التي يجريها علماء النف�ص والأخ�سائيون الجتماعيون من 

AMAC لتقييم املر�سحني الذين ميلكون رغبة حقيقية يف امل�ساركة والتعلم  والقادرين 

بدنيا ونف�سيا على ال�سرتاك يف الدورة.

املنطقة  يف  الواقعة   Santa Cândida مزرعة  من  600م2  م�ساحة  امل�سروع  ي�سغل 

البلدية.  يجتمع  الزراعي يف  Juiz de Fora  اخلا�سعة لإدارة  املكتب  احل�سرية من 

حيث  املزرعة  اإىل  ويتوجهون  امل�سرتك  الإفطار  من  النتهاء  بعد  يومياً  امل�ساركون 

يتلقون درو�سا نظرية وتطبيقية عن املحا�سيل وتقنيات الزرع  ويعملون على امل�ساكب 

وال�سمندر  احللوة  والبطاطا  اليقطني  لإنتاج  ال�سيانة(  احل�ساد،  الزرع،  )التح�سري، 

واجلزر،  احللوة،  والبطاطا   ، اخل�سراء  والفا�سولياء  الكو�سى(،  من  )نوع  والت�سايوتي 

 ُ
وامللفوف الأخ�سر، والروكا، والثوم املعمر، واخل�ص، واجلرجري.  يعاون امل�ساركني عاملرِ

علم  واخت�سا�سي  اجتماعي،  وعامل  اثنني،  اجتماعينينْ  َفنينْ  ومثقِّ حقلية،  حما�سيل 

نف�ص، وُتقدم الوجبات اخلفيفة والغذاء يف املزرعة وُتوؤمن النقليات اإىل و�سط املدينة 

يف فرتة بعد الظهر. 

يبيع امل�شارك�ن املحا�شيل يف حميط املزرعة ويف �ش�ق ال�شارع يف اأيام ال�شبت وتذهب 

بعض متخرجي العام 2008 يتلقون تدريبا عمليا من قبل عالم احملاصيل احلقلية في املشروع
            (Photo Camille Nolasco)                                                             
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الأم�ال املجم�عة اىل �شندوق يت�زع حمت�اه على امل�شاركني يف ي�م التخرج. ويح�شل 

امل�ساركون على منحة �سهرية تبلغ 150  ريل برازيلي لقاء م�ساركتهم )74 دولرا على 

ال�سعر يف اأيار 2009(. يرتكز الهتمام لي�ص فقط على الإنتاج واإعادة الإدماج ، ولكن 

اأي�سا على ق�سايا مثل احلفاظ على البيئة ، ومفاهيم املواطنة ، وعادات الأكل ال�سحية 

وغريها من القيم التي يفقدها النا�ص ب�سهولة عندما يعي�سون يف ال�سوارع. 

يح�سل امل�ساركون طيلة الربنامج  على الدعم النف�سي ويتلقون الت�سجيع  يف خ�سم 

حماولتهم اإعادة الندماج يف املجتمع. 

اأحد الأهداف هو م�ساعدة كل م�سارك يف ر�سم خمطط جديد حلياته وخلق اأهداف 

م�ستقبلية ميكن حتقيقها كل على حدة. 

على  العثور  يف  فت�ساعدهم  الدعم  من  املزيد   AMAC لهم  تقدم  الدورة،  نهاية  ويف 

اأو يف املزارع وم�شاريع زراعة  فر�ص عمل يف املناطق املنتجة ال�اقعة يف نطاق البلدية 

احلدائق يف املنطقة احل�سرية.

تكلف الدورة ال�سنوية الكاملة ملجموعٍة من 30 �سخ�سا حوايل 29.500  )اأي حوايل 

بالكامل من جانب  تدفع   وهي  املعا�شات/املنح،  فيها  مبا  �شن�يا(،  1000  /�شخ�ص 

البلدية.

امل�ساركني على  اإذ ح�سل 4 من  نتائج جيدة؛  العام 2007  الأول يف  ال�سف  حقق 

وظائف دائمة بعد التخرج، وك�سب جميع امل�ساركني  احرتاما ذاتيا، وو�سع معظمهم 

حدا لتعاطيهم املخدرات والإفراط يف �شرب الكح�ل،  وعادوا اإىل عائالتهم، ووجدوا 

م�ساكن با�ستعمال مواردهم اخلا�سة، وا�ستعادوا مفهوم املواَطنة. اأما �سف العام 2008 

ف�سم 20 م�سرتكا متكن 3 منهم من احل�سول على وظائف دائمة.

يظهر م�سروع Plant action ان باإمكان الزراعة احل�سرية ان تكون و�سيلة هامة لتقلي�ص 

ال�سعف او اله�سا�سة الجتماعية. 

وتذهب منافع هذه الزراعة اأبعد من تاأمني الغذاء؛ فهي ل تعزز الأمن الغذائي فقط، 

بل وتقدم مهنة وعمال ومدخول، وتزيد الحرتام الذاتي، والأهم من هذا كله، تعيد 

الح�سا�ص باملواطنة  ملن كان ل ميلك �سيئا يف ال�سابق.

لكن ل�سوء احلظ، ونتيجة لغياب الأموال لدى  احلكومات املحلية وقلة الهتمام يف 

ال�ستثمار بامل�سردين،  ل تعتزم البلدية تو�سيع الربنامج. هناك حاجة اإذاً لعر�ص النتائج 

الإيجابية للبلدية وغريها من الوكالت.

ل يوجد �سيا�سة وا�سحة ومنطقية يف الربازيل لتعزيز الزراعة  احل�سرية ك�سكل من 

اأ�سكال اإعادة تاأهيل الأ�سخا�ص املهم�سني ، وغالبا ما يكون امل�سوؤولون الإداريون غري 

مهتمني بالأمر ما يحول دون تطوير هذا النوع من امل�ساريع.

لكن رغبة منها يف تعزيز مرونة املدن الربازيلية، �سّمنت احلكومة الفدرالية يف الربازيل 

الزراعة احل�سرية يف م�سروع “ل جوع Zero Hunger” )انظر ال�سفحة 13(. ي�سمن 

هذا امل�شروع و�ش�ل امل�شاريع البلدية اإىل امل�شاعدات املالية �شرط ان تقدم احلك�مات 

البلدية م�ساريعها للح�سول على هذه الإعانات. 

 لكن ل ميلك م�سروع Plant Action �سلة مب�سروع �سفر- جوع على �سبيل املثال، 

اإذ يعود اإىل حكومات املدن املحلية ربط املبادرات املحلية ) على غرار م�ساريع الزراعة 

احل�سرية مثل Plant Action ( باملوارد الفدرالية كو�سيلة لتح�سني مرونة مدنها.

   مالحظة

جامعة يف  اليكولوجيا  يف  ماجي�ستري  اأطروحة  مناق�سة  اإىل  الن�ص  هذا   الحتادية  Juiz de Fora ي�ستند 
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املشاركون يحضرون املساكب    
     (Photo Camille Nolasco)                     

منظر نباتات محصول “Acao”في مزرعة سانتا كانديدا     
     (Photo Camille Nolasco)     و املناطق اجملاورة لها

     (Photo Camille Nolasco)              مشارك يعرض غالله
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مرنة: مدن  بناء  يف  احل�سرية  الزراعة  دور 

لندن  مرنة يف 
ٍ

بناء �سواح اأمثلة عن   
Elisa Peduto and Dilyara Satdinova
Email: elisapeduto@hotmail.com، dilyara.satdinova@googlemail.com

ن�سمع كثريا هذه االأيام عن مفهوم املدن املرنة. وفيما يبدو اأن الو�سول 

يف  اجلنوبية  البلدان  �سكان  النخراط  الرئي�سي  احلافز  هو  الطعام  اإىل 

الزراعة احل�سرية، فاإن احلافز ل�سكان املدن ال�سمالية ، ومنها لندن ، هو 

بيئٌي على غرار االآثار املدمرة للم�سافات الكثرية التي تقطعها االأغذية 

قبل اأن ت�سل اإليهم )�سفر الغذاء-  اأميال نقل الغذاء food miles (. لكن 

اإيجابية  خطوة  احل�سرية  الزراعة  تبقى  املحفزات،  عن  النظر  بغ�ض 

باجتاه زيادة املرونة. 

يقدم  Mougeot 2006 يف من�سورته Growing Better Cities  حالة مثالية عن 

مركز  عّدد  وقد  خا�شا.  بيئيا  نظاما  ال  لي�شكَّ مرنة،  مدينة  يف  احل�شرية  الزراعة  اإدماج 

البحوث للتنمية الدولية )IDRC(  اأهم مزايا هذه املدينة املكتفية ذاتياً: )1( اإدماج 

الزراعة احل�سرية  يف الإدارة احل�سرية )اأي: اإقرار من احلكومة( )2( العتماد الذاتي 

تعاونيات  خالل  من  غذائي  واأمن  حملية  )اأ�ش�اق  حملية  غذائية  اأنظمة  خالل  من 

واجتماعية  ايكولوجية  منافع  تقدم  م�ساحات خ�سراء  توافر   )3( املحليني(  املنتجني 

لالأغنياء والفقراء على حد �سواء )4( نظام جيد وثابت ل�شرتداد  امل�ارد ُيتيح اإعادة 

ا�ستخدام النفايات ك�سباٍخ حيوي .

مل تتمكن اي مدينة يف العامل حتى الآن من اإدراك هذه احلالة املثالية، لكن بع�ص 

الع�ا�شم”  “ من�  مبادرة  اإطالق  منذ  �شيما  تقدما كبريا ل  لندن حققت  املناطق يف 

Capital Growth1    يف  ن�فمرب/ت�شرين الثاين 2008 التي تهدف اإىل حتويل 2012 

قطعة اأر�ص يف لندن اإىل م�ساحات خ�سراء تنتج الغذاء للعا�سمة بحلول العام 2012، 

وذلك  كجزء من خطة عمٍل ملجابهة التغري املناخي. 

 تظهر اخلريطة اأدناه مواقع وعدد م�ساريع الزراعة احل�سرية  يف لندن املدعومة من مبادرة 

العا�شمة”2 “من� 

يعمل   مت�سامن  جمتمع   تطوير  )TTB(اإىل  بريك�ستون   يف  النتقالية  البلدة  ت�سعى 

البلدة النتقالية Transition Town)اأو القرية / املدينة/الغابة/اجلزيرة ( هي كل 

التي  والفر�ص  للتحديات  ا�شتجابًة  انتقالية  مبادرة  لإطالق  يتداعى  حملي  جمتمع 

هذه  تهدف  املناخي.  والتغري   ) النفطي  النتاج  )ذروة  النفطية  الذروة  بها  تت�سبب 

املبادرة اإىل التعامل مع ال�سوؤال التايل: هناك م�سائل معي�سية خمتلفة  يحتاجها املجتمع 

تاأثرها  من  )للتخفيف  مرونتها  نزيد  اأن  لنا  كيف  والزدهار،  ال�ستدامة  من  ليتمكن 

بالذروة النفطية( ونخفف  جذرياً من تاأثري انبعاثات غاز الدفيئة  عليها )للتخفيف من 

تاأثرها بالتغري املناخي عليها(؟

ت�سمل جميع جمالت  املن�سقة  امل�ساريع  من  مروحة  هذا  ينتج عن  اأن  املفرت�ص  من 

النفط   ،عن طريق خف�ص كبري لأ�سعار  املفقودة  املرونة  بناء  اإعادة  اإىل  وت�سعى  احلياة 

وانبعاثات غاز الكربون التي تت�سبب بها املجتمعات املحلية.

�سيما عقب  فيه، ل  الكربون  انبعاثات  ، واحلد كثريا من  املحلية  لتحقيق ال�ستدامة 

ال�سحوة التي ت�سببت بها  كل من الذروة النفطية والتغري املناخي)الإطار 1(. ي��شح 

هوبكنز ، موؤ�س�ص البلدة النتقالية يف بريك�ستون ، فيقول: “ اإن مفهوم املرونة حموري 

من الأفراد و�سول اإىل 
ً
بالن�سبة للبلدة النتقالية،  وُينظر اإليه على انه قدرة النظام، بدءا 

م التغريات  �سَ القت�ساد برمته، على التما�سك واملحافظة على القدرة على العمل يف خرِ

وال�سدمات اخلارجية”

بداأ “م�سروع الوفرة” Abundance Project التابع للبلدة النتقالية يف بريك�ستون  

يف مزرعة Guinness Trust  )خارج طريق Loughborough Park(( العام 2007. 

وه�عبارة عن م�شروع  من�ذجي لزراعة احلدائق املخ�ش�شة يف املجتمعات املحلية )قطع 

اأر�ص �سغرية ُتوؤجر باأ�سعار رمزية لأفراد ينتجون عليها الغذاء ل�ستهالكهم الذاتي(. 

وجرى    ، لهم  كبريا  اجنازا  املنظم�ن  عده  امل�شروع  يف   املزرعة  هذه  �شكان  انخراط 

ا�ستهالك جميع املحا�سيل يف املوقع ذاته،  ما عدا بع�ص من حم�سول الروكا )خ�سار 

)  box scheme( الذي مت وهبه اإىل م�سروع علبة غذاء جتاري )ورقية

ومع ان بريك�ستون ل تزال بعيدة عن الكتفاء الذاتي، كحالها يف بداية الربنامج ، اإل 

انه مت خلق حالة من الهتمام بني �سكانها اأدت اإىل مناق�سات مفيدة، ما يدل اإىل ان 

زراعة الغذاء باتت تبدو اأمرا منطقياً ومربحاً.  لكن ل تزال امل�ساركة يف املزرعة دون 

اإىل  لهم  م�ساحات  الذين حجزوا  املزارعني  عدد  و�سل  املطلوب  يف حني  امل�ستوى 

ت�شعة اأ�شخا�ص. اإ�شافة له�ؤلء ينخرط اأكرث من 50 فردا من املجتمع املحلي يف جميع 

اأنواع الأن�سطة الأخرى مثل امل�سروع الهادف اإىل حتديد امل�ساحات اخل�سراء املتبقية 

ال�ساحلة لزيادة الزراعات، وو�سع عملة حملية  خا�سة )جنيه  بريك�ستون ال�سرتليني( 

، وخطة عمل لتخفي�ص ا�ستهالك الطاقة يف بريك�ستون. هذا هو الهدف ال�سرتاتيجي 

خلق  اإىل  بريك�ستون  يف  النتقالية  البلدة  م�سروع  يرمي   .2009 للعام  ُو�سع  الذي 

حصة دراسية في زراعة الغابات ابريل 2009 توزيع البذور 
(photo source:London Permaculture 2009 )                            
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التي  امل�سافات  )اأي   الغذاء  نقل  اأميال  اأو   الغذاء  �سفر  يخفف  حملي  غذاء  نظام 

يقطعها الغذاء لي�سل اإىل امل�ستهلك( ويوفر م�ساحات خ�سراء تقدم منافع ايكولوجية 

واجتماعية للمجتمع املحلي برمته )وبالتايل ا�ستيفاء اثنني من ال�سفات التي حددها 

Mougeot’s للمدينة املكتفية ذاتيا(

وفيما ل يزال م�سروع البلدة النتقالية يف بريك�ستون يتق�سى ال�سبل لتح�سني النتاج 

لندن  �شرق  ال�شعبية يف  القاعدة  با�شرت جمم�عة  �شعيد حملي،  على  وال�شتهالك 

الغذاء  انتاج  بدعم    Growing Communities املنتجة”  املحلية  “املجتمعات 
املحلي من قبل اأع�ساء املجتمع ملا يعود به من منفعة  لالقت�ساد املحلي.  ويتعاون مع 

هذه اجلمعية التي تقع يف London Borough Hackney  25 من �سغار املزارعني 

اأ�سرة  الطازجة حلوايل450  العام 2007 اخل�سار  اأمنت يف  املحليني، وهي  الع�سويني 

معي�سية . تبلغ احلركة التجارية للجمعية حوايل 600000 جنيه ا�سرتليني �سنويا يف 

بف�سل  وذلك  نف�سها،  اجلمعية  �سمن   ا�سرتليني  جنيه  و290000  املحلي   ال�ش�ق 

املحلي  املجتمع  وتنتج حدائق  متطوعا.  بدوام جزئي و48  يعملون  موظفا  جهود 17 

كما  املنتوجات،  باقي  املحلية  املزارع  تنتج  اأ�سبوعيا، يف حني  اخل�ص  من  كي�سا   230

بينت اإحدى الدرا�سات اأن 89% من الأع�ساء مي�سون اأو ي�ستعملون الدراجات الهوائية 

لت�سلم اأكيا�سهم الأ�سبوعية، م�ساهمة منهم يف احلد من انبعاثات غاز الكربون وتقلياًل 

من وطاأة اأميال نقل الغذاء  اأو �سفر الغذاء.

تقيم اجلمعية �سوقا اأ�سبوعيا للمزارعني  وم�ساريع علب خ�سار جتارية ملنتوجات احلدائق 

املحلية واملزارعني املحليني، وت�سعى اأي�ساً اإىل معاجلة امل�سكلة امللحة للتغري املناخي :” 

مبا اأن الغذاء والزراعة هما امل�سوؤولن عن 30% على الأقل من انبعاثات غاز الدفيئة يف 

العامل، تربز احلاجة اإىل تقليل العتماد على الوقود الأحفوري.  يجب اأن يعيد النا�ص 

ه�سا�ستهم  من  للتخفيف  وطهيه  الطعام  وحت�سري  الغذاء  زراعة  مفهوم  مع  توا�سلهم 

املتمثلة باعتمادهم على النظام الغذائي”   )Brown، 2008(. لذا تركز اجلمعية على 

موارد  �سديقة  ا�ستخدام  التوزيع   يراعي  اأن  “ينبغي  اليكولوجي  والتوزيع  النتاج 

املعرفة  وتعزيز  املحلي،  املجتمع  ورعاية  الكربون،  من�سوب منخف�ص من  للبيئة وذات 

والن�شال لي�شبح م�شتقال وقابال للحياة اقت�شاديا 

. ) )Growing Food for London Conference  ،2008  ،Brown

ومع ان جمعية »املجتمعات املحلية املنتجة “ » تلجاأ اإىل و�سائل اأقل تطرفا من »البلدة 

النتقالية يف براك�شت�ن« للتكيف مع الذروة النفطية، اإل انها ت��شح كيف ميكن اإقناع 

اإطعام  اإىل  النا�ص تدريجيا ب�سراء الغذاء الع�سوي واملنتج حملياً.    تهدف  اجلمعية 

»هاكني« بحلول العام 2040 لدرجة تتيح احلد كثريا من ا�شترياد املنتجات الأوروبية 

املناطق  من  الغذائية  المدادات  وزيادة  جهة،  من  العاملية  املنتجات  من  وغريها 

 Brown، Growing Food for London(احل�سرية و�سبه احل�سرية من جهة اأخرى

.)2008 ،Conference

الزراعة  عن  كبديل  اليكولوجية  الزراعة  اّتباع  اأعاله  املذكوران  املثالن  يحاول 

اليكولوجي  البيئي-  العاملرِ  طوره  الذي  الدائمة  الزراعة  مفهوم  لكن،   التقليدية. 

موائل  ت�سميم  اإىل  ي�سعى  اإذ  ذلك،  من  اأبعد  يذهب   Bill Mollison ال�سرتايل 

ايكولوجية ب�سرية ونظم انتاج غذائية متكاملة بال�ستفادة  من عملية اإعادة التجديد 

ذات  نباتات  ملزج  الإيجابي  الت�سارك  على  وبالرتكيز   ، الطبيعة  بها  تقوم  التي  الآلية 

مقا�سد متعددة بغية تاأمني انتاج م�ستدام على مدار ال�سنة. 

  Alpay Torgout يف ايزلينغتون – لندن . اإذ قام Horsey Rise ُطبقت هذه املقاربة يف

وغريه من اأع�ساء  جمعية Naturewise   “نايت�سروايز« بتحويل امل�ساحات اخل�سراء 

)حديقة  غابة  حديقة  اإىل   Margaret McMillan مدر�سة  ح�سانة   دار  يف  الفارغة 

ممت كنظام يتطلب القليل من ال�سيانة. تركز »نايت�سروايز« على  زراعات دائمة( �سُ

 ،Burnett( ال�عي البيئي ومتكني النا�ص من التح�ل اإىل اأمناط حياتية اأكرث ا�شتدامة

 ، اآن  الغذاء يف  ويوفر  طبيعياً جمياًل   منظراً  ن  لُتَكوِّ الأر�ص  ممت  وقد �سُ   .)2008

   Robert Hart التي حددها  ال�سبع  املتخ�س�سة  البيئات  اأو  الطبقات  وذلك ح�سب 

بنائها  اإعادة  على  العمل  ثم  ومن  الطبيعة  يف  الغابات  لرتكيبة  مالحظته  من خالل 

 .)2008 ،Burnett ،2009 ،Agroforestry Research Trust( يف اأماكن اأخرى

يتاألف امل�ستخدمون الأ�سا�سيون للم�ساحات يف ح�سانة Margaret MacMillan من 

200 ولداً من املدر�سة يتحّدرون من خلفيات متنوعة وي�ستخدمون امل�ساحات ب�سكل 

ي�شتخدم  واخل�شار،  الفاكهة  بتناول  لهم  وي�شمح  الإنتاج  يتعلم�ن  هم  وفيما  ي�مي. 

)الفواكه  الكمبوت  الإداري  الطاقم  اأفراد  بع�ص  وي�سنع  للتعليم،  احلديقة  الأ�ساتذة 

اأما خالل   . منازلهم  اإىل  الفاكهة  ياأخذون  اأو  واخلوخ  التفاح  من  بال�سكر(  املطبوخة 

الأيام التي تكون فيها احلديقة متاحة للعامة،  فياأتي زوار من اجلوار اأو من اأنحاء اخرى 

من لندن  للتعلم. وي�ساعد يف اإدارة احلديقة بع�ص املتطوعني الذين يراوح عددهم بني 

  Hornsey Rise 2009( . هذه احلديقة يف ،Claire White( 2-7 اأ�سخا�ص �سهريا

عن  تعليمية  وح�ش�شاً  وغذائية  طبية  منتجات  ي�فر   ح�شري  من�ذج   عن  عبارة  هي 

الزراعة الدائمة للمجتمع املحلي3، وهي ، اإىل جانب غريها من حدائق الغابات )التي 

�سبكة  من  جزء   ،)Hackney Marsh يف  املحلية  املجتمعات  من  متطوعون  يديرها 

.)2009 ،Naturewise( متنامية ملمار�سي الزراعات الدائمة يف لندن

املدن املرنة

َت�سّور Luc J.A Mougeot مدينة امل�ستقبل كمدينة مرنة مكتفية ذاتيا تفي مبتطلبات  

الواردة  الأمثلة  وُتظهر  احل�سرية.  للزراعة  املكثف  جلوئها  من خالل  البيئي«  »النظام 

اإفادة  الزراعة  با�ستطاعة  وكيف  املثال،  هذا  لتحقيق  املحلية  املبادرات  جتاهد  كيف 

باحلد  البيئة  واإفادة   ، حمليا  املنتج  الطازج  الغذاء  توفري  خالل  من  املحلي  املجتمع 

من النفايات عن طريق دعم عمليات الت�سبيخ ؛ يف حني تتعامل هذه املبادرات مع 

م�ساكل التلوث بزيادة التنوع احليوي املحلي والتخفيف من ا�ستعمال و�سائل النقل. 

لكن للقيام بخطوات اأكرب باجتاه حتقيق مدينة امل�ستقبل،  من ال�سروري الو�سول اإىل 

عدد اأكرب من املواطنني. هناك حاجة لتح�سني فهم املواطنني لكيفية زراعة اأغذية بيئية 

متنوعة بطريقة مربحة وتاأمني ح�ساد ثابت على مدار ال�سنة،  بالإ�سافة اإىل اأهمية اإدراك 

اإمكانات امل�ساحات احل�سرية املتوافرة يف املدينة. 

ونظراً حلقيقة اأن عادات �سكان لندن الغذائية تنتج نحو 19 مليون طن من انبعاثات 

بيئة  اإىل  بهذا احلجم  مدينة  تتح�ل   ان  املُِلح  ي�شبح  من   ، ال�سنة4  الدفيئة  يف  غاز 

اإنتاج غذائية. وت�سكل الأمثلة  اأكرث ا�ستدامة تتمتع مبوائل ايكولوجية ب�سرية واأنظمة 

 Capital »الثالثة املذك�رة  جزءا من ال�ش�رة الأكرب التي ت�شمل حملة »من� العا�شمة

Growth Campaign وغريها من املبادرات النا�سئة التي تعمل من اأجل احلد من 

النبعاثات ال�سارة ، وتوفري املال والتخفيف من هدر الطعام . اإذ ي�سري  تقرير “القطاع 

الغذائي يف لندن - انبعاثات غازات الدفيئة”،  ان �سكان لندن يرمون ثلث الطعام 

نفايات(   من  عنها  ينتج  )وما  لندن  يف  الطعام  بقايا  فاإن  وبالتايل:    ، ي�سرتونه  الذي 

تت�سبب بحوايل 6.3 مليون طن من الغازات امل�سببة لالحتبا�ص احلراري يف ال�سنة- 

غازات الدفيئة - اأي اأكرث من كامل الناجت الوطني يف اآي�سلندا.
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 مالحظات

وهي    Sustain’s London Food Link من قبل Capital Growth ُتدار حملة   1
الغذاء يف  وم�ساريع  الطعام   وناقدي  احلفالت  ومتعهدي  املختلفني  املزارعني  بني  يتنوعون  واأفراد  �سبكة جمعيات 

)Sustain، 2009( املجتمعات املحلية

  http://www.projectdirt.com/page/capital-growth على    انقر   2
واكت�سف ب�سهولة مواقع منا�سبة لقطع من الأر�ص وم�ساريع حالية للزراعة احل�سرية يف لندن بالإ�سافة اإىل اجلمعيات 

املعنية.

ور�ص عمل Naturewise : تطعيم وتقليم اأ�سجار التفاح واإن�ساء احلديقة الغابة : مبادىء احلديقة الغابة   3
.)Naturewise، 2009( وتنفيذها – اإعادة الت�سميم والتطوير

لندن  العليا يف  ال�سلطة  بتفوي�ص من   املناخي  التغري  لندن على  ال�سكان يف  ياأكله  ما  اآثار  تقرير عن  اأول  ُكتب    4
ن�سره  ومت   ،  Brook Lundhurst وجتميع ،London Food ووكالة التنمية اللندنية  بدعم من

يف العام 2009
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األبيماريل  ومقاطعة  �سارلوت�سفيل  مدينة  يف  الواقعة  املوؤ�س�سات  تعمل 

 JABA لل�سيخوخة  جيفر�سون   منطقة   جمل�ض  ومعها  بها،  املحيطة 

 ، واملطاعم  وامل�ست�سفيات  العامة  واملدار�ض  فرجينيا  وجامعة  )جابا( 

جنبًا اإىل جنب للح�سول على ن�سبة اأكرب من حاجاتها الغذائية حمليًا.

باجتاه  املنطقة  دفع  يف  وحمفزا  هاما  دورا  توؤدي  اأن  ميكن  باأنها  اجلمعيات  هذه  تدرك 

نظام غذائي م�ستدام ومرن ، وبالتايل تعزيز القت�ساد املحلي واملناطقي وحت�سني �سحة 

القاطنني يف دوائرها النتخابية،  �سواء كانوا من الطالب اأو املواطنني الكبار يف ال�سن. 

الغذائية  احلركة  حترك  وراء   تقف  التي  تلك  عن  تختلف  ل  اجلمعيات  هذه  دوافع 

الإمدادات  بانقطاع  والتهديد  ا�ستقرارها،  وعدم  النفط  اأ�سعار  يف  الزيادة  الوطنية: 

اأو اآلف الأميال، والهموم  الغذائية نتيجة العتماد على م�سادر غذائية تبعد مئات 

عة التي حتت�ي على املبيدات وامل�اد احلافظة،  ال�شحية املتعلقة مبخرجات املزارع امل�شنَّ

بالإ�سافة طبعا اإىل الرغبة يف احل�سول على طعام اأف�سل مذاقاً واأكرث غذاًء .  بناء بنية 

حتتية قابلة للحياة من الإمدادات الزارعية والتوزيع  الفعال تلبية للطلب املتزايد على 

وخلق  املحلية  املزارع  على  املحافظة  اأي�سا يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  املحلية،  املنتجات 

فر�ص العمل. وقد وفر املجل�ص البيئي يفPiedmont ،  ف�ساًل عن املنظمات اخلريية 

الغذاء  �سراء  لفوائد  املتزايد  الوعي  لتوليد  الالزمة  واملوارد  والقيادة  الروؤية  املحلية، 

حمليا.

اأجرى تالمذة جامعة فرجينيا واأ�ساتذتها درا�سات عديدة عن نظم الغذاء املحلية فيما 

كانوا يدجمون م�ساألة تاأمني م�سادر الغذاء املحلي يف عملياتهم.  ونقلت هذه املبادرات 

وامل�ساريع املوؤ�س�سَة تدريجياً يف اجتاه حتقيق مزيد من الكتفاء الذاتي املحلي، علماً ان 

الكثري من الأجندة الغذائية التقدمية كانت نتيجة جلهد املنظمات الطالبية الن�سطة 

التي تركز على مو�سوع ال�ستدامة .  ت�سمل الإجنازات تبني �سيا�سة  »مرافق تزويد 

ال�سماح  مع  املوزعني  من  املحلية  الأغذية  م�سادر  على  احل�سول  حتبذ  التي  الطعام« 

بزيادة ن�سبة �سئيلة يف التكاليف؛ كما  حازت فكرة  وجبات  احل�ساد املحلي �سعبية 

كبرية. كذلك بات  مقهى كلية الفنون اجلميلة يف جامعة فرجينيا يح�سل على الكثري 

العديد  التالمذة تننظيم   املزارعني املحليني، فيما يتوىل  الغذائية من  من احتياجاته 

الطلبة  وي�شت�شيف   الطالب.  مركز  خارج  ال�اقعة  ال�شاحة  املزارعني يف  اأ�ش�اق  من 

والأ�ساتذة يف دائرة التخطيط يف مدر�سة الهند�سة املعمارية ع�ساء املائة ميل ال�سنوي يف 

منا�شبة عيد ال�شكر ُملقني ال�ش�ء على الأطباق امل�شن�عة من املك�نات املحلية مبا فيها 

احلب�ص من مزرعة Polyface. وترتافق هذه الن�ساطات مع الهتمام واجلهد الكبري 

املبذولني  للتقليل من الهدر احلا�سل يف الغذاء.

من  نظمت جمموعة  اإذ  اإن�ساء حديقة خ�سار؛  م�سروع  هو  هام  اآخر  جامعي  م�سروع 

الطالب، و�شممت و�شغطت بن�شاط، خللق حديقة يف حرم اجلامعة. وبعد مناق�شات 

مطولة وبحث عن موقع منا�سب ، افُتتحت احلديقة يف ربيع عام 2009، مع اأرجحية 

يف   املرونة  يطور  املحلي  الغذاء  نظام 

فريجينيا األبيماريل،   / Tim Beatley �سارلوت�سفيل 
Andrea Larson 

Gordon Walker and Erika Herz 

اأن  يجد الطعام املنتج فيها طريقه اإىل بنوك الغذاء املحلية وقاعات الطعام يف اجلامعة .

�شن�ياً  �شف  ُيدّر�ص  اإذ  ملفتة،  بطرق  املناهج  وانتاجه يف  الغذاء  م�ا�شيع  ادماج  تـم 

عن النظم الغذائية يف املجتمع املحلي يف دائرة التخطيط احل�سري والبيئي، يف حني 

ت�ساعد م�ساريع الطلبة على حتفيز مبادرات الغذاء املحلي، ومنها على  �سبيل املثال، 

 EAT Local تاأ�س�سي�ص  جمموعة للغذاء  املحلي  ُتدعى “ُكلنْ من النتاج املحلي

واإعادة  املحلية  الغذائية  النظم  املحلي حول  املجتمع  نقا�سات  معظم  اأن  احلقيقة   .“
النظر فيها كانت ا�ستجابة للجهد الذي بذله الطالب. وقد ركزت مادة درا�سية موؤخرا 

باجتاه  املنطقة  مو�سوع حتويل  احلا�سل يف  التقدم  لتقييم  مرجعية   معايري  تطوير  على 

ال�شتح�شال على م�شادر الغذاء حملياً.  اأ�شبح الغذاء املحلي اأي�شا مادة هامة مدرجة 

و�ساعد  امل�ستدامة.  املحلية  املجتمعات  مادة  فيها  مبا  الأخرى  التخطيط  �سفوف  يف 

لتمثل  �شارل�ت�شفيل،  لالأكل يف  ه� �شالح  ما  ُتبني كل  التالمذة على و�شع خريطة 

بداية جدولة مواقع الزراعة احلالية واملحتملة يف املدينة، يف حني ازداد يف الوقت عينه 

مع  بالتزامن  املحلي  الغذاء  بنظم  فرجينيا  املعمارية يف جامعة  الهند�سة  كلية  اهتمام 

عر�ص عدة �سفوف تطبيقية، يف ربيع العام 2009 تركز على فكرة الت�سميم الهند�سي 

من اأجل انتاج الغذاء.

يزداد اإدراكنا باأن انتاج الغذاء وت�سنيعه وتوزيعه حمليا هي من اأ�سكال البنى التحتية 

حملي  جمتمع  اأي  يف  هامة  عنا�سر  ت�سكل  التي  املحلية  املجتمعات  يف  الأ�سا�سية 

بني  الروابط  وتقوية  الأمكنة  �سنع  يف  هام  ُبعد  انه  على  الآن  للغذاء  ُينظر  �سحي.  

ال�سكان واملناظر الطبيعية التي حتتويهم. اإنتاج الغذاء املحلي هو كناية اأي�سا عن تعميق 

املجتمع  املختلفة يف  الأجيال  بني  توا�سل  من خلق  الغذائي  الإرث  ومتكني  اجلذور 

املحلي.

وت�سكل الأبحاث عن حتديات وفر�ص ال�ستح�سال على الطعام حمليا مادة �ساحلة 

التجارية   لالأعمال  داردن  مدر�سة  املختلفة.  عملت  الخت�سا�سات  بني  تعاون  لقيام 

يف جامعة فرجينيا مع فريق َمدَر�سة الهند�سة العمرانية على م�سروع “جابا”  للنظم 

اأبحاثه  موؤ�س�سة ال�سيخوخة يف جامعة فرجينيا وجمل�ص  الغذائية  الذي قام بتمويل 

منطقة جفر�سون لل�سيخوخة )جابا(.

ُي�َسغل “جابا” مرافق �سكنية ويوفر وجبات لكبار ال�سن يف جمتمع �سارلوت�سفيل. هو 

يقدم اأ�سبوعياً 3500 وجبة لزبائنه، مع اإمكانية   ت�ساعف هذا العدد 3 مرات بحلول 

“جابا”  )الذين ي�ستفيدون من الوجبات(  ان  60% من زبائن  العام 2010، علماً 

اأفكار  “جابا” اإىل  �َسَعت  ال�سنة.  اأمريكي يف  ميلكون دخاًل يقل عن 15000 دولر 

مبتكرة  لتلبي هدفها القا�سي بتوفري وجبات طازجة ومغذية حت�سن �سحة ونوعية حياة 

، لي�ص زبائنها فقط، بل واأع�شاء املجتمع املحلي  برمته.  فحلل الطالب الباحث�ن اأمناَط 

هذا  �سراء  لتو�سيع  باقرتاحات  وتقدموا  املحلي،  الغذاء  وطريقَة ح�سول”جابا” على 
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الغذاء تق�سي بتنفيذ ا�سرتاتيجيات �سراء جديدة والعمل ب�سكل اأوثق مع املزارعني 

املحليني.

تفح�ص التالمذة ديناميات العر�ص - والطلب املحلية من اخل�سار والفاكهة ودر�سوا 

اأف�سل ممار�سات املجتمعات املحلية الأخرى يف الوليات املتحدة النا�سطة يف جمال 

احل�سول على غذاء حملي للكبار يف ال�سن. وحدد الباحثون خمازن الغذاء املحلية 

واملطاعم.  املزارعني  وا�ش�اق  التجزئة  بائعي  فيها  مبا  �شارل�ت�شفيل  منطقة  امل�ج�دة يف 

لهم  ال�سرورية  واملوارد  والربجمة  الأ�سعار  لتحديد  املزارعني   مع  مقابالت  واأجروا 

رعاية  ومراكز  امل�ست�سفيات  مثل  املحلية  للموؤ�س�سات  الإمدادات  زيادة  ليتمكنوا من 

الكبار يف ال�سن واملدار�ص واملطاعم. كما نظر البحث كذلك يف منافع جتليد)اأو جتميد(  

ى متديد املوا�سم الزراعية با�ستعمال الدفيئات الزراعية.  الغذاء املحلي وت�سنيعه ، وتق�سّ

وخُل�ص التقرير اإىل ا�ستنتاجات رئي�سية تفيد باأن احلد من تقلب الأ�سعار من خالل 

املزرعة  من  الغذائية  املواد  لتو�سيل  اإ�سافية  حتتية  بنية  وخلق  الطلب،  اإدارة  حت�سني 

مبا�سرة اإىل الطاولة )اأي املنازل( ، والتعاقد امل�سبق مع املزارعني، هي من ال�سروريات 

لبناء نظام غذائي حملي اأكرث قوة ل«جابا« وغريها من املوؤ�س�سات يف املنطقة. كذلك 

متت الإ�ساءة على الأبعاد املالية الهامة مثل ممار�سات ت�سديد الدفعات، خ�سو�ساً اأن 

اإىل احل�سول على  املزارعني  بينما يحتاج  يوما  املوؤ�س�سات تدفع يف خالل 30  معظم 

اأموالهم يف غ�سون اأ�سبوعني اثنني.

مل ي�ساهم البحث فقط يف اجلهود التي تبذلها »جابا« مل�سلحة عمالئها، ولكنه ت�سبب 

بزبادة الرتكيز على الفوائد التي يعود بها الغذاء املحلي على اأفراد املجتمع مبختلف 

اأعمارهم، و�شجع الن�شاط الهادف اإىل بناء �شبكة اأق�ى لإنتاج الأغذية املحلية وت�زيعها 

يف منطقة �سارلوت�سفيل. وقد خدم امل�سروع كمن�سة لتطوير عملية توزيع املواد الغذائية 

على قاطني امل�شاكن ال�شعبية من �شمن �ش�ق مزارعني  ي�شمل جمع املنتج الفائ�ص 

، وا�شتخدام الق�شائم اأو الك�ب�نات  الغذائية يف ال�ش�ق ، وخلق عملة حملية لتمكني 

ذوي املداخيل املتدنية  بجميع اأعمارهم  من �سراء اخل�سار والفاكهة.

توجد فر�ص كبرية يف ميدان جتارة الغذاء املحلي لالبتكار يف جمالت خلق �سبكات 

التوزيع  والعالقات مع الزبائن. منذ النتهاء من درا�سة »جابا«، اأ�س�ص رُجال اأعمال من 

�سارلوت�سفيل »مركز الغذاء املحلي،«local food hub وه� جمعية ل تت�خى الربح 

باجلملة،  املنتجات  من  كبرية  كميات  �سراء  تعر�ص  املحلية،   الأغذية  منتجي  لدعم 

ما  اأي �سرر،  النا�سئة عن  املطالبات  التاأمني �سد  املنتج، ف�سال عن  وتو�سيل وجتميع 

الق�سايا املحددة  ال�سراء للم�سرتين والبائعني ومعاجلة بع�ص  من �ساأنه تب�سيط عملية 

يف الدرا�سة.

ا�ست�سافت مدر�سة داردن لالأعمال التجارية هذه ال�سنة الجتماع الفتتاحي ملجل�ص 

جمالت  من  مندوبا  ع�سرين  من  اأكرث  من  جمموعة  وهو  الغذائي،  للنظام  فرجينيا 

خمتلفة من النظام الغذائي يف ولية فرجينيا ، مبا فيها الإنتاج والتوزيع وال�ستهالك. 

هدفها  لتدعم  املحلية   الغذائية  املواد  من  م�سرتياتها  بزيادة   نف�سها،   داردن  وتقوم 

انبعاثات   باأي  يت�شبب  اأي طعام ول  يهدر  ل  ريادياً  م�شروعاً  ت�شبح  اأن  اإىل  بالت��شل 

للكربون بحلول عام 2020. و�سوف توا�سل املدر�سة اإتاحة فر�ص البحوث  للطالب 

املهتمني بامل�ساريع الغذائية ونظم الغذاء املحلي.

(Photo suzan wormington )                          تالمذة و اساتذة و موظفو الكلية ميضون و قتا ممتعاً بسوق داردن مع املنتجني احملليني
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من  بدال  الطبيعة  ل�سالح  تعمل  التي  املرنة  واالأبنية  املدن  ت�سميم  اإن 

حماربتها يجب ان يتم من قبل حمرتفني مدربني يف  جمال اال�ستدامة 

 Carrot City “مدينة اجلزر”  َمعَلم  به   بها. وهذا ما يقوم  وخمت�سني 

امل�سممني  خمتلف  ُيطلع  اإذ   ، الت�ساميم  لتبادل  تورونتو  معر�ض  يف 

التطورات  باآخر  ال�سعب  وعامة  املعماريني  واملهند�سني  واملخططني 

املتعلقة بالت�سميم من اأجل زراعة ح�سرية.

الروؤية اخل�سراء يف مبنى �سوق تبادل االأ�سهم

اإنتاج الأغذية وت�سنيعها وا�ستهالكها ت�سكل معاً، على الأغلب،  اأن  على الرغم من 

اجلانب الأهم ملرونة املجتمعات الب�سرية ، غري ان اإدراكنا لهذه احلقيقة وترجمتها  يف 

جمال  الت�سميم والتخطيط كان بطيئا؛ لكن هذا احلال بداأ يتغري. لقد بداأت احلكاية 

بالن�سبة لتورنتو عندما اختار ب�سع تالمذة من جامعة راير�سون Ryerson  يف العام 

�سفوف  يف  الأ�سا�سي  كاملو�سوع  احل�سري  الغذاء  ُتنتج  التي  الأبنية  درا�سَة   ،2006

يف  اآخرين  مع  الأ�سا�سي  الفريق  وات�سل   ، جيدا  الفكرة  اأقلعت  املعمارية.  الهند�سة 

�سائر  يف  الطبيعية  املناظر  وهند�سة  والت�سميم  والتخطيط  املعمارية  الهند�سة  مدار�ص 

من  متفرقة  اأنحاء  يف  حتى  اأو  البالد  يف  املناطق  خمتلف  اإىل  و�سول  املدينة،  اأنحاء 

العامل.

اأقيم يف  عبارة عن معر�ص  ح�سرية” هو  زراعة  اأجل  من  الت�سميم  اجلزر،  “مدينة 
�سهري مار�ص واأبريل 2009،  نََقَل روؤية  الت�ساميم” خالل  لتبادل  تورونتو  “مركز 
اخل�سراء” )التي ُتزرع فيها اخل�سار وتربى فيها املوا�سي(  اإىل قلب املنطقة  “املدينة 
املالية يف تورونتو، وحتديدا اإىل بناية البور�سة القدمية ملا حتمله رمبا من دللة رمزية، علماً اأن 

زراعة  اأجل  من  الت�سميم  اجلزر:  مدينة 

ية ح�سر
Diana Lee-Smith
University of Toronto
Email: diana.lee.smith@utoronto.ca

هناك خمططاً لإقامة العر�ص يف مكان اآخر ونية لإ�سدار كتاب عن هذا املو�سوع. اأظهر 

املعر�ص كيف ان الهتمام املتزايد بانتاج الغذاء �سمن املدينة، وتزويد الغذاء حمليا، 

وحتقيق الأمن الغذائي ب�سكل عام، تت�سبب يف تغيري الت�سميم احل�سري و�سكل بنيته. 

وفيما اأظهرت امل�ساريع املنفذة يف تورونتو وغريها من املدن الكندية التغري احلا�سل يف 

الأبنية، بيَّنت الأمثلة من الدول املختلفة  كيف ميكن اإدماج الأفكار من بلدان اأخرى 

يف التجربة الكندية. وينق�سم جمموع ما يعر�سه م�سروع مدينة اجلزر  اإىل اأربعة اأجزاء 

هي: املدينة، واملجتمع املحلي، و الأبنية )لل�سكن اأو للعمل( واملنتجات.

َتَخيُّل املدينة املنتجة

على الرغم من الأهمية التاريخية للغذاء يف املدن، فاإن انتاج الغذاء وتوزيعه وامل�سائل 

اإعادة  اإن  البناء.  العاملني يف جمال  قبل  للدرا�سة من  به متثل جمال جديدا  املتعلقة 

ت�سور اأو تخيل الأبنية وامل�ساحات املوجودة �سمن املدينة ميَكن امل�سممني من تطوير 

جة   املُنترِ امل�ستقبل  مدينة  عليه  تكون  اأن  ميكن  ملا  وخالقة  مثرية  جديدة  مقرتحات 

امل�ساحات  لتحولت  باملدينة  املتعلق  املعر�ص  من  اجلزء  �ص 
َ
عر مرونة(  )والأكرث 

احل�شرية التي تذهب اأبعد من م�اقع معينة، م�شرياً  اإىل طرق جديدة لتخيل املناطق 

احل�سرية. ومن املفاهيم املهمة التي متت مناق�ستها هنا، كانت فكرة » املناظر الطبيعية 

احل�سرية عدد 15  الزراعة  اأي�سا جملة  )انظر  متوا�سل«  ب�سكل  تنتج   التي  احل�سرية 

من الن�سخة النكليزية www.ruaf.org ( والتي تربط امل�ساحات التي ل ت�ستعمل 

ب�شكل كاف، مثل �شفاف الأنهار وو�شطيات الطرق واحلدائق العامة وباحات املدار�ص 

وتت�سمن    . احل�سرية  املناطق  يف  الغذائية  للمواد  املتوا�سل  بالنتاج  واجلادات،  

الزراعة  واإدخال  كندا  يف  وا�شع  نطاق  على  العام  الت�شميم  تتناول  التي  املبادرات 

  MAYOR »مايور«   « برج  جتديد  م�سروَع  الأكرب،  العام  املخطط  �سمن  احل�سرية 

�شرق  جن�ب  يف  الأوملبية  والقرية  ت�رونت�  يف   DOWNSVIEW داونزفيو  ومنتزه 

تعك�سه   الذي  الطموح  التفكري  اإن  فانكوفر.  يف   False creek فال�ص كريك

الزراعة في اكياس : اكياس للزرع من اجل زراعة حضريةمتنقلة في املساحات الصغيرة
املؤقتة املواقع  او  امللوثة  التربة  ذات  تلك  او  التربة  تتوفر فيها  التي ال   واالمكنة 

     (Photo Topher Delaney Artist/Landscape architect2009 ) 

     (Photo Joe Nasr 2007 )          احلديقة اجملتمعية في موقف السيارات في كندا
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ال�ستفزاز،  يتعمد   ، اخلنازير  ومدينة  العامودية  املزارع  مثل  املطروحة  املفاهيم  بع�ص 

ان هذه  لالأكل” تظهر  الطبيعية �ساحلة  املناظر  “َجعل  مثل  الأخرى  امل�ساريع  لكن 

الأفكار لي�ست جمرد نظريات بل هي قابلة للتحقيق .

اإنتاج الغذاء يف املجتمعات املحلية

متلك عملية اإنتاج الغذاء يف املجتمعات املحلية، وبالتعاون معها، امكانيًة لتعزيز متا�سك 

بداأت  كندا  تنبثق يف  بداأت  التي  البديلة  الغذائية  احلركة  فاإن  ذلك،  ومع  املجتمع. 

وتلتقي  الت�سميم.  وعملية  للم�سممني  املمكنة  امل�ساهمات  من  بال�ستفادة  لتوها 

البيئة املبنية وال�سيا�سة الغذائية حني  يدمج املهند�سون املعماريون ومهند�سو املناظر 

ال�شاحلة  الطبيعية  املناظر  ومفه�َم  الزراعية،  والدفيئات  املزارعني،  اأ�ش�اَق  الطبيعية 

للمياه  ت�شمح  التي  ال�ش�ارع  واأر�شيات  حية،  بنباتات  املزروعة  واجلدراَن   ، لالأكل 

بالنفاذ، والأ�شطح اخل�شراء، وحدائق املجتمع املحلي؛  يف برامج الهند�شة املعمارية. 

هذا الربط بني الق�سايا الغذائية وال�سكال املبنية ميلك القدرة على حتويل، لي�ص فقط 

الفرتا�سات الأ�سا�سية حول الربجمة املطلوبة  اأي�ساً  ، ولكن  اإنتاج الأغذية وتوزيعها 

يف ت�شميم املباين وامل�شاحات احل�شرية. قدم هذا اجلزء من املعر�ص م�شاريع ترتاوح 

التي  املحلية  الغذاء  مراكز  اإىل  و�سول  املحلية  املجتمعات  يف  الزراعية  البيوت  بني 

ت�ست�سيف مبادرات خمتلفة مثل: اإر�ساد النا�ص حول كيفية زراعة الغذاء، وامل�ساعدة 

على تطوير واإدارة قطع الرا�سي واحلدائق املحلية، وامل�ساعدة يف تطوير م�ساريع غذائية 

باملنتجات  جمانا(  احل�ساء  )تقدم  احل�ساء  ومطابخ  الغذاء  بنوك  وتزويد  جدا،  �سغرية 

الطازجة التي يفتقرون اإليها. اأظهرت املبادرات التي تنفذ على م�ستوى الأحياء مثل 

Growing Home  يف �سيكاغو و Growing Power يف ميلووكي، قدرة زراعة 

التعليمية،  املبادرات  خالل  من  املحلية  املجتمعات  حتويل  على  احل�سرية  احلدائق 

ال�سحي الذي ميكن �سراوؤه  الغذاء  اإىل  الو�سول  العمل، وحت�سني  اإىل  العودة  وبرامج 

باأ�سعار معقولة،  وخلق مركز رئي�سي للمجتمع املحلي. لقد بنّي املعر�ص كيف ميكن 

للم�سممني ان يلعبوا دورهم يف عملية التحويل املذكورة.

ت�سميم اأبنية لل�سكن وللعمل، منتجة للغذاء

من املطاعم اإىل الفنادق ومن املجمعات ال�شكنية اإىل املنازل املرتا�شة، اأظهرت امل�شاريع 

يف هذا اجلزء من املعر�ص كيفية ربط مواقع انتاج الغذاء مبراكز ت�سنيعه وا�ستهالكه. ومبا 

ان الت�سميم هو عبارة عن دمج جمموعة من املتغريات، ميكن لالأبنية اأن تقدم جمموعة 

متن�عة من املزايا، مبا يف ذلك حت�شني الأداء احلراري با�شتخدام اأ�شطح املباين واجلدران 

اخل�سراء املنتجة التي ت�سكل طبقات خمففة وعازلة . هكذا، ميكن لكبار الطهاة  يف 

ف�سل ال�ستاء تقدمي اأع�ساب طازجة من بيوتهم الزراعية اخلا�سة، كما ميكن للعائالت 

زراعة �شاحات منازلها الأمامية اأو الأ�شطح للح�ش�ل على خ�شار ذات مذاق اف�شل 

هذا  املطروحة يف  املثرية  الأفكار  ومن  املتجر.  من  �سراوؤه  ميكنهم  اآخر  �سيء  اأي  من 

اإنتاج الأغذية يف الأماكن البديلة  مثل ال�سكن امل�سرتك ،  اجلزء من املعر�ص، دمج 

املمرات،  املحلية يف  ، واحلدائق  املنازل  اأ�شطح  املخ�ش�شة على  والب�شاتني، واحلدائق 

اأو يف مراكز العمل  ميكن اأن تكون منتجة  حيث َتبني اأن كل امل�ساحات يف املنازل 

اأفكار هائلة لكن  اأمام املنزل اإىل الأ�شطح.  هذه لي�شت جمرد  ، من املرجة اخل�شراء 

خيالية ي�ستحيل حتقيقها؛ اإذ  اإ�سافة اإىل جهود الطالب وباقي  امل�ساريع الروؤيوية، يوجد 

اأمثلة عن مباٍن قيد ال�ستخدام وحتت الإن�ساء. اإن تورنتو هي بالفعل موطن لكثري من 

الأ�شطح واملباين اخل�شراء، خ�ش��شا انها  تبنت الآن �شيا�شة ال�شقف الأخ�شر ، وذلك 

باإقرار القان�ن الفرعي الذي يفر�ص هذه الأ�شطح على املباين اجلديدة مبعظم اأن�اعها.

ت�سميم منَتج للزراعة احل�سرية

ميكنها  ومكونات  واأنظمة  وتقنيات  مواد  من   اأدوات  عدة  احل�سرية  الزراعة  تتطلب 

متكني انتاج الغذاء يف املواقع احل�سرية اأو اإدخاله يف ت�سميم البنية.  ُعر�ص يف هذا 

ت�سجع  ال�ستخدام،  قيد  اأو  مقرَتحة   ، العامل  اأنحاء  من  ت�ساميم  املعر�ص  من  الق�سم 

الزراعة احل�سرية. ي�سف التعبري »منتجات« جميع الأفكار غري املحددة مبوقع معني، بل 

تلك التي ميكن تطبيقها يف اأماكن وحالت متنوعة، وتت�سمن تقنيات مثل اجلدران 

وقفائر  الدجاج،  وتعاونيات   ، الزراعية  الأح�ا�ص  ونظم  اخل�شراء  والأ�شطح  احلية 

النحل، والبيوت الزراعية العامودية، وهياكل الدعم املتحركة.  كما تطرقت العديد 

الزرع  من خالل  احل�سرية  املناطق  يف  الرتبة  م�سكلة  ملعاجلة  املعرو�سة  املنتجات  من 

الزراعية  امل�ساحات  م�سكلة  اخرى حلل  ت�ساميم  تعر�ست  فيما  زراعية،  حاويات  يف 

ال�شغرية اأو التعامل مع الأ�شطح امل�ج�دة التي ل ميكن اأن حتمل الأح�ا�ص الزراعية 

الثقيلة. ويف حني ترتكز بع�ص هذه العنا�سر على املبادئ املتطورة واآخر الكت�سافات 

التقنية ، فاإن البع�ص الكثري منها  ي�ستخدم  املكونات اجلاهزة  التي توفر حلوًل خالقة 

ملجموعة متنوعة من التحديات يف جمال الزراعة احل�سرية.

اقتراح مكتبة مع سطح للزراعة احلضرية في مدينة اورو بريتو في البيرو املصنفة من 
     (Photo Jorge Silva,designer,2008 )       قبل االونيسكو موقعا للتراث العاملي

حديقة اجملتمع احمللي في منطقة Mole Hill في فانكوفر،بريتيش كولومبيا 
        (Photo Joe Nasr 2008 )                                                            
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حيدراأباد،  من  احل�سرية  �سبه  املناطق  يف  الورقية  اخل�سار  زراعة  تزداد 

الهند، على طول نهر “مو�سي”،  وُتباع يف االأ�سواق احل�سرية. ُتروى 

وال�سديدة  �سغرية  اأقنية  يف  تتفرع  التي  النهر  هذا  مبياه  وا�سعة  مناطق 

التلوث جّراء املجارير ومياه امل�سانع املبتذلة .

اأباد تلعب دورا   واأ�سارت الدرا�سات ال�سابقة اإىل ان الزراعة �سبه احل�سرية يف حيدر 

طبقات  اإىل  ينتمون  الذين  الأ�سخا�ص  من  متنوعة  جمموعة  عي�ص  �سبل  يف  هاما 

اجتماعية وديانات خمتلفة ) ) Buechler & Devi،2002 . ن�ساطات �سبل عي�ص 

هذه املجموعات هي عر�سة للتغري الدائم، كما اأنها تتاأثر بالنمو املتوا�سل للمدينة وما 

ينتج عنه  من زيادة يف التلوث والفقر احل�سري وانعدام الأمن الغذائي و�سوء التغذية. 

يف  احل�سريني  و�سبه  احل�سريني  املزارعني  ت�ساعد  ان  بيولوجيا  املتنوعة  للزراعة  ميكن 

مقاومة الآثار الناجتة عن هذه التغيريات.

العي�ش  �سبل  تعزيز  يف  الزراعي  البيولوجي  التنوع  دور 

الهند  ، حيدراأباد  من  احل�سرية  �سبه  املناطق  يف 
Johanna Jacobi
 Axel W. Drescher 

Priyanie H. Amerasinghe

  IWMI اأجرت درا�سة ميدانية يف العام 2007)بالتعاون مع املعهد الدويل لإدارة املياه

وجامعة فرايبورغ يف اأملانيا IPG/APT(  تقييماً �سريعا لأ�سناف خ�سار مروية باملياه 

ح�سنا  بالًء  تبلي  التي  الأ�سناف  من  كبري  عدد  وجود  النتائج  اأظهرت  املبتذلة�. 

احلدائق  متوقعا، يف  ما كان  ، وعلى غري  اأي�سا  ولكن  اخل�سار،  فقط يف حدائق  لي�ص 

والأرز  علفي(  حم�سول  الباراغرا�ص)  ان  ومع  للري.  املبتذلة  املياه  ت�ستخدم  التي 

اإل ان حدائق اخل�سار لعبت  ال�سائدين يف الأطراف �سبه احل�سرية،  كانا املح�سولني 

دورا هاما يف دعم �سبل عي�ص املزارعني ال�سغار الذين يوجد يف عدادهم الكثري من 

  Spinacia oleracea(ٍ ال�سبانخ  فُزرع   ،  2002،Buechler & Devi الن�ساء)) 

املهمة  املحا�سيل  باقي  فيما �سملت  باخل�سار،  املزروعة  الأرا�سي  ثلث  ( على حوايل 

 Hibiscus acetosella( واخلزامى   )Amaranthus tricolor( الديك  عرف 

var. sabdariffa( . تتميز هذه اخل�سار الورقية -التي يكرث عليها الطلب تقليديا- 

الأطباق  ا�شتعمالها يف  ب�شبب  ال�ش�ق  اأ�شعارا عالية يف  من� ق�شرية وحتقق  بفرتة  عادة 

اأنظمة  حتت  املحا�سيل  تنوع  لتقارن   ،2008 العام  يف  الدرا�سة  تو�سعت  التقليدية. 

الري املختلفة ولت�ستك�سف دورها يف �سبل عي�ص جمموعات املزارعني ذوي احليازات 

ال�شغرية. اتخذت هذه املرحلة من الدرا�شة من�ذج “حدائق املنازل”، الذي يعتمد 

  2006  ; ;.Drescher et al( على مقاربة �سبل العي�ص امل�ستدامة، خلفيًةً نظريًة لها

Drescher 1998 ( . وا�سُتخدمت خرائط  نظم املعلومات اجلغرافية GIS لتحديد 

جريت 
ُ
اأ غنى الأ�سناف الزراعية ووفرتها  وامل�ستوى الذي بلغته زراعة اخل�سار؛ كما 

مقابالت �سبه منظمة  مع مزارعي خ�سار يف املنطقة.

 Shannon index or( مل ُتلحظ اختالفات هامة بني موؤ�سرات التنوع البيولوجي

Simpson index( يف احلدائق التي ا�ستخدمت املياه اجلوفية للري مقارنة بتلك 

التي ا�ستخدمت املياه املبتذلة. وكان للتنوع يف املحا�سيل دورا هاما يف كال  النظامني  

املتاأتية  املخاطر  بتوزيع  لهم  ال�سماح  خالل  من  ال�سغار  املالكني  مقاومة  تعزيز  جلهة 

الطلب على حم�سول خ�سار معني.  الرتاجع يف  اأو  املحا�سيل  اخل�سارة يف  مثال عن 

  intercropping املختلطة  والزراعات    perennial املعمرة  املحا�سيل   وراجت 

بني املزارعني الذين ميلكون اأرا�ص وبئرا. لكن اأكرث من 70% من املقابالت اأظهرت 

جلاأ  لذا  الأرا�سي.  ا�ستثمار  �سيغ  يخ�ص  فيما  املزارعني  لدى   الأمان  بعدم  �سعورا 

اخل�سار  زراعة  اإىل   الأ�سليني(   حيدراأباد  �سكان  من  فقط   )ثلثهم  املزارعني  هوؤلء 

مللوثات  عر�سة  جعلهم  ما  املبتذلة،  باملياه  معظمها  ُروي  التي  النمو  ال�سريعة  الورقية 

مثل املبيدات والف�سالت ال�سناعية ال�سائلة  اإ�سافة اإىل تقلب اأ�سعار الأغذية والبذور 

يف  اخل�سار   زراعة  عن  الناجت  ال�سهري  الفرد  مدخول  وُقدر  والأ�سمدة،  واملبيدات 

الأ�سخا�ص  معدل  بلغ  فيما  هندية�،  1617.20روبية  بحوايل   2008 �شبتمرب/اأيل�ل 

الذين يقومون بزراعة الفدان حوايل 4.8 �سخ�سا؛ ما يعني اأن الزراعة املمار�سة  هي 

ميلكون م�سادر  كانوا  تقريبا  امل�ساركني  ن�سف  ان  . وظهر  املكثفة  الزراعات  اأنواع  من 

       (Photo :J . Jacobi )                                  نساء يحصدن السبانخ
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دخل ثانوية ، مثل زراعة احل�سي�ص للعلف اأو انتاج احلليب، اإىل جانب زراعة اخل�سار؛  

وبالتايل، كان تنويع م�سادر الدخل  جزءاً من ا�سرتاتيجية �سبل عي�سهم على الرغم 

من انهم كانوا يعتربون  زرع اخل�سار ممار�سة جمزية ب�سكل عام .

نباتات  اأقنية الري بقطع الأرا�سي ال�سغرية، وُزرعت  اأحاطت  الر�سومات،  كما تظهر 

اإما  لال�ستفادة   وذلك  ورقية  بخ�سار  مبعظمها   املزروعة  الأرا�سي  قطع  بني  ما  طويلة 

ورقها  من  اأو   tubers درناتها  من  اأو   )Amaranthus tricolor( بذورها  من 

نباتات  كونها  حقيقة  من  اأو   )Colocasoa esculenta، Ipomoea batatas(

  .)Lagerstroemia parviflora( معمرة

احل�سرية  �سبه  الثالث   القرى  يف  نباتية  عائلة   20 من  خ�سار  �سنف   54 حتديد  مت 

امل�سمولة يف مناطق البحث، كان 18 نوعا منها )مبا فيها امللفوف( ُيزرع لال�ستفادة من 

اأوراقها التي يتم عادة  طهيها مثل ال�سبانخ. 

الدوافع وراء زراعة جمموعة وا�سعة من اخل�سار 

التنوع  اإىل  جلوئهم  وراء  القت�سادية  الأ�سباب  امل�ستجيبني  من   %80 من  اأكرث  ذكر 

الكبري يف املحا�سيل: اإن جمال مثل »زيادة الأ�سناف تعني زيادة يف الزبائن وبالتايل 

زيادة يف الأموال« اأ�سارت اإىل التنوع يف الطلب. 

بالنتقال   البيع  جانب  اإىل  الأ�سعار،  التغيري يف  اإىل  ال�ستجابة  �سرورة  البع�ص  وذكر 

من  »منزل اإىل منزل« ،الذي اأفاد بع�ص امل�ستجيبني بقيامهم به،  والذي يتطلب بدوره 

وجود جمموعة وا�سعة من املحا�سيل. 

و�سرح اأكرث من ن�سف امل�ساركني ان زيادة التنوع جعلهم اأقل عر�سة لالآفات واخل�سائر 

يف الإنتاج. 

الأ�سخا�ص  ذكر  م�ستحب،   اأمر  هو  الكبري  التنوع  اأن  على  اجلميع  توافق  حني  ويف 

الثالثة الذين يعتمدون اأقل درجة من التنوع )6 اأ�سناف( اأعماَرهم و�سعوبَة العثور 

التنوع  اإن  حما�سيلهم.  تنويع  زيادة  عن  ابتعادهم  كمربرات  اخلارجية  العمالة  على 

املقاومة  لتعزيز  كا�سرتاتيجية  اإليه  النظر  بالتايل  وميكن  اله�سا�سة  من  يخفف  الوا�سع 

.) 2001 ،Cromwell(

ا�سرتاتيجيات املزارعني للتاأقلم

متت  الذين  ال�سغار  املزارعني  لدى  التكيف  ا�سرتاتيجيات  من  العديد  تقييم  جرى 

ال�سرتاتيجيات يف  �ساعدت هذه  لقد  ال�سابقة.  والأبحاث  الدرا�سة  مقابلتهم خالل 

املتنامية  باملدينة  املرتبطة  والبيئية  القت�سادية  ال�سغط  لعوامل  مقاومة  اأكرث  جعلهم 

واملوارد املحدودة والتغيريات القت�سادية والجتماعية:

   ميكن روؤية التكيف مع التغيري العاملي املتمثل بندرة املياه يف جنوب الهند من خالل 

الهجرة اإىل الأطراف �سبه احل�سرية حيث ت�سكل املياه املبتذلة  م�سدرا للري ميكن التكال 

عليه  دون اي نزاعات، ما يجعل زراعة اخل�سار على مدار ال�سنة اأمرا ممكنا.

   ُتظهر الدرا�سة اللجوء اإىل التنوع العايل يف املحا�سيل للتكيف مع العديد من عوامل 

املخاطرة مثل الآفات واخل�سائر يف الإنتاج ، الأمطار ال�سديدة خالل املو�سم )مون�سون( 

والرتاجع يف طلب الأ�ش�اق ويف الأ�شعار.   

   تَبني الدرا�شة وجها اآخر من وج�ه التكيف مع  من� املدينة من خالل اختيار حما�شيل 

تباع  عندما  اأخرى  اأرا�ص  قطع  اإىل  بالنتقال  ي�شمح  ما  ق�شرية   زراعية  ف�ش�ل  ذات 

الأر�ص للبناء. 

    اإن اتباع نظام زراعة يعتمد على املوا�سم الق�سرية ) 2 -4 اأ�شابيع(  ي�شمح للمزارعني 

معظم  اأفاد  الأرا�شي:  حيازة  يف  الأمان  عدم  وم�شاألة  الأ�ش�اق  طلب  مع  بالتفاعل  

�سمان  بغية  وال�سبانخ  الأمارانت  مثل  �سريعة  ورقية  خ�سار  يزرعون  باأنهم  املزارعني 

مدخول يومي وليتمكنوا من �سداد الإيجار ال�سهري )70% منهم ا�ستاأجروا الر�ص 

على اأ�سا�ص �سهري دون اأية �سمانة  للتمديد اإىل ما بعد ال�سهر املقبل(

    اإن زراعة اخل�شار القابلة للتلف  بالقرب من الأ�ش�اق حيث ميكن بيعها طازجة تتميز 

باخت�سارها امل�سافات املتوجب قطعها

زرعهم  خالل  من  الطعام  على  عائالتهم   تنفقه   مما  التخفيف  للمنتجني  ميكن      

خل�سارهم اخلا�سة ما يح�سن مقاومتهم لأزمة الغذاء العاملية

    اإن زراعة اخل�سارالورقية ُيعد من  اأ�سكال التكيف مع  ا�ستخدام املياه امللوثة. ميكن 

اخل�سار  من  اأف�سل  النيرتات  من  املرتفعة  امل�ستويات  مع  تتعامل  ان  الورقية  للخ�سار 

املثمرة، كما ميكن قطفها اأبكر من تلك املروية باملياه اجلوفية نظرا لالأ�سمدة املوجودة 

يوم يف  الدرا�سة مقابل 50-30  يوم يف  ا)اأمارانت : 30-15  امللوثة  املياه  تركيبة  يف 

الكتابات العلمية الأخرى(

    ت�ساعد اأنظمة الري على احلد من خماطر املياه امللوثة: اأفاد العديد من املزارعني 

وان  ال�سناعية،  ال�سائلة  الف�سالت  فيها   ُتطلق   التي  الأيام  يف  احلقول  ري  بعدم 

باإمكانهم  حتديد هذه الأيام بف�سل اخلربة التي راكموها.

من  للمزارعني  الغذائي  الأمن  حت�سني  هي  املحا�سيل  لتنوع  املبا�سرة  امليزات 

الفيتامينات والربوتني( وذلك من خالل  املعادن،  )تاأمني  التنوع الغذائي  خالل 

ال�ستهالك الذاتي للخ�سار املزروعة )كما ذكر جميع امل�ساركني( وتوليد الدخل 

لتح�سني الو�سع املايل عن طريق بيع ومقاي�سة منتوجاتهم

امليزات غري املبا�سرة لتنوع املحا�سيل هي التكيف مع اأ�سعار املدخالت املتقلبة 

و االحمر   الصنفني االخضر  الديك من  (Amaranthus  tricolor)عرف 
    (Photo :J . Jacobi )                                   
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و�شح املياه )من خالل ا�شتخدام م�شادر مياه مبتذلة ميكن التكال عليها( واحلد من 

املخاطر عن طريق زراعة نباتات ذات متطلبات زراعية وبيئية خمتلفة )ميكن التعوي�ص 

عن اخل�سائر الناجتة عن خ�سارة حم�سول حمدٍد بالأرباح املحققة من حم�سول اآخر(.

على الرغم من املزايا املتعددة لزراعة جمموعة متنوعة من املحا�سيل يف البيئة احل�سرية، 

تبقى �سبل عي�ص املنتجني غري اآمنة من النواحي البيئية والجتماعية والقت�سادية. 

فا�ستخدام املياه املبتذلة على �سبيل املثال، ينطوي على خماطر �سحية ل �سيما اخلطر 

املبا�سر الناجت عن املياه ال�سناعية املبتذلة امللوثة باملواد الكيميائية. وهناك اأي�سا جمازفة 

غري مبا�سرة تنجم عن الأ�سعار املرتفعة لالأ�سمدة�. 

اخلل�سة

على الرغم من وجود ب�سع مئات من مزارعي اخل�سار على طول نهر مو�سي يف مدينة 

اخل�سار  من  هاما  تنوعا  ُيوؤَّمنون  املزارعني  هوؤلء  ان  اإل  �سكانها 7 ماليني،  يبلغ عدد 

الطازجة يف اأ�ش�اق حيدراأباد. 

وتظهر الدرا�سة ان هذا التنوع ُيعترب نوعا من اأنواع »راأ�ص املال الطبيعي« يف تاأمني �سبل 

للمزارعني،   يحققها  التي  املبا�سرة  القت�سادية  الفوائد  وفق   وذلك  املزارعني،  عي�ص 

واإىل درجة اأقل  ح�سب نوع الري املتبع والعوامل البيئية. تنوع املحا�سيل اإذاً هو اأكرث 

الكاملة ل�سبل  من تكيف ا�سرتاتيجي ق�سري الأمد؛  بل هو جزء من ال�سرتاتيجية 

العي�ص.

 ، املنزلية  تلك  عن  ال�سناعية  ال�سائلة  الف�سالت  ف�سل  من  التاأكد  يجب  لكن   

احل�سرية  و�سبه  احل�سرية  الزراعات  اأرباح  وزيادة  املخاطر  تقليل  �ساأنه  من  هذا  لأن 

 . )2207 ،Krishnagopal & Simmons(

يجب  وبالتايل  مكثفة،  معلومات  يتطلب  وم�ستدامة  التنوع  كثرية  حما�سيل  زرع  اإن 

تقدمي م�ساعدة مفيدة للمزارعني �سبه احل�سريني على غرار املدار�ص احلقلية والرتكيز 

على بذل جهد لتقدمي الإر�ساد الزراعي للمزارعني ال�سغار. 

املبتذلة  املياه  من  ليرت  مليون   600 من  باأكرث  امللوث   ، مو�سي  نهر  مياه  نفت  �سُ  1

)Krishnago al & Simmons، 2007( علما ان م�سادر اأخرى  تفيد باأرقام 

 Nallah املرت�سبات                         ومن حو�ص  ليرت(  بليون   1000 تف�ق 

Cheruvu)......(، �سنفت على اأنها مياه مبتذلة.  لحقا مت بناء من�ساأة ملعاجلة مياه املجاري 
على اأعلى جمرى النهر ذات قدرة على معاجلة 339 ليرت يوميا.

2 �سعر �سرف العملة يف اآذار 2009 = 42.70 يورو

اأ�سعار الأ�سمدة املرتفعة  3  جريدة The Guardian ، اغ�شط�ص/اآب 2008؛ : 

تهدد اأفقر املزارعني  يف العامل« . The Hindu 15 اأغ�شط�ص / اآب 2008 :« ميكن 

اأن يجوع املاليني ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الأ�سمدة.

 Johanna Jacobi،  Axel W. Drescher 

Section on Applied Geography of the Tropics and Subtropics، 

Department of Physical Geography، Freiburg University، 

Germany.
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ي�سكل النق�ض املتزايد يف املياه  يف مناطق عدة من العامل حتديًا ا�سا�سيًا يف 

امل�ستقبل. ت�سكل الزراعات املروية امل�ستهلك االأول للمياه يف العديد 

من البلدان مبا فيها تون�ض، حيث �ساهم اال�ستخدام املنِتج للمياه املبتذلة 

االأكرث  اال�ستخدام  جانب  اإىل  االأمطار  وملياه  تكريرها  املعاد  احل�سرية 

فعالية  للمياه يف الزراعة يف الو�سول اإىل انتاج اأكرث ا�ستدامة للغذاء ايل 

حتتاجه املدن االآخذة يف النمو.

بتون�ص  امل�ستدمية  والتنمية  للمعرفة  الألك�سو  اليون�سكو  لنادي  البحث  فريق  يعمل 

2007 على  �شنة  الثاين من  ت�شرين  ن�فمرب  �شهر  )منظمة غري حك�مية حملية( منذ 

املعاجلة يف  الرمادية  واملياه  الأمطار  مياه  تثمني  اإىل  يهدف  تنموي  بيئي  م�سروع  اإجناز 

الزراعة احل�سرية من اأجل حت�سني ظروف العي�ص الإجتماعية و الإقت�سادية لعائالت 

�سغار املزارعني و املزارعات.

قبل انطالق هذا امل�شروع، املدعم ماليا من مركز البح�ث للتنمية الدولية بكندا، قام 

اأع�ساء الفريق بتحديد معايري مو�سوعية لإختيار املنطقة امل�ستهدفة وذلك عرب القيام 

ومزارعات  مزارعني  ل�سغار  والإقت�سادي  الإجتماعي  للو�سع  اإ�ستك�سافية  بدرا�سة 

�سكرة،  املر�سى،  ال�سيجومي،  ح�سني  )�سيدي  العا�سمة  لتون�ص  املتاخمة  املناطق 

اأريانة...(، اأّدت اإىل اإختيار مدينة �سكرة كمنطقة تدخل.

لطاملا كانت مدينة �سوكرة التي تقع على بعد 6 كلم من العا�سمة تون�ص ُتعترب حتى 

مطلع الثمانينات حزاما اأخ�سر حقيقيا لتون�ص. من بعد هذا التاريخ،  بداأ ال�ستقرار 

البيئي والجتماعي بالرتاجع، لت�شبح ح�ايل 32  % من الأرا�سي الزراعية يف املدينة  

وحت�سني  املنطقة  يف  الزراعية  الن�ساطات  على  للمحافظة  بالتح�سري.  ومهددة  جرداء 

الأمن  انعدام  يف  والزيادة  املناخي  للتغيري  املحتملة  امل�ستقبلية  لالآثار  املدينة  مقاومة 

امل�ستدامة  والتتنمية  للمعرفة  “األيك�سو  اليوني�سكو  نادي  يقوم   ، احل�سري  الغذائي 

)منظمة غري حكومية حملية( بالأبحاث التي تركز على حت�سني الظروف القت�سادية 

والجتماعية للمزارعني ال�سغار يف مدينة �سوكرة بال�ستفادة من مياه الأمطار واملياه 

الرمادية املعاجلة يف الزراعات احل�سرية.  

هذه الأبحاث هي جزء من مبادرة برنامج الفقر احل�سري والبيئة “ اأبحاث يف مدن 

الرتكيز” املمول من مركز البحوث للتنمية الدولية - كندا . ي�سعى م�سروع البحث اإىل 

تط�ير مناذج ت�شاركية لالإدارة امل�شتدامة مل�ارد املياه يف الزراعة احل�شرية، وت�شجيع خلق 

م�ساريع زراعية عائلية �سغرية، وتاأ�سي�ص نظام للزراعة يف الدفيئات، ودمج اليافعني الذين 

يعانون من اإعاقات �سمعية يف اأن�سطة عملية لتح�سني اإندماجهم يف املجتمع.

الزراعة  يف  املعاجلة  الرمادية  واملياه  االأمطار  مياه  من  اال�ستفادة 

�سكرة  مبنطقة  املزارعني  �سغار  عي�ش  ظروف  لتح�سني  احل�سرية 

معز بوراوي و بوبكر حومان)تون�ش(

واأبرزت الدرا�سات امليدانية املتعددة الأطراف اأن منطقة �سكرة، التي تقع على بعد 6 

كلم من العا�شمة ت�ن�ص، من�ذجا لتداخل الإ�شكاليات الإقت�شادية البيئية والإجتماعية 

يف و�سط يغلب عليه الطابع ال�سبه احل�سري. 

ومن هذه االإ�سكاليات نذكر باخل�سو�ض:

جتزئة الأرا�شي الزراعية ب�شبب الزحف العمراين غري املنظم،

�ص الرتبة اإىل التغّدق،
ّ
اإرتفاع املائدة املائية ومل�حة مياهها مّما يعر

قلة املوارد املائية ال�ساحلة لري اخل�سروات التي يعتربها املزارعني و املزارعات ب�سكرة 

ال�سامن الوحيد لتح�سني دخلهم واإ�ستدامة ن�ساطهم،

عزوف املزارعني و املزارعات ال�سبان عن تثمني م�ساحاتهم ال�سغرى ل�سعف مواردهم 

املالية وعدم اإملامهم بالتقنيات احلديثة والآليات املتاحة،

كرثة الأرا�سي البور وعدم تهيئتها مّما يجعلها عر�سة لرتاكم النفايات ال�سلبة.

للعائالت  والإجتماعية  الإقت�سادية  الو�سعيات  ومعرفة  الإ�سكاليات  حتديد  اإثر 

ال�سركاء و�سانعي  امل�سروع عديد الإجتماعات واجلل�سات مع  فريق  امل�ستهدفة، عقد 

القرار املحليني و�سغار املزارعني يف منطقة �سكرة وذلك لو�سع اإ�سرتاجتية عمل ترتكز 

على املقاربة الت�ساركية ح�سب النوع الإجتماعي.

 ح�ساد مياه الأمطار لري اخل�سروات حتت البيوت املحمية.
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و متحورت هذه االإ�سرتاتيجية على املقومات 

التالية :

نظرا  الزراعة احل�سرية  املعاجلة يف  الرمادية  واملياه  الأمطار  مياه  الإ�ستفادة من  �سرورة 

لندرة املياه ال�سطحية و اإرتفاع درجة ملوحة املياه اجلوفية.

ت�سجيع خلق م�ساريع زراعية عائلية �سغرية.

تاأ�سي�ص نظام للزراعة يف البيوت املحمية.

دمج الفئات الإجتماعية الذين يعانون من اإعاقات �سمعية يف اأن�سطة عملية لتح�سني 

اإندماجهم يف املجتمع.

الفالحية،  للخدمات  اأ�سا�سية  تعاونية  ب�سركة  قانونيا  املمثل  خدماتي،  هيكل  بعث 

لتوفري كل �سبل جناح اإ�ستدامة امل�سروع من جهة، و متكني املزارعني و املزارعات من 

اإدارة م�ساحلهم امل�سرتكة والدفاع على حقوقهم باملنطقة من جهة اأخرى.

اإثنني و ع�سرين مزارع و مزارعة، اأبرزت نتائج اأعمال الر�سد املنتظم و التقييم امل�ستمر جمموعة من الإنعكا�سات الإيجابية التي حققها امل�سروع يف العديد من املجالت نذكر منها 

النمو الإقت�سادي العائلي، التطور الإجتماعي، التح�سن البيئي و تعزيز مكانة املراأة.

يربز اجلدول التايل بع�ص من هذه الإنعكا�سات الإيجابية املتحققة عند جمموعة متكونة من خم�ص مزارعني من ال�سنف الن�سائي.

تعزيز مكانة املنتفعةالو�سع البيئيالتطور الجتماعيمن� القث�شاد العائليا�سم الفزارعة املنتفعة

حلومة الع. اأرملة 

ع. ب.

* حت�سني الدخل العائلي مبا 

قيمته 530 دينار �سهريا

* ترميم امل�سكن

* دعم الكتفاء الذاتي يف 

ا�ستهالك اخل�سروات

* امل�ساركة يف التظاهرات الن�سائية اجلهوية

* الإ�سعاع على املحيط املحلي والإقليمي 

العربي

* ال�سهر على اإدارة ال�سيعة من الزراعة اإىل 

الرتويج

* امل�ساهمة الفاعلة يف تكوين راأ�ص مال 

ال�سركة التعاونية الأ�سا�سية للخدمات 

الفالحية مبا قيمته 200 دينار

* تر�سيد ا�ستهالك املياه

* اإ�سفاء جمالية لل�سيعة

* ا�ست�سالح الرتبة

* ا�ستيعاب التقنيات احلديثة

* ك�سب خربات جديدة يف جمال ت�سويق املنتوج الفالحي 

داخل وخارج ال�سيعة

* تعزيز دورها داخل الأ�سرة

* من� روح املبادرة

فطومة ب.

* حت�سني الدخل العائلي مبا 

قيمته 300 دينار �سهريا

* �سراء جتهيزات منزلية جديدة

* الكتفاء الذاتي يف ا�ستهالك 

اخل�سروات

* ال�سهر على اإدارة ال�سيعة من الزراعة اإىل 

الرتويج

* الإ�سعاع على املحيط املحلي

* امل�ساهمة الفاعلة يف تكوين راأ�ص مال 

ال�سركة التعاونية الأ�سا�سية للخدمات 

الفالحية مبا قيمته 200 دينار

امل�ساركة يف اتخاذ القرار على امل�ستوى العائليتح�سني الو�سعي امل�سهدي

ليلى ب.

* حت�سني الدخل العائلي مبا 

قيمته 400 دينار �سهريا

* بناء غرفة لتو�سيع امل�سكن

* امل�ساهمة الفاعلة يف م�سروع بعث ال�سركة 

التعاونية الأ�سا�سية للخدمات الفالحية 

ب�سكرة

التو�سع يف امل�ساحات امل�ستغلة وتنويع 

الغر�سات )بعلية و�سقوية(

اإدراك اأكرث بدورها يف تنمية القت�ساد العائلي

فاطمة ب. اأرملة اله.

امل.

* حت�سني الدخل العائلي مبا 

قيمته 210 دينار �سهريا مع 

القت�ساد يف النفقات الغذائية 

income – saving

* الإقبال املن�سبط للم�ساركة يف 

الجتماعات واحللقات التكوينية

* امل�ساهمة الفاعلة يف تكوين راأ�ص مال 

ال�سركة التعاونية الأ�سا�سية للخدمات 

الفالحية مبا قيمته 300 دينار

* ا�ستغالل اأمثل للموارد املائية

* الزيادة يف اإنتاجية الرتبة

اإدراك اأكرث بدورها يف تنمية القت�ساد العائلي

* حت�سني الدخل العائلي مبا منوبية الب.

قيمته 300 دينار �سهريا

* الإ�سراف على ت�سيري جل عمليات 

ال�سيانة الزراعية و الرتويج

تثمني الرتبة واحلّد من تراكم 

النفايات

الإدلء باجتاهات واآراء جديدة

 وحدة معاجلة املياه الرمادية لري نبتات الزينة.

يف مطلع ال�شنة الرابعة من البحث امليداين واإثر و�شع هذه الإ�شرتاتيجية على اأر�ص 

الواقع عرب خلق وحدات اإنتاج اخل�سروات حتت البيوت املحمية و نبتات الزينة عند 
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باإ�ستثناء هذه النتائج الإيجابية، اأظهرت النتائج الأولية مل�سروعنا اأن تعزيز مكانة 

و�سبه  احل�سرية  باملناطق  الزراعي  العمل  يف  اأدائهم  م�ستوى  ورفع  املزارعني 

احل�سرية قد حتقق عرب :

 تزويدهم باملعلومات الفنية الالزمة من خالل اإر�سادهم ومتابعتهم يف الأعمال 

اإدارة  على  تاأطريهم  احلديثة،  التقنيات  اإ�ستخدام  على  وت�سجيعهم  احلقلية 

م�ساريعهم املدرة للدخل،دعم قدراتهم وكفئاتهم وكفاءاتهم يف الت�سرف امل�ستدمي 

يف املوارد املائية وخا�سة يف ا�ستغالل قطع الأرا�سي ال�سغرية التي حتقق الفائدة 

للعائلة،  اإ�سايف  التغذية وتوفري م�سدر دخل  اأ�سلوب  لالأ�سرة من خالل حت�سني 

اإر�سادهم  ال�سيعة،  وخارج  داخل  الزراعية  املنتوجات  ت�سويق  على  تدريبهم 

امل�ساريع،  هذه  لتطوير  والإمتيازات  البنكية  القرو�ص  على  احل�سول  �سبل  على 

ت�سجيعهم على الإن�سمام ل�سركة التعاونية الفالحية لالإ�ستفادة من خدماتها.

وامل�شتهدفني  ال�شركاء  اإنخراط  يف  املتمثلة  الإيجابية  الب�ادر  هذه  مع  وتفاعال 

الألك�سو  اليون�سكو  نادي  بداأ  امل�سروع  ودينامكية  املقاربة  يف  الن�ساء  وخا�سة 

للمعرفة والتنمية امل�ستدامة بالتعريف باإجنازات مزارعي �سكرة وذلك عرب تنظيم 

وتقدمي  والعربية  التون�سية  والتنموية  البيئية  اجلمعيات  لفائدة  ميدانية  زيارات 

احل�سري  و  الريفي  الطابع  ذات  اجلمهورية  من  اأخرى  مناطق  يف  حما�سرات 

املتعددة  احل�سرية  الزراعة  مبفهوم  النهو�ص  اأجل  من  وذلك  احل�سري   وال�سبه 

العمرانية  التهيئة  �سيا�سات  و  برامج  يف  البناء  لإدماجها  اأف�سل  وتاأمني  الأبعاد 

للمدن املرنة )خ�سراء، منتجة و�ساملة للجميع اإجتماعيا(.

 

زراعة البطيخ حتت البيوت املحمية لدى اإحدى املزارعات ب�سكرة.

زراعة الطماطم حتت البيوت املحمية لدى اأحد املزارعني ب�سكرة.

ملزيد من املعلومات الرجاء الت�سال :

 Moez Bouraoui، Focus city team leader، Institut Supérieur
 des Technologies de l’Environnement، de l’Urbanisme et du
Bâtiment boumoez@yahoo.fr

 Boubaker Houman، Focus city general coordinator، Faculté
des sciences de Tunis houmanbob@yahoo.fr

زيارة املواقع:

www.idrc.ca

www.agriurbanism.org
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الذي  احل�سرية  الزراعة  م�سروع  تنفيذ  الكربى  عمان  اأمانة  توا�سل 

يهدف اىل دعم املزارعني واالأ�سر داخل املدينة واحلد من البطالة ف�سًل 

عن تعزيز النواحي اجلمالية والبيئية االأخرى .

ويف هذا ال�شياق، نظمت المانة ندوة ح�ل الزراعة احل�شرية يف مركز احل�شني الثقايف 

بالتعاون مع وزارة الزراعة ومعهد عمان للتنمية احل�سرية بتاريخ 2010/9/26 بح�سور 

الزراعة  اأهمية  تناولت  العلي،  ال�سري وتالع  العاملني �سمن منطقتي وادي  املزارعني 

احل�سرية ملدينة عمان وجرى خاللها ا�ستعرا�ص امل�ساريع التي مت تنفيذها واجنازها حتى 

الآن ومنها : 

تطوير احلديقة املنزلية يف الأحياء الفقرية )اطار 1( . 

اإعداد درا�سة اإ�ستك�سافية �ساملة ملدينة عمان . 

توزيع اأ�ستال وبذار وم�ستلزمات زراعية على املنازل.

حدائق الأ�شطح )اطار 2(.

وقال مدير الزراعة احل�سرية يف المانة م.ه�سام العمري اأن الندوة تهدف اىل تطوير 

العمل الزراعي داخل املدينة من خالل معرفة املزارعني واماكن تواجدهم وم�ساحات 

يواجهها  التي  امل�سكالت  اهم  اىل  بال�سافة  املزروعة  والنباتات  املزروعة  الأرا�سي 

القطاع الزراعي .

وقدم العمري خالل الندوه اإيجازاً حول مفهوم الزراعة احل�سرية واأهميتها، م�سرياً اىل 

اأن اللقاءات والندوات والإجتماعات امل�ستمرة التي تعقدها الأمانة للمزارعني �سمن 

امل�سروع �سرورية لدميومة م�سروع الزراعة احل�سرية والوقوف على امل�ساكل التي تواجه 

املزارعني يف ت�سويق املنتجات وا�ستغالل الأرا�سي وتوفر العمالة  واإيجاد احللول لها، 

واإيجاد   ، الغذائي  ، وتعزيز الأمن  البيئة  امل�سروع  واملحافظة على  ما ي�ساهم يف تطور 

غذاء اآمن بيئياً . 

لت�سويق  ومنا�سبة  قريبة  اماكن  توفري  اأهمية  اإىل  الندوة  خالل  املزارعون  طالباأ�سار  

منتجاتهم مثل )الفقو�ص ، الباميا ، الكو�سا ، البندورة ، اليقطني ، لوبيا ، واملحا�سيل 

الأرا�سي  من  ال�سغرية  امل�ساحات  داخل  انتاجها  يتم  التي  احلبوب(  من  ال�ستوية 

الفارغه يف املدينة .

و�ستقوم المانة من خالل م�سروع الزراعة احل�سرية يف اأمانة عمان الكربى مب�ساعدة 

املزارعني يف ال�ستدلل على الأرا�سي الفارغة يف املدينة ومعرفة اأ�سحابها  لت�سهيل 

اأن  املزارعون على  واأجمع   . زراعتها مبحا�سيل خمتلفة  اأجل  باإ�ستئجارها من  قيامهم 

الأر�ص  جتهيز  من  الزراعية  العمليات  بجميع  للقيام  بينهم  فيما  العائلة  اأفراد  تعاون 

وزراعتها وقطافها وت�سويقها  يوؤدي اإىل توفري كلفة الإنتاج ودعم الرتابط الإجتماعي 

بني اأفراد الأ�سرة الواحدة . 

ال�سغرية من  امل�ساحات  ا�ستغالل  الزراعة احل�سرية يهدف اىل  اأن م�سروع  اىل  ي�سار 

قبل  من  زراعية  ومنتجات  مبحا�سيل  زراعتها  اجل  من  املدينة  يف  الفارغة  الأرا�سي 

الأ�سر  بحيث حتقق لها دخاًل ا�سافياً وت�ساهم يف جتميل املدينة ، بال�سافة اىل دعمه 

دور املراأة يف املجتمع  .

الزراعة  م�سروع  تنفيذ  توا�سل  عمان   اأمانة 

ية حل�سر ا

توفير بعض املستلزمات الزراعية ، بذار ، أشتال أسمدة في لعدد من مناطق أمانة عمان مجاناً

        لقاء مع أهالي منطقة ناعور

ه�سام العمري

�شل�ى طعمه ط�ق
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اطار 1: تطوير احلديقة املنزلية يف االأحياء الفقرية 

هو م�سروع مت العمل به مع جمعية املراأة املنتجة يف حي خالد بن الوليد مباركا وحديقة 

والنباتات  والعطرية  الطبية  النباتات  زراعة  يتم  الن�سر،حيث  منطقة  يف  رانيا  امللكة 

هذه  وتكثري  زراعة  كيفية  على  ال�سيدات  وتدريب  امل�ستل  يف  والع�سارية  ال�سبارية 

الزراعة  جملة  من  اخلا�ص  الول  ت�سويقها)العدد  اإىل  و�سول  بها  والعناية  املنتجات  

 .  )www.urbanagriculture-mena.org(  احل�سرية

اطار 2 : حدائق االأ�سطح

اإن زراعة الأ�شطح ت�شاهم وب�شكل كبري يف ت�فري الغذاء، ومت زراعة عدة حما�شيل من 

اهمها : الزعرت واملرميية والنعناع والبندورة والباذجنان واخل�ص والعديد من املنتجات 

الورقية الخرى.

مت البدء يف موقع جبل القلعة الذي يعترب من املواقع الأثرية الهامة التي يوؤمها ال�سياح 

نع وتنفيذ مناذج واأ�شكال خمتلفة  اأ�شطح املنازل . مت تنظيفا لأ�شطح �شُ واملطل على  

لزيادة  املعلقة  والأكيا�ص  والطبليات  الأحوا�ص  من  جمموعة  زراعة  اإىل  بالإ�سافة 

و�سيجري  منزل.  لكل  املنا�سبة  النماذج  من  عدد  واإ�ستكمال  اخل�سراء  امل�ساحات 

العمل على ن�سر الفكرة على بقية مناطق اأمانة عمان .

املقاالت

يجب اأن تتاألف املقالت حول الزراعة احل�سرّية من 2000 كلمة )3 �سفحات(، 1300 

ل اأن تكون مرفقة بخال�سة   كلمة )�سفحتان( او 600 كلمة )�سفحة واحدة(،  وُيف�سّ

وخم�سة مراجع  كحد اأق�سى، و3-2 �سور رقمية اأو �سور عادية ذات نوعية جيدة ) 

اأكرث من dpi 300  اأو على �سكل jpg 400 كيل�بايت وما ف�ق(. كما يجب ان تك�ن 

يف  املعنية  الأطراف  من  وا�سعة  قبل  جمموعة  من  مفهومة  بطريقة  مكتوبة  املقالت 

خمتلف انحاء العامل.

معلومات اأخرى حول املو�سوع

فيديو  واأ�سرطة  اإ�سدارات حديثة وجمالت  معلومات حول  تقدمي  اىل  ندعوكم   كما 

و�سور ور�سوم هزلية ور�سائل وتقييمات وو�سائل

تكنولوجية وور�ص عمل ودورات تدريبية وموؤمترات و�سبكات، ومواقع الكرتونية اىل 

اآخره... خ�سو�سا تلك املت�سلة مبو�سوع املجلة

نرحب اأي�سا بجميع التعليقات والقرتاحات   حول جملة الزراعة احل�سرية. الرجاء 

تخ�شي�ص القليل من ال�قت للتعبري عن اآرائكم من خالل اإر�شال بريد الكرتوين اإىل 

 editor@urbanagriculture-mena.org :النا�سر على العنوان التايل

  st23@aub.edu.lb اأو

اأو توجيه ر�سالة اإىل: 

The Editor UA Magazine

 ESDU، Faculty of Agricultural and Food Sciences

Riad El-Solh 1107-2020!

P.O.Box 11-0236!

Beirut - Lebanon



35

www.urbanagriculture-mena.orgجملة الزراعة احل�سرية      العدد 11     كانون االول دي�سنرب 2010

دعوة اإىل امل�ساهمات

نود تلقي م�ساهماتكم اأو اقرتاحاتكم للعدد املقبل من جملة الزراعة احل�سرية:

العدد 12: من البيدر اإىل املائدة؛ تطوير �سال�سل �سوق ح�سرية ) اآب 2011(

الرجاء اإر�سال م�ساهماتكم قبل حزبران 2011

الغذاء وت�صنيع الأطعمة  انتاج  املعي�صية احل�صرية يف  العديد من الأ�صر  تنخرط 

اأو  اأ�سا�سية  ا�سرتاتيجية  لتكون  ال�سلة  ذات  املحلية  الأن�سطة  من  وغريها  وبيعها 

مكملة  لتحقيق الأرزاق. اإن الزراعة احل�سرية هي م�سدر مهم للدخل والتوفري 

الزراعة  ت�ساهم  الأرياف.  املرتكز يف  ربحا من النتاج  اأكرث  ما تكون  وهي غالبا 

احل�صرية ب�صكل فعال يف التخفيف من انعدام الأمن الغذائي من خالل حت�صني 

الو�سول اإىل الأطعمة الطازجة القليلة الثمن، ورفع امل�ستوى الغذائي وال�سحي 

العائالت  وباقي  املنتجة  للعائالت   ( احلال  واملتو�سطة  الفقرية  املعي�سية  لالأ�سر 

للزراعة  يكون  اأن  ميكن  هذا،  على  عالوة  املناطق(.  هذه  يف  القاطنة  الفقرية 

احل�سرية اآثار هامة على القت�ساد املحلي، �سواء على م�ستوى ال�سيا�سات اأو على 

ن�صاط  لي�صت جمرد  احل�صرية  الزراعة  ان  تو�صيح  املهم  ومن  العملي.  امل�صتوى 

لالأغذية  الب�سيط  النتاج  التحول من  بل ميكنها  للكفاف؛  ر�سمي   ب�سيط غري 

احل�سرية  اإىل النتاج على نطاق وا�سع وذلك حني تف�سلها م�سافات ُف�سلى عن 

امل�ستهلكني احل�سريني وت�ستدمي مداخيلها على الأجل الطويل.

يوجد العديد من املعوقات التي حتد من تطوير �سال�سل القيمة للزراعة احل�سرية 

ومنها:امل�صتوى املنخف�ض )اأو غري املالئم( خلدمات الدعم الو�صول املحدود اإىل 

املوارد املنتجة وغياب الأمان يف حيازة الأرا�صي

التدين يف تنظيم املنتجني 

التدين يف النتاج والربح

انخفا�ض م�صتوى التخطيط التجاري واملعلومات ومهارات الت�صويق 

املنتجات  وت�سويق  وت�سنيع  باإنتاج  القيمة  �سال�سل  اأو  ال�سوق  �سال�سل  ُتعنى 

واملُ�سنعني  والتجار  املنتجني  بني  وتربط  ا�ستهالكها،  حني  اإىل  املزرعة  من 

وال�سركات وبائعي التجزئة وامل�ستهلكني. تطوير �سل�سلة القيمة هو مفهوم اأ�سا�سي 

يف  الأرياف(  يف  املتزايد  )والفقر  احل�سري  الفقر  من  احلد  ا�سرتاتيجيات  يف 

البلدان النامية. ومع اأنه يوجد حاليا  اهتمام متزايد بتطوير �سل�سلة ال�سلعة على 

ال�سعيدين الإقليمي والعاملي، اإل اننا نركز يف هذه املجلة على �سال�سل القيمة 

املحلية ، وربط املنتجني احل�سريني و�سبه احل�سريني باملراكز احل�سرية من خالل 

اأنظمة الأغذية امل�ستدامة، علما ان اأحد التحديات التي يواجهها تطوير �سل�سلة 

ال�سوق هو �سموله معظم املجموعات ال�سعيفة.  

�سنناق�ش يف هذا العدد من جملة الزراعة احل�سرية ونلقي ال�سوء على التجارب 

التي ي�ستطيع املزارعون احل�سريون من خاللها تطوير اأنظمة اإنتاج وت�سنيع وت�سويق 

اآمنة وم�ستدامة. اإن برنامج “رواف” من البيدر اإىل املائدة” يبني على الأعمال 

ال�سيا�سات  اأف�سل يف  الزراعة احل�سرية ب�سكل  واإدماج  ل�سركاء رواف،  ال�سابقة 

اأ�صحاب  و�صائر  احل�صريني  للمزارعني  الأقوى  وامل�صاركة  احل�صريني،  والتخطيط 

امل�صلحة يف عمليات التخطيط من  خالل تقدمي الدعم للمزارعني وجمعياتهم 

يف 17 مدينة �سريكة بغية تطوير اأنظمة انتاج وت�سنيع وت�سويق اآمنة وم�ستدامة. 

و�صيجري يف هذا العدد عر�ض وت�صارك اخلربات املكت�صبة حول برنامج- عملية  

والتحليل الت�ساركي لل�سوق، واختيار اأهم منتج واعد  املائدة”،  اإىل  البيدر  “من 
وتعزيز  التمويل  اإىل   والو�صول  املعنية،  املختارين وجمعياتهم  املزارعني  قبل  من 

تلقي مقالتكم  اإىل �سرحها من خالل بع�ش احلالت. يهمنا  التنظيم؛ كما �سي�سار 

وجتاربكم املوثقة ب�سكل جيد . 

ميكن ان تت�صمن املوا�صيع والنقاط الأ�صا�صية ما يلي:

اإىل  )املوجهة  املحلي  ال�سياق  يف  وتطويرها  احل�سرية  القيمة   �سال�سل  مفهوم  اإر�ساء 

الأ�سواق املحلية(

بيانات عن مدى تاأثري اعتماد �سال�سل القيمة يف جمال الزراعة احل�سرية على حتقيق 

بغية  احل�سريني  املزارعني  بتنظيم  املتعلقة  التجارب  القت�سادي  وامل�ستوى  الدخل 

حت�سني الت�سويق والت�سنيع: العملية والفر�ش واملعوقات

اأدوات واأ�ساليب حتليل ال�سوق )الت�ساركي( من قبل املزارعني احل�سريني وبالت�سارك 

معهم

)اأ�صواق  امل�صبقة  وال�صروط  واملعوقات  الفر�ض  املحلي:  للت�صويق  املختلفة  الأ�صكال 

املزارعني، البيع اإىل املطاعم وال�صوبرماركت الخ...(

تخطيط الأعمال التجارية يف �صل�صلة النتاج  للزراعات احل�صرية 

اإىل  الو�سول  الإر�سادية،  اخلدمات  )مثال:  وتنظيمها  الدعم  خدمات  اإىل  الو�سول 

القرو�ض، تطوير البنى التحتية(

النتاج البيئي واإ�صدار �صهادات للزراعات احل�صرية: هل هو �صرط م�صبق لالأ�صواق 

املحلية؟

خماطر اإق�ساء املزارعني وباقي الفاعلني ) الو�سطاء( وكيفية التعامل مع هذا الأمر 

ودور  املحددة،  واحلالت  اتبعتموها  التي  املفاهيم  مقالتكم  يف  تو�صحوا  اأن  الرجاء 

الزراعة احل�سرية و�سبه احل�سرية، واملكان الذي اكت�سبتم فيه هذه اخلربات، والآثار، 

والأكالف ذات ال�سلة، وامل�ساكل والتحديات التي واجهتكم واحللول التي تو�سلتم 

واملخططني  للممار�صني  والتو�صيات  املكت�صبة  الدرو�ض  اأهم  على  والإ�صاءة  اإليها، 

اأو�سانعي ال�سيا�سات.
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ت�صدر وحدة البيئة والتنمية امل�صتدامة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت 

بدعم  احل�سرية”  “الزراعة  جملة  من  العربية  الن�صخة   )ESDU(

 ،RUAF(  ”من “�سبكة مراكز الزراعة احل�سرية والأمن الغذائي

“رواف”(.
)الإنكليزية،  خمتلفة  لغات  احل�سرّية” بخم�ض  “الزراعة  جمّلة  حالياً  ت�سدر 

الفرن�سية، الإ�سبانية، ال�سينية والربتغالية(. كما اّن املجّلة �سوف ت�سدر مبعدل 

تني يف ال�سنة.
ّ
مر
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ُت�سهل جملة الزراعة احل�سرية ت�سارك املعلومات حول اآثار الزراعة احل�سرية، وتعزز حتليل ومناق�سة امل�سائل احل�سا�سة لتنمية 

هذا القطاع، وتن�صر املمار�صات اجليدة يف جمال الزراعة احل�صرية. ت�صدر املجلة حتت برنامج »رواف« من البيدر اإىل املائدة« 

املمول من قبل)DGIS  الإدارة العامة للتعاون الدويل -هولندا ومركز البحوث للتنمية الدولية) IDRC(  كندا

الأمن  وحتقيق  املدن،  يف  الفقر  من  احلد  امل�صاهمة يف  هو  للم�صتقبل  تزرع  مدن  رواف-  لربنامج  الأ�صا�صي  الهدف  اإن 

الغذائي احل�صري، وحت�صني اإدارة البيئة احل�صرية ، ومتكني املنتجني احل�صريني واحلاكمية الت�صاركية احل�صرية. وهي جتهد 

لتحقيق هذه الأمور من خالل تنمية قدرات اأ�سحاب امل�سلحة واملنتجني احل�سريني املحليني يف جمال الزراعة احل�سرية، 

وت�سهيل �سياغة ال�سيا�سات الت�ساركية وخطط عمل اأ�سحاب امل�سلحة حول الزراعة احل�سرية،  اإىل جانب  حتفيز تطوير 

�سل�سلة ال�سوق وتنظيم املنتجني احل�سريني.

ت�سدر جملة الزراعة احل�سرية مرتني �سنويا على �سكل ن�سرة الكرتونية على موقع رواف اللكرتوين www.ruaf.org   ويف  

www.urbanagriculture-mena. ن�صخة عادية مطبوعة، وُترتجم الن�صخة النكليزية اإىل ال�صبانية والفرن�صية والعربية

org  وال�سينية والربتغالية.

والبالد،    واملدن  والأحياء  الأفراد  م�ستويات  على  اجلديدة  املبادرات  بامل�ساهمات حول  احل�سرية  الزراعة  ترحب جملة 

لإنتاج  امل�ستدامة  لالأنظمة  وال�سيا�سية  واملوؤ�س�ساتية  القت�سادية   - والجتماعية  التقنية  النواحي  على  الهتمام  وتركز 

الأغذية احل�صرية وت�صويقها وت�صنيعها وتوزيعها. ومع اننا نرّحب باأي مقال حول املوا�صيع ذات ال�صلة، ونهتم بن�صره، غري 

ان كل عدد من املجلة يرّكز على مو�صوع حمّدد. 
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