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�إدارة النفايات
بهدف ا�ستعادة املغذيات:
اخليارات والتحديات
يف جمال الزراعة احل�ضرية

الزراعة احل�ضرية هي ا�ستجابة لزيادة الطلب على الأغذية وقرب
الأ�سواق يف املدن .تعتمد هذه الطريقة يف انتاج الأغذية بدرجة
عالية على ما هو متوافر من امل�ساحات واملغذيات واملياه .ويف حني
يعتمد الو�صول �إىل امل�ساحات واملياه على الظروف املحلية ب�شكل
كبري ،يلج�أ املزارعون عادة �إىل ا�ستخداملم�صادر خمتلفة للح�صول
على املغذيات الع�ضوية وغري الع�ضوية .امل�صدر الأكرب هو بقايا
تدفقات الأغذية التي تدخل �إىل املدينة ،مبا فيها النفايات الع�ضوية
من املطابخ وال�سوق �إ�ضافة �إىل الرباز احليوانية والب�شرية .وينتهي
معظم هذه املوارد �إما يف املطامر �أو كملوثات للبيئة احل�ضرية و�شبه
احل�ضرية.
ينظر هذا العدد يف خيارات �إغالق دوائر التغذية من خالل �إعادة التدوير الآمن
للنفايات احل�ضرية ،ويحاجج ب�أن الزراعة احل�ضرية قادرة على لعب دور هام يف
خلق �إدارة م�ستدامة للمغذيات احل�ضرية.
يرتبط التح�ضر ال�سريع يف العديد من املدن بزيادات يف الفقر احل�ضري وانعدام
الأمن الغذائي و�سوء التغذية .و�أدركت احلكومات الوطنية واملحلية بعد الأزمة
الغذائية واالقت�صادية الأخرية ،ان الأمن الغذائي احل�ضري م�س�ألة �أ�سا�سية تتطلب
تدخال على م�ستوى ال�سيا�سات العامة .مت حتديد اال�ستخدام الآمن لكل ما �أُعيد
تدويره من املياه املبتذلة احل�ضرية ومياه الأمطار والنفايات الع�ضوية� ،إىل جانب
اال�ستخدام الأكرث فعالية للمياه يف الزراعة ،كو�سائل م�ستدامة لإنتاج الغذاء
للمدن املتنامية� .إدارة النفايات احل�ضرية م�شكل ٌة عالية التكلفة للكثري من املدن.
وبد ًال من �إخراج النفايات خارج املدينة �أو تكوميها يف مطامر �أو مكبات غري قانونية
�أو مراكز نقل ،يتزايد الإدراك ب�أن الت�سبيخ و�إعادة اال�ستخدام املحلي هما طريقتان
حم ّبذتان بيئياً لإدارة �أجزاء من هذه املوارد التي كان ميكن ان ُتهدر ،وال �سيما يف
البلدان ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط.
و ُيقدم االرتفاع ال�سريع لأ�سعار الأ�سمدة وت�ضا�ؤل كميات الفو�سفات حججا
�إ�ضافية تزيد من �أهمية املوارد البديلة للأ�سمدة.

ذروة الفو�سفات واحلاجة �إىل �إعادة التدوير

النق�ص يف الفو�سفات �سي�شكل �أحد �أهم امل�شاكل امللحة يف ال�سنوات القادمة ،ويتوقع
اخلرباء ا�ستهالك االحتياطي العاملي يف امل�ستقبل املنظور ( .)2003 ,Brownهذا
النق�ص الو�شيك يف الكميات ميثل م�شكلة ع�صيبة للإمدادات الغذائية العاملية.
الفو�سفور عن�صر غذائي ا�سا�سي جلميع النباتات واحليوانات ،وهو �أحد املكونات
الثالثة الرئي�سية (�إىل جانب النيرتوجني والبوطا�س) للأ�سمدة ،وبالتايل هو �أ�سا�سي
لنظام توفري الغذاء يف العامل.
جمموعة العمل املعنية بتدفق املغذيات The Nutrient Flow Task Group
هي مبادرة هولندية مي�سرة من قبل �شبكة مراجعة ال�سيا�سات التنموية التي جتهد
لت�سريع البحث عن حلول ال�ستنزاف الفو�سفات و�أثره العاملي.

http://phosphorous.global-connections.nl
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ت�سعى العديد من ال�سلطات �إىل معاجلة هذه امل�سائل عن طريق تطوير مدن �أكرث
مرونة .تقدم الزراعة احل�ضرية روابط �إىل العر�ض (النفايات) والطلب (الأغذية
والدخل) على املغذيات يف امل�ستقرات وحولها ،وت�ساهم يف الوقت عينه بالتنمية
االقت�صادية املحلية واحلد من الفقر والدمج االجتماعي لفقراء املناطق احل�ضرية
– والن�ساء بوجه خا�ص� ،-إىل جانب تخفيف �ضعف املدن والقاطنني فيها.

املغذيات

الزراعة قطاع رئي�سي لفهم تدوير املغذيات الكبرية مثل الفو�سفور والكربون
والنيرتوجني والكربيت .يتطلب انتاج املحا�صيل  16مغذٍ ياً ا�سا�سياً ،تنق�سم
عادة �إىل مغذيات كبرية ومغذيات دقيقة .الكربون ( )Cوالهيدروجني ()H
والأك�سجني ( )Oهي مغذيات كبرية متاحة بدرجة عالية يف الهواء� .أما املغذيات
املتوافرة يف الرتبة والتي عادة ما يتطلب االنتاج كميات كبرية منها (متت�صها
اجلذور يف �شكل �أيوين) فهي :النيرتوجني ( )Nوالفو�سفور ( )Pوالبوطا�س
( )Kوالكربيت ( ،)Sوالكال�سيوم واملغن�سيوم ( .)Mgين�صب االهتمام يف منت
هذه املقالة على املغذيات الثالثة الرئي�سية  ،NPKوالتي هي �أكرث ما حتتاجه
املحا�صيل .النيرتوجني هو املغذي الأكرث �أهمية لنمو النبات ،وكثرياً ما يكون
�أول املغذيات املحدة له� .أهم امل�صادر الطبيعية للنيرتوجني املتاح للنباتات هي
النفايات الع�ضوية املتحللة والنيرتوجني املتوافر يف الهواء التي تقوم الكائنات
الدقيقة بتثبيته .ويتوافر الفو�سفور املتاح للنباتات من الفو�سفات القابل للذوبان
يف الرتبة ومن املواد الع�ضوية املتحولة �إىل معادن .تركز معظم املواد يف هذه املقالة
على النيرتوجني والفو�سفور.
�صحيح ان الكميات التي حتتاجها النباتات من املغذيات الدقيقة (مبا يف ذلك
النحا�س ،واحلديد ،واملنغنيز ،واملوليبدينوم ،والبورون ،والكلورايد والزنك) تقل
عن حاجتها من املغذيات الكبرية� ،إال انها تت�ساوى معها من حيث �أهميتها
لنمو النباتات وتوازن نظامها من املغذيات .وحدد تقرير مبادرة التقييم الدويل
للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة املوجهة لأغرا�ض التنمية IAASTD
) )www.agassessment.orgم�شكل ًة هامة يف العديد من البلدان النامية
تتمثل بالنق�ص يف الأغذية الغنية باملغذيات الدقيقة ،و�أ�شار �إىل احلاجة �إىل نظام
غذائي �أغنى باملغذيات الدقيقة (مبا يف ذلك اخل�ضروات) .تتوافر املغذيات الدقيقة
عادة يف كثري من البلدان بكميات كافية يف الرتبة ومن خالل عملية حتول املواد
الع�ضوية �إىل معادن ،يف حني يتباين توافر املغذيات الدقيقة يف الرتبة ال�شديدة
التعر�ض للتعرية  ،مثل تلك املوجودة يف املناطق املدارية� ،أو يف املناطق اجلافة.
www.urbanagriculture-mena.org
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حتت ظروف معينة ،ميكن ان تتوافر
املغذيات الدقيقة بكميات تفوق حاجة
النباتات ،فتت�سبب بال�سمية لها .وينطبق
هذ الأمر �أي�ضا على عنا�صر نادرة �أخرى
مثل الر�صا�ص والكادميوم (كالهما من
املعادن الثقيلة) او الكروم ،علما ان �أياً منها
ال ُيعد من املغذيات .الآثار ال�صحية وعتبة
الرتكيز من املعادن الثقيلة امل�سموح بها
ملمار�سة زراعة ح�ضرية �آمنة ،كانت مو�ضع
مناق�شات كثرية ( Puschenreiter et
،)al. 1999, Barker et al.,2007
علما ان عتبة الرتكيز تتفاوت ب�شدة بني
فح�ص نتيجة ا�ستخدام البول يف
زراعة العنا�صر املختلفة .وميكن احلد من املخاطر
الطماطم ()photo CREPA
على �صحة امل�ستهلكني باحلفاظ على م�سافة �آمنة من امل�صادر الرئي�سية للتلوث
(حركة املرور والدخان ال�صناعي واملياه املبتذلة �أو ال�صرف ال�صحي) واختيار
املحا�صيل املنا�سبة (De Zeeuw and Lock 2001, Simmons et al.
. )2010

الإدارة املتكاملة للمغذيات

ت�شري املراجع التي تتناول ادارة املغذيات احل�ضرية يف �أغلب الأحيان �إىل وجوب
منع فائ�ض التغذية من الفو�سفات والنيرتوجني يف البيئات اله�شة (مثل املناطق
احل�ضرية اخل�ضراء) .كما ان «ال�شراكة العاملية املعنية ب�إدارة املغذيات» (UNEP:
 )www.gpa.unep.orgترى �أن زيادة الوعي ب�أ�سباب هذا الفائ�ض و�آثاره
ال�ضارة جزء �أ�سا�سي من �إدارة املغذيات ،وقد انطلقت النقا�شات م�ؤخراً لإدراج
الإ�صحاح املح�سن و�إعادة اال�ستخدام (الالمركزية) للأغرا�ض االنتاجية  -مبا
فيها الزراعة احل�ضرية� -ضمن احللول املمكنة.
ومبا ان الأرا�ضي الزراعية يف املدن حمدودة ،ال ي�ستطيع املزراعون ترك الأرا�ضي
بوراً بانتظار جتدد مكوناتها .بل على العك�س متاماً ،ف�إن امناط االنتاج احل�ضري
عادة ما تكون كثيفة املخرجات ومتعددة الغالل �سنوياً .لذا حتتاج هذه الرتبة
�إىل امدادات دائمة من املغذيات ولإدار ٍة متكنها من زيادة قدرتها على االحتفاظ
باملغذيات واملاء وحت�سني بنيتها .
تتوافر عادة الأ�سمدة الكيميائية للمنتجني احل�ضريني او ال ميكنهم الو�صول �إليها،
لكن ا�ستخدام الأ�سمدة ال يكفي مبفرده لإعادة اخل�صوبة �إىل الرتبة .من املهم بناء
قاعدة املواد الع�ضوية لتح�سني الرتبة الفقرية ،وت�أتي هذه املواد الع�ضوية من روث
احليوانات وبقايا املحا�صيل وال�سباخ.
مقابل ارتفاع الأ�سعار العاملية للأ�سمدة الكيميائية ،هناك حاجة لتقوم ال�سلطات
الزراعية بدعم موارد املغذيات الع�ضوية وال�سعي لإيجاد حلول بديلة مثل خلطات
الأ�سمدة الع�ضوية وغري الع�ضوية كبديل فعال ال�ستخدام �أي منها منفرداً .ومن
الأمثلة على هذه اخللطات «كوماليزر» .Comlizer
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كوماليزر Comlizer
ُي َح�ضر «كوماليزر» مبزج النفايات الع�ضوية البلدية املُ�سبخة (النفايات
الع�ضوية ،واحلم�أة الربازية) مع �سماد �سلفات الأمونيا .بعد تطويره يف غانا،
متت جتربة كوماليزر على الذرة ومقارنته مع الت�سميد املتكرر بالنيرتوجني
والفو�سفات والبوطا�س ( )15-15-15مع �سلفات الأمونيا ،وهي املمار�سة
ال�شائعة لدى املزارعني .كانت نتائج احليزات التي ا�ضيف �إليها كوماليزر
مبعدل  91كغ نيرتوجني /هكتار جيدة باملقارنة مع الأرا�ضي التي تلقت
النيرتوجني والفو�سفات والبوطا�س ( )15-15-15و�سلفات الأمونيا مبعدل
 150كغ من النيرتوجني /الهكتار� .إذ زاد امت�صا�ص النيرتوجني والفو�سفات
 %11يف نباتات الذرة التي ُ�سمدت بكوماليزر مقارنة بتلك التي �أُ�ضيف لها
�سماد (� + )15-15-15سلفات الأمونيا .كما �أظهرت التحاليل ان �إ�ضافة
كوماليزر �إىل الأر�ض �أدى �إىل زيادة حمتوى تربتها من املواد الع�ضوية بن�سبة
 %22عن الرتبة التي �أُ�ضيفت �إليها خلطة ال�سماد ،و %64عن تلك التي مل
ي�ضف �إليها �شيئ .زيادة على هذا ،كانت كفاءة املح�صول يف ا�ستخدام املياه
 %12اكرث عند ا�ستعمال كوماليزر مقارنة بالأ�سمدة الكيميائية .ومل يكن
هناك �أي خماطر من املعادن الثقيلة والأمرا�ض .ومقارنة با�ستخدام الأ�سمدة
ح�سن كوماليزر غالل املحا�صيل وامت�صا�ص املغذيات وحمتوى
املعدنيةّ ،
الرتبة من املواد الع�ضوية وكفاءة ا�ستخدام املياه .ي�ضاف �إىل ما �سبق ان
كوماليزر رخي�ص ن�سبيا :تبني ان كلفته تبلغ ن�صف كلفة �أ�سمدة �سلفات
الأمونيا (امل�صدر)Adamtey et al :
وميكن العثور على مزيد من التجارب املماثلة يف هذا العدد حيث �أدى مزج
الرباز مع ال�سباخ �إىل زيادة يف منو النباتات
جتمع الإدارة املتكاملة خل�صوبة الرتبة بني ا�ستخدام م�صادر املغذيات الع�ضوية
وغري الع�ضوية لزيادة غالل املحا�صيل و�إعادة بناء الرتبة امل�ستنزفة وحماية قاعدة
املوارد الطبيعية .هي ت�سعى لتكييف ممار�سات ادارة خ�صوبة الرتبة املحلية لتحقيق
الفعالية الأمثل للمدخالت الع�ضوية وغري الع�ضوية يف انتاج املحا�صيل .غري
ان �إدارة املغذيات مبفردها ال ميكن ان حتقق االنتاجية املطلوبة يف �أنظمة االنتاج
الزراعي احل�ضري .يجب اقرانها بالإدارة ال�صحيحة للمياه وغريها من املمار�سات
الزراعية؛ وينبغي ادماج �إدارة املغذيات الع�ضوية وغري الع�ضوية يف انظمة الزراعة
احل�ضرية ،متاما كما يجب ادماج املغذيات املوجودة يف املياه املبتذلة.
حتديات النهو�ض ب�إدارة النفايات الع�ضوية
�أ�صبحت الإدارة امل�ستدامة للنفايات ال�صلبة يف معظم املدن متثل م�شكلة خطرية.
جماري النفايات لي�ست كتلة متجان�سة .ي�شكل
اجلزء الع�ضوي من النفايات الن�سبة الأكرب التي
يجب ا�ستعادتها ،والت�سبيخ يقدم �إمكانية خلف�ض
�إجمايل حجم النفايات مبقدار الن�صف .هذا قد
يكون له �آثار كبرية على نقل النفايات (�أكرب
عامل تكلفة يف �إدارة النفايات احل�ضرية) في�شكل
حافزا لل�سلطات البلدية للنظر يف م�س�ألة ا�ستعادة
املوارد ب�شكل �أكرث جدية ،نظراً لقدراتها املالية
والفنية وامل�ؤ�س�ساتية التي ال تكفي جلمع ونقل
()photo CREPA

www.urbanagriculture-mena.org

5

النفايات البلدية ومعاجلتها والتخل�ص منها ب�شكل م�أمون.
�أ�شار تقييم مل�شاريع الت�سبيخ يف غرب �أفريقيا �إىل �أنه ،ف�ضال عن كونها غري قابلة
لال�ستمرار ماليا ،ف�إن االفتقار �إىل حتليل ال�سوق و�ضعف التكامل امل�ؤ�س�ساتي،
م�شكلة �شائعة ت�ؤدي �إىل ف�شلها(Cofie, Bradford and Drechsel,
 . ) 2006املطلوب التخطيط ال�سليم امل�ستند �إىل منوذج �أعمال جتارية تهدف
�إىل ا�سرتداد التكاليف الكافية جلعل النظام م�ستداماً ،مع الأخذ يف عني االعتبار
الروابط امل�ؤ�س�ساتية ،وم�صادر توريد النفايات ،والتحديد الكمي ال�سليم للطلب
على ال�سباخ.
ينبغي ان ينظر تقييم الطلب �إىل جميع الزبائن املحتملني وا�ستعدادهم وقدرتهم
على الدفع .وب�إمكان العديد من امل�ؤ�س�سات �أ�صحاب امل�صلحة لعب دور املنظم
واملدير والداعم للمبادرات �أو للم�ستفيدين.
التبعات ال�صحية عامل حمد ا�سا�سي يف �إعادة تدوير النفايات الع�ضوية يف الزراعة
احل�ضرية .نظر�أ �إىل العالقة الوثيقة لإعادة تدوير النفايات الع�ضوية بال�سل�سلة
الغذائية ،ف�إن م�س�ألة ال�صحة مهمة جداً ،لي�س فقط بالن�سبة للمزارعني املعنيني
بالزراعة احل�ضرية ،بل كذلك مل�ستهلكي املنتجات امل�شتقة من النفايات الع�ضوية
املعاد تدويرها .وميكن اخذ بع�ض التدابري الوقائية يف جمال ال�صحة وال�سالمة
للتخفيف من هذه املخاطر ال�صحية .علماً انه يوجد العديد من املقاالت التي
تظهر القيمة امل�ضافة لإعادة ا�ستخدام النفايات.

ا�ستعادة املغذيات من مواقع �أنظمة ال�صرف ال�صحي

و ُتعطل مفعول املواد ال�سامة واملعادن الثقيلة املوجودة يف الرتبة .غري ان املزارعني
يف�ضلون غالبا روث احليوانات وذلك يعود لقلة املعرفة واملفهوم ال�سلبي -النظرة
ال�سلبية (لأ�صحاب امل�صلحة) واملخاطر ال�صحية املحتملة املرتبطة با�ستخدام
الف�ضالت.
البول الب�شري هو �أي�ضا م�صدر متوازن للعنا�صر املغذية :النيرتوجني والفو�سفور
والبوطا�س ،ويحتوي على مغذيات ي�سهل و�صول النباتات �إليها .يعتمد حمتوى
البول من املغذيات على اال�ستهالك
الغذائي لل�شخ�ص .ويتم الحقاً معاجلة
البول الذي مت جمعه وي�ستخدم ك�سماد
حملي يف الإنتاج الزراعي؛ وبذلك تغلق
دورة املغذيات .البول غني باملغذيات
النباتية الالزمة لنمو حما�صيل �أكرث �صحة
و�أكرب غال ًال(،)Esrey et al., 1998
و ُتنتج كميات �ضخمة من البول وغريها
) (photo CREPAا�ستخدام البول يف واغادوغو
من النفايات الع�ضوية يوميا يف املراكز احل�ضرية .ميكن جمع البول يف �أوعية عادية،
ولكن مطلوب �أوعية ذات �سعة �أعلى من �أجل الكميات الأكرب .تخزين البول
ملدة �شهر واحد على الأقل ميكن ان يحد كثريا من الكائنات امل�سببة للأمرا�ض
املوجودة به ،وحتى جعله �سمادا �أكرث �أماناً؛ علماً ان البول ي�شكل عموما خطرا
�صحياً �أقل بكثري من املادة الربازية �أو �أي م�صدر مائي ملوث .ومع ذلك ،ويف
حني قبل املزارعون عموما با�ستخدام الروث احليواين ،يتوا�صل النقا�ش يف
م�س�ألة ا�ستخدام البول ،رغم �أن العنا�صر التي جندها يف البول م ّرت بالفعل من
خالل ج�سم الإن�سان وقد ال تعرب ابداً مرة �أخرى احلاج َز النباتي لتعود �إىل ج�سم
الإن�سان عن طريق االبتالع.

يحاجج (  ) Werner, 2004ان املزارعني يف جميع انحاء العامل ي�ستهلكون
يف الوقت احلا�ضر ،حوايل  150مليون طن �سنوياً من املغذيات املن َتجة �صناعياً ،
بينما تقوم انظمة ال�صرف ال�صحي التقليدية يف الوقت نف�سه بتفريغ �أكرث من 50
مليون طن من معادالت الأ�سمدة يف امل�سطحات املائية تبلغ قيمتها يف ال�سوق
حوايل  15مليار دوالر �أمريكي .يدعو الكاتب �إىل حتول منوذجي يف مفهوم الق�ضية
املرافق ال�صحية نحو مقاربة الدائرة املغلقة املوجهة �إىل �إعادة التدوير .تتماثل الدعم املتكامل لبيئة ح�ضرية م�ستدامة ()2010 -2007
مرافق ال�صرف ال�صحي الإيكولوجية مع هذا التحول وتهدف �إىل �إغالق دورات
تدفق املواد املحلية ،وت�ستند �إىل النظرة العامة التي ترى �أن تدفقات املواد هي امل�س�ألة  :2االرتقاء باال�صحاح والبنية التحتية للنفايات والأن�شطة من �أجل
جزء من نظام �إيكولوجي ميكن تف�صيله وفق احتياجات ا�ستخدامات ال�صرف امل�ساهمة بفعالية يف حتقيق الأهداف التنموية للألفية .هناك  15منطقة (يف
ال�صحي والزراعة وظروفها احلالية .ومع ذلك ،يوجد هنا �أي�ضا عدد من التحديات  13بلد) معنية بالربنامج.
التي تت�صل بالوعي واملعرفة ،والتنظيم ،واحلاجة �إىل بيانات عن الفجوة القائمة بني ي�شارف الربنامج على نهايته وقد قامت العديد من املناطق ب�أبحاث على
دورة املواد وامكانات �إعادة ا�ستخدام الرباز -الف�ضالت الب�شرية يف الزراعة.
�إعادة اال�ستخدام الفعلية واملحتملة ،وبالق�ضايا التنظيمية والبنية التحتية.
ي�شكل الرباز م�صدرا غنيا باملواد الع�ضوية واملغذيات النباتية غري الع�ضوية �أجرت كو�ستاريكا درا�سة عن �آثار ا�ستخدام البول يف انتاج الذرة ،وميكن
ُالأ�سا�سية مثل النيرتوجني والفو�سفور والبوطا�س .يفرز الب�شر يومياً حوايل  30العثور على النتائج يف اختبارات حيائية �ستن�شر نتائجها قريباً .يف العام ،2009
غ من الكربون( 12-10 ،غ) من النيرتوجني ،و ( 2غ) من الفو�سفور و ( 3غ) جرى بحث مماثل على حم�صول ق�صب ال�سكر .ويف الهند ،قامت جامعة
من البوطا�س .ويرد معظم املواد الع�ضوية يف الرباز ،بينما يوجد معظم النيرتوجني تاميل نادو للزراعة يف  ، 2009-2008ب�أبحاث عن �إعادة ا�ستخدام البول
( )% 80-70والبوطا�س يف البول .يرتاوح توزيع الفو�سفور بني البول والرباز ما بني مع الرتكيز على �إ�ضافة الأ�سمدة املعدنية  mineral fertilizersمبعدالت
 70 -30و % 80-20على التوايل .وميكن �إعادة تدوير املواد الع�ضوية واملغذيات خمتلفة .هدف البحث �إىل درا�سة الغالل �إ�ضافة �إىل الآثار الإيجابية علىاملوجودة يف الرباز و�إعادة ا�ستخدامها ك�سماد معدل للرتبة على املحا�صيل وبرك الرتبة والنباتات.
َُ
مزيد من املعلومات ادخل �إىل املوقع االلكرتوين www.waste.nl
الأ�سماك.
تت�ضمن بع�ض اخليارات املتوا�ضعة القليلة التكلفة ملعاجلة الف�ضالت الأرا�ضي من البحث �إىل اال�ستخدام
الرطبة املبنية  ،وم�ساكب التجفيف وبرك ا�ستقبال الف�ضالت .حت�سن الف�ضالت ميكن التخفيف من املخاطر ال�صحية لإعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي من
املتحللة من بنية الرتبة وتزيد قدرتها على االحتفاظ باملياه وتقلل الآفات والأمرا�ض خالل �إجراء تدابري موازية كما تو�ضح املبادىء التوجيهية اجلديدة ال�صادرة عن
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املراجع

) (photo CREPAدورة البول

منظمة ال�صحة العاملية لال�ستخدام امل�أمون للف�ضالت ومياه ال�صرف ال�صحي
() WHO 2006, Drechsel et al., 2010

ولكن يف معظم �أنحاء العامل ،مل ي�صل النموذج اجلديد للدوائر املغلقة من املرافق
ال�صحية مرحلة الت�شريع ،ومل ُتدمج م�س�ألة ا�ستخدام الف�ضالت ومياه ال�صرف
ال�صحي بو�ضوح يف ال�سيا�سات الوطنية �أو املحلية يف معظم البلدان .يف الواقع ،يف
كثري من البلدان ،ال يذكر القانون �شيئاً عن �إعادة ا�ستخدام املخلفات الب�شرية� ،أو
ال ي�شجع عليها .اخلوف من الآثار ال�صحية واحلواجز الثقافية والرتكيز الأكرب على
�إمدادات املياه بد ًال من تدفقاتها العائدة ،قد يف�سر عدم وجود �سيا�سات وا�ضحة
لدعم خيارات �إعادة اال�ستخدام امل�أمون
يتطلب عك�س االجتاهات واالمناط احلالية تبني نهجا �شامال ومتكامال .يف كثري
من حاالت التخطيط احل�ضريُ ،تدار م�سائل املياه احل�ضرية وال�صرف ال�صحي
احل�ضري على نحو منف�صل ،وبالت�أكيد لي�س بالتزامن مع الزراعة احل�ضرية .هناك
حاجة للت�شاور بني �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين و�إىل التخطيط امل�شرتك والت�شارك
يف �صنع القرارللتكيف مع ال�سيا�سات القائمة �أو و�ضع �سيا�سات جديدة .وفيما
يتعلق ب�إدارة النفايات املوجهة نحو �إعادة اال�ستخدام ،ف�إن �أ�صحاب امل�صلحة
الرئي�سيني هم امل�شاريع التجارية ال�صغرية واملتناهية ال�صغر ،حيث ان القطاع يفتقر
�إىل مناذج يف جمال الأعمال التجارية .وهناك حاجة ملزيد من البحوث التطبيقية
لتقييم املخاطر وخيارات �إدارة املخاطر من �أجل دعم احلوار املتعلق بال�سيا�سات
املحلية.
ت�شكل العديد من املناطق احل�ضرية و�شبه احل�ضرية بالوعات مغذيات كبرية،
ونادراً ما ت�ستغل امكانيات املغذيات القابلة لإعادة التدوير ،فت�ضيع .ميكن ان
حت�سن الزراعة احل�ضرية من �إدارة النفايات عن طريق �إعادة اال�ستخدام املنتجة
(وامل�أمونة) للنفايات الع�ضوية (مثل حت�سني الرتبة  ،و�إعادة تدوير املغذيات �أو
علف احليوان) واملياه املبتذلة احل�ضرية (مياه الري و�إعادة تدوير املغذيات).
وكما تظهر املقاالت يف هذا العدد ،ف�إن اهتمامات �إعادة تدوير النفايات احل�ضرية
وا�ستخدام منتجات ال�صرف ال�صحي تتما�شى متاما مع تعزيز الزراعة احل�ضرية،
حيث ان املزارعني احل�ضريني و�شبه احل�ضريني يف حاجة �إىل ا�ستخدام املواد
الع�ضوية كمعدالت – مكيفات للرتبة ،يف حني �أن املدن والبلدات ترغب يف
احلفاظ على امل�ساحات املخ�ص�صة للتخل�ص من النفايات واحلد من تكاليف
املطامر و�إدارة النفايات البلدية ال�صلبة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هذا يخلق فر�صا
�أخرى مثل انخراط جامعي النفايات غري الر�سميني والقطاع اخلا�ص.
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�إغالق الدورات الريفية احل�ضرية للأغذية
واملغذيات يف �شمال �أفريقيا:
عودة �إىل الواقع
يفاقم التح�ضر ال�سريع يف البلدان النامية من التحديات املتمثلة بت�أمني
كميات كافية من الأغذية للعدد املتزايد من ال�سكان احل�ضريني
وب�إدارة تدفق النفايات الناجت عنهم .وخالف ًا للمجتمعات الريفية،
ال يعود �أي جزء من الكتلة احليوية الغذائية واملغذيات املت�صلة
بها � -أو يعود جزء ب�سيط منها� -إىل �صلب عملية �إنتاج الغذاء.
فتنتهي معظم النفايات يف املكبات �أو كملوثات للبيئة احل�ضرية ،ما
ُيحول املدن �إىل بالوعات عمالقة الحتبا�س املغذيات ،يف حني يزيد
تناق�ص هذه العنا�صر يف مناطق الإنتاج الريفية كان مغزى الدرا�سة التي
قمنا بها فهمنا لتدفق املغذيات احل�ضرية الريفية ،وخليارات �إعادة التدوير ،وللدور
الذي تلعبه الزراعة احل�ضرية مقارنة مع الزراعة �شبه احل�ضرية والريفية .
جرى اختيار �أربع مدن (�أكرا وكوما�سي وتامال يف غانا ،و�أوغودوغو يف بوركينافا�سو) على
طول منحدر �شمايل جنوبي يقطع مناطق ايكولوجية زراعية متنوعة (ال�شكل . )1

Pay Drechsel
Olufunke Cofie & George Danso

تقدمي تدفقات الأغذية عموما على معايري متنوعة ،مثل عدد كل �صنف غذائي
�أو تنوع الأ�صناف الغذائية �أو حمتواها من ال�سعرات احلرارية �أو الفيتامينات .ومبا
�أن اهتمامنا كان من�صبا على دورة العنا�صر الغذائية �أواملغذيات ،در�سنا حتركات
الكتل واملحتوى الغذائي .يف درا�سة �أكرث تف�صي ًال �أجريت يف كوما�سي ،مت النظر
�أي�ضا يف جميع الأ�صناف الع�ضوية غري الغذائية مثل الأخ�شاب والأعالف لتقييم
امكانية ا�ستخدامها يف ت�سبيخ املواد الع�ضوية ) .(Belevi, 2002وقد ترافقت
الدرا�سة احلالية مع طلب اجراء حتاليل على منتجات النفايات يف النظم الزراعية
املختلفة مع ابداء ا�ستعداد لدفع تكاليفها املتوجبة� ،إ�ضافة �إىل طلب للتقدم
ب�سيناريوهات متعددة تحُ َلل مردودية تكاليف خيارات العر�ض والطلب املختلفة،
و�أحجام حمطات الت�سبيخ ،والطاقات يف جمال النقل الخ ...وذلك عرب ا�ستخدام
برنامج الكمبيوتر املحا�سبي  )1999( GTZ-GFAالنتاج ال�سباخ.

حتليل اجلدوى االقت�صادية للت�سبيخ وقابليته لال�ستمرار

ميكن �إعادة تدوير املواد الع�ضوية ال�صلبة وحتويلها �إىل �سباخ عايل اجلودة
ومتقن املعاجلة لال�ستعمال الزراعي .بيد ان النجاح يف هذه العملية
على املدى الطويل يعتمد على عدد من ال�شروط الأ�سا�سية ،من �أهمها
اال�ستمرارية االقت�صادية .قبل البدء ب�أي م�شروع جتاري يف جمال الت�سبيخ،
من ال�ضروري الت�أكد من ان انتاج ال�سباخ وت�سويقه �سي�شكالن ن�شاطا جتاريا
جاذبا من الناحية االقت�صادية وقادرا على متويل ذاته .يف هذا الإطار ،نفذت
 GTZ….م�شروعا جمعت مبوجبه جمموعة مفيدة من املواد التي ت�ساعد
املخططني و�صانعي القرار على ال�شروع بتقييمات للجدوى االقت�صادية.
وت�ضمنت رزمة املعلومات هذه ،اداة تعتمد على الكمبيوتر ُاطلق عليها ا�سم»
دليل �صانعي القرار يف انتاج ال�سباخ» .يقدم هذا الربنامج طريقة �سريعة
و�سهلة لتحديد الأكالف التي يتوجب تغطيتها مع تف�صيل كل منها من
اللحظة الأوىل لتخطيط امل�شروع

التدفقات الداخلة واخلارجة

ال�شكل  :1موقع املدن مو�ضوع الدرا�سة
�أجرينا يف كل مدينة حتليال نوعياً وكمياً عن تدفق الأغذية يف كل الأ�سواق
الرئي�سية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستهالك وم�صري النفايات املتعلقة بها .واقت�ضى هذا
�إجراء م�سوحات غذائية يف الأ�سواق وال�شوارع وبني الأ�سر املعي�شية على امتداد
موا�سم خمتلفة ،و�إجراء مقابالت مع �أكرث من  1700تاجر و� 4835أ�سرة معي�شية
و 922م�ستهلك لأغذية ال�شارع ( ،)Drechsel et al. 2007ومت النظر يف
� 22صنفا غذائياً من الفاكهة واخل�ضروات ومنتجات املوا�شي .ميكن �أن يعتمد
جملة الزراعة احل�ضرية العدد  12متوز/يوليو 2011

ب�سبب وزنها ،ت�شكل املحا�صيل الأ�سا�سية الثقيلة ن�سبياً مثل اليام والكا�سافا
وموز البالنتني ،املكونات الأ�سا�سية جلميع التدفقات الغذائية �إىل املدن ومنها،
وخ�صو�صاً يف منطقة الغابات يف غرب �أفريقيا التي ت�شكل حزام املحا�صيل
الدرنية يف �أفريقيا .وينعك�س هذا يف 600 000طن من اليام والكا�سافا والبالنتني
التي تدخل كوما�سي �سنويا لت�شكل حوايل ثلثي جممل الأغذية التي تتدفق
�إليها .يتطلب حجم التدفق هذا دخول ناقلة عادية حمولة  7طن �إىل املدينة كل
ثالث دقائق خالل النهار ،ما ي�شكل حتديا لوج�ستياً كبريا نظراً �إىل زحمة ال�سري
املعتادة .اما �إذا توجهنا �شماال ،فنجد �أن احلبوب التقليدية ت�شكل جزءاً هاماً من
النظام الغذائي ،ال �سيما الأرز الذي يزداد رواجه يف �شمال وجنوب �أكرا َك ُمكونٍ
للوجبات ال�سريعة يف املناطق احل�ضرية .ويعود  %50-30من الأغذية التي تدخل
املدن �إىل اخلروج منها جمدداً عرب �أ�سواق اجلملة.
www.urbanagriculture-mena.org
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م�صادر الأغذية

متثل تدفقات الأغذية التي تن�ش�أ يف املناطق الريفية �أهم م�صدر للغذاء يف املدن
الأربع .ت�ساهم الزراعة الريفية بحوايل  %88-%64من جمموع التدفق �إىل املناطق
احل�ضرية ،وذلك باختالف املدينة املعنية ،مع الت�شديد جمددا ب�أنه مت حتديد هذه
الن�سب ا�ستنادا على �أوزان املحا�صيل الدرنية.
املثري لالهتمام ب�شكل خا�ص هو التمييز بني ال�سلع واملوا�سم ،والذي يتيح
�إظهار البيئة اخلا�صة وم�ساهمة الزراعة احل�ضرية و�شبه احل�ضرية يف توفري اخل�ضار
الورقية الطازجة مثل الب�صل واخل�س .تغطي الزراعة احل�ضرية ما يقارب  %90من
ا�ستهالك املدن ،على �سبيل املثال معظم احلليب الطازج املوجود يف كوما�سي هو
من �إنتاج اجلامعة املحلية الواقعة يف املنطقة احل�ضرية� .أما يف املناطق �شبه احل�ضرية
من كوما�سي ،ف ُتنتج املزارع الكبرية للطيور حوايل  %80من البي�ض الذي
ت�ستهلكه املدينة ،يف حني تزداد معاناة هذه املزارع من اللحوم التي يتم ا�ستريادها
ب�أ�سعار بخ�سة ،وال �سيما من الربازيل.
وتت�شابه احلالة يف املدن الثالث الأخرى حيث ت�ؤمن الزراعة احل�ضرية و�شبه
احل�ضرية بع�ض ال�سلع فقط .وعليه ،فهي ال ت�ساهم ب�شكل هام يف حتقيق الأمن
الغذائي احل�ضري ،بل يف ت�أمني تنوع يف الأ�صناف الغذائية .و من �أبرز الأ�صناف
التي تنتج مبعظمها يف املزارع احل�ضرية و�شبه احل�ضرية ،الأغذية الغنية بالفيتامني
 Aمثل اجلزر وال�سبانخ املنتج حملياً والبندورة واخل�س والفا�صولياء والبي�ض
واحلليب .ت�شري كل هذه البيانات �إىل االنتاج املوجه �إىل ال�سوق وال تت�ضمن انتاج
احلدائق اخللفية الذي ي�ساهم يف �إمداد الكفاف ،علماً انه يف املدن التي مت در�سها
ال ُيعنى انتاج احلدائق اخللفية كثريا بزراعة اخل�ضروات بل باملحا�صيل الأ�سا�سية،
في�سمح للأ�سر املعي�شية بتوفري املال الذي كان من املفرت�ض �إنفاقه على الغذاء.
�أما جلهة كميات الأغذية ،ف�إن الزراعة احل�ضرية ت�ساهم فقط بحوايل  %5من
اال�ستهالك العام يف املدن ،يف حني ميكن للمناطق �شبه احل�ضرية (التي تقع على
�شعاع  40كم) امل�ساهمة بن�سب تقدر بني .%36-10

البالوعة احل�ضرية الحتبا�س املغذيات

تتدفق كميات كبرية من املغذيات مع تدفق الغذاء .بع�ض هذه املغذيات التي
حتملها الأغذية جتد �سبي ًال للعودة �إىل عملية انتاج املحا�صيل ،وذلك من خالل
�إعادة تدوير النفايات الع�ضوية يف الباحات اخللفية احل�ضرية .لكن ال�صورة العامة
ُتظهر فقداً هاما (ن�ضوباً) يف املغذيات يف املناطق الريفية مقابل تراكم هائل لها
وفقد كبري منها يف املناطق احل�ضرية .ومبا �أن معظم النفايات تنتهي يف ال�شوارع او
امل�صايف �أو املطامر ،ت�صبح املراكز احل�ضرية بالفعل «بالوعات الحتبا�س املغذيات»
(ال�شكل  ،)2وهذا له ت�أثريات كثرية على �صعيد تلوث البيئة.

وامل�صدرة للفرد يف ال�سل�سلة الريفية
ال�شكل 2التوازن ما بني املغذيات امل�ستوردة
َّ
احل�ضرية  ،ا�ستنادا على املدن الأربع مو�ضوع الدرا�سة.
جملة الزراعة احل�ضرية العدد  12متوز/يوليو 2011

�إغالق دورة املغذيات – �أمر لي�س بال�سهل

لإغالق دورة املغذيات ،من ال�ضروري �إعادة هذه املغذيات �إىل عملية �إنتاج الأغذية.
وقد يكون هذا الأمر �سهال يف املناطق الريفية حيث يتجاور اال�ستهالك واالنتاج؛ لكن
هذا الأمر ميثل حتدياً لوج�ستياً ومالياً هاما على طول املمر الريفي احل�ضري .ومن املهم
مالحظة م�صري الأغذية واملغذيات يف هذا املكان الذي ُيعرف «باملدينة» � .إذ ان جزءاً
كبرياً من الأغذية التي تدخل املدن تعاود اخلروج منها من خالل التجارة .وتظهر
بيانات مدينة كوما�سي يف غانا الأرقام التالية عن الأغذية امل�ستهلكة من قبل الأ�سر
املعي�شية والنفايات الناجتة عنها قبل وبعد اال�ستهالك :
•ينتقل  %15من النرتوجني من الأ�سر املعي�شية �إىل اجلو.
•
• ُيجمع  %20من النرتوجني والفو�سفور مع النفايات ثم ُيطمر �أو ُيعامل يف
•
من�ش�آت معاجلة احلم�أة الربازية.
• ُيفقد  %80-65من النرتوجني والفو�سفور على التوايل من خزانات التعفني
•
�إىل البيئة املحيطة عن طريق املياه املبتذلة �أو النفايات ال�صلبة التي ال يتم جمعها.
حالياً ،يبقى حوايل  %18من النفايات ال�صلبة املولدة و %66من احلم�أة الربازية دون
جمع يف �شوارع كوما�سي وحفرها وخزانات التجفيف فيها .نظريا ،تفي قيمة املغذيات
ٍ
املوجودة يف ما مل يتم جمعه من النفايات ال�صلبة وال�سائلة (احلم�أة) بتكاليف خدمات
�إدارة النفايات ال�صلبة يف كل املدينة (� $ 180 000شهريا).
من وجهة نظر فنية ،ميكن تخفيف جزء من هذا احلمل البيئي من خالل الت�سبيخ
العادي �أو الت�سبيخ امل�شرتك بني النفايات ال�صلبة واحلم�أة الربازية ”faecal
” sludgeيوجد يف كوما�سي  250000-230000طن من النفايات الع�ضوية �سنوياً
ويف �أكرا  366000-255000طن  ،وكلها متوافرة للت�سبيخ .هذه الأرقام تعني انه
يتم بالفعل جمع هذه الكميات ولكن دون ان يكون لها �أي ا�ستخدام �آخر حاليا.
و ُيقدر حمتوى املغذيات يف �أكرا لوحدها بني  5300-3500طن �سنويا من النرتوجني
و 2600-1700طن �سنويا من الفو�سفور و 1100-760طن �سنويا من البوطا�س .هذه
الكميات ميكن �أن تفي ب�سهولة بجميع متطلبات الزراعة احل�ضرية من املغذيات� .إذا
�أخذنا يف االعتبار فقط كميات النفايات التي �سبق جمعها ونقلها �إىل املطامر ،عندها
ميكن ا�ستخدام  %60من ال�سباخ الناجت لإعادة تغذية الرتبة يف جميع االرا�ضي الزراعية
احل�ضرية يف كوما�سي� .أما يف حال مت جمع كل النفايات ،ف�إن  %30من ال�سباخ ت�صبح
كمية كافية لكوما�سي ،وميكن بيع الباقي �إىل من يحتاجها من خارج املدينة .لكن �إذا
جرى بيع ال�سباخ ب�سعر يغطي تكاليف �إنتاجه ،فلن يكون ممكناً بيع �سوى جزء ب�سيط
منه يقارب الألف طن �سنويا ،يف حني يبقى �أكرث من مائة �ألف طن يف امل�ستودعات.
وحتى يف حال مت دعم ال�سباخ ،ف�إن تكاليف النقل حت�صر بيعه يف نطاق �شعاع �ضيق
حول نقاط التوزيع.
تعمل هذه القيود االقت�صادية ل�صالح امل�شاريع املرتكزة يف املجتمعات املحلية ذات
النفقات االنتاجية املتدنية غالبا ب�سبب العمالة الرخي�صة .غري �أن الكميات املنتجة
واملباعة ال حتتاج لوفورات ذات حجم وال ت�سمح بها ،وبالتايل ال ميكنها امل�ساهمة كثريا
يف جممل عملية �إدارة النفايات احل�ضرية.
تظهر هذه القيود بو�ضوح ان فكرة �إغالق دورة املغذيات احل�ضرية-الريفية دونها عوائق
تتعلق باملكان ،وانها فكرة غري واقعية �إجماال .ويف حني �أنه من املجدي اقت�صاديا نقل
املنتجات ذات القيمة املرتفعة (الأغذية) مل�سافات طويلة ومن خالل و�سطاء متعددين
يف املدينة� ،إال ان �إعادة منتجات النفايات ونقلها عرب نف�س الطريق هو �أمر ال ميكن
اعتباره جمديا �إال يف حال تواجدت ظروف �سوق منا�سبة ،مثل ال�شاري القوي والقيمة
امل�ضافة وغياب املناف�سة والدعم القوي او يف حال كان الت�سبيخ يخف�ض التكاليف:
•من الأمثلة على احلاالت التي يربح فيها اجلميع ،ال�شراك ُة بني القطاعني
•
اخلا�ص والعام التي تربط حمطات الت�سبيخ العامة والعاملني يف جمال تطويرالأرا�ضي
باملهتمني باحل�صول على كميات كبرية من ال�سباخ لزراعة احلدائق ،كما هو حا�صل
يف �أكرا.
www.urbanagriculture-mena.org
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اال�ستنتاجات

يف حني ت�سهل املطالبة مبفاهيم الدوائر املغلقة� ،إال ان ق�ص�ص النجاحات تتناق�ص
عادة كلما كربت جماالت هذه املبادرات من الأ�سر املعي�شية �إىل املجتمع املحلي
و�صوال �إىل املبادرات على �صعيد املدن .للنظر �إىل �أبعد من الأهداف ال�شائعة
ملفهوم الدوائر املغلقة  ،تركز هذه الدرا�سة كثريا على الطلب الفعلي على
ال�سباخ وجدواه االقت�صادية� .أظهر التحليل �أن �إغالق الدائرة الريفية -احل�ضرية
هو �أمر ممكن على �صعيد املنتجات الغذائية امل�صنعة العالية القيمة التي �ستعود
�إىل جذورها الريفية ،لكن فقط يف ظل الظروف اخلا�صة باملنتجات ذات القيمة
املنخف�ضة مثل ال�سباخ .لذا يتوجب على �أي مبادرة تهدف �إىل ا�ستعادة املغذيات
حتليل الطلب والأ�سواق املحلية بدقة.
)(Photo Pay Drechselموارد قيّمة ال يتم ا�سرتجاعها

•جرى يف كوما�سي جتربة خلطة جديدة من ال�سماد وال�سباخ تزيد من قيمة
•
منتجات النفايات .ميكن لهذا �أن يخلق طلبا من نوع جديد.
•تعاين مبيعات ال�سباخ يف املدينة عينها ،كما يف كثري من املدن الأخرى،
•
حني يتوافر زبل الدجاج الرخي�ص .يتميز روث الدجاج مبحتوى عالٍ من النرتوجني
ت�ستطيع النباتات ا�ستعماله ب�سهولة ،يف حني �أن ال�سباخ غالبا ما يكون فقرياً يف
النرتوجني وبطيء التحلل .وعلى الرغم من �أثره الإيجابي على حمتوى الرتبة من املاء
الخ�..إال انه ال ُيعد و�سيلة جذابة لزراعة اخل�ضار الدخيلة مثل اخل�س الذي تبلغ فرتة منوه
� 6-5أ�سابيع .وبالتايل ،ال يجب ان ينظر حتليل ال�سوق فقط �إىل منتجات حمددة ولكن
�أي�ضا �إىل املنتجات املتناف�سة.
•�شددت العديد من ال�سلطات يف املدن على الرتحيب باعتماد ال�سباخ
•
كو�سيلة للحد من حجم النفايات (تكاليف النقل مثال) .وبالتايل ف�إن انتاج ال�سباخ
– حتى يف غياب الأ�سواق -يوفر
ما ًال ميكن ا�ستخدامه يف متويل عملية
ال�سباخ تف�سها� .أما مبيعات ال�سباخ
ف ُتعترب م�س�ألة ثانوية �أو مبثابة جائزة
�إ�ضافية .تنبع هذه النظرة الإيجابية
للت�سبيخ من امل�شاكل املتزايدة التي
تواجهها ال�سلطات يف العثور على
مطامر تقع يف جوار املدن وحتظى بدعم
املجتمعات املحلية ،بالتزامن مع �إبداء
هذه املجتمعات ترددا �أقل يف القبول
اخل�ضار الورقية تتطلب النيرتوجني ( ح�سب ال�صورة)
مبحطة للت�سبيخ .وانطالقا من وجهة
)(Photo Pay Drechsel
النظر هذه ،يجب ت�صميم حمطات الت�سبيخ لتكون يف �أقرب موقع ممكن من نقاط
توليد النفايات� .أما من منظور املبيعات ،فينبغي �أن تتمتع هذه املحطات ب�أكرب قدر من
الالمركزية� .إن معرفة االنتاج اليومي من النفايات الع�ضوية وتكاليف النقل واملحطة
ميَكن من حتديد العدد الأمثل من حمطات الت�سبيخ الالمركزية الذي ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل تخفي�ض الأكالف �إىل احلد الأدنى .وعند احلديث عن �أكرا يرتاوح هذا العدد من 6
(لتغطية التوقع الأكرث تفا�ؤ ًال من الطلب على ال�سباخ للأغرا�ض الزراعية وغري الزراعية)
�إىل  33حمطة (للحد قدر امل�ستطاع من حجم النفايات).
تبني على احلد من التلوث البيئي
•
•ميكن للحجج الداعمة لتقدمي الدعم �أن َ
يف املدينة (ت�صل �إىل حدود  %20يف كوما�سي)� ،إال �أنها �ستكون �أكرث �إقناعا بالت�أكيد
مع التح�سني يف قدرة اجلمع .هذا يعني بالتحديد حت�سني �إدارة املُفرزات من خزانات
التعفني ،نظراً الن �أهم تدفق من النرتوجني والفو�سفور �إىل الرتبة واملياه ال�سطحية واملياه
اجلوفية يحدث من خالل الرباز والبول.
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دورات املغذيات
يف ثالث مدن �أفريقية
عندما با�شرت منظمة احل�صاد احل�ضري برناجمها يف �أفريقيا �شبه
ال�صحراوية يف العام � ،2002أدرك العلماء يف املجموعة اال�ست�شارية
للبحوث الزراعية الدولية  CGIARان التفاعالت بني املحا�صيل
واملوا�شي تزداد حدة مع الكثافات ال�سكانية الب�شرية ( .)1لكن مل
يكن هناك الكثري من املعرفة بطبيعة هذه التفاعالت يف حالة وجود
كثافات �سكانية عالية يف املدن وحواليها ،كما هو احلال يف نريوبي
التي بلغ فيها معدل الكثافة ال�سكانية يف تلك الفرتة ع�شرة �أ�ضعاف
املناطق الريفية.
طورت احل�صاد احل�ضري برناجمها ودعمت البحوث كما هو مبني
يف كتاب Urban Harvest: Agriculture in the Cities of
(احل�صاد احل�ضري :الزراعة يف مدن �أفريقيا ال�شرقية والو�سطى) .
�أرادت املدن الثالث املذكورة يف هذه املقالة درا�سة دورات املغذيات
يف الزراعة احل�ضرية ب�صفتها �إحدى موا�ضيع البحوث يف .CGIAR
وب�صفتنا م�ؤلفون م�شاركون يف هذه الدرا�سات ،نناق�ش ونلخ�ص
فيما يلي النتائج التي تو�صلنا �إليها.

نريوبي ،كينيا

�سبعون يف املائة من النفايات ال�صلبة يف العا�صمة الكينية قابلة للتحلل بيولوجياً،
وميكن ا�ستخدامها مبدئيا كعلف للموا�شي �أو يف �صناعة ال�سباخ .ميكن توليد
 2223طن من كل من النرتوجني والفو�سفور وحوايل  3700طن من البوطا�س
�سنوياً -تبلغ قيمتها جمتمعة حوايل  2مليون دوالرا �أمريكيا -من نفايات املدينة
التي ُيقدر حجمها مبا يقارب  635000طناً .لكن التخطيط الأويل الذي قمنا
به لتدفق النفايات ال�صلبة يف العام � ،2004-2003أظهر �أن عدداً �صغرياً من
الفاعلني الكبار والفاعلني ال�صغار يتوىل �إدارة هذه النفايات خارج ال�سوق ويف
غياب �أي تن�سيق  .ومبا انه مل يتم اتخاذ �أي تدابري يف املزارع ،ا�ستطعنا حتديد
جمموع التدفقات الداخلة �إىل نريوبي واخلارجة منها من دون ان نتمكن من
و�ضع منوذج لها.
وجدنا �أن تدفقات املواد والأ�سواق من ال�سباخ وال�سماد الع�ضوي منف�صلة انف�صاال
كام ًال عن بع�ضها .لكن االثنني يت�شابهان بافتقارهما �إىل معلومات ال�سوق وبغياب
التدابري املخ�ص�صة (لغر�ض معني) بني املنتجني وامل�ستهلكني ،وهذا ينطبق على كل
من املزارع التجارية الكبرية ومهند�سي املناظر الطبيعية ،كما على �صغار املزارعني
الذين يحتاجون �إىل بع�ض احلاجيات مثل العلف الأخ�ضر للموا�شي� ،أو الذين
يودون التخل�ص من النفايات الناجتة عن املوا�شي .ويف ور�شة العمل الأخرية التي
نوق�شت فيها نتائج البحوث ،قال املزارعون ب�أن العقبة الرئي�سية �أمام �إعادة تدوير
املغذيات هي �شعورهم بانعدام الأمن والأمان يف امل�ستقرات الع�شوائية.
عند �إجراء هذه الدرا�سة ،كانت منظمات املجتمع املحلي تعالج  %0.6فقط (2500
طن) من جممل النفايات ال�صلبة الع�ضوية يف املدينة لتحويلها �إىل �سباخ .غري ان
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ت�سليم �صي�صان تبلغ من العمر يوما واحد �إىل مزرعة
)طيور يف ياوندي(ال�صورة من احل�صاد احل�ضري

مربي خنازير وزوجته يف ياوندي
)ال�صورة من احل�صاد احل�ضري(

هذه اجلمعيات لي�ست الطرف الفاعل الأ�سا�سي املعني ب�إدارة تدفقات املغذيات
يف نريوبي؛ فالأ�سر املعي�شية املنخرطة يف �أعمال زراعية خمتلطة جتمع بني املحا�صيل
واملا�شية ،تفوقهم عدداً .ه�ؤالء املزارعون يقومون ب�إعادة تدوير املغذيات �إما يف
مزارعهم اخلا�صة �أو من خالل التبادالت خارج الأ�سواق .وا�ستنادا �إىل البيانات
من امل�سح العيني الذي �أُجري يف العام  1985يف نريوبي ،نُقدر �أن 54500
�أ�سرة معي�شية (%35من جممل املزارعني يف نريوبي) ا�ستعملت ال�سباخ يف العام
 ،2003علماً ان معظم هذه الأ�سر ( %91منها) تقوم ب�إنتاج ال�سباخ بنف�سها .كما
�أن  %29من مزارعي نريوبي ُ(قدر العدد بحوايل � 37700أ�سرة معي�شية يف العام
 )2003ا�ستخدموا زبل املا�شية لت�سميد حما�صيلهم ،مع التنويه ب�أن  %44منهم
قاموا ب�إنتاجه يف مزارعهم اخلا�صة املختلطة .بلغت ن�سبة املزارعني الذين ا�شرتوا
ال�سباخ  %3.6مقابل  %2فقط قاموا ب�شراء الزبل �أو ال�سماد الع�ضوي .من ناحية
�أخرى ،ف�إن املدار�س وامل�ؤ�س�سات التي تنخرط يف الزراعة ،على غرار ال�سجون
وامليامت ،تنتج �أي�ضا ال�سباخ ،لكن حتديد كمياته ينتظر من يقوم بقيا�سها .وبالتايل،
على الرغم من ان الكميات املعرو�ضة يف ال�سوق حمدودة� ،إال انه من الوا�ضح ان
حجم هذه الأن�شطة يفوق بكثري ما تقوم به منظمات املجتمع املحلي.
بالن�سبة لل�سباخ ،ف�إن الرعاة من قبيلة امل�سايا يرتبطون بامل�شاريع الريفية واحل�ضرية
لإنتاج املحا�صيل عرب ال�سوق املنظم يف نريوبي .لكن ب�سبب النق�ص يف املعلومات،
ف�إن ال�سماد الع�ضوي الذي ينتجه مربو املا�شية يف املدينة ال ميلك و�صوال �إىل هذا
ال�سوق ،ما يت�سبب برمي �أو حرق معظمه.
وجدنا �أن ال�سباخ الذي ينتج يف املناطق احل�ضرية و�شبه احل�ضرية من نريوبي يقل
جودة عن زبل املا�شية ويحتوي على كميات �أدنى بكثري من امل�ستويات الف�ضلى
للمغذيات وخ�صو�صا من النرتوجني والفو�سفور (وهما عن�صران هامان جدا للرتبة
الكينية) .كما ظهر من العينات امل�أخوذة انه يحتوى على م�ستويات منخف�صة
من ن�سبة الكربون �إىل النرتوجني وذلك نتيجة افتقار املُزارع �إىل املعلومات
املطلوبة� .إذاً ،يحتاج املزارعون �إىل بناء قدراتهم ليتمكنوا من حت�سني منتجاتهم
و�إدارة م�ؤ�س�ساتهم .تبني �أي�ضا �أن غياب الإطار القانوين التمكيني ُيحد من اجلودة
ومن الطلب على ال�سماد :فاملجموعات مل تعمل يف �أماكن معرتف بها ر�سميا
واملزارعون كانوا مرتددين يف ت�سميد �أرا�ض لي�ست ملكاً لهم.
عالوة على هذا ،ومبا �أن �أكرث من  %60من �سكان نريوبي يعي�شون يف م�ستقرات
غري ر�سمية ال تتجاوز  %5من كامل م�ساحة الأر�ض ،ف�إن النفايات التي تنتج هناك
متلك �أم ًال �ضئيال جدا يف �إعادة تدويرها يف مزارع املحا�صيل واملوا�شي املحلية
www.urbanagriculture-mena.org
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املختلطة التي تعود ملكية معظمها �إىل �أ�شخا�ص
مي�سورين ميلكون باحات خلفية .ومع انه ال تتم
يف ظل هذه الظروف معاجلة �سوى كميات قليلة
من نفايات املدينة من قبل منظمات املجتمع
املحلي ،وا�ستخدام كميات �أقل بطريقة جيدة؛
�إال ان الت�سبيخ ي�ساهم فعال يف نظافة اجلوار الذي
ال وجود فيه لأي خدمات من قبل ال�سلطات
تدوير نفايات حتت �إدارة غري �سليمة املحلية.
يف نريوبي
(ال�صورة من احل�صاد احل�ضري) ت�شكل يف العام  2007فريق مهمات لتطوير
ال�سيا�سة املتعلقة بالزراعة احل�ضرية يف نريوبي بقيادة جمل�س املقاطعات الزراعي
يف وزارة الزراعة واملعهد الكيني للبحوث الزراعية ( .) KARIبد�أ الفريق
ب�صياغة ال�سيا�سة يف �أوائل العام  ،2009ويتوقع �أن ي�صبح تدوير املغذيات جزء�أ
من ال�سيا�سة بف�ضل اهتمام وم�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة .وميكن �أن ُي�ستلحق هذا
املجهود بحمالت توعية ون�شر مقاالت يف و�سائل الإعالم وبيانات ر�سمية تعزز
انتاج ال�سباخ بو�صفه ا�سرتاتيجية لتنظيف املدينة ،ما ي�ؤدي �إىل حت�سني الطلب
َ
على ال�سباخ وزيادة قدراته التجارية .كذلك يجب تركيز ال�سيا�سة الزراعية
احل�ضرية يف الأنظمة الداخلية احل�ضرية عن طريق حت�سني التنظيم واملراقبة ،وهو
ما يح�صل حالياً يف ناكورو .وقد جرى �إدخال بع�ض االعتبارات املتعلقة بت�شريع
الزراعة احل�ضرية و�إدارة النفايات الع�ضوية يف م�شروع قانون الأرا�ضي يف كينيا.

ناكورو ،كينيا

عقب الدرا�سة التي جرت يف نريوبي �أرادت جمعية احل�صاد احل�ضري احل�صول
على �صورة �أعمق عن م�صادر و�أنواع النفايات الع�ضوية الناجتة وامل�ستعملة من
قبل املزارعني احل�ضريني .وفق  ،)2006( Foekenف�إن ناكورو ،رابع �أكرب بلدة يف
نريوبي ،ت�ضم مزارع كبرية و�صغرية احلجم ت�ؤمن معا  %22من املتناول الغذائي
للأ�سر املعي�شية العاملة يف الزراعة و %8من جممل احلاجات الغذائية للبلدة.
بلغت  %35ن�سبة �سكان ناكورو العاملني يف الزراعة احل�ضرية العام 1998؛ %27
من الأ�سر ا�شتغلت يف تربية املحا�صيل و %20يف تربية املوا�شي .وتت�شابه هذه
الأرقام كثرياً مع نتائج درا�سة قام بها  Lee Smithو�شركاه عن �ست بلدات
كينية يف الثمانينات.
املحا�صيل ال�شائعة يف ناكورو هي الذرة والكرنب الب�ستاين ()sukuma wiki
والفا�صولياء والب�صل وال�سبانخ والبندورة والبطاطا ،كما ت�شيع تربية الدجاج
والأبقار واملاعز والبط والأغنام .تو�صل � )2006( Foekenإىل ان الفقراء كانوا
�أقل متثي ًال ن�سبيا بني املزارعني احل�ضريني باملقارنة مع �سكان ناكورو املي�سورين،
وهذا يعود مبعظمه �إىل القدرة على الو�صول �إىل الأر�ض .و�أكدت الدرا�سة التي
�أجريناها يف العام  2005ان� .إن ال�سبب الرئي�سي لقيام مربي املوا�شي بامتهان
الزراعة هو حتقيق الدخل ،وذلك مقارنة بالدوافع الأخرى ملزارعي املحا�صيل.
وميكن العثور على هذه البيانات يف الكتاب املزمع �صدوره
ا�شرتى املزارعون  %70من ا�صناف الطعام التي ي�ستهلكونها ،لكنهم كانوا
يح�صلون على �أكرث من  %50من الكرنب
الب�ستاين وال�سبانخ الذي ي�ستهلكونه من مزارعهم
اخلا�صة .وهذا دليل على ان الزراعة احل�ضرية هي
م�صدر للطعام متاما كما هي و�سيلة لتحقيق الدخل
والتوفري .معظم الذين ميلكون الأبقار كانوا من ذوي
الزراعات املختلطة واحتفظوا ب�أ�صناف متنوعة من
املا�شية .وهذا الو�ضع م�شابه ملا ميكن ر�ؤيته يف املراكز
مزرعة خنازير يف ياوندي
(ال�صورة من احل�صاد احل�ضري)
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احل�ضرية الأخرى يف املنطقة.
معظم املزارعني يف هذه الدرا�سة �أعادوا تدوير نفاياتهم الع�ضوية املنزلية� ،أكرثها
على �شكل علف للموا�شي ،وهو �أمر يفيد البلدة من حيث �إدارة النفايات
والإنتاج الفعال للغذاء� .أ�شارت تقديراتنا �إىل �إنتاج ما يقارب  283000طن من
ال�سماد الع�ضوي الرطب �سنوياً يف مزارع املوا�شي واملزارع املختلطة يف ناكورو ،يعاد
ا�ستخدام �أكرث من ن�صفها يف الزراعة ،ما ي�ؤدي �إىل التلوث البيئي .ويف ظل انتاج
املُزارع احل�ضري الواحد يف ناكورو �أكرث من  20طن من ال�سماد الرطب ،حقق
قاطنو املناطق ذات الدخل املتو�سط الذين ميلكون مزارع خمتلطة يف الباحات
اخللفية َ
معدل �إعادة ا�ستخدام مرتفع بلغ  ،%88ا�س ُتهلكت معظم كمياته على
حما�صيلهم اخلا�صة� .أما الذين يقيمون يف مناطق ذات دخل منخف�ض وكثافة
�سكانية �أعلى (وم�ساحات �أقل) ،فقد تو�صلوا �إىل م�ستوى %17من �إعادة
الإ�ستخدام .معظم ال�سماد املعاد تدويره ( )%61ا�س ُتخدم مبا�شرة يف املزارع
احل�ضرية نف�سها ،فيما ذهب  %6منه �إىل املزارع الريفية ،وبيع الباقي �أو ا�س ُتخدم
يف �أماكن �أخرى من البلدة .انخرطت الن�ساء �أكرث من الرجال يف �إدارة تدوير
املغذيات الناجتة عن النفايات الع�ضوية املنزلية مثل علف املوا�شي .كما قام بع�ض
املنتجني يف مناطق الدخل املنخف�ض الذين يعتمدون االنتاج املكثف للخ�ضار
با�ستخدام هذا ال�سماد بطريقة مفيدة يف الأرا�ضي التي مل تكن م�ستخدمة
ب�شكل كاف .و�أمكن تو�سيع هذه املمار�سة بدعم من البلدية.
ميكن ان يعمل النظام الزراعي احل�ضري ب�شكل �أف�ضل يف حال مت ت�شجيع مربي
املا�شية ذوي الدخل االكرث انخفا�ضا ،على الزراعة بطريقة �أكرث فعالية عن طريق
ا�ستخدام الأرا�ضي املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .بدال عن ذلك� ،أو بالإ�ضافة له ،ف�إن
جمع نفايات املوا�شي من املزارع ذات الدخل املنخف�ض املوجودة يف املناطق ذات
الكثافة ال�سكانية املرتفعة و�إعادة ا�ستخدامها ،من �ش�أنه زيادة فعالية �إنتاج الغذاء
و�إدارة النفايات على حد �سواء .وميكن القيام بهذا عن طريق اجلمع املنظم ونقاط
التوزيع وتقدمي اخلدمات الإر�شادية ملزارعي املحا�صيل .كما ميكن ت�سبيخ ال�سماد
املرمي مع النفايات الع�ضوية من املنازل والأ�سواق ،وحتزميه �أو تعبئته ك�سماد
حيوي.
حالياً� ،أخذ املجل�س البلدي لناكورو بهذه النتائج من خالل الدائرة البيئية فيه.
وقد �أثر بالفعل على اجلهود اجلارية لتطوير القوانني الداخلية للزراعة احل�ضرية
والتي تلت قرارات ور�شة العمل مل�ست�شاري ناكورو يف العام .2005

ياوندي ،الكامريون

يعي�ش حوايل ن�صف �سكان الكامريون يف املناطق احل�ضريةُ .تقدر الزيادة يف عدد
�سكان العا�صمة ،ياوندي ،بحوايل � %10سنويا ،يف ظل توقعات ب�أن ي�صل عدد
ال�سكان �إىل  4مليون بحلول العام  .2020تبلغ ن�سبة البطالة يف العا�صمة %25
 ،وتلج�أ الكثري من الأ�سر املعي�شية �إىل الزراعة احل�ضرية لإطعام نف�سها وحتقيق
بع�ض الدخل� .أجرينا درا�ستني يف ياوندي :واحدة على بائعي اخل�ضار الورقية
التقليدية املنتجة مبعظمها من قبل ن�ساء � 32000أ�سرة معي�شية ،و�أخرى على
االنتاج املتكامل للمحا�صيل واملوا�شي يف املزارع ال�صغرية املختلطة؛ وكالهما من
النظم الزراعية احل�ضرية املهمة يف ياوندي.
يف العام  ،2003جمعنا بيانات �أولية من  150منتِج دجاج وخنازير 75 ،من
كل فئة ،ا�ستنادا على عينة ع�شوائية طبقية على طول �سبعة حماور �أ�سا�سية تقطع
ياوندي ،وذلك يف حماولة لتقييم هذا القطاع الزراعي الفرعي الناب�ض باحلياة يف
الكامريون .وجدنا ان تربية املوا�شي ال�صغرية يف الباحات اخللفية يف املدن ت�ساهم
يف مدخول قاطنيها و�صحتهم وغذائهم ،بالإ�ضافة �إىل كونها جزءا مكم ُال لثقافة
البلد ( ُتقدم احليوانات كهدايا �أو ت�ستخدم لغايات دينية).
وفق ُا للمعايري الثقافية ال�سائدة ،انخرطت اكرث الن�ساء يف تربية الدجاج ( )%65فيما
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ت�سبيخ م�شرتك بني روث حيوانات ونفايات يف كاهاوا �سوويتو يف
)نريوبي(ال�صورة من احل�صاد احل�ضري

اهتم �أكرث الرجال برتبية اخلنازير (.)%76
احتفظت الأ�سر املعي�شية باملوا�شي
كم�صدر للعائدات ب�شكل �أ�سا�سي .حقق
امل�شروعان الزراعيان املذكوران دخ ًال
جيد ُا ،وقام كثريون ببيع احليوانات لت�أمني
ال�سيولة النقدية ( ،)%55فيما ا�س ُتخدم
جزء هام من جممل املبيعات ( )%30يف
�سداد الأق�ساط املدر�سية ب�شكل خا�ص.
و�أُفادت الدرا�سة ب�أن جزء�أ كبريا من
املبيعات كان نتيجة الطلب خالل املوا�سم

 114طن من البوتا�سيوم على �شكل نفايات،
والتي ت�شكل �أي�ضا تلوثاً بيئياً خطرياً .وعلى
الرغم من �أن �إنتاج اخلنازير والدواجن بالقرب
من املناطق ال�سكنية يف املدن يخلق م�شاكل
تتعلق بالروائح وال�ضو�ضاء والتلوث  ،مبا يف
ذلك تلوث املياه اجلوفية بالنرتات؛ �إال انه
يجب �أن يوزن �ضد فوائده والتعامل معه من
خالل حت�سني التخطيط والإدارة .املطلوب
تقدمي الدعم املنا�سب لهذا القطاع احليوي من
الزراعة.

الدينية مثل عيد امليالد والعيد الكبري ( .)%77وفيما اكتفى بع�ض املزارعني اخلال�صة

با�ستخدام ال�سماد الع�ضوي فقط ،قام البع�ض الآخر با�ستخدام خلطة من ال�سماد
الع�ضوي والأ�سمدة الكيميائية.
ي�شكل �إنتاج الطيور يف املناطق احل�ضرية و�شبه احل�ضرية من ياوندي حوايل
 %70من انتاج املقاطعة املركزية وهو يتوزع على ال�شكل التايل 0.91 :مليون
طري معظمها من الدجاج الالحم ( )710000وبع�ضها من الدجاج الب ّيا�ض
( .)200000وعندما ُاجريت هذه الدرا�سة كان يوجد يف الكامريون حوايل
مليون خنزير 50000 ،منهم يف املنطقة احل�ضرية و�شبه احل�ضرية .عندما جمعنا
الأرقام من امل�سوحات التي �أجريناها على مربي املوا�شي ومزارعي املحا�صيل مع
الأرقام من الإح�صاءات الر�سمية ،متكنا من احت�ساب �أحجام ال�سماد الع�ضوي
املُن ًتج واملُ�ستخدم .تنتج ياوندي �سنوياً �أكرث من  20000طن من هذا ال�سماد
الع�ضويُ ،ي�ستخدم  %69منه يف الزراعة ،بينما يتم رمي الباقي البالغ 6350
طن تقريبا� .أظهرت درا�ستنا �أن نظام الإنتاج هذا يدعم نف�سه ب�سوق خارج املدينة
خ�صو�صا يف العا�صمة احل�ضرية للمقاطعة ،باميندا ،حيث يحقق هذا املنتج �أ�سعارا
�أف�ضل .ويباع حوايل  %10من �سماد العا�صمة الع�ضوي بهذه الطريقة مع ان
اجلهات الر�سمية الزراعية ال تدرك هذا االمر.
�أظهرت الدرا�سة �أن � 20،000 - 10000شخ�ص  ،مبا يف ذلك املنتجني وجتار
التجزئة وامل�صنعني وجتار املدخالت احليوانية والأعالف ،يعملون يف �صناعة
تربية املا�شية يف املناطق احل�ضرية .ولأن اخلنازير والدواجن على حد �سواء تنمو
ب�سرعة  ،ف�إنها توفر م�ستوى عال من الربوتني وحتقق عائدا �سريعا على اال�ستثمار.
ُيتمم الإنتاج احليواين يف املناطق احل�ضرية النظا َم الغذائي للأ�سر ذات الدخل
املنخف�ض ُم�شك ًال يف الوقت عينه م�صدرا حمليا هاما من الربوتني واملعادن .يوازي
ال�سماد املهدور �إطالق حوايل  400طن من النرتوجني و 229طن من الفو�سفور و

مزارع يربي حيوانات حلوبة يف كاهاوا �سوويتو يف
)نريوبي(ال�صورة من احل�صاد احل�ضري

ت�شري هاتان الدرا�ستان معا � ،إىل حجم �إنتاج املغذيات والتفاوت يف �إعادة تدويرها
من خالل الزراعة يف املدن الأفريقية .كما تقرتح �أي�ضا بع�ض املعايري الرئي�سية
لتح�سني كفاءة �إعادة التدوير هذا .الدور الذي تقوم به املزارع ال�صغرية التي
تخلط بني املوا�شي واملحا�صيل املوجودة يف املناطق احل�ضرية مهم ب�شكل ال لب�س
فيه ،يف حني ظهرت �إمكانية لت�صدير املواد املغذية للمزارع يف املناطق الريفية يف
كل من ياوندي وناكورو كما �إىل املدن الأخرى.
�إال ان املزارعني ذوي الدخل الأكرث انخفا�ضا هم يف موقع �ضعف لأنهم ال ميلكون
الو�صول ذاته �إىل ارا�ضي الباحات اخللفية ال�ستخدامها يف الزراعات املختلطة،
خ�صو�صا عندما يكونون حم�شورين يف م�ستقرات غري ر�سمية عالية الكثافة مثل
نريوبي .من الوا�ضح جدا التح�سن الهائل الذي ميكن حتقيقه على �صعيد �سبل
املعي�شة و�إدارة النفايات و�إنتاج الأغذية عن طريق دعم ه�ؤالء املزارعني ذوي
الدخل املنخف�ض من خالل و�سائل ا�سرتاتيجية وا�ضحة  .بع�ض احللول بد�أت
يف الظهور يف ناكورو ت�أ�سي�سا على ممار�سات املزارعني �أنف�سهم ،ومتا�شياً مع �إظهار
االهتمام من قبل الإر�شاد الزراعي و�سلطات املدينة يف جمال �إدارة وتنظيم
الزراعة احل�ضرية.
مالجظة
ابتداء من / 160-150كم 2لي�صبح يف �أمثل م�ستوياته من حيث
)1
�إعادة التدوير حوايل /375كم2
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احلديقة املنتجة:

جتربة يف مدينة بِلو هوري ُزن ِته ،Belo Horizonte

الربازيل

مت �إطالق م�شروع "احلديقة املنتجة"  Jardim Produtivoالذي
يهدف �إىل حتويل قطعة �أر�ض فارغة ( )2تبلغ م�ساحتها  3500م 2
�إىل م�ساحة ح�ضرية متعددة الوظائف ،كجزء من برنامج رواف
مدن تزرع للم�ستقبل ()1
انطلقت العملية يف يناير /كانون الثاين  2008بحملة لزيادة
وعي املزارعني وتنظيمهم وتدريبهم .خ�ضعت احلديقة ملراقبة
متوا�صلة على مدى � 9أ�شهر بغية ر�صد تطورها ،مع تركيز خا�ص
على الإنتاج والأغذية والتغذية والعوامل االقت�صادية واالجتماعية
والنوع االجتماعي .حالي ًا متار�س � 7أ�سر معي�شية الزراع َة يف احلديقة
املنتجة.

Bruno Martins Dala Paula
Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG
Ivana Cristina Lovo
Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC
Email: iclovo@uai.com.br
José Divino Lopes Filho
Nutrition Program of the School of Nursing, UFMG

وم�ساكب الزرع كونها حتد من هدر املياه وحتمي النباتات املزروعة مبا�شرة يف
امل�ساكب .مت ت�سليم حمولة ثالث �شاحنات من هذا النوع من النفايات الع�ضوية
�إىل منطقة الإنتاج خالل فرتة امل�شروع (مل تحُ دد الكمية بدقة) ،وقد قام بتوفريها
مكتب املنتزهات العامة واحلدائق التابع للبلدية فقط عند تلقيه طلباً بذلك (�أي
مل تكن ُت�سلم ب�شكل روتيني)� .أما روث الأبقار واجلياد فقد مت تقدميه من قبل
املزارعني الريفيني �أو َج ْمعه من احليوانات الهائمة قرب احلديقة .كذلك ُجمعت
�أوراق النباتات التي تنمو يف احلديقة وحولها� .إ�ضافة �إىل ما �سبق ،ا�شرتت الأ�سر
املعي�شية روث الأبقار من املوردين املحليني (يباع كي�س روث الأبقار اجلاف حجم
� 80×50سم بحوايل  5ريال برازيلي 1 ،ريال=  )$ 058ويحتاج م�ستوى االنتاج
احلايل يف احلديقة كمية ُتقدر بحوايل 12م/ 3العام �أو  6طن من روث الأبقار.

تعذر احل�صول من ال�سلطات على مزيد من املعلومات عن تكاليف جمع املخلفات
�إعادة تدوير املواد الع�ضوية
و�صيانة اامل�ساحات العامة وال�ساحات واحلدائق التي يتماثل حجمها واحلديقة
تلقت كل �أ�سرة م�شاركة عند بداية امل�شروع دلواً ت�صل �سعته �إىل  5كغ من النفايات املنتجة .علماً ان هذه املعلومات �ضرورية يف حال �أردنا تقدير الوفورات التي ميكن
املنزلية (مبا يف ذلك بقايا الأطعمة املطهية ،والق�شور ،والأجزاء غري ال�صاحلة للأكل حتقيقها بف�ضل هذا النوع من احلدائق الع�ضوية من خالل احلد من النفقات على
من الفواكه واخل�ضروات) .تت�ألف كل �أ�سرة من ع�ضوين �أو ثالثة .طوال فرتة �صيانة امل�ساحات العامة والتخل�ص من كميات النفايات الع�ضوية املذكورة.
امل�شروع ،كانت خم�س من هذه العائالت قادرة على جمع مقدار دل ٍو من النفايات
املنزلية كل ثمانية �إىل ع�شرة �أيام ،لتبلغ كمية النفايات الع�ضوية التي مت جمعها املواد غري الع�ضوية
للحديقة العامة املجتمعية من  25مار�س�/آذار �إىل � 25سبتمرب�/أيلول 84 ،دلواً �أو �إ�ضافة �إىل �إعادة تدوير املواد الع�ضوية واملغذياتُ ،جمعت �أكرث من  2700زجاجة
 420كغم .ا�ستخدمت املواد الع�ضوية لالنتاج اجلماعي لل�سباخ الذي ُوزع الحقاً  PETامل�صنوعة من البويل اثيلني رباعي الفثاالت (ترييفثااليت) وا�ستخدمت
على جميع �أع�ضاء احلديقة (التي تت�شارك بها � 7أ�سر معي�شية).
يف احلدائق خللق دائرتي ري و 20م�سكبة زراعية م�ستطيلة على �شكل حدوة
�إ�ضافة �إىل ما�سبق ،ح�صل املزارعون على مواد ع�ضوية من خالل عدد من
الأقنية الأخرى� .إذ تكونت �شراكة مثرية لالهتمام بني املزارعني وم�شروعني
جتاريني لإنتاج الطيور يقعان يف املنطقة املجاورة .زبل الطيور ( )3هو امل�صدر الأول
للنرتوجني املُ�ستخدم يف �صناعة ال�سباخ ،وينتج امل�شروعان ال�شريكان معدل 400
كغم من خملفات الدجاج كل �أ�سبوعني .كذلك ا�ستخدم املزارعون املخلفات
الناجتة عن النباتات التي مت ت�شحيلها يف املنتزهات العامة واحلدائق اخلا�صة
مثل بقايا احل�شي�ش املق�صو�ص ،وهي مفيدة جدا يف �إنتاج ال�سباخ وحماية الرتبة
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ح�صان متتد على م�ساحة 980م .2توىل املزارعون وال�سكان املقيمون يف اجلوار
جمع الزجاجات وفرزها ،وا�ستخدمت �أكيا�س من اخلي�ش (� 80 ×40سم)
وعبوات احلليب (تِرتاباك) لبناء �سقيفة لتخزين العدة امل�ستخدمة يف احلديقة.
ا�س ُتعملت �أكيا�س اخلي�ش لزيادة الت�صاق كتلة اال�سمنت بجدران الهياكل
احلديدية لل�سقيفة ،بينما ا�ستخدمت عبوات احلليب لعزل املياه عن ال�سقف.
و�ساعدت العائالت امل�ستفيدة من امل�شروع يف جمع هذه املواد ،كما تربع التجار
املحليون واجلريان بالبع�ض الآخر.
www.urbanagriculture-mena.org
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التح�سن يف التغذية

يلخ�ص هذا اجلدول املواد املعاد تدويرها خالل فرتة املراقبة:
املواد املعاد تدويرها
زجاجات البويل اثيلني رباعي
 2789وحدة
الفثاالت  /PETالعبوات
النفايات املنزلية

اال�ستخدام
احتواء م�ساكب الزرع

 420كغ ( ُر�صدت من 25
مار�س� 25-سبتمرب )2008

الت�سبيخ

املواد التي مت ت�شحيلها من
املنتزهات العامة واحلدائق

مل يتم حتديد كمياتها

الت�سبيخ وحماية الرتبة
وال�شتيالت يف امل�ساكب

زبل الدواجن

 400كغ كل �أ�سبوعني

الت�سبيخ

زبل الأبقار واجلياد

مل يتم حتديد كمياته

حت�ضري الأ�سمدة الطبيعية و
واحلمايات

�أوراق النباتات

مل يتم حتديد كمياتها

حت�ضري الأ�سمدة الطبيعية و
واحلمايات

�أكيا�س اخلي�ش (امل�ستخدمة يف
بناء �سقيفة العدة (لتح�سني
 25كي�س بقيا�س � 80×40سم
نقل البطاطا)
الت�صاق اال�سمنت باجلدران)
عبوات ترتاباك

 60عبوة من عبوات احلليب بناء �سقيفة العدة (لعزل املياه
عن ال�سطح
الطويل احلفظ

�إعادة تدوير املياه

ُجمعت م�ؤ�شرات التغذية قبل البدء بتنفيذ احلديقة املنتجة (يف �أبريل /ني�سان
م�سح لوترية
 )2005وثم بعد خم�سة �أ�شهر (�سبتمرب�/أيلول  )2008باعتماد ٍ
اال�ستهالك الغذائي �إ�ضافة �إىل ت�سجيل ا�ستهالك الغذاء على مدى � 24ساعة.
�أظهرت النتائج زيادة يف معدل ح�ص�ص اخل�ضار ( )5امل�ستهلكة ( 0,5ح�صة/يوم
مقابل 1,8ح�صة/اليوم ،على التوايل) .كما زادت وترية ا�ستهالك كل نوع من
اخل�ضار بني �أبريل/ني�سان و�سبتمرب�/أيلول .يف البداية ،كان امل�شاركون ي�ستهلكون
اخل�س مبعدل مرتني �أ�سبوعيا ثم زاد هذ االرقم لي�صل �إىل  5مرات �أ�سبوعياً ،فيما زاد
ا�ستهالك البندورة من  3مرات �أ�سبوعيا �إىل  7مرات .اما ا�ستهالك باقي اخل�ضار
الورقية (امللفوف ،ال�سلق والهندبة الربية� -شيكوريا) فقد ارتفع من � 4إىل  6مرات
�أ�سبوعياً .يبدو ان توافر اخل�ضار والت�أكد من االنتاج الآمن – غري امللوث باملواد
ال�سامة الزراعية والأ�سمدة الكيمائية -واالنخراط الكبري للم�ستهلكني املحليني
يف جميع مراحل الإنتاج ،كانت جميعها عوامل م�شجعة على زيادة اال�ستهالك.

التكامل والتح�سني
لعبت احلكومة املحلية دورا هاما يف توفري املوارد  ،مثل احل�شي�ش املق�صو�ص واملياه،
دون فر�ض �أي ر�سوم ومن خالل امل�ساهمة يف بناء احلديقة.

يف العام  ،2009وبالتعاون مع م�شروع  SWITCHيف بِلو هوري ُزنتِه ،مت و�ضع
خزانني(موديل  ) 4 ASAتبلغ �سعة كل منهما  18ليرتاً على الأرا�ضي التابعة
للكني�سة بالقرب من منطقة الإنتاج ،جلمع مياه الأمطار (انظر ال�صورة رقم .)8
�سي�سمح وجود هذين اخلزانني �إىل جانب نظام ري مالئم ب�إمداد  %80من املياه
التي حتتاجها احلدائق ،وبالتايل احلد من النفقات ال�شهرية (بلغ معدل كلفة املياه
خالل �أ�شهر املراقبة ال�سبعة  566ريال برازيلي �شهرياً)

ميكن للحدائق العامة املجتمعية على غرار � Jardimأن ت�شكل عامال مهما يف
�إدارة النفايات ال�صلبة يف البلديات ،ويف ال�سماح بال مركزية عمليات اجلمع
و�إعادة التدوير ،ما ي�ساعد على التخل�ص من بع�ض الأكالف واحلد من النقليات.
عملية �إعادة التدوير والت�سبيخ الالمركزية املتكاملة مع انتاج الأغذية حتد �إذاً من
تكاليف �إدارة النفايات وحتمي البيئة وتعزز ال�صحة ونوعية احلياة .لكن ال يزال
الطريق طويال �أمام حت�سني هذه التجارب و�إدماج مثل هذه املجاالت املنتجة
يف الأنظمة البلدية لإدارة النفايات ال�صلبة .لالرتقاء بامل�ستوى �إىل درجة حت�سني

( ) Photo Ivana C. Lovoوبعد االنتهاء من العمل :احلديقة املنتجة

) (Photo Marcus Jotaاملنطقة يف بلو هوريزنته كما بدت قبل بدء العمل
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قدرة املدينة على �إعادة تغذية امل�ستوى ال�سطحي للمياه اجلوفية والتخفيف من
الفي�ضانات .و�أخري ٍا ولي�س �آخراً ،ف�إنها ُتقوي العالقات االجتماعية بني اجلريان
واملجتمعات املحلية.

مالحظات
يرجى مراجعة املوقع التايل ملزيد من املعلومات عن برنامج مدن تزرع للم�ستقبل
حت�ضري الأ�سمدة احليوية

http://www.ipes.org/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=101&Itemid=112

 )2تعبري ي�ستخدم من قبل مكتب التنظيم املدين للإ�شارة �إىل املناطق احل�ضرية
غري امل�ستخدمة التي ال يوجد لها خرائط
 )3روث الدجاج ،وهو مزيج عن ن�شارة اخل�شب وروث الدجاج
 ASA )4هو برنامج تدريب وتعبئة اجتماعي للت�آلف مع املناخ ن�صف اجلاف،
مت مبوجبه و�ضع �أكرث من مليون خزان يف املناطق الريفية

حت�ضري الأ�سمدة احليوية

الإدارة البيئية والأر�ضية لبِلو هوريزونته ،ينبغي تغيري ال�سيا�سات والأنظمة املتعلقة
باملناطق ،وهذا يتطلب انخراطا والتزاما من باقي الفاعلني.
ميكن ان تكون احلديقة املنتجة م�ساحة لدمج املواطن بالطبيعة وتكامله معها.
وهي تعزز من �صحة املجتمع املحلي عن طريق ا�ستخدام النباتات الطبية ،وحتافظ
على املعرفة االيكولوجية التقليدية املتناقلة من جيل �إىل جيل ،وتخلق فر�صا
للن�شاطات الرتفيهية ،وتعيد ت�أكيد الهوية الثقافية للمهاجرين الريفيني القاطنني
يف املدن .وت�ساعد الزراعة احل�ضرية �أي�ضا يف حتويل قطع الأرا�ضي ال�شاغرة – التي
تعترب مركز تكاثر نواقل الأمرا�ض� -إىل مناطق خ�ضراء منتجة زيادة �أثرها اجلمايل
على املناظر الطبيعية احل�ضرية .كما انها تزيد من نفاذية الرتبة  ،ما يح�سن من
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حت�سني الأمن الغذائي
يف ابادان عن طريق الإدارة البيئية:
حالة املجتمع املحلي يف Ayeye
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التخل�ص من النفايات ال�صلبة م�شكلة مزعجة وملحة تواجه
املجتمعات املحلية املختلفة يف ابادان يف جنوب غرب نيجرييا
كما يف غريها من عوا�صم الواليات  .ابادان  ،عا�صمة والية اويو،
هي املدينة الأكرث كثافة �سكانية يف الوالية� ،إذ يفوق عدد قاطنيها
الثالثة ماليني ن�سمة .يقال ان كل �شارع يف ابادان هو �سوق قائم
بذاته .وت�ستخدم العديد من الباحات اخللفية لزراعة اخل�ضروات
املحلية والأع�شاب الطبية.
ت�أ�س�س م�شروع ابادان امل�ستدامة (ٍ )Sustainable Ibadan Projectيف
العام ( 1994مع  11م�شروع مماثل يف �أنحاء العامل) من قبل مركز االمم املتحدة
للم�ستوطنات الب�شرية:املوئل ،كجزء من برنامج املدن امل�ستدامة .وخل�ص
امل�شاركون يف املنتدى الت�شاوري يف املدينة يف عام � 1995إىل �أن �إدارة النفايات
وحتويلها �إىل �سماد ع�ضوي هي على ر�أ�س �أولويات ابادان ،وحددوا جمتمعني ان
الت�سبيخ احليهوائي ( �) FAOأو الهوائي با�ستخدام نظام الأكوامwindrow
هو و�سيلة م�ستدامة جلمع و�إعادة تدوير النفايات  ،وتوليد الدخل  ،وا�ستخدام
ال�سباخ للزراعة احل�ضرية.
�أحد امل�شاريع املجتمعية الرائدة هو” مركز ِ  Ayeyeلفرز النفايات» .بالتعاون
مع اخلدمات احل�ضرية الأ�سا�سية (برعاية اليوني�سيف)  ،وقدم كاتبو هذه املقابلة
تدريباً لأفراد املجتمع املحلي على تقييم النفايات وف�صلها من م�صادرها �إىل نفايات
قابلة للتحلل احليوي و�أخرى غري قابلة للتحلل احليوي .متكن امل�شروع من توليد
عائدات اقت�صادية وفر�ص عمل للمجتمع املحلي (Sirdhar and Adeoye,
.)2003

املجتمع املحلي يف Ayeye

تقع  Ayeyeاملكتظة بال�سكان يف قلب املدينة ،ابادان .وهي عبارة عن جمتمع
حملي ذي دخل منخف�ض يفوق �أفراده  13720ن�سمة  ،وحتتل م�ساحة 14.13
هكتار  ،وت�ضم  42مجُ معا �سكنياً و 460منزال (وفق العام  .)2009ويقدر عدد
�سكان كل وحدة �سكنية بنحو الثالثني .يقوم الأطفال والن�ساء ببيع وحتميل
الب�ضائع ب�شكل منتظم يف خمتلف الطرقات يف املنطقة .ميلك �أفراد املجتمع املحلي
يف  Ayeyeو�صوال حمدودا جدا �إىل مرافق ال�صرف ال�صحي وغريها من
اخلدمات الأ�سا�سية .يبلغ ن�صيب الفرد من معدل توليد النفايات ال�صلبة حوايل
 0،43كيلوغرام يوميا � 60 ،إىل  80يف املائة منها هي عبارة عن نفايات ع�ضوية.
تت�سبب كرثة امل�صارف املفتوحة يف تلويث جمرى –. Gegeيف بداية امل�شروع يف
عام  ، 994مل يكن هناك مرفق التخل�ص من النفايات ،فرمى النا�س نفاياتهم يف
كل مكان  ،وخ�صو�صا على طول جمرى  . Gegeيف ذلك الوقت ،كان يوجد يف
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) (photo M.K.C.Sridharيوفر املجتمع املحلي ال�سباخ ملناطق �أخرى تابعة حلكومات حملية �أخرى

املجتمع املحلي مرحا�ض واحد فقط .ويف عام  ،2002بنى �أفراد املجتمع املحلي
مرحا�ضني اثنني على �أ�سا�س «الدفع واال�ستخدام» ،وكان يتم �إفراغها يف البداية
يف امل�صارف القريبة ،ومن ثم يف اجلدول .لكن يف العام � ،2009أن�ش�أ «م�شروع
ابادان امل�ستدامة» نظاماً يتم مبوجبه تفريغ احلفر من قبل ما ي�سمى ب «مقاويل
نفايات الرباز» .على ان يدفع كل م�ستخدم للمرح�ض خم�سة نايرا (� 0،25سنت
ح�سن هذا من احلالة املادية للمنطقة.
يورو) لقاء كل ا�ستخدام .وقد ّ

املفهوم واملنهجية

�أُن�شئت املبادرة لتطوير حلول عملية مل�شكلة النفايات ال�صلبة عن طريق حتويل
النفايات �إىل �أ�سمدة .هدف امل�شروع كذلك �إىل �إفادة املجتمع املحلي (خ�صو�صا
الأطفال والن�ساء املعنيني �أكرث من غريهم بجمع النفايات والتخل�ص منها،
وبالتايل الأكرث عر�ضة �إىل املخاطر الناجتة عنها) ،من خالل حت�سني ال�صحة البيئية
والتوظيف وتوليد الدخل واالمن الغذائي. .كذلك ّ
�شكل حت�سني اال�صحاح
وتدريب �أع�ضاء املجتمع املحلي على الأمن الغذائي والرعاية ال�صحية وم�سائل
�إدارة النفايات ،جزءاً من امل�شروع.
جمع �أفراد املجتمع املحلي النفايات ال�صلبة من منازلهم وبقايا الأطعمة من �سوق
الأغذية يف ُ . Ayeye-Agbeniفرزت النفايات املنزلية �إىل املكونات الأ�سا�سية
(البال�ستيك و املعادن والزجاج) ومن ثم نُقلت �إىل مركز الفرز (حيث مت تخ�صي�ص
حجريات منف�صلة للنفايات املفروزة) الواقع يف مكان �سبق �أن قام بتحديده �أفراد
املجتمع املحلي.
جرى حتويل النفايات القابلة للتحلل حيوياً �إىل �سماد ع�ضوي .قدم برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي واليوني�سيف التمويل الرئي�سي ،يف حني قدمت حكومة والية
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أنواع الدعم الأخرى مثل املواد
اويو و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين (مثل اجلامعة) � َ
الالزمة واملوارد الب�شرية .ويف نوفمرب  ،2002مت �إن�شاء م�صنع ذي قدرة ا�ستيعابية
تبلغ  5طن يومياً .وكان من مهامه �إنتاج  50-45كي�ساً زنة كل منها  50كغم من
ال�سماد الع�ضوي يف اليوم الواحد ،ليتم بيعها للمزارعني داخل وخارج املجتمع
املحلي.
مت تنفيذ امل�شروع على ثالث مراحل (  )2002 – 2001وهي :امل�سح التقييمي؛
والبناء والتعبئة والتدريب؛ وم�شاركة املجتمع املحلي يف عملية الت�سبيخ والقيام
بتجارب ميدانية ال�ستخدام ال�سباخ يف املزارع املحددة .عند انتهاء مدة امل�شروع،
جرى ت�سليمه �إىل املجتمع املحلي.
النتائج والدرو�س
يقدم اجلدول رقم  1تفا�صيل عن النفايات املولدة يف املجتمع املحلي ()2002
 .بلغت ح�صة الفرد من جمموع النفايات القابلة للت�سبيخ التي مت توليدها 0،16
كغم  /اليوم .تت�ضمن املكونات اال�سا�سية الأخرى املواد البال�ستيكية (ذات
الكثافة العالية واملنخف�ضة) واملعادن والرماد الناجت عن ن�شاطات الطهي.
اجلدول  1النفايات املولدة يف املجتمع املحلي يف Ayeye
جمموع ال�سكان� 13720 :أو  30فردا يف الوحدة ال�سكنية.
ا�سبوعيا /منزل
النفايات القابلة
للت�سبيخ

�أ�سبوعيا460 /
منزال

يوميا 460 /منزال

للفرد /اليوم

21،55

9913

1416،14

0،103

الف�ضالت احليوانية

11،385

5237،1

784،16

0،057

القابلة لإعادة
التدوير

15،15

6982.0

997،43

0،073

املجموع

48085

22132

3198

0.233

متكن امل�شروع من اال�ستدامة منذ العام  .2002واملطلوب ان يكون جمع
النفايات فعاال والطاقة الكهربائية منتظمة واالنتاج ثابتا وال�شارين متوافرين .مل
يكن امداد من�ش�أة الت�سبيخ بالكهرباء منتظما خالل فرتة امل�شروع ما �أثر على
القدرة الإنتاجية� .أما باقي العوائق التي مت حتديدها فقد كانت عدم وجود قطعة
�أر�ض للتمدد واالفتقار �إىل اطار ت�سويق منظم.
عمل اربعة ا�شخا�ص على االقل بانتظام يف مركز الفرز لإنتاج نحو � 10أكيا�س
�سماد يف الأ�سبوع (زنة كل كي�س 50كلغ) .بالإ�ضافة �إىل ذلك � ،أنتجوا �أي�ضا
�سباخا من النوعية/الدرجة الأوىل عن طرق تقويته بالنيرتوجني الإ�ضايف ( 3
�إىل  ، )% 3،5والفو�سفات ( 1،8حتى  ، )% 2وكان الطلب يزداد عليه من قبل
مزارعي الذرة وغريها من املحا�صيل التي تتطلب م�ستويات عالية من النيرتوجني.
كانت الذرة وغريها من املحا�صيل تزرع �أي�ضا يف قطع �أر�ض لعر�ض التجارب� .أنتج
ال�سباخ العادي وال�سباخ املقوى بالنيرتوجني والفو�سفور الإ�ضافيني غال ًال تعادل
االنتاج با�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية (انظر اجلدول  .)2و�أعرب املزارعون عن
تقديرهم لفوائد ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية� ،إذ ر�أوا زيادة الغالل وح�صلوا على
حم�صول ثان دون اللجوء �إىل مدخالت �إ�ضافية ،كما خربوا جدواها يف ال�سيطرة
على ت�آكل الرتبة وتدهورها ( . )Adeoye et al. 2008ويت�شوق املزارعون
والعاملون يف جمال الب�ستنة النتاج ال�سباخ بكميات �أكرب لتلبية حاجاتهم.
يوفر امل�شروع ال�سباخ للعاملني يف جمال الب�ستنة وجمعية مزارعي والية اويو
جملة الزراعة احل�ضرية العدد  12متوز/يوليو 2011

) (Photo M.K.C.Sridharادى ا�ستخدام ال�سباخ على الذرة �إىل نتائج مماثل ال�ستخدام الأ�سمدة

 ،التي ينت�شر �أع�ضا�ؤها عرب  33حكومة للمناطق املحلية ( . )LGAsلكن
الأع�ضاء يبحثون با�ستمرار عن �أ�سواق جديدة حيث ميكنهم بيع ال�سباخ ومنتجات
مزارعهم .ويباع ال�سباخ �أي�ضاً �إىل مزارعني �آخرين يف املناطق احل�ضرية و�شبه
احل�ضرية  :ي�شرتي ر�ؤ�ساء احلكومات املحلية يف ابادان البالغ عددهم  11ال�سباخَ
ويوزعونه على مزارعيهم .متثل  Ayeyeواحدا من املجتمعات التقليدية
الرئي�سية يف ابادان .وقد �أعرب ر�ؤ�ساء احلكومات الأخرى الإحدى ع�شر عن
اهتمامهم يف تكرار امل�شروع يف جمتمعاتهم .يخدم هذا امل�شروع �أي�ضا كنموذج
يف نيجرييا ،وقد جرى ت�أ�سي�س �سبعة من من�ش�آت الت�سبيخ ال�صغرية واملتو�سطة يف
مناطق خمتلفة من البالد.
اجلدول  .2ت�أثري ال�سماد الع�ضوي املنتج يف  Ayeyeعلى غالل الذرة ومقارنته
بت�أثري الأ�سمدة الكيميائية.
تركيبة الأ�سمدة

ارتفاع النبتة
�سم

الغلة من احلبوب عدد البذور يف كوز
الذرة
طن  /هكتار

دون �أ�سمدة 12=n

177 ،97

2 ،02

197

نرتوجني -فو�سفور -بوطا�س
(10=n )15:15:15

237 ،67

5 ،40

463

�سماد ن�صف ع�ضوي  1.5طن/
هكتار 14=n

212 ،5

6 ،06

435

�سماد ن�صف ع�ضوي 3 ،طن/
هكتار 12=n

238 ،93

6 ،52

546
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ا�ستخدام الت�صميم احل�ضري
الت�شاركي لإغالق دورات املغذيات :
درا�سة حالة من الفليبني

Jeannette M.E. Tramhel
Email: jmtramhe@ucalgary.ca

تود الكاتبة ان تبدي تقديرها للدعم املقدم من  ECOPOLISجائزة
البحوث العليا والت�صميم من مركز البحوث للتنمية الدولية يف
اوتاوا -كندا IDRC
�إن التحول باجتاه املدن املرنة يتطلب �أكرث من جمرد �إعادة التفكري يف
ال�شكل املبني ،هناك حاجة لإعادة ت�صميم الأنظمة لت�سهيل املزيد
من املمار�سات احلياتية امل�ستدامة يف املناطق احل�ضرية�”.إغالق دائرة
املغذيات” مبد�أ هام يف الت�صميم احل�ضري امل�ستدام؛ لكن التحدي
يكمن يف تنفيذه .لذا ف�إن ا�شراك املجتمع املحلي يف ت�صميم هذه
الأنظمة �أ�سا�سي للنجاح يف تنفيذها.

مت تقدمي فكرة احليزات املخ�ص�صة للحدائق (قطع �أر�ض �صغرية ُت�ؤجر ب�أ�سعار
رمزية لأفراد ينتجون عليها الغذاء ال�ستهالكهم الذاتي) يف العام  2003من قبل
م�شروع اخل�ضار �شبه احل�ضرية ( )PUVePيف مدينة كاغايان دي �أورو يف جنوب
الفليبني .وبف�ضل دعم جمموعات املجتمع املحلي وجامعة كزافييه واحلكومة
املحلية ،يوجد اليوم ع�شر حدائق عاملة ملا فيه م�صلحة الفقراء احل�ضريني .ومبا
�أن م�شروع اخل�ضار �شبه احل�ضرية �أدخل �أي�ضا الت�سبيخ والت�سبيخ بوا�سطة الدود،
باتت املجتمعات املحلية املعنية بزراعة احلدائق مت�آلفة مع فوائد ا�ستخدام النفايات
الع�ضوية لإنتاج الأغذية ).(PUVeP, 2008

�إعادة ا�ستخدام النفايات الع�ضوية
تفح�ص جمرى النفايات
يتطلب التخطيط لإعادة ا�ستخدام النفايات الع�ضوية ُّ
ال�صلبة يف املراحل التالية :الفرز (يف بع�ض الأنظمة) ،واجلمع ،والنقل ،واملعاجلة،
كل من هذه املراحل من
والتخل�ص �أو �إعادة اال�ستخدام .يجب النظر �إىل ٍ
حيث عالقتها بامل�صادر املختلفة للنفايات .تتولد النفايات ال�صلبة الع�ضويةعام ًة
بطريقتني  :فهي �إما تتولد بكميات كبرية ومفروزة (مثل النفايات من �أ�سواق
اجلملة) و�إما تكون متفرقة وغري مفروزة (مثل النفايات الناجتة عن الأ�سر املعي�شية
والعمليات التجارية ال�صغرية احلجم) .وتتطلب هاتني الفئتني مقاربات خمتلفة يف
اجلمع واملعاجلة.

)(photo Jeanette Tramhelمنطقة تفريغ اخل�ضار يف �سوق �أغورا

وهذا هو املبد�أ خلف الت�شريع الوطني الذي �أُدخل �إىل الفليبني� ،أي قانون الإدارة
البيئية للنفايات ال�صلبة ( )RA, 9003واملر�سوم البلدي الداعم له يف مدينة
كاغايان دي اورو (رقم  .)8975-2003يتطلب هذا الت�شريع الفرز و�إعادة
التدوير والت�سبيخ ،وميثل حتوال عن املمار�سة التقليدية القا�ضية بت�شغيل مكب
نفايات مركزي واحد ل�صالح مقاربة ال مركزية ت�شمل عدة مواقع �صغرية ي�شار
�إليها مبحطات ا�سرتجاع النفايات القابلة للتدوير ( .( MRFsويقت�ضي التنفيذ
الفعال لهذا الت�شريع القيام بف�صل �أو فرز النفايات ال�صلبة يف م�صادرها �إ�ضافة �إىل
معاجلة العديد من امل�سائل العملية.

الت�صميم احل�ضري الت�شاركي

تقت�ضي املقاربة التقليدية املتبعة يف معظم املدن جمع النفايات ال�صلبة ونقلها �إىل مت اتباع عملية ت�شاركية ال�ستك�شاف هذه امل�سائل مع جمموعات خمتارة من
مكان مركزي واحد .احلل البديل هو املقاربة الالمركزية حيث تتوىل كل منطقة املجتمع املحلي يف كاغايان دي اورو (قرى البا�سان ،وكو�سواغان ،وماكا�سانديغ،
م�س�ؤولية �إدارة نفاياتها ال�صلبة اخلا�صة من اجلمع حتى املعاجلة و�إعادة اال�ستخدام .و ُتعرف كل منها با�سم � .)Barangayسبق لهذه هذه املناطق الثالث ان تعرفت
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على التحرك باجتاه حتقيق بيان ر�ؤيته (ال�صورة رقم  .)4الحقا قامت املجموعة
برتتيب هذه امل�شاريع وفق اولوياتها واختارت فكرة واحدة لتكون �أ�سا�س امل�شروع
التجريبي.

 )2تدريب امل�ساعدين البيئيني يف املجتمع املحلي
كان الغر�ض من الدورة التدريبية مزدوجاً  :فقد كانت يف الوقت نف�سه مبثابة
ا�ستديو ت�صميم ومترين لبناء القدرات بغية تعزيز القيادة البيئية يف املجتمعات
املحلية .اختري من كل قرية �شاركت يف اال�ست�شارات � 8-7أ�شخا�ص من الذين
�أبدوا اهتماماً باملو�ضوع و�إمكانات قيادية.

ر�سم خرائط املوجودات يف ماكا�ساندينغ

على فكرة احلدائق املخ�ص�صة و�أعربت عن اهتمامها بامل�شروع ،فحازت العملية
على دعم جمال�س املناطق والإدارات يف املدينة.
يعتمد الت�صميم احل�ضري الت�شاركي على املبد�أ القائل ب�أن “البيئات تعمل ب�شكل
�أف�ضل يف حال كان النا�س املت�أثرون بالتغريات احلا�صلة فيها منخرطني بن�شاط
يف خلقها و�إدارتها بدال من معاملتهم كم�ستهلكني خاملني (.)Sanoff 2000
عالوة على هذا ،ف�إن الت�صميم احل�ضري هو بطبيعته مقاربة تعتمد على املوجودات
حيث انه يتم ت�شجيع امل�صمم على “البدء مبا هو موجود �أ�ص ًال” .انطالقا مما
�سبق ،جرى التق�صي عن املقاربة املعروفة با�سم “ التنمية املجتمعية القائمة على
املوجودات” الكت�شاف مدى مالءمتها ك�أداة ت�صميم ح�ضرية ت�شاركية� .أُدخلت
هذه املقاربة يف “ور�شات الت�صميم” التقليدية التي �أعيدت هيكلتها لت�صبح
عبارة عن عملية من مرحلتني بد�أت بامل�شاورات مع املجتمع املحلي يف كل منطقة،
وتلتها دورة تدريبية ملجموعة �أ�سا�سية من م�شاركني خمتارين.

 )1امل�شاورات مع املجتمع املحلي

مت ت�شجيع امل�شاركني على ت�شارك “ق�ص�ص جناحاتهم” – ميكن �أن تكون
عبارة عن �أي �إجناز كبري �أو �صغري قام به �أع�ضاء من املجتمع املحلي منفردين �أو
جمتمعني وله عالقة ب�إدارة النفايات الع�ضوية �أو الزراعة احل�ضرية ( ال�صورة رقم
 )1واملوجودات املجتمعية (�أي املهارات والنا�س واملوارد املادية) املعنية بتحقيق
هذه الإجنازات .و ُذكرت هذه الإجنازات (�أو املوجودات) على خريطة �أ�سا�سية
(ال�صورتني  2و  ،)3وجرت الإ�شارة �إىل امل�صادر الأ�سا�سية للنفايات الع�ضوية
بنقاط زرقاء واملواقع احلالية �أو املحتملة للزراعة احل�ضرية بنقاط خ�ضراء� .شجع هذا
التمرين حدوث تغيري يف نظرة امل�شاركني �إىل النفايات الع�ضوية جلهة اعتبارها من
موجودات املجتمع املحلي .بعدها دعي امل�شاركون �إىل تطوير بيان ر�ؤية حول دمج
�إدارة النفايات الع�ضوية ال�صلبة مع الزراعة احل�ضرية يف جمتمعهم املحلي.
ُطلب من امل�شاركني يف ا�ست�شارة ثانية التفكري والإعالن عن �أي م�شاريع ممكنة
لإدماج �إدارة النفايات ال�صلبة والزراعة احل�ضرية مل�ساعدة املجتمع املحلي
جملة الزراعة احل�ضرية العدد  12متوز/يوليو 2011

خالل �أيام الدورة التدريبية اخلم�سة ،و�ضع املتدربون خريطة ملوقع امل�شروع
التجريبي الذي اختارته جمتمعاتهم املحلية .اقت�ضى هذا الأمر تزويد املتدربني
بفهم �أ�سا�سي للمبادىء الكامنة وراء ف�صل النفايات ،ومزايا “�إغالق دورات
املغذيات” ،و�أ�سا�سيات الت�سبيخ وا�ستخداماته الزراعية ،والأـبعاد االجتماعية
واالقت�صادية لإدارة النفايات .وخُ �ص�صت جل�سة تخطيط املدن والت�صميم
احل�ضري ل�شرح �أدوات التخطيط مثل ت�صنيف ا�ستخدام الأرا�ضي ف�ض ًال عن
“مبادىء الت�صميم مع الطبيعة” ) (McHarg, 1967وخ ْلق “مناظر طبيعية
ح�ضرية متوا�صلة ودائمة االنتاجية” ) ،(Viljoen, 2005يف حني بحثت جل�سة
�أخرى يف كيفية �إ�شراك القطاع التجاري .ا�س ُتكملت هذه املحا�ضرات بتمارين
عملية وزيارات ميدانية ،وا�ستخدمت كل املعلومات املكت�سبة لتطوير امل�شاريع
التجريبية.
عند انتهاء الأ�سبوعُ ،قدمت عرو�ضات �أمام امل�س�ؤولني يف املنطقة وغريهم من
ال�ضيوف املدعوين ،وقدم كل فريق م�شروعه التجريبي املقرتح ملجل�س مقاطعته.
ا�س ُتتبع هذا با�ست�شارات يف املقاطعات لإتاحة الفر�صة امام املجتمع املحلي للتعبري
عن رد فعله والتقدم بدعمه لتنفيذ امل�شروع .يف الأ�شهر التي تلت ،بد�أ امل�ساعدون
البيئيون يف املناطق الثالث بتنفيذ عنا�صر مقرتحات م�شاريعهم.

مقرتحات ت�صاميم ملنطقة البا�سان
امل�صدر الرئي�سي للأحجام الكبرية من النفايات الع�ضوية يف البا�سان هو �سوق
�أغورا ومنطقة تفريغ اخل�ضار (�صورة رقم ُ .)5تنتج هذه املناطق ح�سب البيانات
البلدية معدل 16م 3من النفايات الع�ضوية ال�صلبة يوميا (او  9اطنان)  .يف
املقابل ،قد ت�صل النفايات ال�صلبة غري املفروزة الناجتة عن  320ا�سرة معي�شية
يف املنطقة التجريبية �إىل حدود  0.5طن يوميا فقط 1.تتفاوت كثريا كمية ال�سباخ
التي ميكن انتاجها من هذا احلجم من النفايات وذلك ح�سب نوعية املدخالت
من املواد وطريقة املعاجلة يف الظروف املحلية .ميكن ان ي�ؤدي ا�ستخدام املحارق
االندوني�سية �أو الت�سميد يف �صناديق �إىل توليد  750كغ �سباخ من 3طن من
النفايات الع�ضوية ال�صلبة )(Eawag/Sandec:2006, 34؛ ويبدو ان
معدالت التحويل بني % 27-25هي القاعدة لهذه الأ�ساليب يف معظم الدول
مت احت�ساب هذا الرقم كما يلي� 5 × 320 :أ�شخا�ص يف كل �أ�سرة معي�شية ×  0.6كغ من النفايات ال�صلبة � /شخ�ص
1
×  %50من املواد الع�ضوية.
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) (photo Jeanette Tramhelت�صميم املوقع يف البا�سان

) (photo Jeanette Tramhelم�شاركة ق�ص�ص النجاحات يف ماكا�ساندينغ
2

2

حوايل  15000م  ،وتتمتع مبميزات منها قربها من ال�سوق ومن منطقة التفريغ
الآ�سيوية ).(Waste Concern: 2007
ا�ستناداً �إىل درا�سات �سابقة عن مرافق م�شابهة ،ت�شري التقديرات �إىل ان هناك ومن طاحونة ميكن �أن توفر ن�شارة اخل�شب ومن امل�ستخدمني النهائيني املحتملني
حاجة �إىل حوايل  1000م 2ملعاجلة  3-1طن من النفايات الع�ضوية يف اليوم (املنتجني يف طريقهم اىل ال�سوق) .كما انها متاخمة حلديقة خم�ص�صة موجودة
الواحد  .3با�ستطاعة هكذا من�ش�أة يف حال انوجدت يف البا�سان معاجلة ثلث حالياً وت�صل �إليها طرق جيدة مع نقطتي و�صول مقبولتني.
النفايات الع�ضوية من ال�سوق ومنطقة التفريغ �إ�ضافة �إىل كل النفايات الع�ضوية تت�ضمن خطة املوقع الذي مت تطويره يف البا�سان حمطات ا�سرتجاع النفايات
امل�صد َرين) .وانطالقا من القابلة للتدوير ( 5000م )2مع مرافق ملعاجلة ال�سباخ وفرز املواد واملخلفات القابلة
من � 2000-650أ�سرة معي�شية (�أو �أي تركيبة �أخرى من َ
5 2
ن�سب حتويل تبلغ  ،%25ميكن لهكذا من�ش�أة تقوم مبعاجلة  3-1طن من النفايات للتدوير� ،إ�ضافة �إىل حديقة خم�ص�صة جماورة ( 5000م )  .ومبا �أن املوقع ُمعد
انتاج  750-250كغ من ال�سباخ يف اليوم الواحد (270-90طن ملعاجلة النفايات الع�ضوية ال�صلبة الناجتة عن �سوق �أغورا ومنطقة التفريغ ف�ضال
الع�ضوية يوميا َ
عن الأ�سر املعي�شية؛ توجب على امل�ساعدين البيئيني النظر يف الطرق املنا�سبة
�سنوياً).
امل�صدرين .وتقرتح خطتهم جمع النفايات من ال�سوق بوا�سطة
ميكن القيام بح�سابات مماثلة لتحديد م�ساحة الأر�ض املطلوبة ال�ستيعاب هذه للجمع والنقل من َ
الكميات من ال�سباخ .يقَدر يف ظل الظروف احلالية �أن يتمكن هكتار واحد مركبات املدينة على طول الطرق الرئي�سية امل�شار �إليها بالأحمر ،على �أن تجُ مع
ُ
( 10000م )2من امت�صا�ص  12طنا من ال�سباخ �سنوياً  .(Holmer: 2009)4النفايات املنزلية بوا�سطة ال�شاحنات التابعة للقرية على طول الطرق الأ�صغر
ومبا ان متو�سط م�ساحة احلديقة املخ�ص�صة يبلغ  3000م ،2ي�صبح بقدرة هذه امل�شار �إليها باللون الأرجواين ،وبالدراجات ذات العجالت الثالث على طول
احلديقة امت�صا�ص ما يقارب  4طن من ال�سباخ �سنوياً� ،أي بكالم �آخر ،ميكن الطرق امل�شار �إليها باللون الأ�صفر (انظر اىل اخلريطة).

لهكتار واحد امت�صا�ص النفايات الع�ضوية ال�صلبة التي تولدها � 85أ�سرة معي�شية ،املبد�أ الكامن وراء هذا املفهوم من الت�صميم احل�ضري هو اال�ستدامة البيئية لكن
يف حني متت�ص احلديقة املخ�ص�صة الواحدة (تبلغ م�ساحتها  3000م )2نفايات  30دون �إهمال جانب اال�ستدامة االجتماعية واالقت�صادية .هكذا نرى ان اخلطة
تدمج الوظائف احلالية التي ي�ؤديها �سائقو الدراجات ذات العجالت الثالث يف
�أ�سرة معي�شية.
در�س لهذا الت�صميم املقرتح موقع هو عبارة عن قطعة �أر�ض �شاغرة تبلغ م�ساحتها جمع النفايات ،وت�أخذ يف احل�سبان مبيع ال�سباخ الفائ�ض ملوازنة بع�ض النفقات
ُ
الت�شغيلية ،وتعزز الدعم املتبادل بني حمطات ا�سرتجاع النفايات القابلة للتدوير
حت�سن الأ�ساليب الأكرث فعالية من معدالت التحويل؛ ويف حال احتفظت املواد الع�ضوية مبحتوى �أعلى من
2
التحويل.املوادويف واحلدائق املجاورة .ومبا �أنه مت تطوير اقرتاح امل�شروع وخطة املوقع كجزء من مترين
الغذائية ،تكون النتيجة �سباخا من نوعية �أف�ضل� .إن هرم املواد ال ي�ساعد فقط على ت�سريع العملية بل ُيح�سن كذلك من
التجارب التي �أُجراها م�شروع اخل�ضار �شبه احل�ضرية يف كلية الزراعة يف جامعة زافيري� ،أمكن التو�صل �إىل معدالت حتويل بلغت  %67لبناء القدراتُ ،ي�ؤمل �أن يعود امل�ساعدون البيئيون �إىل جمتمعاتهم مع املهارات
(.)Holmer, 2009
يتطلب الت�سبيخ يف �صناديق  800م  ،وتتطلب املحارق االندوني�سية  1000م (Eawag/Sandec:واحلما�س الالزمني لتنفيذ امل�شروع .يف نهاية الأمر� ،إن «�إغالق دائرة املغذيات»
3
) .2006, 50وهذا يتقاطع مع املعلومات من الدرا�سات والعمليات يف املناطق الأخرى.
مت احت�ساب هذا الرقم من قبل م�شروع اخل�ضار �شبه احل�ضرية على ال�شكل التايل :التو�صية العامة هي  4-2طن يتطلب جمهودا جماعيا جدياً ودعما من املجتمع املحلي ب�أكمله.
4
2

2

من ال�سباخ /هكتار/حم�صول وذلك اعتمادا على و�ضع املواد الع�ضوية يف الرتبة :يف حال كان م�ستواها منخف�ضا ُين�صح با�ستخدام 4
طن ،لكن �إذا كان امل�ستوى ُمر�ضيا عندها ي�صبح  2طن رقما كافياً .ومبا ان معدل فرتة منو املحا�صيل هي ثالثة �أ�شهر ،ي�صبح من املنطقي
توقع  – 4زراعات -حما�صيل يف ال�سنة .ويف ظل معدل ا�ستخدام يبلغ  3طن  /هكتار لكل زرع ُ ،ي�صبح هناك حاجة �إىل  12طن من
ال�سباخ/هكتار�/سنة .هذا الرقم يتفاوت بالطبع مع اختالف املح�صول.
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امل�ساحة الدنيا املقرتحة للحديقة املخ�ص�صة هي  3500 – 3000م 2لتتمكن كل عائلة من احل�صول على قطعة �أر�ض
5
تبلغ م�ساحتها  300م( 2دليل م�شروع حدائق اخل�ضار �شبه احل�ضرية)2008 ،
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ال يوجد مكان مثل املنزل:
بناء القدرات يف برامج الت�سبيخ الكربى
 Anne Scheinbergمن « WASTEواي�ست» م�ست�شارون يف �ش�ؤون البيئة والتنمية احل�ضرية،هولندا،
مب�ساهمة من Yuan Zheng
Email: ascheinberg@waste.nl

حتتوي النفايات املنزلية يف البلدان النامية على كميات كبرية من
املواد الع�ضوية – ترتاوح بني ,Lacoste and Chalmin ( %90-60
 . )2007بع�ض هذه النفايات يتم �إطعامه ب�شكل روتيني �إىل
احليوانات �أو يتحلل يف �أكوام يف املطامر �أو املكبات غري ال�شرعية �أو
حمطات النقل .لكن هناك توافق عام ب�أن الت�سبيخ هو �أ�سلوب �أقل
كلفة و�أكرث جاذبية بيئي ًا لإدارة هذه النفايات ،خ�صو�صا يف البلدان
ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط.
بيد ان اخلربات مع الت�سبيخ كانت خميبة جدا للآمال وخ�صو�صا يف البلدان
النامية� .إذ تنهار م�شاريع الت�سبيخ الكربى عندما يت�ضح ان قيمة ال�سباخ ال تغطي
تكاليف اجلمع املنف�صل والت�سبيخ على نطاق كبري .ت�شري اخلربات يف البلدان
النامية �إىل ان الت�سبيخ ي�ستطيع املناف�سة فقط حني يرتفع �سعر التخل�ص َّ
املتحكم
به يف املطامر �أو املحارق فوق  ،)WASTE, 2009( $40وهو �أمر ي�ؤدي �إىل حتويل
الكثري من النفايات الع�ضوية �إىل املكبات �أو �إطالقها يف الأرا�ضي �أو املياه.
ميثل الت�سبيخ يف املنازل �أو املجتمعات املحلية – حيث ي�ستخدم ال�سباخ من قبل
الأ�سرة املعي�شية �أو امل�ؤ�س�سة �أواملجتمع املحلي الذي ينتجه -طريقة الئقة حلل
هذه املع�ضلة ،ب�سبب وجود دائرة املغذيات املغلقة وانتفاء احلاجة �إىل الأ�سواق
اخلارجية .تدريب الأ�سر املعي�شية على القيام بنف�سها بف�صل النفايات والت�سبيخ
ّ
�شكل �أ�سا�س عدد من املبادرات الناجحة يف �شمال �أمريكا و�أوروبا ،ال �سيما يف
بلجيكا واململكة املتحدة( .)Löffler and Vanacker, 2006لكن حتى الآن،
ال زال الت�سبيخ املنزيل �إجما ًال ،مقاربة متبعة يف البلدان الغنية ومل يدخل فعليا
يف املناق�شات الدائرة حول حتديث البنية التحتية للنفايات يف البلدان النامية.

�إدارة النفايات ال�صلبة بو�صفها نظاما اجتماعيا

ميكن و�صف �إدارة النفايات ال�صلبة "بنظام الإمداد"  .وهو نظام يت�شارك بع�ض
ال�صفات مع نظم البنى التحتية احل�ضرية الأخرى املعنية بالإدارة البيئية مثل
الطاقة واملياه و�أنظمة النقل .وتكون ال�سلطات املحلية �أو القطاع اخلا�ص املُ َزود
الذي ينقل النفايات ال�صلبة الناجتة عن الأ�سر املعي�شية وامل�ستخدمني يف جمال
الأعمال (الزبائن) �إىل مواقع للتخل�ص منها �أو معاجلتها.
يف الأماكن التي ال وجود فيها ملزودين ،مثل الأحياء الفقرية �أواملناطق �شبه

)(photo waste

احل�ضرية �أو امل�ستقرات اجلديدة ،ت�ضطر الأ�سر املعي�شية والأعمال على العي�ش
مع نفاياتها �أو خلق نظم �إدارة خا�صة بها" .التموين الذاتي" ي�صف جمموعة
مقاربات تمُ َكن الأ�سر املعي�شية منفردةً ،من توفري اخلدمات البيئية التي حتتاجها.
التوفري املعتمد على الأ�سر املعي�شية هو ما تقوم به معظم الأ�سر املعي�شية قبل
حتديث �أو حت�ضري املنطقة التي تعي�ش بها .بيد ان العديد من هذه املقاربات
التقليدية ينطوي على �آثار خارجية �سلبية .ت�شكل املنافع البيئية حمور التموين
الذاتي احلديث :تختار الأ�سر املعي�شية تنفيذ �أنظمتها اخلا�صة من �أجل حماية
البيئة .ويكت�سب التزويد الذاتي �شعبية يف بع�ض دول االحتاد الأوروبي مثل
هولندا وال�سويد والدمنارك بو�صفه متمما لنظم التزويد الر�سمية (Van Vliet
.)et al 2005

ي�ضع الت�سبيخ املنزيل املزود وامل�ستخدم يف الوحدة نف�سها :الأ�سرة املعي�شية� ،أو يف
بع�ض احلاالت ،مكان العملُ .يلغي الت�سبيخ املنزيل العديد من �أكالف اجلمع
الآيل واملعاجلة والنقل .تكون الأ�سر هي امل�س�ؤولة عن معاجلة و�إعادة تدوير نفاياتها
الع�ضوية ( .)Practical Action, 2007وتتطلب اال�ستدامة يف الت�سبيخ
املنزيل �أنظمة دعم جماعي وتعزيز القدرات  :مث ًال من خالل مقاربة املُ�سبخ
ال�شامل (.)Sherman, 2005

برامج امل�سبخ ال�شامل

ُمقاربة املُ َ�سبخ ال�شامل هي طريقة لتنظيم الت�سبيخ املنزيل عن طريق نظام
داخلي للت�سويق ودعم الأ�سر املعي�شية املعنية التي ت�شكل امل�ستخدم واملزود يف
الوقت عينه .ومت تبني هذه النظم يف بلجيكا على نطاق وا�سع ( Löffler and
)Vanacker, 2006

�إدارة النفايات �ضمن برامج املُ�سبخ ال�شامل هي عبارة عن عملية بناء
قدرات( ، )Scheinberg, 2007يخ�ضع املُ�سبخني ال�شاملني مبوجبها �إىل تدريب
ي�ؤهلهم تعليم الأ�سر املعي�شية كيفية �إدارة موادها الع�ضوية .ومبا �أنها مقاربة تعتمد
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على حت�سني القدرات ،ف�إن اجلزء الأكرب من اال�ستثمارات يذهب �إىل التدريب.
�إن تكاليف البنية التحتية املادية لإر�ساء نظام ي�ستطيع �إدارة حوايل  %75من
النفايات املنزلية يف معظم البلدان املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل ( ، )1تبلغ �أقل
من  100دوالر �أمريكي لكل �أ�سرة معي�شية
ُ�صمم برنامج املُ�سبخ ال�شامل ليطلق دورة فعلية من الن�شاطات العملية وامل�ساعدة
الذاتية املتعلقة بالنفايات ال�صلبة� ،ضمن �إطار التموين الذاتي احلديث .يت�صل
هذا النوع من املقاربات مببادرات "كل واحد ي�صل �إىل واحد" �ضمن جمموعة
مبادرات "من اجلار �إىل اجلار" ،لكنها تتمتع �أي�ضا مبوا�صفات خطط املبيعات
الهرمية ال�شبيهة بتلك املتبعة من قبل  Avonملنتجات الأ�سر املعي�شية يف �شمال
�أمريكاُ .
هدف الربنامج �إر�ساء عالقات دائمة بني �أفراد املجتمع املحلي املُد َّربني
ُ
تدريباً خا�صا "�أي امل�سبخني اال�شاملني"  ،وعدد ثابت من جريانهم و�أ�صدقائهم
و�أقاربهم ،اي الأ�سر املعي�شية التي تقوم بالت�سبيخ .ال ُيتوقع �أن يدفع امل�سبخون
ال�شاملون لقاء تدريبهم ،لكن ُيطلب منهم توقيع اتفاقية �أو عقد ُيلزمهم بامل�شاركة
لفرتة طويلة .ومينحهم هذا العقد �أي�ضاً
مكانة ويخَ ولهم احل�صول على تدريبات
الحقة ومنافع �أخرى (Longman,
.)2000
عند انتهائهم من الأيام الثالثة للدورة
التدريبية ،ي�شكل املُ�سبخون ال�شاملون
جمموع ًة ويوا�صلون التعاون فيما بينهم
ليتعلموا كيفية ت�سبيخ موادهم يف
املنزل؛ وهو �أمر يف غاية الأهمية يف حال �أرادوا ان يكونوا قادرين على م�ساعدة
الآخرين .يتقدم كل م�سبخ عرب عدد من املراحل لي�صبح يف النهاية خبري ت�سبيخ
حلوايل � 25-15أ�سرة معي�شية يف حميطه املبا�شر.
ميكن ان ي�صل عدد دورات الت�سبيخ يف املناخات اال�ستوائية �إىل �أربع دورات يف
ال�سنة ،مدة كل منها ثالثة �أ�شهر؛ يف حني يتحدد هذا العدد يف املناطق املعتدلة
بدورتني اثنتني لأن �أكوام ال�سباخ ال تكون عالية الن�شاط يف درجات احلرارة
ال�سائدة يف ال�شتاء.

املراحل يف دور امل�سبخ ال�شامل

املرحلة الأوىل :االلتزام بالتحول �إىل م�سبخ �شامل
 .1املوافقة على امل�شاركة ملدة �سنتني �أو ثالثة يف احلد الأدنى ،وذلك للت�أكد فع ًال
من انطالق وا�ستمرار عمل الربنامج .
 .2ح�ضور التدريب وتطبيق الدرو�س لبناء نظام ت�سبيخ منزيل خا�ص بك.
املرحلة  :2تو�سيع الو�صول وتو�صيل الر�سالة حول �أهمية الت�سبيخ املنزيل
� .3إطالع الآخرين عن الربنامج ،خ�صو�صا الأ�سر املعي�شية املحتملة وال�صحافة
والإعالم واملدار�س واملجموعات الدينية وامل�س�ؤولني احلكوميني.
 .4تطويع وت�سجيل � 25-15أ�سرة معي�شية يف كل دورة.
 .5القيام بدورة تدريبية مدتها ثالثة �أيام تت�ضمن اختيار وبناء م�ستوعبات ت�سبيخ
يف اليوم الثاين ،والتوافق يف اليوم الثالث على العائالت التي �ستبد�أ العملية
وت�أخذ م�ستوعبات �إىل منازلها مللئها.
 .6حيثما ا�ستطعت ،اجمع �أو احفظ النفايات الع�ضوية مف�صولة �إىل مواد خ�ضراء
(غنية بالنرتوجني) ومواد بنية (غنية بالكربون) ليتوىل �أحد امل�سبخني يف اليوم
جملة الزراعة احل�ضرية العدد  12متوز/يوليو 2011

الثالث م�س�ؤولية املواد القابلة للت�سبيخ التي �سبق جمعها.
املرحلة  .3بناء القدرات يف جمال الت�سبيخ على م�ستوى الأ�سرة املعي�شية
 .7ت�صميم وتنفيذ دورات تدريبية لكل من الأ�سر املعي�شية  ،ينتج عنها اختيار رزمة
ت�سبيخ خا�صة بالأ�سرة تت�ضمن م�ستوعباً (عادياً �أو معد ًال) وزيارات دورية والدعم
يف ا�ستخدام ال�سباخ النهائي او ت�سويقه.
 .8عند ان�ضمام كل عائلة ،كن جاهزا لق�ضاء �ساعة �أو اثنتني معها لإعطائها
التوجيهات الأولية ،وحتديد ال�شخ�ص الأ�سا�سي امل�س�ؤول عن ال�سباخ  ،وموقع
م�ستوعب الت�سبيخ ،واختيار نوع امل�ستوعب �أوتعديل امل�ستوعب احلايل الخ ..يف
حال اقت�ضى الأمر.
 .9قم بزيارة منزل الأ�سرة ح�سب طلب اع�ضائها
� .10إدعم الأ�سرة املعي�شية لت�ستخدم ال�سباخ يف منزلها اخلا�ص �أو يف مكان �آخر
مثل حديقة منف�صلة �أو منطقة زراعية �أو منازل الأقارب.
املرحلة  .4تنظيم حلول جماعية للم�سائل التي ال ت�ستطيع الأ�سر العي�شية حلها
مبفردها
 .11ادعم الأ�سرة يف جمال الإدارة الآمنة /ت�سويق ال�سباخ الفائ�ض.
 .12نظم م�س�ألة �إزالة ال�سباخ النهائي �أو املكتمل جزئيا يف حال كانت الأ�سرة
املع�شية غري قادرة على ا�ستخدامه �أو ت�سويقه بنف�سها.
ّ .13نظم ،وفق ما تقت�ضيه احلاجة� ،شراء امل�ؤن واملواد والأدوات ملجموعات الأ�سر
املعي�شية.
 .14قم بت�سهيل الفحو�ص املخربية واال�ست�شارات عن املحا�صيل احلقلية وحل
امل�شاكل من قبل املخت�صني.
 .15كن يقظاً حت�سباً لأي م�شاكل او �أمناط �أو حاالت حتتاج لالهتمام ،د ّون
مالحظاتك وانقلها �إىل من�سقي الربنامج ب�شكل دوري.
املرحلة  .5مراقبة فعالية الربامج وامل�ساهمة يف تطويرها املتوا�صل
 .16تزويد كل �أ�سرة معي�شية بنماذج للمراقبة الذاتية وتعليمهم كيفية ا�ستخدامها.
 .17زيارة كل �أ�سرة معي�شية مرة يف ال�شهر تقريبا باتباع م�سار منتظم بغية جمع
مناذج املراقبة الذاتية واالطالع على كيفية �سري الأمور.
 .18امل�شاركة يف التحليل الف�صلي لالحتياجات ومتارين تعديل الأداء لتطوير
مكونات جديدة للربنامج مثل "بنك ال�سباخ" �أو "�أدوات حلل امل�شاكل" .
 .19اكتب تقريرا عن كل دورة وابد�أ دورة جديدة مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل
 ،و�إن كان ُيف�ضل مرتني �سنوياً.
 .20تعاون مع من�سقي برامج البلديات �أو املنظمات غري احلكومية وادعم البحوث
والر�صد والتقييم ب�شكل عام

امل�سبخ ال�شامل باعتباره تدخال تنمويا

) www.waste.nl

َت َبنت واي�ست (امل�ست�شارون حول البيئة والتنمية احل�ضرية
ونفذت مقاربة املُ�سبخ ال�شامل (بو�صفها "�أف�ضل ممار�سة" يف الت�سبيخ املنزيل) يف ثالث
دول .جرى تنفيذ مبادرة "امل�سبخ ال�شامل املدعومة من واي�ست يف قرية بلغارية ابتداء
من العام 2007؛ ويظهر الر�صد نتائج متوا�ضعة من حيث ف�صل النفايات وم�شاركة
املواطنني ووعيهم بامل�سائل املتعلقة بالنفايات .وبد�أت مبادرة �أخرى يف العام 2007
كذلك يف هامبانتوتا وكاملوناي  ،وهما منطقتان يف �سريالنكا ناطقتان باللغة ال�سنهالية
والتاميلية على التوايل .وجرى ادخال هذه املبادرة كذلك يف مناطق يف �أمريكا الو�سطى
عام  2010وحتديد�أ يف �سان خوزيه عا�صمة كو�ستاريكا وجمموعة من  8جمتمعات
حملية �شبه ح�ضرية م�شاركة يف برنامج واي�ست  2يف ماناغوا عا�صمة نيكاراغوا.
www.urbanagriculture-mena.org
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توبويل ،مقاطعة فارنا ،يف بلغاريا

بد�أ تنفيذ مقاربة امل�سبخ ال�شامل يف بلغاريا يف عام  2007عند قرب انتهاء فرتة الثالث
�سنوات املخ�ص�صة مل�شروع  MATRAاملمول من وزارة اخلارجية الهولندية .هدف
امل�شروع �إىل تقدمي مقاربات بديلة للخدمات البيئية يف القرى ،علماً ان نحو ن�صف
قرى ،تت�ألف كل منها من � 200إىل � 1 000أ�سرة معي�شية
�سكان بلغاريا يعي�شون يف ً

.)2007 ,Scheinberg
وعمل م�شروع  MATRAعلى التموين الذاتي يف �إدارة النفايات عن طريق ت�سبيخ

النفايات الع�ضوية املنزلية يف مواقعها ،و�أحيانا جنبا �إىل جنب مع بول احليوانات وروثها.
َه َدف برنامج واي�ست "امل�سبخ ال�شامل" يف بلغاريا جتريب واختبار منوذج بديل لإدارة
النفايات .ومتثلت اال�سرتاتيجية بالقيام بتجربة �صغرية يف �أكرب قرية م�شمولة �ضمن
م�شروع  ،MATRAوهي توبلي ،للتحقيق يف ما �إذا كانت هذه املقاربة متلك �إمكانات
جتعلها جزءاً من ا�سرتاتيجية التموين الذاتي للقرى يف بلغاريا.
انطلق الربنامج مع � 15أ�سرة معي�شية ،وزادت امل�شاركة يف الأ�شهر الأوىل لت�صل �إىل
حوايل � 40أ�سرة معي�شية يف تلك القرية؛ بيد �أنها �أخفقت يف جتاوز هذا العدد.

هامبنتوتا ،املقاطعة اجلنوبية ،وكاملوناي ،املقاطعة
ال�شرقية  ،يف �سريالنكا

يف املقابل ،كان هدف برنامج �سريالنكا �أكرث عملياً� ،إذ ركز على حت�سني النظام القائم.
كانت اخلطة تق�ضي بالعمل مع املنظمات املحلية لتح�سني �إدارة النفايات ال�صلبة عن
طريق التموين الذاتي لع�شرة �آالف �أ�سرة مت�ضررة من كارثة ت�سونامي يف مقاطعتني:
 7 000ا�سرة معي�شية يف هامبنتوتا يف "املقاطعة اجلنوبية" و 3 000يف منطقة �أمبارا.
جرى توزيع م�ستوعبات ت�سبيخ منزلية على نطاق وا�سع خالل الفرتة التي تلت كارثة
ت�سونامي ،ولكن بدون �أي دعم �أو تدريب .لقد ُ�صمم برنامج امل�سبخ ال�شامل الختبار ما
�إذا كان ميكن للدعم املنظم حت�سني معدالت الأداء والر�ضا.
قدم امل�شروع التدريب الأ�سا�سي للمجموعة الأوىل من امل�سبخني يف جمتمعني
حمليني .ت�ألفت هاتان املجموعتان من ممثلني ملنظمات وم�ؤ�س�سات� ،أو غريها من
الكيانات املتو�سطة امل�ستوى يف كل موقع من املواقع� ،إىل جانب � 10إىل  20ع�ضواً
من الأ�سر املعي�شية الفردية .كان الهدف �أن يقوم كل م�سبخ �شامل بتطويع 25-15
�أ�سرة معي�شية للم�شاركة يف الت�سبيخ خالل ال�سنة الأوىل ،و � 60إىل� 100أ�سرة بنهاية
ال�سنة الثانية .وهكذا ميكن �أن ُيطلق التدريب عجلة الت�سبيخ املنزيل مب�شاركة 2 000
�أ�سرة معي�شية يف كل موقع يف غ�ضون عامني .يف هامبنتوتا ،و�صل امل�شروع �إىل عدة
مئات من الأ�سر املعي�شية خالل ال�سنوات الأوىل ،لكنه كان �أقل �شعبية يف منطقة
�أمبارا ( .)Scheinberg, 2007ذلك عائد جزئياً ،وب�شكل وا�ضح� ،إىل التوقعات
التي نُ�سجت حوله� :أرادت الأ�سر املعي�شية يف هامبنتوتا حت�سني �أو�ضاعها الذاتية ،بينما
جاءت الأ�سر يف منطقة �أمبارا �إىل التدريب مع توقعات ب�أن تكون قادرة على ك�سب
الدخل من بيع ال�سباخ ،ما ت�سبب ب�إ�صابة حوايل ثلث امل�شاركني الذين كان معظمهم
من الذكور بخيبة �أمل دفعتهم �إىل الرحيل بعد اليوم الأول.

ماريا �أغويالر� ،سان خو�سيه ،يف كو�ستاريكا

جمع التدريب يف كو�ستاريكا العديد من املث ِقّفني البيئيني والنا�شطني يف املجتمع
املحلي وعددا �أقل من الأ�شخا�ص املهتمني برتبية الدود للت�سبيخ .هدف التدريب
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ن�شر املعرفة حيث مل يكن على عالقة مع �أي جمتمع حملي حمدد.
ركزت عملية اختيار م�ستوعبات الت�سبيخ على تلك التي ي�سهل �صنعها ونقلها .ت�ألفت
املجموعة من رجال  )%(30ون�ساء ( .)%70ويف حني كان الرجال �أكرث ن�شاطاً يف بناء
امل�ستوعبات  ،ركزت الن�ساء على تعلم كيفية �إدارة ال�سباخ ون�شر املعلومات عن النتائج.

جملة الزراعة احل�ضرية العدد  12متوز/يوليو 2011

ماناغوا ،يف نيكاراغوا

ُقدم التدريب للمجتمع املحلي املُ�ضيف و�إىل �سبعة جمتمعات جماورة ،وركز على
التح�سني املبا�شر للأحياء والبيئة  .بحلول اليوم الثاين كانت معظم الن�ساء والفتيات
اخلم�س وع�شرين ،والرجال وال�صبية الذين بلغ عددهم الع�شرة  ،قد قرروا من �سيتم
تطويعه الحقاً من قِبلهم .وغيرّ م�شاركون من �أحد املجتمعات املحلية هيكلية التدريب
برمته عندما طلبوا ان ُي�سمح لهم بجمع املواد والبدء فعليا بعملية الت�سبيخ ابتدا ًء من
اليوم الثالث� .أ�ضاف هذا الأمر الكثري �إىل التدريب لأنه �أتاح للم�شاركني فر�صة فهم
الفوارق العملية بني املواد اخل�ضراء واملواد البنية ،ور�ؤية كمية املياه التي يجب زيادتها
ويف �أي وقت.

اخلال�صة

تبدو برامج امل�سبخ ال�شامل طريقا �إىل التموين الذاتي امل�ستدام من خالل بناء القدرات.
يعتمد جناح هذه الربامج على عدد من العوامل ومن �ضمنها م�ستوى اخلربات واملعرفة
الزراعية للمجموعة امل�ستهدفة.
ويف حني يخلق التدريب املمتد على مدة ثالثة �أيام حما�ساً وطاق ًة وينمي القدرات ،ف�إن
هناك حاجة متوا�صلة لإعادة الدعم والتعزيز والت�شجيع �إ�ضافة �إىل �إ�صدار ردود فعل
�إيجابية على النتائج اجليدة ،للتو�صل �إىل حتقيق امكانيات مقاربة -نهج "كل �شخ�ص
ي�صل �إىل �آخر"
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توازن الطاقة
يف النظم البيئية الزراعية
يف �ضاحية �شينامبا
جنوب �شرق مك�سيكو �سيتي

ان النظام البيئي الزراعي يف �شينامبا هو نظام انتاج �شديد التنوع
يف �ضواحي مك�سيكو �سيتي (Jiménez et al., 1990, Losada
 )et al. 1998و�صف �سوريانو ( )1999النظام يف �شينامبا ب�أنه
م�ؤلف من خم�سة �أنظمة فرعية مرتابطة (قطع الأرا�ضي يف �شينامبا،
ووحدات القطعان املنتجة للحليب ،والإنتاج يف الفناء اخللفي،
واحلدائق املنزلية ،والدفيئات الزراعية) .ويرد يف هذا املقال موجز
عن تقييم تدفقات الطاقة وكفاءتها �ضمن النظام ال�سائد يف ت�شينامبا.
تت�ضمن درا�سة الطاقة الزراعية حتليل تدفقات الطاقة من جميع مدخالت
وخمرجات نظام الإنتاج النباتي �أو احليواين ،مع الرتكيز يف �أغلب الأحيان على
كفاءة النظم الإنتاجية الفرعية املرتابطة .عادة ما يتم ح�ساب ن�سبة املدخالت
�إىل املخرجات كم�ؤ�شر للكفاءة الإنتاجية ملنتج بعينه ،كما ميكن ا�ستخدامها �أي�ضا
كم�ؤ�شر لال�ستدامة ( :)Senanayake, 1991كلما انخف�ضت ن�سبة الطاقة
زادت تكلفة النظام .يعتمد حتليل �أي نظام �إنتاج على احلدود املعتمدة .وتكم
�أهمية تقييمات الطاقة يف ت�سليطها ال�ضوء على ا�ستنزاف م�صادر الطاقة غري القابلة
للتجدد ويف �أثره املتزايد على الأ�سعار.
جرى حتليل �أربعة نظم فرعية يف �شينامبا وثالثة �أنظمة فرعية لإنتاج الألبان.
ُجمعت البيانات املتعلقة باملدخالت واملخرجات �أثناء مقابالت �أجريت مع
مالكي هذه الأنظمة .مت حتديد قيم الطاقة للمدخالت واملخرجات املختلفة لكل
من النظامني الفرعيني با�ستخدام قيم الطاقة املعيارية (ميجا جول /الكيلوغرام)
من م�صادر مكتوبة خمتلفة� ،أو با�ستخدام اخل�ضروات ذات الرتكيب الكيميائي
املماثل .بحثت الدرا�سة يف الطاقة الالزمة لإنتاج الأ�سمدة الكيميائية والبذور
املح�سنة (تن َتج ن�سبة مئوية عالية من البذور على �صعيد حملي) وعلف احليوانات.
واع ُترب ال�سماد الطبيعي -روث احليوانات من املدخالت امل�ستخدمة على �أرا�ضي
�شينامبا ومن خمرجات وحدات �إنتاج الألبان فيها .ومبا ان الذرة تنتج حملياً
فقط ،مت النظر يف قيمة الطاقة املتدفقة -ال�سارية فيها ولي�س يف الطاقة امل�ستثمرة
يف �إنتاجها.
تبني ان نظام الإنتاج الأكرث كفاءة من بني الأنظمة الفرعية التي جرت
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درا�ستها هو وحدة �ألبان ميلكها روبرتو بينيا ( PRيف اجلدول) ،يف حني �أظهرت
قطع الأرا�ضي يف �شينامبا فعالية �أقل� .أهم العوامل امل�ؤثرة على الكفاءة كانت
ا�ستخدام املدخالت اخلارجية التي زادت ا�ستهالك الطاقة .ومبا �أنه يتم تبادل
روث احليوانات بني النظامني الفرعيني االثنني ،ف�إن التعديالت يف ميزان الطاقة
د ّلت على ن�سب طاقة �أف�ضل ل�شينامبا�س.
�إنتاج اخل�ضر يف �شينامبا�س هو نظام منخف�ض الطاقة .ا�ستخدام البذور والأ�سمدة
الع�ضوية املحلية هو ال�سبب وراء الوفورات الهامة يف الطاقة كون هذه املدخالت ال
تتطلب انتاج طاقة �إ�ضافية ،لذا نرى ان وحدات الإنتاج يف �شينامبا التي ت�ستخدم
املواد اخلا�صة بها (املدخالت الداخلية) هي �أكرث فعالية .وبالتايل ،ف�إن ا�ستدامة
الزراعة يف �شينامبا تعتمد على النظام نف�سه� ،أي على قيام الوحدات با�ستخدام
خملفاتها اخلا�صة بها �أو املواد القابلة لإعادة التدوير.
ا�ستخدام املنتجات الثانوية ال�صناعية يف �إنتاج احلليب يح�سن كفاءة هذه النظم،
لأن اعتبار روث احليوانات كواحد من املخرجات بد ًال من نفايات -خملفات
يعطي بعدا �آخر لكفاءة هذه النظم الفرعية .ا�ستخدام املنتجات الثانوية ال�صناعية
(نخالة القمح ،والذرة املطحونة ،وعجينة الذرة ،وق�ش ال�شوفان) م�ستحب من
وجهة النظر املتعلقة بالطاقة كونه يعني ا�ستخدام م�صادر طاقة كانت �سوف ُتهدر.
ن�سب الطاقة املعدلة يف وحدات الإنتاج ال�سبعة التي متت درا�ستها
وحدة االنتاج

الأرا�ضي يف �شينامبا
FR

ن�سبة الطاقة
(املدخالت/
املخرجات)
ن�سبة الطاقة
املعدلة

SF

MF

وحدات انتاج الألبان
H

AN

AS

RP

0.19 1.011 0.54 31.9 3.9 26.06 122.48
32.14

1.75 6.01 4.78 8.6 1.5 8.5
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�إعادة تدوير مياه ال�صرف،
وظيفة تطوير ّية للزراعة
يف �سطيف (اجلزائر)

تتناول هذه املقالة حتليل العالقات بني الزراعة �شبه احل�ضرية
و�إدارة مياه ال�صرف يف مدينة �سطيف (اجلزائر) .وهذه العالقات
غري موجودة يف الوقت الراهن :والأمر ُي�شكل تناق�ضا ً يف منطقة
كهذه حيث الطق�س جاف ون�سبة املواد الع�ضوية يف الرتبة �ضعيفة
جدا .ويعود ذلك �إىل الأ�سباب التالية  )1نق�ص الكفاءة يف الإدارة
ًّ
احلكوم ّية والبلد ّية؛  )2نق�ص يف النماذج التقنية ،وجهل بو�ضع
الأرا�ضي ممّا يحول دون الإ�ستثمار؛  )3الأولو ّية التي تعطيها
احلكومة ملكافحة عدم اال�ستقرار.
حت�سنا ً يف امل�ستقبل القريب ،ب�سبب  )1الوعي البيئي النا�شئ,
لكننا نتوقّع ّ
املتو�سط ّية
 )2ت�أثري الهيئات الدول ّية للتنمية )3 ،ال�صالت اجلديدة بني املدن العربية ّ
املعن ّية يف الرتويج للزراعة احل�ضر ّية (�شبكة  " MENAال�شرق الأو�سط و�شمال
خا�صة يف مدينة �سطيف).
�إفريقيا" النا�شطة ّ
خا�ص ًة يف
على ال�صعيد العامليُ ،يعاد ا�ستعمال  %70من مياه ال�صرف ال�صحيّ ،
املناطق ذات املو�سم اجلاف الطويل ،حيث ّمت تطوير �أكرب امل�شاريع يف هذا املجال
ويتم �إعادة ا�ستعمال هذه املياه ،ب�شكل �أ�سا�سي ،يف ال ّر ّي
(ّ .)1995 ,Ecosse
( ،)%70و�أي�ضً ا يف وجهات غري مياه ال�شفة (�إ�ستخدام �صناعي حوايل %20
وا�ستخدام منزيل حوايل .)%10
معدل
�إنّ الهدف من هذا املقال هو تقييم الو�ضع يف �سطيف (اجلزائر) ،وهي مدينة ّ
ّ
�سكانها  250000ن�سمة ،تقع يف ال�سهول املرتفعة ومن ّوها احل�ضري مرتفع .ويرتكز
املقال على ٍ
املتو�سطة �ساعتان ،يف
بحث و�صفي ،من خالل مقابلة مبا�شرة ّمدتها ّ
حمطة التكرير .كما يرتكز حتليل تط ّور �إنتاج الوحول يف ّ
ّ
والكم ّيات املزالة
املحطة ّ
من قبل امل�ستخدمني ،على الإح�صاءات التي وفرتها حمطة �سطيف ملعاجلة مياه
ال�صرف.

عبد املالك بوجنوية ،1ر�شيد 1غرزويل ،ليلى القلي2 ،اندري فلوري
خمرب امل�شروع احل�ضري املدينة و الإقليم -جامعة فرحات عبا�س
�سطيف( -اجلزائر)
خمترب الزراعة املدنية ،املعهد الوطني العايل لهند�سة 2
املناظر الطبيعية ،فر�ساي ،فرن�سا

بينما ت�ستعمل املدن الداخل ّية ،مثل �سطيف� ،شبكتها الهيدروليك ّية .يف ّ
كل
امل�صب،
الأحوال ،يتط ّور الوعي البيئي� :إ�ستعمال الأنهر هو �إعادة التل ّوث �إىل ّ
وتهديد موارد مياه املدن الأخرىّ ،ثم امل�شاركة ،يف نهاية املطاف ،يف التدهور
للمتو�سط.
البيئي
ّ
بالتقدم الطفيف الذي ت�شهده بع�ض البلدان ،فيما تقف
تختلف احلالة اليوم ّ
بلدان �أخرى ،مثل تون�س ،يف الطليعة .وهي تعترب املياه املبتذلة منذ � 30سنة
م�صدر مياه زراعية؛ وقد كانت ب�ساتني الربتقال من �أ ّول الزراعات املرو ّية بهذه
الطريقة .واليومُ ،يعاد ا�ستعمال  %24من �أ�صل  150مليون م 2من املياه املبتذلة
املك ّررة مقابل  %19من  96مليون م 3يف �سنة  .1993وهذا مو�ضوع ٍ
بحث مهم
للهند�سة املدنية التون�سية.
يف العام  2002نظم مركز البحوث للتنمية الدولية � ،CRDIأوتاوا ،منتديات
(للري) .وقد ّمت ت�سليط ال�ضوء على
ّ
عدة يف مو�ضوع املياه املبتذلة كم�صدر مياه ّ
الفرق بني القواعد املتوافرة ،والتي هي مر�ضي ًة يف غالبية الأحيان ّ
وتدل على
الوعي ،واحلقيقة املتوا�ضعة ال�سائدة ب�سبب الفقر يف التجهيزات و�ضعف املراقبة
يخ�ص ا�ستعمال النفايات
العامة .عالو ًة على هذا ،هناك حتفّظات دين ّية يف ما ُّ
يف الإنتاج الزراعي الغذائي .وتب ًعا لهذه املنتديات امل ّنظمة ،و�ضع مركز البحوث
للتنمية الدولية برنامج "وادي مينا"  WADIMENAاخلما�سي (-2004
 )2009يف املنطقة العربية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا؛ وهو ُيركز على
التوعية وعلى م�شاركة الهيئات املحلية وخا�صة املزارعني.

يف اجلزائر

مكم ًال
ّ
جدد هذا البلد تنظيمه مبوجب القانون رقم  16 ،17-83متوز ّ ،1983

�إ�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي يف العامل العربي
املتو�سطي
ّ

تعترب احلدائق الكثرية القدم يف املدن اليمن ّية ،الواقعة يف قلب املدينة ،مثاال ً على
�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي .وين�سحب هذا الأمر على بع�ض الفنادق
لري مالعب الغولف واملزروعات.
ال�سياحية الكبرية ،التي تقوم ب�إعادة تدوير املياه ّ
وهنا ،ينبغي التمييز بني مدن املنطقة ح�سب موقعها اجلغرايف :تلقي املدن
ال�ساحل ّية مياهها املبتذلة يف البحر من خالل الأنهر ال�ساحل ّية (كمدينة بريوت)،
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وحتدد هذه الن�صو�ص �شروط �إعادة ا�ستعمال املياه املك ّررة
بالوثيقة رقم ّ .13-96
ولري بع�ض املزروعات ،مبوجب
كم�صدر مياه غري تقليدي لبع�ض ال�صناعات ّ
ترخي�ص �إداري .و ُي�سمح ب�إعادة ا�ستعمال هذه املياه �إال يف ما يتعلق باخل�ضار
امل�ستهلكة ب�شكل ينء؛ كما يمُ نع �إعادة ا�ستعمال املياه املبتذلة غري املك ّررة.
وبذلك ،ت�شكل �إعادة ا�ستعمال هذه املياه يف القطاع الزراعي بدي ًال معرتفا ً به
وجمه ًزا بكادر تنظيمي من قبل ال�سلطات العامة يف �ش�أن التخ ّل�ص من النفايات
ال�سائلة الناجتة من عملية التكرير يف البيئة الطبيعية.
ولقد �شرعت الدولة بتجديد و�إكمال جتهيز املدن مبحطات تكرير� ،ضمن �إطار
�سيا�ستها العامة للحفاظ على نوعية املياه .وعلى النطاق املحلي ،ت�سهر جلان
م�ساكب جتفيف احلم�أة
مراقبة ،كل �سنة ،على تطبيق �صارم لتوجيهات اخلدمات املعنية (الزراعة ،الطاقة
املائية ،ال�صحة ،البيئة) .ومع ذلك� ،إال �أن عدم الأمان الذي عقب العام � ،1990أ ّما بالن�سبة �إىل نوعية الوحول ،فقد ب ّينت التحاليل خ�صائ�ص ُمر�ضي ًة على ال�صعيد
ح ّول اهتمام ال�سلطات العامة عن �ش�ؤون التخطيط .وقد تع ّر�ضت برامج ا�ستعمال الزراعي (:)Boudjenouia, 2007
يتم ا�ستئنافها �إال م�ؤخ ًرا.
املياه املبتذلة �أي�ضً ا لت�أخري كبري؛ ومل ّ
ن�سبة مادة ع�ضوية مرتفعة ( )%7.8ون�سبة كربون�/أزوت  C/Nمنخف�ضة
الو�ضع يف �سطيف اجلهاز الفني
()5.5؛
جتمع �شبكة ال�صرف ال�صحي يوم ًّيا  100000م 3من املياه املنزلية املبتذلة التي :ن�سبة كربونات الكال�سيوم عالية ( )%33.6ينتج عنها رقم هيدروجيني مرتفع
ي�سلك  %60منها الطريق نحو حمطة التكرير يف "عني �صفيحة" التي تعالج هذه ()8.2؛
ويتم معاجلة 10000م 3يف اليوم من �أ�صل 66000م 3كان قدرة تبادل كاتيوين منخف�ضة ج ًدا ()g 100 méq pour 0,015؛
املياه بطريقة بيولوجيةّ .
من املتوقع معاجلتها يف العام  ،2000وذلك ب�سبب اختالالت وظيفية متعددة؛ �إنعدام املعادن العنا�صر النزرة (.)ETM
ّ
يتم ت�صريف  %40مع مياه الأمطار يف الأودية ،و� ّ
ُّ
جمانًا ،يبقى ا�ستعمال هذه الوحول قليال
أهمها وادي "بو�سلم" الذي يف كل الأحوال ،وبالرغم من توزيعها ّ
ّ
�سد "عني زادا".
م�صب ِّ
يغذي َّ
ً ج ًدا مقارن ًة بال�سماد احليواين (الروث) .وامل�ستخدمون هم مزارعو اخل�ضار
النوع الن�صف فا�صل؛ وقد ّمت �إن�شاء واملزارعون احل�ضريون ،م�شاتل الغابات �أو �أ�شجار الزينة ،وبالأخ�ص مزارعو التبغ
يبلغ طول �شبكة التجميع  390كلم ،وهي من ٍ
يتم تكثيف الذين تربتهم فقرية ج ًدا باملواد الع�ضوية.
يتم ت�صريف املياه املعاجلة يف الطبيعية؛ ّ
 %80منها منذ عام ّ .1974
الوحول وجتفيفهاّ ،ثم ّ
يتم ت�صريفها ب�شكل �أ�سا�سي ،بدون رقابة يف "�سيدي وي�شري امل�ستخدمون القالئل الذين ّمت ا�ستجوابهم� ،إىل ارتفاع �إنتاج اخل�ضار عقب
حيدر" .و ُيعاد ا�ستعمال كم ّية �صغرية فقط يف الزراعة.
ا�ستعمال الوحول .يف حني �أن ن�شر الوحول يف زراعة احلبوب و�أ�شجار الفاكهة
يتم تخلي�صها من املعادن نادر جدا ً.
تتغاير نوعية املياه غري املعاجلة عند و�صولها �إىل املحطةّ :
الثقيلة ،وتظهر امل�ؤ�شرات الفيزيوكيماوية نوعية مر�ضية تب ًعا للقوانني الدولية .و�إذا كان امل�ستخدمون القريبون من املحطة يتز ّودون مبا�شرة بالوحول ،فعلى
ّ
ون�شدد بكل الأحوال على الق ّوة املل ّوثة الكبرية الناجتة عن الزيوت و�سوائل مزارعي التبغ ا�ستخدام ناقلني خ�صو�صيني ّ
يوظفون لذلك متع ّهدي نقل �شباب.
التنظيف التي تت�س ّبب بها الن�شاطات ال�صناعية ،والتي تنتج ب�شكل غري منتظم نقد اجلهاز املخاطر ال�صحية واملراقبة
عن تل ّوث بالإي كويل والع�ص ّيات البكتريية وغريها من اجلراثيم.
الري يف اخل�ضراوات الورقية
تتع ّلق املخاطر ال�صحية ،ب�شكل عام ،مبمار�سات ّ
اال�ستعمال يف الزراعة
وباال�ستعمال خالل النزهات العائلية يف مروج وادي بو�س ّلم .ويتع ّر�ض �أي�ضً ا
وبذلك ف�إنّ مياه الوادي هي مياه غري معاجلة خمففة ،وهي بذلك خطرة .لكنها مع لهذه املخاطر الأ�شخا�ص الذين يعملون يف املزارع �أو لدى متع ّهدي النقل ،وذلك
ذلك موزعة على الزراعات بطريقتني:
ب�سبب غياب الوقاية ب�شكل عام.
خا�ص ًة عرب ال�ضخ والنرث على البطاطا واخل�ضار ،وب�شكل �أقل عرب ّ
تن�ص على غرامات وعقوبات بال�سجن ،ف�إنّ
الري التكميلي وبالرغم من وجود قواعد وتوجيهات ّ
للحبوب؛
اال�ستعماالت غري املطابقة للتنظيمات ال تزال �سائدة� ،إن يف ما يتع ّلق ب�شرعة املياه
عرب الن�شر يف املراعي الطبيعية يف الأودية حيث ترتكز تربية الأغنام والأبقار.
ري اخل�ضراوات بهذه املياه املل ّوثة �أكرث من مياه الآبار) �أو بقانون العمل� .إنّ
(يتم ّ
ّ
ري م�ساحة  800هكتار بالقرب من ذلك املكان ،ولكن الأمر ال يزال فعالية الآليات امل�ؤ�س�ساتية املحلية ملراقبة ا�ستعمال املياه املبتذلة غري املك ّررة يف
و ُيتوقّع ّ
الزراعة ،هي حمدودة �ش�أن مراقبة تطبيقها من قبل القانون �أو ال�شرطةّ .ثم �إنه غال ًبا
عدة.
ينتظر طال ربطه بال�شبكة منذ �سنوات ّ
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يتم �إثارة امل�سائل ال�صحية ولكن بدون �إخ�ضاعها ل ّأي تقييم من قبل اخلدمات فعلى فعاليتها �أن تكرب ،ويجب و�ضع الأ�س�س ملتابعة نوعية املياه� .أخ ًريا ،يجب
ما ّ
�إنهاء و�صل املحطة بامل�سافات املروية باملياه املكررة ،الذي ت�أخر ب�سبب الإهمال
العامة املعنية.
التحكم التقني يف التقدمات الزراعية هو �ضعيف ج ًّدا .فاملزارعون يجهلون تركيبة الإداري.
الوحول ،وهم نادرا ً ما يفح�صون الرتبة ،وال يدجمون الكميات املن�شورة يف �إدارة اخلامتة
منطقية للت�سميد .وال تنفذ الدوائر الزراعية �أي برامج تب�سيطي ،بالرغم من �أنّ �إن الت�شخي�ص لواقع �سطيف هو ،بالنتيجة ،قامت :بينما تعاين املنطقة من نق�ص يف
بع�ض الربامج التقييمية املطبقة يف الهند�سة الزراعية واحلرجية قد �أعطت نتائج املياه ،ال يزال ا�ستعمال املياه املبتذلة حمدو ًدا ج ًدا؛ وعلى الرغم من فقر الرتبة
مب�شّ رة.
عدة:
ف�إن م�صدر الوحول ُيعاين من الإهمال .وميكن تف�سري ذلك ب�أ�سباب ّ
يتم ن�شر مبادئ توجيهية �أوروبية .يف الق�صور الإداري وتق ّبل املجتمع لبيئة متدهورة؛
ويتم حال ًيا ن�شر قواعد �إقليمية ووطنية ،كما ّ
ّ
كل الأحوال� ،إنّ نظام �إنتاج الوحول (حمطة التكرير) هو غري معني حقًا بالرتويج ولكن �أي�ضا ً الإهتمام بت�سهيل التوظيف ال�شباب  ،ولو ب�شكل غري م�ستق ّر ،مع
لهذا امل�صدر ،كما �أنّ اخلدمات الزراعية وخدمات املراقبة البيئية لي�ست معنية
احلد من عمليات الرقابة؛
ّ
�أي�ضً ا.
يحد من عمليات اال�ستثمار.
الو�ضع غري امل�ؤكد للأرا�ضي الزراعية مما ُّ
ج) ما هي اخلطوات لتخفي�ض املخاطر ال�صحية؟
�إذا كانت النتائج ال تزال غري ملمو�سة متاما ً  ،فذلك يعود �إىل �ضعف م�ساهمة
يحد من املخاطر .لكن ذلك ميكن �أن
�إن حت�سني ممار�سات الري ،وا�ستعمال الوحول ،يتطلبان برنامج معلومات وتوعية الأن�شطة ال�صناعية يف �إنتاج النفايات ،مما ُّ
للمزارعني ،ونتيجته تدريب املزارعني وامل�ساعدة التقنية؛ كمثل ا�ستعمال يتغري يف حال تط ّورت هذه الأن�شطة ،وهذا �أمر معقول نظ ًرا لغنى اجلزائر احلايل
الري بالتنقيط �أو احلرث اللذين يحدان من خماطر التلوث ب�شكل كبري بالبرتول وانفتاحها على العوملة التي تت�س ّبب غالبا ً يف انخفا�ض الأ�سعار ،على
ح�ساب البيئة وظروف العمل.
(.)Blumenthal et al., 2000
ال�صعيد املحلي :تف�ضيل ا�ستعمال املياه
ويتط ّلب التح�سني �أي�ضً ا �إن�شاء مراجع تقنية ّ
حمددة وتنفيذ �أعمال لتحديد �إال �أن ثمة احتماالت للتغيري� .أ ّوال ً على ّ
املخاطر .وهذه الأعمال قد بد�أت منذ عدة �أعوام ،وهي تظهر الأهمية الزراعية املعاجلة بدل املياه املبتذلة� ،أمر �ضروري لتطوير الزراعات املرو ّية.
للوحول ( .)Hadjab et al., 2000وهي ت�ستم ّر حال ًيا:
ولكن خ�صو�صا ً  ،علينا مراقبة ن�شر مفاهيم الأمن البيئي على ال�صعيد العاملي،
املتعدد الأ�شكال للمبادرة الفردية.
يف جمال الزراعة ،من خالل �أبحاث تقنية يف الزراعة احلرجية وزراعة اخل�ضار والظهور ّ
(حمطة معهد مزلوق الوطني للأبحاث احلرجية) وامل�ؤ�س�سة من �أجل التنمية ويمُ كننا �أن ن�أخذ بالإعتبار:
الريفية ( )EMIVARيف منطقة العنا�صرEl- Annasser؛
تركيز �أدوات معرفة ،ت�شخي�ص ودعم للمزارعني (ب�شكل خا�ص ،جامعة �سطيف)
يف حتديد املخاطر يف ق�سم علوم احلياة يف جامعة �سطيف.
دعم املنظمات الدولية للتنمية (.)CRDI
قوي لرغبة يف التغيري ،و�إىل �أن �سيا�سة معاجلة
�إنّ � kavشبكة جمع املياه �ضرورية بالرغم من القيود الطبوغرافية .ومن املتوقع وت�شري هذه العالمات �إىل بروز ّ
تو�سيع املحطة (يجب �أن تك ّرر  99000م 3يف العام  ،2013وهو رقم غري ٍ
كاف)؛ النفايات يجب �أن تكون من �صالح ّية املدينة.

املراجع
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د
اليا�س غ�ضبان�أ� ،سلمى تلحوقب ،ع�صام ب�شورج ،مابيل �شديدد� ،شادي حماده
�أ تلميذ باحث يف علوم التنمية ،كلية العلوم امل�شرقية والأفريقية ،جامعة لندن ،
ب اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،كلية تن�سيق احلدائق و�إدارة النظم الإيكولوجية ،ريا�ض ال�صلح،
 ،2020-1107بريوت ،لبنان
ج اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،كلية العلوم الزراعية ،ريا�ض ال�صلح ،2020-1107 ،بريوت ،لبنان
د اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،وحدة التنمية البيئية وامل�ستدامة ،ريا�ض ال�صلح ،2020-1107 ،بريوت،
لبنان .الكاتب املرا�سل shamadeh@aub.edu.lb

تطبيق منوذج �إ�ستدامة �أوروبي
على بيئة حملية يف مناطق لبنانية �شبه جافة
ملخ�ص:

ثمة حاجة �إىل نقل مفهوم الزراعة امل�ستدامة يف املزارع ال�صغرية �إىل
منوذج نظري مبني على �أهداف الإ�ستدامة ب�شكل وا�ضح وحمدد
لكي ّ
ميكننا من تقييمها ب�سهولة .لذلك ،ولكي يالئم طبيعة
الزراعة اللبنانية ،مت تعديل منوذج فرن�سي لتقييم الزراعة امل�ستدامة
“م�ؤ�شرات �إ�ستدامة الوحدات الزراعية” (.)IDEA
 IDEAمبني على عدد من الأهداف جمموعة �سوية لت�شكل ثالثة
�أبعاد للإ�ستدامة :البعد الزراعي-الإيكولوجي ،البعد الإجتماعي
املحلي ،والبعد الإقت�صادي .هذه الأبعاد مرتجمة بدورها �إىل
م�ؤ�شرات قابلة للقيا�س� .إ�ستنادا على هذا النموذج ،تعطى خمتلف
عنا�صر النظام الزراعي عالمة عددية ومن ثم يتم وزنها وجمعها
لإعطاء املزرعة عالمة لكل من �أبعاد الإ�ستدامة الثالث .وملقاربة
النموذج اللبناين ،كان ال بدّ من تعديل امل�ؤ�شرات املتعلقة باحلجم
املتو�سط للمزرعة ،احلفاظ على الرتاث اجليني� ،إدارة املواد
ّ
الع�ضوية ،الت�سميد ،امل�ساهمة يف ت�أمني الوظائف ،الدخل املتاح
للعامل مقارنة باحلد الأدنى للأجور القانوين ،ور�أ�س مال املزرعة
الت�شغيلي .ولقد مت يف بادئ الأمر �إختبار النموذج املعدل على ثالث
مزارع ،ومن ّثم� ،أجري م�سح كامل ،خالل عام ،لأربعة وثالثني
مزرعة.
برهن منوذج  IDEAاملعدّ ل �أنه �أداة مفيدة لإر�شاد املزارعني والعاملني
يف حقل التنمية من �أجل تقييم �إ�ستدامة املزارع ال�صغرية يف املناطق
ال�سبه جافة .كما �أظهر ح�سا�سية عالية يف املفهوم اللبناين ،حمددا
نقاط الإختالف بني املزارع املنتمية �إىل نف�س النظام الزارعي �أو
نظام خمتلف ،ونقاط التدخل لتح�سني �إ�ستدامة املزرعة.
الكلمات املفتاح :زراعة م�ستدامة ،تقييم ،منوذج  ،IDEAلبنان

املقدمة

الزراعة ،التي كانت يف ما م�ضى ن�شا ًطا بار ًزا يف لبنان ،ت�ساهم يف �أقل من %10
من الناجت القومي الإجمايل .لقد �شهد القطاع الزراعي اللبناين خالل اخلم�سني
�سنة املن�صرمة ،حتو ًال كب ًريا من نظام زراعي �شامل قليل املداخيل ومرتكز على
ال�سلع الرئي�سة و�إنتاج بع�ض الفواكه� ،إىل نظام مكثف ،حمدود الأرا�ضي ومرتكز
ملحة للقيام بجهد
على زراعة اخل�ضارّ ،
حتده قيود بنيوية وبيئية رئي�سية� .إن احلاجة ّ
كبري من �أجل حت�سني �إ�ستدامة الزراعة يف لبنان (.)Hamadeh et al., 2007
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انتاج القمح والزيتون الع�ضوي بالطريقة التقليدية يف املناطق �شبه اجلافة

قد ّمت اقرتاح مناذج متنوعة لتقييم الت�أثريات البيئية للمزارع كمدخل لقيا�س
لال�ستدام ة (�Von Wiren-Lehr, 2001; Halberg et al., 2005; Paci
� .)ni et al., 2002إحدى هذه النماذج ،هو منوذج ( IDEAم�ؤ�شرات ا�ستدامة
الوحدات الزارعية) الفرن�سي الذي مت تطويره من قبل فريق عامل م�شرتك بني
املديرية العامة للتعليم والأبحاث ( )DGERيف وزارة الزراعة و�صيد الأ�سماك
الفرن�سية واملركز الوطني لرتبية اخلراف ( )Bergerie Nationaleيف رامبويي
( .(Zham et al., 2004وقد ق ّيم  IDEAاال�ستدامة بنا ًءعلى ثالثة �أبعاد،
البعد الزراعي-الإيكولوجي ،البعد الإجتماعي -املحلي و البعد الإقت�صادي.
هذه املقالة ت�صف تطبيق منوذج  IDEAلتقييم ا�ستدامة املزارع اللبنانية يف منطقة
البقاع ال�شبه جافة.

املواد والأ�ساليب
منوذج تقييم اال�ستدامةIDEA :

يف �سبيل حتديد ا�ستدامة الأنظمة الزراعية يف �سهل البقاعّ ،مت ا�ستعمال منوذج
 IDEAبعد �إجراء تعديالت �صغرية على بع�ض امل�ؤ�شرات (Zahm et al.,
 IDEA .)2006قائ ٌم على  16هدفًا (جدول رقم  )1جتتمع لت�شكل ثالثة �أبعاد
�إ�ستدامة :البعد الزراعي-الإيكولوجي ، ،البعد الإجتماعي -املحلي و البعد
الإقت�صادي .وتنق�سم ٌّ
كل من هذه الأبعاد الثالث �إىل ثالثة �أو �أربعة عنا�صر
(جمموعها ع�شرة عنا�صر) هي :التنوع ،تنظيم امل�ساحة ،املمار�سات الزراعية،
جودة املنتوجات والأر�ض ،التوظيف واخلدمات ،الأخالقيات وتنمية الإن�سان،
اجلدوى االقت�صادية ،اال�ستقاللية ،قابلية االنتقال والفعالية .تنق�سم هذه العنا�صر
بدورها �إىل 41م�ؤ�ش ًرا التي تقوم برتجمة �أهداف الإ�ستدامة �إىل معايري قابلة
للقيا�س�أن هدفاً واحداً قد ُي�ساهم يف حت�سني عدة عنا�صر �إ�ستدامة
جدول رقم � :1أهداف  IDEAال�ستة ع�شر
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ثالث مزارع ومن ّثم ّمت �إجراء م�سح كامل ،خالل عام ،لأربعة وثالثني مزرعة .

جمع البيانات

تربية املوا�شي �ضمن نظام متكامل يف املناطق �شبه اجلافة

التنمية املحلية
جودة احلياة
جودة الإنتاج
التكيف
الأخالقيات
التوظيف
احلفاظ على املناظر الطبيعية
رفاه احليوان

املتانة
الإدارة الدقيقة للموارد الطبيعية الغري املتجددة
احلفاظ على التنوع البيولوجي و�إدارته
احلفاظ على الرتبة
احلفاظ على املياه و�إدارتها
املمار�سات املواطنية �أو االجتماعية
احلفاظ على الغالف اجلوي
التنمية الب�شرية

يتم �إعطاءعالمة لعنا�صر النظام الزراعي املختلفة،
�إ�ستنا ًدا �إىل منوذج ّ ،IDEA
ثم يجري قيا�س هذه النقاط وجمعها لإعطاء املزرعة عالمة ٍّ
لكل من �أبعاد
اال�ستدامة الثالث ( .)Zahm et al. 2006ترتكز طريقة احل�ساب على نظام
حد �أعلى.تت�ساوى الأبعاد الثالثة مبجموع النقاط التي متتد من �صفر
نقاط ذي ٍّ
ترتجم ّ
حمددة
كل معلومات املزرعة ترتجم �إىل وحدات ا�ستدامةّ ،
�إىل مئة نقطةَ .
بذلك العالمة املخ�ص�صة لكل م�ؤ�شر.
تتكون عالمة كل من الأبعاد الثالثة من العدد املرتاكم لوحدات اال�ستدامة
يتم تقييمه.
الأ�سا�سية (�أو النقاط) املعطاة للم�ؤ�شرات املختلفة للبعد الذي ّ
كلما �إرتفع عدد النقاط املعطاة للم�ؤ�شرات يف بعد معني ،كلما كان هذا البعد
ّ
حد �أعلى ( 33نقطة عادة) يتيح عدداً كبرياً من
�أكرث �إ�ستدامة.
ولكل عن�صر ٌّ
الرتكيبات املحتملة امل�ؤ ّدي ًة �إىل درجة اال�ستدامة ذاتها� .أما يف ما يتعلق بالعالمة
ال�شاملة التي جتمع الأبعاد الثالث  ،ووفقًا ل ) (Vilain et al., 2003تعترب
القيمة الأدنى بني الأبعاد الثالث العالمة النهائية ال�ستدامة املزرعة.
�إن دقة منوذج  IDEAمتكنه من �إظهار اخلالفات يف اال�ستدامة بني �أنظمة الإنتاج
كما داخل النظام نف�سه .متنح هذه احل�سا�سية القدرة على ك�شف اخلالفات بني
املزارع� ،إن على م�ستوى الأبعاد الثالث �أو مك ّوناتها� ،أو على م�ستوى م�ؤ�شر معني
(.)Zahm et al. 2006

ليت�ضمن العوامل
جرى جمع بيانات التقييم خالل ا�ستبيان ميداين ابتكر
ّ
املتغرية يف �أ�سلوب التقييم والأ�سئلة املتعلقة به.
م�صدقة كمزرعة ع�ضوية� .أما املزارع ال17
ّمت اختيار  34مزرعة بينها  17مزرعة ّ
املتبقية ،فهي مزارع تقليدية ّمت اختيارها ح�سب معايري رئي�سية كالتايل :القرب من
املزارع الع�ضو ّية املختارة والت�شابه بحجم امل�ساحات الزراعية امل�ستعملة واملحا�صيل
املزروعة .يف البداية ،مت �إختبار البيانات التي ُجمعت من خالل اال�ستبيان
والتعديالت التي ّمت �إجرا�ؤها على منوذج IDEAعلى ثالث مزارع.

النتائج واملناق�شة
�إمكان ّية تطبيق منهج  IDEAعلى املفهوم اللبناين
الإختالف يف النظام

�إ�ستطاع منهج  IDEAالتفريق بني الأبعاد ( )dimension scoreامل�ساهمة
املحدد يف
يف حتديد نقطة اال�ستدامة .كان املقيا�س الزراعي -االيكولوجي العامل ّ
النظامني الع�ضوي والتقليدي (ر�سم �.)1أظهرت  %76من املزارع امل�ستبانة �ضعف َا
يف هذا البعد.

ر�سم  :1العوامل املحدّ دة لعالمات اال�ستدامة يف املزارع الع�ضوية والتقليدية

�إختالف العنا�صر

ك�شف منوذج � IDEAأي�ضً ا اختالفات بني عنا�صر اال�ستدامة ،مظه ًرا تبايناً بني
�أنظمة الإنتاج و�ضمنها .كما هو مو�ضح يف الر�سم رقم � ،2ساهم التنوع واملمار�سات
الزراعية وتنظيم امل�ساحات ،يف ا�ستدامة �أف�ضل يف النظام الع�ضوي مقارن ًة بالنظام
التقليدي .من ناحية �أخرى� ،شكلت الفعالية والقابلية لالنتقال واال�ستقاللية،
العنا�صر الأ�سا�سية امل�ساهمة يف ا�ستدامة النظام التقليدي.

تعديل م�ؤ�شرات  IDEAللمفهوم اللبناين

للتطابق مع النموذج اللبناين ،كان ال ّبد من تعديل امل�ؤ�شرات املتعلقة باحلجم
املتو�سط للمزرعة ،احلفاظ على الرتاث اجليني� ،إدارة املواد الع�ضوية ،الت�سميد،
ر�سم  :2م�ض ّلعا املراتب املتو�سطة للعنا�صر املدرو�سة للمزارع الـ 17املختربة
باحلد الأدنى للأجور
الدخل املتاح للعامل مقارنة ّ
امل�ساهمة يف ت�أمني الوظائفّ ،
حتت النظامني الع�ضوي والتقليدي.
املعدلعلى
القانوين ور�أ�س مال املزرعة الت�شغيلي .قد ّمت بداي ًة اختبار النموذج ّ
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اال�ستدامة وعلى طرق احت�سابها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ثبت �أن ت�سجي ًال منتظماً
نظام االنتاج
مهم ج ًدا ،وذلك لدقة امل�ؤ�شرات ،وخا�صة االقت�صادية منها.
املعدل عن تقلب كبري يف عالمات اال�ستدامة �ضمن نف�س للممار�ساتّ ،
ك�شف منوذج ّ IDEA
�سجل دقة  IDEAيف عدد اخلامتة
نظام الإنتاج يف اتفاق مع  (2003( Viauxالذي ّ
كبري من املزارع التي ّمت اختبارها.
املعدل �أنه �أداة تقييم �سهلة اال�ستعمال لإر�شاد املزارعني
�أثبت منوذج ّ IDEA
عند مقارنة املزرعة ذات عالمة اال�ستدامة الأعلى باملزرعة ذات عالمة اال�ستدامة والعاملني يف حقل التنمية ،بغية تقييم ا�ستدامة الزراعة يف املزارع ال�صغرية
يحدد الفروقات �أو املمار�سات الأ�سا�سية التي يف املناطق �شبه اجلافة .وقد �أظهر هذا النموذج دقة عالية يف املفهوم اللبناين،
الأدنى� ،إ�ستطاع منوذج � IDEAأن ّ
وحمد ًدا
�ساهمت يف اختالف اال�ستدامة ،مثل تن ّوع املحا�صيل واحليوانات ،االعتماد على مظه ًرا االختالفات على م�ستوى املزرعة بني الأنظمة الزراعية و�ضمنها ّ
الطاقة والأ�سمدة و�أ�شياء �أخرى.
ت�شخي�صا
وقدم هذا النموذج
م�ستويات التدخل من �أجل حت�سني اال�ستدامةّ .
ً
�سه ًال ولكن كام ًال يمُ كن ا�ستعماله ك�أداة دعم التخاذ القرارات ،من �أجل حت�سني
�أبعاد اال�ستدامة
عر�ض منوذج  IDEAاختالفات على م�ستوى الأبعاد املدرو�سة .يمُ ثل الر�سم رقم ا�ستدامة �أنظمة الإنتاج الزراعي يف لبنان.
� 3أبعاد اال�ستدامة الثالثة ملزرعتني ع�ضو ّيتني .وكما هو وا�ضح ،يمُ كن لعالمات
اال�ستدامة �أن تختلف كث ًريا ح�سب البعد� :إن العامل االقت�صادي هو العامل املراجع
يحد الإ�ستدامة) ،بينما يف املزرعة الثانية كان
احلد يف املزرعة االوىل (الذي ّ
ّ
Halberg, N., Verschuur, G. and Goodlass, G., 2005.
العامل الزراعي-الأيكولوجي هو العامل احلد .ذلك يتفق مع نتائج Zahm et
Farm level environmental indicators; are they use )2006(al.يف ما يتعلق باالختالف الفعلي بني املزارع على �صعيد الأبعاد
ful? An overview of green accounting systems for
European farms. Agriculture, Ecosystems and Enاملدرو�سة.

مزرعة رقم 1

مزرعة رقم 2
ر�سم � :3أبعاد اال�ستدامة (االيكولوجي-الزراعي  ،االجتماعي -املحلي
واالقت�صادي) ملزرعتني ع�ضو ّيتني.

عنا�صر اال�ستدامة

يف بع�ض املزارع ذات عالمات اال�ستدامة نف�سها واملت�أتية من البعد نف�سه� ،أظهر
منوذج  IDEAدقة كافية يف ما يتعلق بعنا�صر هذا البعد .قد ّمت ت�سجيل ذلك �أي�ضً ا
من قبل  )2003( Viauxالذي �أورد عن عدم ت�شابه تقييم �أي مزرعتني يف
منوذج .IDEA

التقييم الذاتي للمزارعني

املعدل �أنه �سهل اال�ستعمال من قبل املزارعني يف عملية تقييم
�أثبت النموذج ّ
ذاتي �سنوي .بدايةً ،يجب تدريب املزارعني على �أهم ّية كل من مو�شرات
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�شريط فيديو 40 ،دقيقة ،النم�سا 2008
اللغات :الأملانية والإنكليزية والفرن�سية
اخللفية:
ا�ستنادا على م�شروع �“ LPCC-Guineeإعادة تدوير النفايات الع�ضوية املحلية يف الزراعة احل�ضرية و�شبه احل�ضرية – و�أثرها على وظائف الرتبة يف غينيا -غرب
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ت�شمل املجموعات امل�ستهدفة بهذا ال�شريط م�س�ؤويل الدولة/البلدية و التالميذ والباحثني و�شركات املرافق العامة ،وامل�سبخني واملزارعني املعنيني بالزراعة احل�ضرية
و�شبه احل�ضرية.
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و ُيعنى ال�شريط بتقدمي معلومات عن �أهمية �إدارة النفايات الع�ضوية والزراعة �شبه احل�ضرية خا�صة يف التجمعات احل�ضرية يف البلدان ذات الدخل املنخف�ض .وي�شرح
عملية التحلل الإحيائي والعوامل امل�ؤثرة التي يجب اعتبارها عند القيام ب�أن�شطة الت�سبيخ اليومية.
�إذا كنت ت�ستخدم هذا ال�شريط يف �أن�شطة التدريب ،الرجاء العودة �إىل امل�ؤلفني لتحيطهم علماً بردود الفعل عليه ومدى فعاليته العملية ! هذا ال�شريط جماين.
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املواقع االلكرتونية

Eawag/Sandec

�سانديك هي دائرة املياه وال�صرف ال�صحي يف البلدان النامية يف املعهد االحتادي ال�سوي�سري للعلوم املائية والتكنولوجيا (ايكولوجيا) .ويتمثل تفوي�ضها يف م�ساعدة
تطوير مفاهيم وتكنولوجيا مالئمة وم�ستدامة يف جمال املياه ومرافق ال�صرف ال�صحي قادرة على التكيف مع الظروف املادية واالجتماعية واالقت�صادية املختلفة ال�سائدة
يف البلدان النامية.

http://www.sandec.ch

�سكات
 Skatهي �شركة خدمات ا�ست�شارية ومركز موارد م�ستقل يف �سوي�سرا يعمل يف جماالت التنمية وامل�ساعدات الإن�سانية .منذ عام  ،1978قدم  Skatاخلربة الفنية
والدعم الإداري ف�ضال عن مرافق التدريب والبحوث .يتمتع  Skatبخربات يف جماالت� :إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي ،والبناء وامل�ستوطنات ،والتنقل ،والنقل،
والإدارة ،والتنمية االقت�صادية والإدارة البيئية.
Skat

http://www.skat.ch

“فريق املهمات -جمموعة العمل املعنية بتدفق املغذيات”  NFTGهي مبادرة هولندية مي�سرة من قبل �شبكة مراجعة ال�سيا�سات التنموية التي ت�سعى
جاهدة �إىل الإ�سراع يف البحث عن حلول ال�ستنزاف الفو�سفور وت�أثريه العاملي .هي عبارة عن �شبكة وا�سعة من �أطراف عامة (وزارات الزراعة والتخطيط املكاين،
�سلطة املياه يف  ،)Dommelومنظمات غري حكومية (ا ، WASTE، ETC-RUAFومنظمة الكاكاو الدولية ) والقطاع اخلا�ص (Grontmij, Thermphos,
 ،)SNB, GMB-Watertechnology, Royal Haskoning, Tebodin, Orgaworld 3R-Agrocarbonوم�ؤ�س�سات املعرفة (حمطة بحوث النباتات
الدولية ،التريا ،جامعة فاغيننغن ،اليون�سكو )IHE -واملنظمات ال�شبكية (ال�شراكة الهولندية يف جمال املياه ،واملياه للجميع) .للح�صول على مزيد من املعلومات
راجع http://phosphorus.global-connections.nl
www.fibl.org

معهد بحوث الزراعة الع�ضوية  FiBLهو احد مراكز الأبحاث الرائدة يف جمال الزراعة الع�ضوية يف العامل .تمُ ثل الفرق البحثية املتعددة التخ�ص�صات والتعاون القائم
فيما بني البحوث والإر�شاد والتعليم ،نقاط قوة هذا املعهد يف �ضمان نقل املعرفة ال�سريعة للم�ستفيدين .ميكن العثور على م�شاريع بحوث  FiBLيف �أجزاء خمتلفة من
العامل �سواء يف �أوروبا �أمريكا اجلنوبية� ،أفريقيا �أو �آ�سيا.
http://www.wau.boku.ac.at/abf.html

ُي َق ّيم معهد �إدارة النفايات يف جامعة املوارد الطبيعية وعلوم احلياة التطبيقية يف فيينا ( )BOKUالأهداف ذات الأهمية ال�سيا�سية والقانونية لإدارة النفايات من حيث
�آثارها االيكولوجية واالقت�صادية على املدى الق�صري والطويل ،و ُتو�ضع التكنولوجيات ال�سليمة ملعاجلة النفايات والتخل�ص منها ا�ستناداً �إىل العمليات الطبيعية .جماالت
البحث الرئي�سية يف  BOKUهي� :أ�ساليب املعاجلة البيولوجية ،والنفايات غري الع�ضوية ،وحرق املخلفات والنفايات ونُظم نقل النفايات .كما يتناول �أحد جماالت
البحوث التعاون الإمنائي ونقل املعرفة (بحوث من �أجل التنمية) الهادف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل التح�سني امل�ستدام ل�سبل العي�ش يف البلدان الأقل منواً ويف تلك النامية
حديثاً يف املجال ال�صناعي ،عن طريق و�ضع تدابري ُمكيفة لإدارة النفايات تراعي اجلوانب التقنية واملالية والثقافية واالجتماعية وامل�ؤ�س�ساتية والتنظيمية .ت�شمل هذه
التدابري جماالت تكنولوجية (مثل الت�سبيخ الالمركزي) ،وتنظيمية (مثل نظام التوثيق للنفايات اخلطرة) وعلمية (مثل و�ضع املناهج والدورات التدريبية) .تقدم تدابري
الإدارة الالمركزية للنفايات و�إ�شراك ال�سكان املحليني م�ساهم ًة م�ستدامة يف حتقيق “الأهداف الإمنائية للألفية” .
“فريق املهمات -جمموعة العمل املعنية بتدفق املغذيات”  NFTGهي مبادرة هولندية مي�سرة من قبل �شبكة مراجعة ال�سيا�سات التنموية التي ت�سعى جاهدة
�إىل الإ�سراع يف البحث عن حلول ال�ستنزاف الفو�سفور وت�أثريه العاملي .هي �شبكة مفتوحة ذات هدف واحد :و�ضع ا�ستزاف الفو�سفور على الأجندات ال�سيا�سية
على ال�صعيدين الوطني والدويل .امل�شاركون هم �أطراف عامة (وزارات الزراعة والتخطيط املكاين� ،سلطة املياه يف  ،)Dommelومنظمات غري حكومية (اWASTE،
 ، ETC-RUAFومنظمة الكاكاو الدولية ) والقطاع اخلا�ص (Grontmij, Thermphos, SNB, GMB-Watertechnology, Royal Haskoning,
 ،)Tebodin, Orgaworld 3R-Agrocarbonوم�ؤ�س�سات املعرفة (حمطة بحوث النباتات الدولية ،التريا ،جامعة فاغيننغن ،اليون�سكو )IHE -واملنظمات
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ال�شبكية (ال�شراكة الهولندية يف جمال املياه ،واملياه للجميع)
لالت�صالGer Pannekoek, Email: g.pannekoek@nwp.nl :

www.nwp.nl; http://phosphorus.global-connections.nl/; http://www.phosphaterecovery.com/
www.reseaucrepa.org

بعد ت�أ�سي�سه يف العام  1988كم�شروع �إقليمي� ،أ�صبح املركز الإقليمي لإمداد املياه واملرافق ال�صحية القليلة التكلفة  ،CREPAم�ؤ�س�سة حكومية دولية ت�ضم
 17بلداً ع�ضوا جميعها ناطقة بالفرن�سية با�ستثناء “غينيا -بي�ساو” .يجري تن�سيق عمل ثالثة ع�شر ممثلني وطنيني من املقر الرئي�سي يف واغادوغو يف بوركينا فا�سو.
تركز البحوث والتدريبات وامل�شاريع التو�ضيحية واالت�صاالت على التكنولوجيات املنا�سبة املنخف�ضة التكلفة ،وم�شاركة املجتمع املحلي ،والآليات املالية البديلة ودور
ال�سلطات املحلية .املرافق ال�صحية البيئية  Ecosanهو �أحد الربامج الأ�سا�سية يف � CREPAإىل جانب اخلدمات املجتمعية الأ�سا�سية ،والإدارة املتكاملة للمياه العادمة،
ومعاجلة احلم�أة يف املنازل .يتلقى  CREPAالتمويل الأ�سا�سي من تعاونيات التنمية ال�سويدية وال�سوي�سرية .متكن برنامج  Ecosanالإقليمي الذي ات�صف مبرحلة
بحث امتدت من العام  7( -2005 2002بلدان) ومرحلة ن�شر امتدت من  ، 2006-2010من تقدمي خربة وقاعدة معرفة ُت�ستخدم يف امل�شاريع الزراعية
املمولة املو�ضحة يف هذه املقالة.
http://www.eawag.ch/organisation/abteilungen/sandec/publikationen/index_EN

يت�ضمن هذا املوقع االلكرتوين معلومات مف�صلة عن م�شاريع الأبحاث اجلارية واملنجزة املتعلقة مبوا�ضيع مثل موارد املياه ومياه ال�شفة� ،إدارة املياه احل�ضرية ،واملياه واملرافق
ال�صحية يف البلدان النامية.

http://phosphorusfutures.net/

الهدف الأ�سا�سي للمبادرة العاملية لبحوث الفو�سفور  GPRIهو ت�سهيل البحوث النوعية املتعددة التخ�ص�صات حول امن الفو�سفور العاملي من �أجل حتقيق الأمن
الغذائي يف امل�ستقبل� .إ�ضافة �إىل الأبحاث ،ي�سهل  GPRIالت�شبيك واحلوار وزيادة الوعي بني �أ�صحاب امل�صلحة واملجتمع املحلي فيما يخ�ص �شح الفو�سفور العاملي
وحلوله املحتملة.

http://www.phosphaterecovery.com/

ي�شرح هذا املوقع االلكرتوين خيارات ا�سرتداد الفو�سفات من املياه العادمة وم�س�ألة الفو�سفات والو�ضع احلايل للفو�سفات ب�شكل عام.
http://www.ecosanres.org/

� Ecosanresإغالق الدائرة يف جمال اال�صحاح .من �أهم امل�صادر التي ميكن االطالع عليها يف هذا املوقع � :صحف وقائع �أهم امل�سائل املتعلقة باملرافق
ال�صحية امل�ستدامة ومطبوعات عديدة ومنها “ :املراحي�ض ال�صانعة لل�سباخ“ ،ال�سبل ملرافق �صحية م�ستدامة  :املرافق ال�صحية البيئية :ن�سخة منقحة ومو�سعة”.

http://www.susana.org/index.php/lang-en/working-groups/wg05

تهدف جمموعة عمل “حتالف املرافق ال�صحية امل�ستدامة” �إىل زيادة الوعي حول مقاربة املرافق ال�صحية امل�ستدامة املوجهة نحو �إعادة اال�ستخدام وم�ساهمتها
املتوقعة يف الأمن الغذائي العاملي ،والعمل على تعزيز هذه املقاربة على نطاق وا�سع .تتوافر �صحيفة الوقائع على املوقع االلكرتوين :

http://www.susana.org/images/documents/05-working-groups/wg05/en-wg5-factsheet-2008-05-28.pdf

للراغبني منكم يف احل�صول على �شهادة يف الزراعة احل�ضرية والأمن الغذائي ،نود �إعالمكم �أن هناك �سل�سلة من 4
دورات درا�سية �س ُتقدم على �شبكة الإنرتنت .تتطلب كل دورة ب�ضع �ساعات يف الأ�سبوع ،حيث �سيكون ب�إمكان
امل�شاركني الو�صول �إىل الربنامج الدرا�سي يف الوقت الذي ينا�سبهم �أ�سبوعي ًا .و�سوف تمُ كن ال�سر اخلا�صة باملوقع
االلكرتوين جميع امل�شاركني من الدخول وقراءة املواد و�إجناز املهام والوظائف املطلوبة .مت تطوير هذه الدورات يف �إطار
�شراكة دولية بني «مدر�سة ت�شانغ» ومراكز املوارد حول الزراعة احل�ضرية والأمن الغذائي يف هولندا.
تُقدم هذه الدورات يف اللغة الإجنليزية ،وتكلف كل منها حوايل  400دوالرا �أمريكي ًا  .ملزيد من املعلومات ،يرجى
زيارة املوقع التايل:
http://ce-online.ryerson.ca/ce_2010-2011/default.aspx?id=3098
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دعوة �إىل امل�ساهمات يف جملة الزراعة احل�ضرية
نود تلقي م�ساهماتكم �أو اقرتاحاتكم للعدد املقبل من جملة الزراعة احل�ضرية:
العدد  :13من البيدر �إىل املائدة؛ تطوير �سال�سل �سوق ح�ضرية الرجاء �إر�سال
م�ساهماتكم قبل ت�شرين الأ ّول �أكتوبر . 2011
تنخرط العديد من الأ�سر املعي�شية احل�ضرية يف انتاج الغذاء وت�صنيع الأطعمة
وبيعها وغريها من الأن�شطة املحلية ذات ال�صلة لتكون ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية �أو
مكملة لتحقيق الأرزاق� .إن الزراعة احل�ضرية هي م�صدر مهم للدخل والتوفري
وهي غالبا ما تكون �أكرث ربحا من االنتاج املرتكز يف الأرياف .ت�ساهم الزراعة
احل�ضرية ب�شكل فعال يف التخفيف من انعدام الأمن الغذائي من خالل حت�سني
الو�صول �إىل الأطعمة الطازجة القليلة الثمن ،ورفع امل�ستوى الغذائي وال�صحي
للأ�سر املعي�شية الفقرية واملتو�سطة احلال ( للعائالت املنتجة وباقي العائالت
الفقرية القاطنة يف هذه املناطق) .عالوة على هذا ،ميكن �أن يكون للزراعة احل�ضرية
�آثار هامة على االقت�صاد املحلي� ،سواء على م�ستوى ال�سيا�سات �أو على امل�ستوى
العملي .ومن املهم تو�ضيح ان الزراعة احل�ضرية لي�ست جمرد ن�شاط ب�سيط غري
ر�سمي للكفاف؛ بل ميكنها التحول من االنتاج الب�سيط للأغذية احل�ضرية �إىل
االنتاج على نطاق وا�سع وذلك حني تف�صلها م�سافات ُف�ضلى عن امل�ستهلكني
احل�ضريني وت�ستدمي مداخيلها على الأجل الطويل.
يوجد العديد من املعوقات التي حتد من تطوير �سال�سل القيمة للزراعة احل�ضرية
ومنها:
امل�ستوى املنخف�ض (�أو غري املالئم) خلدمات الدعم
•
الو�صول املحدود �إىل املوارد املنتجة وغياب الأمان يف حيازة
•
الأرا�ضي
التدين يف تنظيم املنتجني
•
التدين يف االنتاج والربح
•
انخفا�ض م�ستوى التخطيط التجاري واملعلومات ومهارات الت�سويق
•
ُتعنى �سال�سل ال�سوق �أو �سال�سل القيمة ب�إنتاج وت�صنيع وت�سويق املنتجات من
املزرعة �إىل حني ا�ستهالكها ،وتربط بني املنتجني والتجار واملُ�صنعني وال�شركات
وبائعي التجزئة وامل�ستهلكني .تطوير �سل�سلة القيمة هو مفهوم �أ�سا�سي يف
ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر احل�ضري (والفقر املتزايد يف الأرياف) يف البلدان
النامية .ومع �أنه يوجد حاليا اهتمام متزايد بتطوير �سل�سلة ال�سلعة على ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي� ،إال اننا نركز يف هذه املجلة على �سال�سل القيمة املحلية  ،وربط
املنتجني احل�ضريني و�شبه احل�ضريني باملراكز احل�ضرية من خالل �أنظمة الأغذية
امل�ستدامة ،علما ان �أحد التحديات التي يواجهها تطوير �سل�سلة ال�سوق هو �شموله
معظم املجموعات ال�ضعيفة.

رواف ،و�إدماج الزراعة احل�ضرية ب�شكل �أف�ضل يف ال�سيا�سات والتخطيط
احل�ضريني ،وامل�شاركة الأقوى للمزارعني احل�ضريني و�سائر �أ�صحاب امل�صلحة يف
عمليات التخطيط من خالل تقدمي الدعم للمزارعني وجمعياتهم يف  17مدينة
�شريكة بغية تطوير �أنظمة انتاج وت�صنيع وت�سويق �آمنة وم�ستدامة .و�سيجري يف
هذا العدد عر�ض وت�شارك اخلربات املكت�سبة حول برنامج -عملية «من البيدر �إىل
املائدة» ،والتحليل الت�شاركي لل�سوق ،واختيار �أهم منتج واعد من قبل املزارعني
املختارين وجمعياتهم املعنية ،والو�صول �إىل التمويل وتعزيز التنظيم؛ كما �سي�صار
�إىل �شرحها من خالل بع�ض احلاالت.
يهمنا تلقي مقاالتكم وجتاربكم املوثقة ب�شكل جيد .
ميكن ان تت�ضمن املوا�ضيع والنقاط الأ�سا�سية ما يلي:
�إر�ساء مفهوم �سال�سل القيمة احل�ضرية وتطويرها يف ال�سياق املحلي
•
(املوجهة �إىل الأ�سواق املحلية)
بيانات عن مدى ت�أثري اعتماد �سال�سل القيمة يف جمال الزراعة
•
احل�ضرية على حتقيق الدخل وامل�ستوى االقت�صادي
التجارب املتعلقة بتنظيم املزارعني احل�ضريني بغية حت�سني الت�سويق
•
والت�صنيع :العملية والفر�ص واملعوقات
�أدوات و�أ�ساليب حتليل ال�سوق (الت�شاركي) من قبل املزارعني
•
احل�ضريني وبالت�شارك معهم
الأ�شكال املختلفة للت�سويق املحلي :الفر�ص واملعوقات وال�شروط
•
امل�سبقة (�أ�سواق املزارعني ،البيع �إىل املطاعم وال�سوبرماركت الخ)...
تخطيط الأعمال التجارية يف �سل�سلة االنتاج للزراعات احل�ضرية
•
الو�صول �إىل خدمات الدعم وتنظيمها (مثال :اخلدمات الإر�شادية،
•
الو�صول �إىل القرو�ض ،تطوير البنى التحتية)
االنتاج البيئي و�إ�صدار �شهادات للزراعات احل�ضرية :هل هو �شرط
•
م�سبق للأ�سواق املحلية؟
خماطر �إق�صاء املزارعني وباقي الفاعلني ( الو�سطاء) وكيفية التعامل
•
مع هذا الأمر

الرجاء �أن تو�ضحوا يف مقاالتكم املفاهيم التي اتبعتموها واحلاالت املحددة،
ودور الزراعة احل�ضرية و�شبه احل�ضرية ،واملكان الذي اكت�سبتم فيه هذه اخلربات،
والآثار ،والأكالف ذات ال�صلة ،وامل�شاكل والتحديات التي واجهتكم واحللول
التي تو�صلتم �إليها ،والإ�ضاءة على �أهم الدرو�س املكت�سبة والتو�صيات للممار�سني
واملخططني �أو�صانعي ال�سيا�سات.
املقاالت
يجب �أن تت�ألف املقاالت حول الزراعة احل�ضر ّية من  2000كلمة (� 3صفحات)،
ف�ضل �أن تكون مرفقة
 1300كلمة (�صفحتان) او  600كلمة (�صفحة واحدة) ،و ُي ّ
�سنناق�ش يف هذا العدد من جملة الزراعة احل�ضرية ونلقي ال�ضوء على التجارب بخال�صة وخم�سة مراجع كحد �أق�صى ،و� 3-2صور رقمية �أو �صور عادية ذات
التي ي�ستطيع املزارعون احل�ضريون من خاللها تطوير �أنظمة �إنتاج وت�صنيع وت�سويق نوعية جيدة ( �أكرث من � dpi 300أو على �شكل  400 jpgكيلوبايت وما
�آمنة وم�ستدامة.
فوق) .كما يجب ان تكون املقاالت مكتوبة بطريقة مفهومة من قبل جمموعة
�إن برنامج «رواف» من البيدر �إىل املائدة» يبني على الأعمال ال�سابقة ل�شركاء وا�سعة من الأطراف املعنية يف خمتلف انحاء العامل.
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ُت�سهل جملة الزراعة احل�ضرية ت�شارك املعلومات حول �آثار الزراعة احل�ضرية ،وتعزز حتليل ومناق�شة
امل�سائل احل�سا�سة لتنمية هذا القطاع ،وتن�شر املمار�سات اجليدة يف جمال الزراعة احل�ضرية .ت�صدر
املجلة حتت برنامج “رواف” من البيدر �إىل املائدة” املمول من قبل( DGISالإدارة العامة للتعاون
الدويل -هولندا ومركز البحوث للتنمية الدولية(  )IDRCكندا
�إن الهدف الأ�سا�سي لربنامج رواف -مدن تزرع للم�ستقبل هو امل�ساهمة يف احلد من الفقر يف
املدن ،وحتقيق الأمن الغذائي احل�ضري ،وحت�سني �إدارة البيئة احل�ضرية  ،ومتكني املنتجني احل�ضريني
واحلاكمية الت�شاركية احل�ضرية .وهي جتهد لتحقيق هذه الأمور من خالل تنمية قدرات �أ�صحاب
امل�صلحة واملنتجني احل�ضريني املحليني يف جمال الزراعة احل�ضرية ،وت�سهيل �صياغة ال�سيا�سات
الت�شاركية وخطط عمل �أ�صحاب امل�صلحة حول الزراعة احل�ضرية� ،إىل جانب حتفيز تطوير �سل�سلة
ال�سوق وتنظيم املنتجني احل�ضريني.
ت�صدر جملة الزراعة احل�ضرية مرتني �سنويا على �شكل ن�شرة الكرتونية على موقع رواف االلكرتوين
 www.ruaf.orgويف ن�سخة عادية مطبوعة ،و ُترتجم الن�سخة االنكليزية �إىل اال�سبانية والفرن�سية
والعربية وال�صينية والربتغالية
www.urbanagriculture-mena.org .
ترحب جملة الزراعة احل�ضرية بامل�ساهمات حول املبادرات اجلديدة على م�ستويات الأفراد والأحياء
واملدن والبالد ،وتركز االهتمام على النواحي التقنية واالجتماعية  -االقت�صادية وامل�ؤ�س�ساتية
وال�سيا�سية للأنظمة امل�ستدامة لإنتاج الأغذية احل�ضرية وت�سويقها وت�صنيعها وتوزيعها .ومع اننا
نرحب ب�أي مقال حول املوا�ضيع ذات ال�صلة ،ونهتم بن�شره ،غري ان كل عدد من املجلة ّ
يركز على
ّ
حمدد.
مو�ضوع ّ
ندعوكم اىل تقدمي معلومات حول �إ�صدارات حديثة وجمالت و�أ�شرطة فيديو و�صور ور�سوم هزلية
ور�سائل وتقييمات وو�سائل
تكنولوجية وور�ش عمل ودورات تدريبية وم�ؤمترات و�شبكات ،ومواقع الكرتونية اىل �آخره...
خ�صو�صا تلك املت�صلة مبو�ضوع املجلة
نرحب �أي�ضا بجميع التعليقات واالقرتاحات حول جملة الزراعة احل�ضرية .الرجاء تخ�صي�ص
القليل من الوقت للتعبري عن �آرائكم من خالل �إر�سال بريد الكرتوين �إىل النا�شر على العنوان
التايلeditor@urbanagriculture-mena.org :
�أو st23@aub.edu.lb
�أو توجيه ر�سالة �إىل:
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جم ّلة الزراعة احل�ضر ّية
العدد االثني ع�شر ملنطقة ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا
يناير: 2011
�إدارة النفايات بهدف ا�ستعادة املغذيات :اخليارات
والتحديات يف جمال الزراعة احل�ضرية
ت�صدر وحدة البيئة والتنمية امل�ستدامة يف اجلامعة الأمريكية
يف بريوت ( )ESDUالن�سخة العربية من جملة “الزراعة
احل�ضرية” بدعم من “�شبكة مراكز الزراعة احل�ضرية والأمن
الغذائي” (“ ،RUAFرواف”).
ت�صدر حالياً جم ّلة “الزراعة احل�ضر ّية” بخم�س لغات خمتلفة
(الإنكليزية ،الفرن�سية ،الإ�سبانية ،ال�صينية والربتغالية) .كما
انّ املج ّلة �سوف ت�صدر مبعدل م ّرتني يف ال�سنة.
رئي�س التحرير :د� .سلوى طعمه طوق
مدير وحدة البيئة والتنمية امل�ستدامة :د� .شادي حمادة
من�سق �إقليمي ل�شبكة “رواف”  :م .زياد مو�سى
ّ
من�سقة �إدار ّية يف اجلامعة الأمريك ّية يف بريوت :م .ديانا ابي
ّ
�سعيد
ترجمة وتدقيق لغوي :م .رميا كريد ّية
ت�صميم وطباعة:

ESDU
وحدة التنمية والبيئية امل�ستدامة ،كلية الزراعة ،اجلامعة الأمريكية
يف بريوت  ،لبنان
P.O.Box. 11-0236
Riad El Solh 1107 2020
Beirut, Lebanon
Visitors’ Address: Bliss Street, AUB,
Beirut
Tel: +961.1.374374 Ext: 4458 or 4503
Fax: +961.1.744460
E-mail editor: editor@urbanagriculture-mena.org
Website:www.urbanagriculture-mena.org
Urban agriculture magazine
P.O.Box 64, 3830 AB Leusden
The Netherlands
Visitors’ address
Kastanjelaan 5, Leusden.
Tel: +31.33.4326000
Fax: +31.33.4940791
”HYPERLINK “mailto:ruaf@etcnl.nl
ruaf@etcnl.nle-mail:
website: www.ruaf.org

