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جتدون يف هذا العدد من جملة الزراعة احل�ضرية �أمثلة عن �أ�شكال
خمتلفة من �سال�سل القيمة وتطويرها يف جمال الزراعة احل�ضرية
الغالف  :خ�ضار ع�ضوية قطفها املزارعون يف كايب تاون
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Marielle Dubbeling,
Femke Hoekstra
and René van Veenhuizen

ي�سعى بع�ض املزارعني احل�ضريني �إىل حت�سني مدخولهم عن طريق

التجزئة ،الخ )...لتقدمي مادة خام �إىل امل�ستهلك النهائي .وال تكتفي
هذه املقاربة بالنظر �إىل الأن�شطة املنفذة من قبل فاعل بعينه ،بل
تتعداها لتنظر يف الروابط بني الفاعلني املبا�شرين يف �سل�سلة القيمة :
تنظيمهم والتن�سيق بينهم وتوزيع القوى فيما بينهم (.) 2006 ,M4P
ي�ؤدي التن�سيق بني االمداد واالنتاج والت�سويق والتجارة و�سائر وظائف
الفاعلني يف �سل�سلة القيمة ذات ال�صلة �إىل �ضمان تدفق فعال للمنتج
يفي مبتطلبات �شريحة معينة من ال�سوق ،ما يتطلب ،ا�ستثمار الفاعلني
يف �سل�سلة القيمة ب�أعمال �أطول �أجال والرتكيز على حت�سني ال�سل�سلة
وزيادة القيمة (يوجد مثال جيد يف هذه املقالة على ال�صفحة)....

لل�سوق وم�ستويات منخف�ضة من االنتاج واملناف�سة تت�سبب بتدين

تتدفق ال�سلع واملنتجات الزراعية �صعود ًا على امتداد �سال�سل القيمة
الزراعية (من البيدر �إىل املائدة) فيما تتدفق الأموال نزوال .وي�ؤدي
كل فاعل مبا�شر وظيفة حمددة او �أكرث مت�سببا ببع�ض النفقات وحمققا

االنخراط ب�شكل �أكرث مبا�شر وفاعلية يف الت�صنيع والت�سويق .لكن
الكثري من ه�ؤالء املزارعني احل�ضريني ،الذين عادة ما يكونون من
الفقراء ،ال ميلكون ما يكفي ال�ستثماره من �أجل البدء يف عمل ما
وال يقومون بتحليل �صحيح لطلب ال�سوق ،ناهيك عن انهم ينزعون
�إىل اختيار �صناعات تتطلب تكلفة قليلة لدخول ال�سوق مثل انتاج
الدواجن وحت�ضري الطعام .يقود هذا النمط عامة �إىل ا�شباع �سريع
عائدات �أ�صحاب العمل ( .)2009 ,Campellي�ساعد حتليل �سل�سلة
القيمة وتطويرها على ربط املنتجني احل�ضريني و�شبه احل�ضريني
ب�أ�سواق املناطق احل�ضرية بطريقة �أكرث ا�ستدامة .وميكنكم العثور
يف هذه املجلة على �أمثلة عن الأ�شكال املختلفة من �سال�سل القيمة
وعن تطويرها يف جمال الزراعة احل�ضرية.

�سال�سل القيمة

كل مزارع يقوم ببيع فائ�ض قليل من انتاجه �إىل تاجر حملي،
ي�صبح جزءا من �سل�سلة القيمة (De Koning and De Steenhuijsen
 .)2009 ,Pitersوبا�ستثناء �أولئك الذين ميار�سون الزراعة يف قطع
االر�ض ال�صغرية كهواية لهم ،ي�صعب جدا العثور على مزارعي كفاف
باملعنى احلقيقي .حيث �أنه حتى فقراء املزارعني احل�ضريني �سيحاولون
بيع الفائ�ض لديهم ،هذا يف حال مل يكونوا ينتجون �أ�صال بهدف البيع؛
وبالتايل هم ي�شكلون يف احلالتني جزءا من �سال�سل القيمة احل�ضرية.
ميكن تبني تف�سري �ضيق �أو وا�سع ل�سال�سل القيمة .باملعنى ال�ضيق،
تت�ضمن �سل�سلة القيمة جمموعة من الأن�شطة التي متا َر�س من �ضمن
عمل جتاري معني لتنتج خمرجا حمددا .ومن الأمثلة جمموعة
منتجني �أو تعاونية منتجني ال تتعاطى االنتاج فقط ،بل ت�شارك يف
ت�صنيع وت�سويق املنتج �أي�ضا؛ في�ضيف كل ن�شاط بع�ض القيمة �إىل املنتج
النهائي .يطلق البع�ض على هذا ال�شكل من تطوير �سال�سل القيمة ا�سم
«التكامل العمودي» �أو التح�سني الوظيفي ،فيما ُي�شريون �إىل املفهوم
الأو�سع لتطوير �سل�سلة القيمة «بالتكامل الأفقي» (.)2009 ,Laven
ي�أخذ التعريف الأو�سع ل�سال�سل القيمة باالعتبار املجموعة املعقدة من
الأن�شطة التي يقوم بها الفاعلون املختلفون (ربط مزودي املدخالت،
واملنتجني الأوليني ،والتجار ،و�شركات الت�صنيع ،وبائعي اجلملة ،وبائعي
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�سوق مزارعني يف الأوروغواي
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بع�ض املداخيل ،وم�ضيفا بالتايل «قيمة» على املنتج .قد تكون ال�سال�سل
ق�صرية (�أي يقوم املنتج ببيع منتجه مبا�شرة �إىل امل�ستهلك يف املزرعة
او يف �أ�سواق املزارعني) �أو طويلة (مير خاللها املنتَج عرب و�سطاء
ومعمل الت�صنيع وبائعي التجزئة قبل ان ي�صل �إىل امل�ستهلك ،ما يزيد
الكلفة والأ�سعار) .وغالبا ما تكون الروابط بني املنتجني وامل�ستهلكني
يف املناطق احل�ضرية �أق�صر من مثيالتها يف املناطق الريفية (علما
ان ال�سال�سل الأق�صر لي�ست دائما �صاحبة الأداء الأف�ضل) .كما ميكن
ان تُ�شرك �سال�سل القيمة مزودي خدمات املال والأعمال املختلفني
وم�ؤ�س�سات الرقابة (مثل خدمات الإر�شاد والأعمال ،ومزودي القرو�ض،
ومراقبة اجلودة ،وامل�ساعدة التدريبية والتقنية) �إىل جانب الفاعلني
املبا�شرين.

ال�سال�سل العاملية مقابل ال�سال�سل املحلية

تتحول م�س�ألة الغذاء بوترية مت�سارعة �إىل عمل جتاري ميار�س على
�صعيد عاملي وذلك نظر ًا �إىل الزيادة الهائلة يف امل�سافات التي يقطعها.
«ارتفع يف الواليات املتحدة فقط ،معدل امل�سافة التي قطعها الغذاء
الذي ا�ستهلكته الأ�سر بني الأعوام  1997ـ ـ  2004بحوايل  ،%22وذلك
من  6760كلم �إىل  8240كلم ( .)2009 ,.Rae Chi et alويت�أتى عن
هذا التطور العاملي يف �سل�سلة القيمة تبعات اجتماعية وبيئية .فالزيادة
يف النقل والتربيد ت�ساهم يف انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ،على
�سبيل املثال .لكن من جهة �أخرى ،ي�ساهم املنتج الذي ُينقل من �أفريقيا
�إىل اململكة املتحدة يف دعم عدد كبري من املزارعني ال�صغار وعاملي
املزارع واملُو�ضبني .ويقدر عدد مواطني �أفريقيا �شبه ال�صحراوية ـ ـ
www.urbanagriculture-mena.org
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الواقعة جنوب ال�صحراء الكربى الذين يعتمدون يف �سبل عي�شهم
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على �سال�سل الإمداد املوجودة يف اململكة
املتحدة بني املليون واملليون ون�صف ان�سان (،)2009 ,Rae Chi et al
علما ان املخاطر ااملرتتبة على هذا الواقع �أ�صبحت وا�ضحة بعد الأزمة
املالية الأخرية وت�سريح الآالف من العمال الكينيني (م�ؤقتا) على اثر
التخفي�ضات الهائلة يف املدخالت (الأزهار).
ا�ستجابة لهذه الهموم ،تقوم العديد من اجلمعيات بتعزيز تطوير
�سال�سل القيمة املحلية التي تعرف �أي�ضا ب�سال�سل الإمداد املحلية �أو
ال�سال�سل الق�صرية .وتتزايد �أعداد جمموعات املزارعني احل�ضريني
الذين يتولون �إدارة ت�سويق املنتجات املحلية على الرغم من انها ال تزال
عملية معقدة ن�سبيا نتيجة التنوع يف املنتجات ونوعياتها وكمياتها ،ال
�سيما يف املناطق التي �أخذ مزراعوها بالتحول �إىل ا�ساليب زراعية
�أكرث ع�ضوية وحمافظة على البيئة وبتطبيق انظمة م�شرتكة ملراقبة
النوعية (�أي ال�شهادة الع�ضوية ،العالمة اخل�ضراء) .وغالبا ما تبيع
جمعيات املنتجني احل�ضريني هذه منتجاتها مبا�شرة �إىل امل�ستهلكني
عرب منافذها اخلا�صة وا�سواق املزارعني وبرامج �سالل الغذاء �أو يف
الأماكن املخ�ص�صة لبيع املنتوجات الع�ضوية يف ال�سوبرماركت.
هناك �سوق متنامي للمنتوجات املحلية -املنتجة �ضمن املنطقة نف�سها
(بت�شجيع من حركة «تذوق الغذاء» او «الوجبات املت�أنية» ،slow food
وحملة «ا�شرت منتج ًا حملي ًا وكل غذا ًء حملي ًا» وغريها  ،)...وذلك يعود
جزئي ًا �إىل ا�ستعداد امل�ستهلكني املتزايد لدفع �أ�سعار �أعلى لكل منتج
حملي ذي نوعية جيدة .ومن املتوقع ان تزيد �أهمية االنتاج املحلي
م�ستقب ًال نتيجة ارتفاع ا�سعار الوقود وت�أثريها على �أ�سعار الغذاء التي
كانت تعتمد �سابقا على قلة كلفة النقل مل�سافات طويلة ،وتزامن ًا مع
زيادة وعي امل�ستهلكني مب�س�ألة الأميال التي يقطعها الغذاء والأثر البيئي.
�أما �إذا ما كان هذا التطور ميثل بديال حقيقيا ل�شرائح كبرية من
ال�سكان ،فهو م�س�ألة حتتاج �إىل وقت للبت فيها كما هو مبني يف املقالة
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عن باري�س ـ ـ تون�س (�ص .) .و�ستقدم هذه املجلة بع�ض التجارب
لأ�ساليب ت�سويقية خمتلفة (مثل �أ�سواق املزارعني -م�شروع �سلة الغذاء،
البيع لل�سوبر ماركت الخ )..مع الإ�ضاءة على الفر�ص التي تقدمها
واملعوقات التي حتدها� .أنظر املقاالت عن هولندا وكايب تاون ورو�ساريو
وفينيك�س وروما و�أكرا.
تزيد �سال�سل الزراعة احل�ضرية و�شبه احل�ضرية املحلية قيم ًة ،لي�س
فقط على املنتجات ،بل وعلى اخلدمات �أي�ض ًا.

تطوير �سل�سلة القيمة

يهدف تطوير �سل�سلة القيمة �إىل حتقيق �أكرب حت�سني يف جممل تدفق
املنتج ،من حلظة انتاجه حتى و�صوله �إىل امل�ستهلك الأخري ،عن طريق
حتديد االختناقات يف ال�سل�سلة وحت�سني العالقات بني خمتلف الفاعلني
فيها (موردي املدخالت واملنتجني والتجار وامل�صنعني الخ ،) ..للو�صول
�إىل وفورات حجم ومتكني املنتجني من تلبية معايري معينة يف ال�سوق.
و ُينظر �إىل تطوير ال�سل�سلة على �أنه �أداة فعالة لتحفيز النمو االقت�صادي
وامل�ساعدة يف زيادة دخل �صغار املنتجني و «املحرومني اقت�صاديا».
ميكن للمرء القول ب�أن التح�سني الوظيفي (�أي حتقيق املنتجني ربحا �أكرب
من �سل�سلة القيمة بقيامهم بوظائف �إ�ضافية مثل ت�صنيع خمرجاتهم)
هو الطريقة الأكرث فعالية لتح�سني �سبل عي�ش الفقراء� .إن َت َويل املنتجني
�أدوار الفاعلني الآخرين يف �سل�سلة القيمة ،مثل امل�صنعني والو�سطاء،
ي�سمح لهم باالحتفاظ لأنف�سهم بجزء �أكرب من �سعر املنتج النهائي.
ومتثل زيادة القيمة على منتجات الزراعة احل�ضرية عن طريق ت�صنيع
الأغذية وت�سويقها طريق ًة مبتكرة خللق مدخول ووظائف جديدة� .إن
العودة للأرقام تظهر ان كل 100دوالر �أمريكي يدفعها امل�ستهلك لقاء
منتج زراعي ُم�صنع تتوزع على ال�شكل التايل $ 23 :للبائع $ 27 ،ملن
يتاجر يف الب�ضائع ،و $ 35لل ُم�صنع ،يف حني يربح املنتج  $15فقط.
�إذ ًا ،ربط انتاج الأغذية بت�صنيعها وت�سويقها ،ي�سمح للمنتجني بتحقيق
عائدات �أكرب على منتوجاتهم (.)2009 ,Rai Chi et al
www.urbanagriculture-mena.org

لكن التكامل العمودي ال ي�ؤدي �إىل زيادة املداخيل ب�شكل �آيل� .إذ ان
زيادة الأن�شطة تعني �أي�ض ًا زيادة الأكالف واملخاطر ،والأهم من
هذا ،انها تتطلب توافر جمموعة جديدة من الأ�صول واملهارات مثل
(�أ) االبتكار التكنولوجي (ا�ستخدام التكنولوجيا املنا�سبة للتدريج
والت�صنيع) (ب) الو�صول �إىل التمويل (لال�ستثمار يف مرافق الت�صنيع
والت�سويق ،وللح�صول على ر�أ�س املال الت�شغيلي) ؛ (ج) موارد
ب�شرية وقدرات �إدارية �أكرث تقدما؛ (د) وهيكليات تنظيمية (التقيد
ب�إجراءات الت�سليم وااللتزامات) .وحتى لو كانت الفوائد االقت�صادية
التي �ستعود على املنتجني (�أو جمموعات املنتجني) حتمية ،يبقى
عليهم الوفاء بهذه املتطلبات الإ�ضافية ،وهو �أمر قد ال يكون بال�ضرورة
قابال للتحقيق .يناق�ش �آخرون ( ) 2009 ,Lavenب�أن الأثر ال�صايف
ملبادرات تطوير �سال�سل القيمة غالبا ما يكون تافه ًا ،لأنها بكل ب�ساطة
ت�أخذ فوائد من جمموعة واحدة من الفقراء ـ ـ امل�صنعني والتجار ـ ـ
وتقدمها اىل جمموعة اخرى ـ ـ املنتجني .وباملثل ،ف�إن التن�سيق الأفقي
(عمل الفئات الفقرية معا لتحقيق وفورات حجم يف �أ�سواق املدخالت،
وجتميع املخرجات وزيادة قوتها يف ال�سوق) قد ي�صلح يف بع�ض الأماكن
ولي�س يف �أماكن �أخرى.

يف هذا ال�سياق ،ينبغي على التدخالت يف �سل�سلة القيمة الرتكيز على
ت�سهيل تطوير امل�شاريع ،ومن �ضمنها العمل مع املزراعني ال�صغار
و�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية جدا ،لزيادة الإنتاجية والو�صول �إىل �أ�سواق
(جديدة) وزيادة القيمة وحت�سني التحالفات مع الفاعلني اللآخرين يف
�سل�سلة القيمة (.)2010 ,MF, HPC and triodes Facet

�إدارة ال�سل�سلة

يتبني مما ذكر �أعاله (ومن املقالة عن هولندا �ص ) .ان تطوير �سل�سلة
القيمة ميكن ان يقدم للمنتجني طريقة للو�صول �إىل �أ�سواق جديدة
�إ�ضافة �إىل زيادة القيمة على منتوجاتهم .بيد ان �سال�سل القيمة ،ال
�سيما ال�سال�سل العاملية ،عادة ما ت�ستثني املزارعني الأكرث �ضعفا الذين
قد ال يكونون قادرين على تلبية معايري االنتاج �أو غريها من املتطلبات
(احل�صول على الرخ�ص) .عالوة على ذلك ،قد يتمكن �صغار املالكني
القادرين على امل�شاركة من اال�ستفادة هام�شيا فقط ب�سبب التوزيع غري
املتكافىء للقوة؛ حيث ان الأ�سعار تو�ضع فعلي ًا من قبل املهيمنني من
م�صنعني او موردي مدخالت او ال�سوبرماركت على �سبيل املثال (,Laven
.)2009

العالقة بني الزراعة احل�ضرية واحلد من الفقر
بناء على مالحظات �شخ�صية لكل من

Yves Cabannes, Gordon

Prain , Pay Drechsel

يف غمار حتليلهم لأثر الزراعة احل�ضرية االقت�صادي ،يح�صر
الكتاب على ال�صفحة  21امل�شكلة املعقدة للحد من الفقر بتح�سني
مداخيل الفقراء .لكن هذه نظرة �ضيقة �إىل م�ساهمة الزراعة
احل�ضرية (املحتملة) يف التنمية احل�ضرية امل�ستدامة وحت�سني �سبل
عي�ش الفقراء احل�ضريني .وينتهي ال ُكتاب بخال�صة مفادها عدم
وجود بيانات كافية حتى الآن لتحديد اثر الزراعة احل�ضرية ،مع
وجود امكانات كبرية لزيادة مداخيل املزارعني احل�ضريني من
خالل الآليتني الثانية والثالثة ،ويقرتحون �ضرورة القيام بتحليل
ل�سل�سلة القيمة للتو�سع يف فهم هذا الأثر وتعزيزه.
مع �إقرارنا باحلاجة �إىل حتليل �سل�سلة القيمة ،كما هو مبني يف هذا
العدد من جملة الزراعة احل�ضرية (مثل برنامج رواف «من البيدر
�إىل املائدة»)� ،إال اننا نود �إبداء ب�ضعة مالحظات هامة حول مقالة
� .ODIأو ًال ،يقلل الت�أثري املحدود الذي ُين�سب �إىل الزراعة احل�ضرية
�ضمن الآلية الأوىل (ا�ستبدال الإنفاق) ،من �أهمية التوفري الذاتي.
�أحد الأمثلة هو امل�ساهمة التي ميكن ان تقدمها الزراعة احل�ضرية
يف حت�سني احلالة ال�صحية للفقراء احل�ضريني من خالل توفري
و�صول �إىل منتجات زراعية ذات نوعية �أعلى (تو�ضحت الفوائد
الغذائية يف درا�سة حديثة �أجراها «رواف» ومركز البحوث للتنمية
الدولية وموئل الأمم املتحدة يف رو�ساريو  ،بوغوتا� ،أكرا  ،كيتوي
وكولومبو) .هذه نقطة جوهرية ،لأن حت�سني ال�صحة ي�شكل عن�صرا
رئي�سيا يف ك�سر دوامة الفقر.
بالن�سبة للآلية الثانية (الدخل من الت�سويق) ،كان ميكن �إيالء مزيد
من االهتمام مل�س�ألة تنوع ال�سال�سل والدخل الإ�ضايف الذي تولده.
كذلك ينبغي للمرء النظر �إىل الفوائد الإجمالية على م�ستوى
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املدينة( .وهذا �أمر غاية يف ال�صعوبة ،وبالكاد ميكن حتديده كمي ًا؛
لكن ميكن للمرء �أن ينظر �إىل خمتلف الإعانات املقدمة حاليا
لل�صيانة وال�سيا�سات ،من بني باقي النفقات ،ولإدارة امل�ساحات
املفتوحة ،وخللق فر�ص العمل وما �إىل ذلك ؛ انظر على �سبيل املثال
( . )Veenhuizen and Danso, 2007و ي�شمل هذا الأمر �أي�ضا
�إيجاد العمالة (�آلية  )3ملجموعة وا�سعة من الفاعلني الآخرين على
م�ستويات املدخالت واملخرجات (كل من منتجي ال�سباخ  ،وموردي
البذور ،واحلمالني ،ومن يتولون النقل ،وجتار التجزئة يف الأك�شاك)
التي غالبا ما تكون على م�ستوى �صغري ويقوم بها الفقراء.
هناك بالفعل نق�ص يف املعلومات التجريبية القاطعة املتعلقة بالأثر
االقت�صادي للزراعة احل�ضرية كما هو مبني يف هذه الورقة ،لكن
هناك �أي�ضا ثروة من املعلومات التي تتناول الت�أثري الأو�سع للزراعة
احل�ضرية الذي يطال بالفعل الفقراء وبيئتهم املعي�شية.
عالوة على ذلك ،تتناول املقالة م�س�ألة م�ساهمة االنتاج العمودي
(كما تقدم يف م�ساهمات �سابقة يف جملة الزراعة احل�ضرية ،على
�سبيل املثال  PROVEيف الربازيل ،جملة الزراعة احل�ضرية رقم).
وبالتايل ،ال ت�ؤخذ بعني الإعتبار مراحل �أ�سا�سية يف ال�سل�سلة ،مثل
�إنتاج املدخالت والت�صنيع الزراعي (�أو حتويل املنتجات الأولية)،
التي ت�ضيف قيمة �إىل املحا�صيل �أو احليوانات املنتَجة .لكن الأهم
من ذلك �أنها ال تنظر بتات ًا يف م�س�ألة التنمية العادلة واالجتماعية
والآليات ال�ضرورية لتوزيع عادل للقيمة امل�ضافة على املزارعني
احل�ضريني(الفقراء) ،كما هو مذكور يف عدد من مقاالت هذا
العدد (رو�ساريو  ،الربازيل و�إيطاليا).
�سنتابع هذا النقا�ش يف الأعداد الالحقة من جملة الزراعة احل�ضرية.
نرحب بردود فعلكم على العنوان االلكرتوين ruaf@etcnl.nl
www.urbanagriculture-mena.org
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من املمكن �إذ ًا �أن يتم �إق�صاء الفاعلني يف ال�سل�سلة عن عملية �أخذ
القرار كما ميكن ،وبالعك�س متام ًا ،ان ي�ساهموا بن�شاط يف ت�صميم
وتوجيه عمليات و�أ�شكال التعاون .حتدد �إدارة ال�سل�سلة ال�شروط
التي تنفذ مبوجبها ن�شاطات هذه ال�سل�سلة .فتقرر مثال ،م�شاركة
املزارعني يف �إدارة النواحي املختلفة لقيمة منتوجاتهم مثل و�ضع
الدرجات واملعايري (مثل خلق العالمات التجارية اخلا�صة بال�سل�سلة)،
وا�ستهداف امل�ستهلكني ،و�إدارة االبتكارات� ،إىل ما هنالك .لكن كما
ُذكر �سابق ًا ،يرتتب على هذه امل�شاركة زيادات يف املخاطر واال�ستثمارات
وامل�س�ؤوليات التي ينبغي على املزارعني ان يكونوا على ا�ستعداد لتحملها.
وما االنتظام �ضمن تعاونيات �إال طريقة لتمكني �صغار املزارعني من
�إ�سماع �صوتهم ب�شكل �أقوى و�أخذ مراكز �أكرب ت�أثري ًا كما هو مبني �أدناه.
تظهر �أهمية الإدارة �أي�ض ًا يف القوانني والأنظمة التي حتكم (جزء�أ
من) ال�سل�سلة �أو اخلدمات التي تدخل �إليها .كما ترتبط �سال�سل
القيمة �أي�ض ًا بالعوامل البيئية ،مبا ان ت�أ�سي�سها �أو تطويرها قد يت�سبب
ب�ضغط �إ�ضايف على املوارد الطبيعية (الأر�ض واملاء) وي�ؤثر على ت�آكل
الرتبة والتنوع احليوي والتلوث.
و�أخري ًا ،يجب الأخذ بعني االعتبار الآثار االجتماعية واالقت�صادية
للم�شاركة يف �سل�سلة القيمة ،ال �سيما الأثر املحتمل لل�سل�سلة على احلد
من الفقر؛ حيث ان حت�سني �سال�سل القيمة ميكن ان يزيد من اجمايل
حجم وقيمة املنتجات التي ي�ستطيع الفقراء بيعها ،م�ؤديا بالتايل �إىل
ارتفاع دخلهم املطلق .وقد يتمثل هدف �آخر يف احلفاظ على ح�صة
فقراء املزارعني من هذا القطاع �أو زيادة هوام�ش �أرباحهم يف كل
منتج ،بحيث ال تقت�صر مكا�سبهم على حتقيق زيادة يف الدخل املطلق،
ولكن �أي�ضا يف الدخل الن�سبي ،مقارنة مع غريهم من الفاعلني يف
ال�سل�سلة .وميكن تعريف الهدف الأخري هذا «بالنمو ل�صالح الفقراء»
(.)2006,M4P

داخل �سوق ثريي منغاال
Photo: George O’Shea
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زيادة القيمة عن طريق الت�صنيع
Photo: Hans Peter Reinders

هذه م�س�ألة مهمة ،لكن ال تتوافر �سوى معلومات متناثرة عن هذا الأثر
لتطوير �سال�سل القيمة احل�ضرية .وبالتايل ،ف�إن الأثر االقت�صادي
للزراعة احل�ضرية هو مو�ضوع جار بحثه .وتُقدم مقالة  ODIعلى
ال�صفحة � .....إطارا لأثر الزراعة احل�ضرية يف احلد من الفقر
وحتليال له .ويو�ضح الإطار �أربع �آليات لت�أثري الزراعة احل�ضرية على
الفقراء  :ا�ستبدال الإنفاق (من خالل زراعة غذائهم اخلا�ص ما ي�سمح
للعائالت بالتوفري من االنفاق على الغذاء وا�ستخدام املال لأغرا�ض
�أخرى)؛ والدخل من الت�سويق؛ والدخل من العمالة (مثل عمال املزارع
يف املزارع التجارية الأكرب حجما)؛ وانخفا�ض �أ�سعار املواد الغذائية
نتيجة تدفق املنتجات املحلية.

عملية تطوير �سل�سلة القيمة

هناك ثالث مقاربات لتطوير �سل�سلة القيمة ،وهي تظهر يف الأمثلة �أدناه

زيادة القيمة من خالل الت�صنيع

�أحد الأمثلة على التح�سني الوظيفي �أو التكامل العمودي هو الربنامج
الربازيلي ال�سابق  )PROVEالإنتاج الزراعي العمودي ال�صغري) الذي
ُ�صمم لتعزيز امل�شاريع ال�صغرية يف جماالت االنتاج الزراعي والت�صنيع
والتجارة .وقد مكن هذا الربنامج من بناء  500مرفق للزراعات
ال�صناعية ال�صغرية يف الربازيل يف الفرتة املمتدة بني  1995ـ ـ  1998ما
�سمح بخلق �أكرث من  700وظيفة .وارتفع خالل الفرتة عينها ،متو�سط
دخل الفرد ال�شهري يف العائالت املعنية بالربنامج من  25دوالرا �إىل
 100دوالر ( ،)2006 ,Homem de Carvalhoعلم ًا ان � PROVEشمل
العديد من �أنظمة الزراعة احل�ضرية و�شبه احل�ضرية ،مبا فيها زراعة
اخل�ضار يف احلدائق وتربية الفاكهة واملوا�شي .وركزت التدخالت على
املنتج الفردي وعائلته/ها املو�سعة ،حيث كانت الفكرة الأ�سا�سية زيادة
الأ�سعار عن طريق خلق قيمة م�ضافة من خالل الت�صنيع (انظر املقالة
عن ال�سودان �ص .) .وبالتايل كانت املبادرة قائمة على املنتَج ،وتهدف
حت�سني قيمة كل ما كان املزارعون يقومون ي�إنتاجه فعلي ًا.
نظر الربنامج حتديدا يف التدخالت (احلكومية) التي ميكنها امل�ساعدة
يف التخفيف من العوائق التي حتد االندماج ـ ـ التكامل العمودي مثل:
• تدين خدمات الدعم (�أو عدم مالءمتها)
•الو�صول املحدود �إىل املوارد االنتاجية وعدم الأمان يف حيازة
الأرا�ضي
• الو�صول املحدود �إىل التمويل
• قلة تنظيم املنتجني احل�ضريني
• تدين االنتاج والربحية
• االنخفا�ض يف درجة تخطيط الأعمال ومهارات الت�سويق واملعلومات
www.urbanagriculture-mena.org

تركيز االنتاج على الأ�سواق املتخ�ص�صة

برنامج رواف «من البيدر �إىل املائدة» هو �أحد الأمثلة على املقاربة
الثانية ،ويركز على تقوية جمموعة �أو جمموعات من املنتجني (�أ)
لزيادة القيمة على منتجاتهم من خالل حت�سني االنتاج واالنخراط يف
(�أ�شكال ب�سيطة من) الت�صنيع ،والتو�ضيب وو�ضع العالمات التجارية
والت�سويق املبا�شر و(ب) تركيز الإنتاج على مطالب حمددة و�صارمة
للأ�سواق املتخ�ص�صة ،مثل ال�سوق البيئي/الع�ضوي وال�سوبرماركت
�أو �صناعة ال�سياحة (انظر املقالة �صُ .) .يقدم الربنامج الدعم
للمنتجني لين�شئوا �أعماال ت�شاركية �أو تعاونية رغبة يف خف�ض تكاليف
املعامالت وخلق وفورات حجم وحتقيق قدرة �أكرب على ال�ضغط
والتفاو�ض .ومن �أهم مزايا مقاربة رواف هي عدم اكتفائها بالرتكيز
على حتقيق �أف�ضل املمار�سات الفنية والتنظيمية واالبتكارية ،وال�سعي
�إىل التبادل العملي والتعلم وحت�سني العالقات مع الفاعلني الآخرين
ومقدمي اخلدمات يف ال�سل�سلة .تتمثل نقطة انطالق برنامج «من
البيدر �إىل املائدة» يف تعزيز قدرة املنتجني احل�ضريني على ابتكار نظم
زراعة ح�ضرية من منظور �سل�سلة ال�سوق وحتقيق حت�سينات ملمو�سة
يف املنتج املحدد الذي مت اختياره ليكون «�أهم منتج واعد» .عليهُ ،ينظر
�إىل االبتكار والت�سويق على �أنهما مفتاح النجاح االقت�صادي (انظر
مثال �إىل درا�سة حالة الفراولة �ص ،) .وما على املنتجني �إال �أن يتعلموا
تلبية مطالب ال�سوق وامل�ستهلك (من حيث النوعية وال�صنف وال�سالمة
و�شروط الت�سليم) ب�شكل �أف�ضل ليحققوا النجاح الذي ي�صبون �إليه.
وعلى هام�ش ما �سابق ،يجدر ذكر ان التحالف التعليمي اعتمد مقاربة
م�شابهة لتطوير �سل�سلة القيمة اطلقها �أغريربوفوك�س Agri-ProFocus

اقطف غذاءك يف بيجنغ

التدخل يف �أجزاء �أخرى من ال�سل�سلة

مقاربة بديلة هي النظر �إىل �سل�سلة القيمة كجزء من جممل النظام
الغذائي يف املناطق احل�ضرية (�أو العا�صمة) ،فيتم اعتبار جميع
�أ�صحاب امل�صلحة املحتملني يف ال�سل�سلة -ولكن لي�س بال�ضرورة
املرتبطني ـ ـ �سواء �أولئك املتخ�ص�صني يف جزء واحد من ال�سل�سلة �أو
�أولئك املعنيني بعدة �أجزاء منها .وتنطوي هذه املقاربة يف تطوير �سل�سلة
القيمة على البدء باختيار �سل�سلة قيمة معينة واحدة ومن ثم البحث
يف كل جوانب تلك ال�سل�سلة من �أجل البت يف املكامن التي ال بد من
تعزيزها .ومن فوائد هذا النهج انه يتيح انبثاق خيار التدخل بو�صفه
نتيج ًة للتحليل ،قد ي�ؤدي �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن حتقيق �أعظم �أثر
ل�صالح الفقراء لن يكون يف ق�سم االنتاج على االطالق ،بل يف العمل
مع امل�صنعني �أو التجار �أو غريهم (انظر املقالة عن الأفوكادو (�ص) .
تعتمد هذه املقاربة حتليل �سل�سلة القيمة لتحديد الفاعلني امل�شاركني
يف �إنتاج وتوزيع وت�سويق ومبيع منتج معني (�أو منتجات) ،وللح�صول
على نظرة ثاقبة يف م�س�ألة توزيع املنافع والأرباح بني خمتلف الفاعلني
يف �سل�سلة القيمة .كذلك ،ف�إنها تتيح ت�سليط ال�ضوء على كيفية حت�سني
التنظيم والتن�سيق بني الفاعلني يف �سل�سلة القيمة والإ�شارة �إىل املواقع
التي ت�ستدعي التدخل لتحقيق واحد من خمرجات التنمية املن�شودة،
�سواء كان هذا املخرج عبارة عن ا�ستفادة فاعل حمدد� ،أو الزيادة
الق�صوى للدخل والعمالة� ،أو حت�سني الإدارة �أو احلد من الفقر.
يهدف هذا التحليل ل�سل�سلة القيمة �إىل :
ـ ـ حتديد �سال�سل االنتاج و�أن�شطة التبادل املتداخلة يف القطاع

Photo: Lu Mingwei/IGSNRR
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(الفرعي) (مالحظة :اخلطوة الأوىل يف حتليل �سل�سلة القيمة
هي تقرير القطاع �أو املنتَج الذي يجب الرتكيز عليه� .إن حتليال
معمقا لل�سوق ميكنه تبيان �أي انظمة �إنتاج هي الأكرث فعالية ـ ـ
انظر املقالة عن مدغ�شقر �صفحة )15
ـ ـ حتديد االنت�شار اجلغرايف للروابط
ـ ـ تعريف �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني يف امل�ستويات واملواقع
املختلفة من ال�سل�سلة وبالن�سبة للفر�ص/املعوقات املختلفة
ـ ـ قيا�س القيمة التي تعود على خمتلف امل�ستويات واملواقع و�أ�صحاب
امل�صلحة يف ال�سل�سلة
ـ ـ حتديد الهيكليات الإدارية التي ت�ؤثر على توزيع القيمة
ـ ـ حتديد التدخالت التي ت�ستهدف ب�شكل مبا�شر امل�ستويات
املختلفة يف ال�سل�سلة و�آثارها وبدائلها.
ميكن ،باتباع هذا الأ�سلوب  ،تقييم اخليارات املتاحة من جمموعة كاملة
من التدخالت الأخرى ـ ـ مثل التعاقد العمودي ـ ـ (�أي دخول املنتجني
يف عقود طويلة الأمد مع امل�شرتين)؛ واالرتقاء باملنتَج (حت�سني نوعية
املخرجات ) و�/أو حت�سني العملية (انتاج خمرجاتهم بطريقة �أكرث
فعالية) و� /أو حت�سني ال�سل�سلة الداخلية (تطبيق املهارات املكت�سبة من
�سل�سلة قيمة معينة لتح�سني عائدات �سل�سلة �أخرى)
تختلف �إذا هذه املقاربات الثالثة عن بع�ضها من حيث املجموعات
امل�ستهدفة التي تعمل معها ،والتي ميكن ان تكون عبارة عن جميع
الفاعلني يف ال�سل�سلة �أو جمموعات املنتجني (�أو مزارعني فرديني و�أ�سر
معي�شية كما يف حالة  .)PROVEلكن مهما كان الأمر ،ف�إن تعزيز
تنظيم املنتجني وت�سهيل ال�سيا�سات والو�صول �إىل التمويل هي مفتاح
جناح جميع هذه املقاربات.

تعزيز تنظيم املنتجني

وباقي الفاعلني يف ال�سل�سلة (امل�شرتين ،امل�صنعني ومزودي اخلدمات
مثل امل�ؤ�س�سات التمويلية واحلكومات) .كذلك ميكن ان تناط بها عدة
وظائف ،مبا فيها جمع وت�صنيع وت�سويق املنتجات الزراعية  ،وال�شراء
او الإنتاج اجلماعي ملخرجات املزارع ،وتطبيق الرقابة على اجلودة،
وتزويد الأع�ضاء باملعلومات الفنية ومعلومات ال�سوق ،وتقدمي الن�صح
والتدريب .يعاين املزارعون احل�ضريون غالب ًا من قلة التنظيم ،فيما
ُ
ال�ضعف عمل جمموعات املزارعني القائمة ،ما يعيق جهودهم
ي�شوب
التنموية ويحد من قدرتهم على التفاو�ض مع ال�سلطات املحلية ومزودي
اخلدمات .كما ي�ؤدي هذا الأمر �أي�ض ًا �إىل كبح تطوير جهود م�شرتكة
من قبل املزارعني احل�ضريني لالنخراط يف �أن�شطة ت�صنيعية -ت�ضيف
قيمة على منتجاتهم الأولية ـ ـ �أو يف الت�سويق املبا�شر للم�ستهلكني �أو
يف احل�صول على مكانة �أف�ضل يف ال�سل�سلة الت�سويقية .ومن املمكن ان
تلعب جمموعات املنتجني احل�ضريني املنظمة تنظيما جيدا دورا هاما
يف تعليم �أع�ضائها ،ومراقبة جودة املنتجات وتعزيز فر�ص الو�صول �إىل
االئتمان واملوارد الإنتاجية الأخرى (مبا يف ذلك النفايات الع�ضوية
احل�ضرية ومياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة).
�إن تقوية جمموعات املزارعهني احل�ضريني القائمة (تالحمها،
قدراتها على الإدارة والتخطيط املايل ،وروابطها الداخلية) �ستح�سن
بالتايل من فر�ص جناح امل�شاريع التنموية التي يقودها املزارعون.
على �سبيل املثال ،لتتمكن جمموعة منتجني من �إفادة �أع�ضائها وتوليد
فائ�ض ل�ضمان ا�ستمرار عملها يف الوقت عينه ،عليها ان تكون قادرة
على �إعداد خطة عمل �شاملة .علم ًا انه قد تكون هناك حاجة �إىل دعم
مايل يف مرحلة البدء للقيام بتحليل لل�سوق ولتوظيف �أ�شخا�ص م�ؤهلني
جتاري ًا/مالي ًا ،بالإ�ضافة �إىل دعم تعزيز التنظيم وزيادة قدرة اجلمعية
والأع�ضاء على �أداء كل هذه الوظائف اجلديدة ()2007 ,.Ton et al

تـ�سهيل ال�سيا�سات

ميكن جلمعيات املنتجني ان تلعب دورا هاما يف �سال�سل الإمداد
الزراعية (احل�ضرية) كو�سيط بني الأ�سر املعي�شية الزراعية الفردية

ميكن ان ي�ؤدي تطوير �سال�سل قيمة للزراعة احل�ضرية دورا هاما يف
تنمية االقت�صاد املحلي وتوليد الدخل من قبل الفقراء احل�ضريني
والأ�سر املعي�شية املنتمية �إىل الطبقة املتو�سطة (انظر مقالة .)ODI
وعلى الرغم من قلة املعلومات املتوافرة �إجماال عن ما تولده م�شاريع
الزراعة احل�ضرية من حيث الدخل والتوظيف� ،إال ان البيانات
املوجودة ت�شري �إىل ان فر�ص التوظيف التي تولدها ميكن ان تكون
كبرية (انظر مقالة  .)PROVEوتكمن اهمية هذه امل�شاريع �أي�ض ًا،
يف قدرة جمموعات �ضعيفة حمددة (مثل ال�شبيبة �أو الن�ساء) �إن�شاء
و�إدارة انظمة لتوريد املدخالت واالنتاج وتو�صيل اخلدمات والت�صنيع
الت�سويق .ميكن ل�سال�سل قيمة الزراعة احل�ضرية �أن تُعنى ب�أي �شيء،
من الأعمال ال�صغرية ذات الر�أ�سمال ال�صغري �إىل امل�شاريع الكبرية
التي تتطلب ر�أ�سماال مكثفا .وت�شمل احلاجة �إىل الدعم جماالت حت�سني
مراقبة اجلودة (الت�صنيع والت�سويق) وتنظيم املزارعني والتعاون
بينهم ،والو�صول �إىل ر�أ�س املال والقرو�ض والأ�سواق (املعلومات)
وقنوات توزيع جديدة .ويجب ان حتاول الربامج البلدية التي تعزز
ت�صنيع وت�سويق املنتجات الزراعية احل�ضرية املحلية زيادة َ م�شاركة
املزارعني وامل�ؤ�س�سات احل�ضرية ذات ال�صلة .ويف الوقت عينه ،ينبغي
على البلديات تعديل الت�شريعات وحت�سني و�صول الفقراء �إىل مراكز
ر�أ�س املال و�أماكن الت�سويق.
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تقوم العائالت بتنظيف وتدريج اجلزر

Photo: IWMI South Easy Asia

قد تتمكن البلديات �أو املنظمات الدولية من ت�شجيع م�ؤ�س�سات الإئتمان
احلالية على ت�أ�سي�س خطط ائتمانية خا�صة مل�شاريع الزراعة احل�ضرية،
ومنها خلق �صندوق �ضمان على �سبيل املثال .وهناك مبد�أ امل�س�ؤولية
امل�شرتكة بني احلكومة ( امل�ساهمة بالإعانات �أو ب�صندوق ال�ضمان)
و�أ�صحاب امل�شاريع ( ا�ستخدام مدخراتهم وت�سديد القرو�ض التي
ي�أخذونها) والقطاع اخلا�ص (ي�ساهم ب�شكل عام بالتقدميات
االئتمانية)؛ الذي ميكن ان ي�شكل �أ�سا�سا لنماذج تعزيز الو�صول �إىل
االئتمان ور�أ�س املال للأ�شخا�ص الأكرث فقرا على وجه التحديد .كما
مبقدور البلديات ومنظمات الدعم املحلية ت�سهيل تطوير امل�شاريع
والت�سويق الذي يقوم به املنتجون يف املدن ال�صغرية عن طريق:
•منح املنتجني احل�ضريني الو�صول �إىل �أ�سواق املدن احلالية وم�ساعدتهم
يف خلق �أ�سواق مزارعني �أو ال�سماح مب�شاريع «علبة الغذاء»
• دعم ت�أ�سي�س «الو�سم البيئي» �أو الأخ�ضر �أو و�سم اجلودة للغذاء
احل�ضري املنتج بطريقة بيئية و�آمنة
•تزويد الرخ�ص واملعونات للبدء يف الأعمال (او خف�ض ال�ضرائب)
وتقدمي امل�ساعدة الفنية واالدارية للم�شاريع الفردية �أو التعاونية يف
جماالت الت�صنيع الزراعي والتو�ضيب ولل�شركات التي تزود مدخالت
املزارع البيئية ( ال�سباخ ،ديدان الأر�ض ،مواد زراعية وبذور مفتوحة
التلقيح ،املبيدات البيولوجية) �إىل املنتجني احل�ضريني .
• تزويد �أ�صحاب امل�صلحة مبعلومات ال�سوق يف الوقت ال�صحيح
•الت�أكد من �إعطاء الأف�ضلية لل�شراء حملي ًا �أي من خالل الأنظمة
التي تن�ص على �ضرورة اال�ستح�صال على ن�سبة �أو حجم معني من
الغذاء املقدم يف املدار�س املحلية (بيلو اوريزونته ،ايل دو فران�س)
وكافيترييا امل�ؤ�س�سات واملطاعم وال�سوبرماركت (بيلو اوريزونته)
من من ِتج حملي .
و�أخري ًا ،ال بد وان تتبنى احلكومة جهود تنظيم املنتجني للت�أكد من
ا�ستمرارية الربنامج () 2008 ,.RUAF et al
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التمويل

ثبت ان و�صول جميع الفاعلني يف �سل�سلة القيمة �إىل اخلدمات املالية
املنا�سبة يف الوقت ال�صحيح هو عامل �أ�سا�سي يف النجاح .يحتاج
املزارعون �إىل ر�أ�س املال الت�شغيلي ل�شراء بذور جيدة �أو غريها من
املخرجات �أو لال�ستثمار يف املعدات .ويحتاج التجار ا�إىل الأموال
ليدفعوا للمزارعني نقدا عندما يحني �أوان ت�سليم املح�صول او للت�أكد من
�أن املزارعني لن يبيعوا منتجاتهم يف مكان �آخر؛ لكن التجار غالبا ما
يفتقرون �إىل �ضمانات متكنهم من احل�صول على قرو�ض .كذلك يحتاج
امل�صنعون �إىل املال ل�شراء املدخالت او لتو�سيع عملياتهم (KIT and
)2010 ,IIRR؛ بيد ان هذا التمويل ال يتوفر دائما .ان و�صول املنتجني
احل�ضريني التجاريني ال�صغار �إىل الإئتمان وغريه من م�صادر التمويل
(املعونات/الهبات) م�س�ألة حا�سمة ليم�ضوا قدما يف تطوير انتاجهم
الزراعي و/او ان�شطة الت�صنيع والت�سويق .لكن مزودي اخلدمات املالية
غالبا ما يكونون غري ملمني بهذا القطاع  ،ويعتربونه عايل املخاطر
(ي�شكون يف قدرة ورغبة �صغار �أ�صحاب امل�شاريع بت�سديد ديونهم) و�إما
ميلكون جمموعة مطالب و�إجراءات غري متاحة ملجموعات املزارعني
احل�ضريني الفقرية .والذي يح�صل انه يف حال عدم تلقيها الدعم من
برامج حمددة (انظر �أعاله) ،تتجه العديد من املجموعات �إىل برامج
االئتمان ذات الإدارة الذاتية على ن�سق ( AGRUPARانظر ال�صفحة
 )....التي طبقت برناجما لالئتمان املتناهي ال�صغر ب�إدارة ذاتية
تتوالها جمتمعات ا�ستثمارية من القواعد ال�شعبية .و ُت َكيف هذه اخلطة
مع حاجات وخ�صائ�ص املزارعني احل�ضريني وتعطيهم دفعة �إ�ضافية
للقيام بالن�شاطات املتعلقة ب�أعمالهم.
�أطلقت «رواف» م�ؤخرا جمموعة درا�سات حملية عن فر�ص االئتمان
والتمويل للزراعة احل�ضرية و�شبه احل�ضرية يف كل من املدن الثماين
ع�شرة ال�شريكة معها بهدف تقدمي املزيد من املعلومات واملعرفة
والتو�صيات الوا�ضحة لتو�سيع فر�ص التمويل واالئتمان اجلماعي والفردي
للمزارعني احل�ضريني و�شبه احل�ضريني يف هذه املدن .ويجري مناق�شة
نتائج هذه الدرا�سات مع م�ؤ�س�سات االئتمان والتمويل املحلية لل�ضغط من
www.urbanagriculture-mena.org
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�أجل تقدمي منتجات مالية (جديدة) تخدم �صغار املزارعني احل�ضريني.
وت�شمل الأمثلة على متويل �سل�سلة القيمة تقدمي خدمات مالية تدعم
تدفق املنتج مبجمله (من املنتج �إىل امل�ستهلك النهائي) والبناء على
العالقات القائمة يف ال�سل�سلة .ومن ميزات هذا النوع من التمويل
�أنه يوزع املخاطر بني امل�ؤ�س�سات املالية والفاعلني يف ال�سل�سلة ويوفر
بدائل عن �شروط ال�ضمان التقليدية .على �سبيل املثال ،ي�صبح ب�إمكان
م�ؤ�س�سات التمويل املتناهي ال�صغر الربط مع جمعيات املنتجني لت�أمني
قرو�ض �صغرية ي�شرتي بها املنتجون املدخالت بالتزامن مع تقدمي
البنوك قرو�ض ا�ستثمارية �إىل �شركة م�صنعة يف ال�سل�سلة .وقد يقوم
احد البنوك ب�إقرا�ض املال لتاجر يحظى بامدادات منتظمة من منتجات
جمموعة منتجني وبعمالء �أوفياء ،ما ي�ضمن حتقيقه مبيعات جيدة
( .)2010 ,KIT and IIRRعندما يكون الزبائن م�ستعدين للتوقيع على
عقود بيع مع مورديهم ،ي�صبح حتى �صغار املزارعني �أهال للح�صول على
ائتمانات .ويجري اختبار �أحد الأمثلة على هذا النوع من متويل �سل�سلة
القيمة يف بوالوايو (زميبابوي) حيث مت و�ضع نظام للزراعة التعاقدية
لإنتاج الفطر ،يتوىل مبوجبه احتاد من املطاعم وحمالت ال�سوبر
ماركت متويل االنتاج يف البداية ملجموعتني من املنتجني احل�ضريني،
على �أن ال تذهب الأموال مبا�شرة للمزارعني بل لأحد امل�صارف الذي
�سيدير القر�ض نيابة عن االحتاد .و�سيعمد املزارعون بعدها �إىل بيع
 %50من الفطر �إىل االحتاد ،وبيع الفائ�ض �إىل الأ�سواق الأخرى ،علم ًا
ان التمويل املقدم خم�ص�ص للبنية التحتية واملدخالت .ويقدم البنك
التدريب املدعوم للمزارعني ،وال ي�أخذ منهم �أي بدل لقاء تدريبهم يف
جمال �إدارة الأعمال وم�سك الدفاتر (personal communication
.)2010 T. Mubvami, MDP/RUAF, June

الزراعية وامل�ساهمة بكثافة �أكرب يف ال�سوق� ،إىل جانب ت�أمني حاجته
اخلا�صة من الغذاء يف الوقت عينه .لذا يحتاج ه�ؤالء املنتجون �إىل
امل�ساعدة يف ت�صميم وتنفيذ م�شاريع تطوير �سل�سلة القيمة التي تركز
على االبتكار يف �إنتاج وت�صنيع وت�سويق منتوجات خمتارة .ولتنجح هذه
امل�شاريع ،ينبغي �أن تلبي الأ�سر املعي�شية الزراعية املعايري التالية:
التوجه �إىل ال�سوق :يجب ان يكون املزارعون �أو جمموعات املزارعني
يقومون بالفعل ببيع فائ�ض املنتوج وان ميلكوا اهتماما قويا يف تطوير
انتاجهم لل�سوق و�/أو االنخراط يف �أن�شطة الت�صنيع والبيع املبا�شر.
جمموعة م�ستهدفة �أكرث جتان�س ًا :ميثل العمل مع جمموعة غري
متجان�سة �أمرا اكرث �صعوبة ،لذا ُيف�ضل �أن ميتلك املزارعون الذين
�سيق َّدم الدعم لهم نظاما زراعيا مت�شابها (مثال :اجلميع من منتجي
اخل�ضار �أو من منتجي احلليب ) ،وان يعملوا يف ظل ظروف مماثلة (ان
ميتلكوا على �سبيل املثال نف�س درجة التوجه الت�سويقي تقريب ًا)
القرب/التكتالت :يكون الدعم �أكرث �صعوبة �إذا انت�شر امل�شاركون
مبجموعات �صغرية على م�ساحة كبريةُ .يف�ضل ان يتواجدوا يف منطقة
واحدة �أو �ضمن عدد حمدود من تكتالت ال تبعد كثريا عن بع�ضها.
التنظيم :يجب ان يكون قد �سبق للمنتجني امل�شاركة يف �شكل من
�أ�شكال التعاونيات/اجلمعيات ،حتى لو كانت ب�شكل غري ر�سمي.
ال ينا�سب تطوير �سل�سلة القيمة جميع �أ�شكال انظمة الزراعة احل�ضرية.
�إذ ت�ستدعي احلدائق املنزلية �أو املجتمعية املوجهة للكفاف مثال،
مقاربات وتدابري دعم �أخرى.

حدود تطوير �سل�سلة القيمة

ي�شكل تطوير �سل�سلة القيمة يف جمال الزراعة احل�ضرية مقاربة
جديدة هامة لتنمية الزراعة احل�ضرية وتطويرها ،.ومن امل�ؤكد ان
حت�سني الفوائد والآثار االقت�صادية للزراعة احل�ضرية ي�صب يف �صالح
املزارعني واحلكومات احل�ضرية .لكن يجدر الإ�شارة �إىل ان جزءا من
املنتجني احل�ضريني فقط يريد �أو ي�ستطيع زيادة اال�ستثمار يف الأن�شطة

منظمة ال تتوخى الربح تعمل يف جمال التمويل الأ�صغر والتنمية
Photo: Irene S. Egyir
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تطوير �سال�سل القيمة
يف عمان ،الأردن

11
Salwa Tohme Tawk, Ziad Moussa, Shadi Hamadeh,
ESDU, American University of Beirut

تقع مدينة عمان عا�صمة اململكة الأردنية الها�شمية ،يف اجلزء
ال�شمايل من اململكة .وتبلغ م�ساحة العا�صمة 1700كم 2وعدد �سكانها
 2200000ن�سمة ،فيما ي�سجل معدل الأمطار فيها  275ملم �سنوياً.
قارب معدل الفقر يف عمان  %8.5يف العام �( 2008إدارة الإح�صاءات)،
علماً ان  %25من الفقراء يعي�شون يف العا�صمة يف ظل معدالت بطالة
قاربت  .)ibid( %12.7وعليه ،ميكن ان ت�شكل الزراعة احل�ضرية
م�صدر دخل جديد لقاطني العا�صمة من الأفراد والعائالت
العاملني يف الزراعة و�أن تلعب دورا هاما يف الت�أثري ايجابيا على
م�ستويات عي�شهم
يبلغ جممل امل�ساحات املزروعة يف عمان � 32ألف هكتار تقريبا (3.2
مليون هكتار) ومتثل  %18.4من جممل االنتاج الوطني ،يف حني ت�شكل
املوا�شي التي تربى يف املدينة  %19من جممل االنتاج يف البالد .ميكن
التمييز بني نوعني من انتاج املحا�صيل احل�ضرية )1( :الزراعة املروية؛
ومتا َر�س خ�صو�صا يف و�سط املدينة حول جمرى الطوفان القدمي والآبار
الأرتوازية والينابيع ويف وادي ال�سري واملقابلني و( )2الزراعة البعلية؛
ونقع عليها يف معظم �أنحاء املدينة با�ستثناء املنطقة ال�شرقية حيث
ترتاوح م�ساحة قطع الأرا�ضي ،التي تعد من الأكرب يف املنطقة ،بني
100-50دمن* (يف حني ترتاوح م�ساحات احلدائق املنزلية املتوافرة
بني  1000-200م 2لكل حديقة)� .أما �أهم املنتجات فهي الفواكه
( 840.260هكتارا من التني والعنب والرمان والفواكه اللوزية وذات
النواة) واخل�ضار ( 197.776هكتارا من الطماطم واخليار والكو�سى
والبامية واخل�ضار الورقية املختلفة) واحلبوب ( 351.452هكتارا من
القمح وال�شعري واحلم�ص وبع�ض احلبوب الأخرى) .و ُي�صدر بع�ض
هذه املنتجات كاخليار والطماطم والفراولة والفلفل الأحمر والأ�صفر
�إ�ضافة �إىل �أ�صناف متنوعة من اخل�س� .أما املوا�شي فيتكون انتاجها من
 390500ر�أ�س من الغنم واملاعز والأبقار (�أمانة عمان الكربى)2007 ،

برنامج «من البيدر �إىل املائدة»

وقع اختيار الق ّيمون على برنامج «من البيدر �إىل املائدة» على واد
زراعي يف عمان (عراق الأمري) يتوزع فيه املزارعون �ضمن عائالت
مو�سعة (التي ت�شكل �أ�سا�س العالقات املجتمعية والقبلية) لي�شكل نقطة
انطالق تنفيذ الربنامج.

مدر�سة مزارعني حقلية يف عمان ،تغطية الب�صل باملال�ش البال�ستيكي
Photo: ESDU

«جمعية �سيدات عراق الأمري التعاونية» التي ت�أ�س�ست عام � .1993أما
الرجال فهم مبعظمهم �إما عمال غري ماهرين �أو موظفني يف القطاع
العام .ومع ان الن�ساء ميلكن اهتماما كبريا وتعاطيا يوميا بالزراعة� ،إال
انهن ،وب�سبب طبيعة التمويل الذي توافر لهن قبل بداية الربنامج ،مل
يتمكن من تطوير �إال مهاراتهن احلرفية اليدوية (الن�سيج والفخاريات
وع َم ْدن �إىل ت�أ�سي�س مطبخ
و�صناعة الزرق وال�سرياميك الخَ ،)...
جمتمعي وا�سرتاحة �سياحية تقدم وجبة �إفطار و�سرير من خالل
التعاونية .وكان الأع�ضاء م�ؤخر ًا ينا�ضلون للمحافظة على عمل هذه
املرافق وايجاد ن�شاط مدر للدخل ميكنه �ضمان ا�ستمرارية التعاونية
على املدى الطويل.

التنفيذ

توىل فريق الربنامج �إىل جانب جمموعة خمتارة من املزارعني الذين
ت�صميم وتخطيط الربنامج .ت�ألف الفريق
ميثلون مزارعي املنطقة
َ
من من�سقني اثنني وثالثة اع�ضاء من التعاونية ،فيما ت�ألفت جمموعة
املزارعني من  10ن�ساء و 20رجال .اجتمع �أع�ضاء الفريق معا لت�أ�سي�س
جمعية للمنتجني احل�ضريني وبناء عالقات وثيقة مع املزارعني يف
املناطق عن طريق مدار�س مدار�س املزارعني احلقلية وغريها من
الأن�شطة.

تهتم ن�ساء هذه العائالت بالأعمال الزراعية والواجبات املنزلية اليومية
وي�سعني �إىل زيادة دخلهن من خالل تعاونية حملية ال تتوخى الربح هي

بداية ،ونتيجة للثقافة والعادات ال�سائدة ،تَ�سجل الرجال فقط للم�شاركة
يف الربنامج و يف املدار�س احلقلية
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لذا مل يكن بالأمكان جمع �سوى بيانات جمتز�أة لكل مهمة ون�شاط على
حدة (الزرع ،الري ،الت�سويق ،التو�ضيب )...لأخذ القرارات التي تتعلق
ب�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين �سيح�ضرون املدار�س احلقلية والأ�شخا�ص
الذين يجب االت�صال بهم حل�ضور االجتماعات وغريها من الأمور.
يف نهاية املطاف ،و�صل امل�شروع �إىل  72عائلة تتواجد يف منطقتني
من الوادي  :حي الب�صة وحي القريات ،وبات  %75من امل�ستفيدين
املبا�شرين للربنامج من الن�ساء.
متثلت �أهم خطوة يف الربنامج ب�إقامة جمعية املنتجني احل�ضريني
كوحدة منف�صلة (لها موظفوها املعينني وامل�ستقلني) �ضمن التعاونية
الن�سائية .وتت�ألف هذه اجلمعية من مدير و�أمني �صندوق و�سكرتري و42
ع�ضوا ،جميعهم من الن�ساء .تتوىل هذه الوحدة �إدارة الأعمال امل�ؤلفة
من جميع العمليات املتعلقة بانتاج وت�سويق نوع واحد حمدد من املنتجات
(انظر الإطار �أدناه) وذلك بالتعاون مع املزارعني امل�شاركني.
قام من�سقو فريق «من البيدر �إىل املائدة» يف بداية الأمر مب�ساعدة
جمعية املنتجني احل�ضريني على االت�صال باملزارعني املخت�صني
وامل�ؤ�س�سات الداعمة وامل�شرتين واملانحني املحتملني .وهنا �شكلت
خربات الن�ساء العامالت يف التعاونية عام ًال م�ساعد ًا ،حيث انهن �سبق
واكت�سنب مهارات �إدارية وبنني الثقة مع عدد من امل�ؤ�س�سات والعائالت
يف املنطقة.
�ش ّكل ت�أ�سي�س خطة ادخار جماعي لت�أمني اال�ستدامة املالية �آلية هامة
لتح�سني دور جمعية املنتجني احل�ضريني .وجرت مناق�شة البنود
وال�شروط مع املزارعني الذين وافقوا على دفع ر�سم ا�شرتاك بقيمة
 5ـ ـ 10ريال �أردين (1ريال=ا يورو) ،كل ح�سب قدرته ،على �أن يليها
ت�سديد دينار واحد �شهري ًا .كذلك جرى االتفاق على ان يدفعوا ر�سوم
م�صاريف ت�سويقية �إىل التعاونية ت�صل �إىل  %14من جممل عائدات
مبيعاتهم ،يقتطع منها  %6ل�صالح ال�صندوق الدوار التابع جلمعية
املنتجني احل�ضريني .الغر�ض من هذا ال�صندوق تغطية نفقات
الت�أمني على احلوادث ودفع الديون املعدومة ومتويل الأن�شطة الهادفة
�إىل حت�سني املهارات والتعليم وفر�ص اال�ستثمار �إ�ضافة �إىل تعزيز
ال�صندوق نف�سه .اما  %8الباقية فتغطي �أكالف الت�سويق مثل التو�ضيب
والنقل والعموالت .وزيادة على ما �سبق ،وافق كل مزارع على ايداع %1
من مبيعاته يف ح�ساب احتياطي م�سجل با�سمه/ها لت�شجيعهم على
االدخار وللم�ساعدة على احلد من اال�ستهالك غري ال�ضروري.

النتائج والآثار والتحديات

تعززت قدرات املزارعني واجلمعية التعاونية يف جماالت الإدارة
والت�سويق والت�شبيك وذلك بف�ضل برنامج «من البيدر �إىل املائدة»
و�أن�شطة جمعية املنتجني احل�ضريني .وجرى ر�صد التح�سن يف املجاالت
التالية:
• اتخاذ القرارات املتعلقة باختيار قنوات الت�سويق وابرام العقود ،ويف
بناء الروابط والعالقات مع امل�ؤ�س�سات الت�سويقية ووزارة ال�صناعة
والتجارة؛
• اتخاذ القرارات املرتبطة بالنفقات املالية؛
• الربط مع مقدمي اخلدمات الإر�شادية ،ال �سيما مع وزارة الزراعة
لتقدمي وت�أمني التدريب؛
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تنظيف الب�صل قبل تعبئته وت�سويقه
Photo: ESDU

• الربط مع امل�ؤ�س�سات التي تقدم تدريبا جمانيا يف جمايل التنظيم
الداخلي والإدارة؛
• تنظيم اجتماعات دورية ملتابعة التقدم يف عمل الربنامج والتطبيق
ال�صحيح للأن�شطة وم�سك الدفاتر املحا�سبية للأن�شطة الأ�سا�سية
وت�سجيل بيانات املزارعني
• ت َق ّ�صي القنوات الت�سويقية املحتملة (مبا فيها �أ�سواق الت�صدير)
وامل�شاركة يف املعار�ض املحلية و�أ�سواق املزارعني ،وانتهاز الفر�صة
لتعزيز الزراعة احل�ضرية من خاللها.
ا�ستطاعت جمعية املنتجني احل�ضريني على �سبيل املثال احل�صول على
من�صةعر�ض جمانية يف �سوق اجلمعة يف عمان ،وتلقت تدريبا على
كتابة مقرتحات امل�شاريع وم�سك الدفاتر من م�ؤ�س�سة امللكة نور .وتعلم
فريق جمعية املنتجني احل�ضريني كيفية البقاء على اطالع على �أ�سعار
ال�سوق وا�ستخدام هذه املعلومات يف التخطيط واالنتاج و�ضمان امدادت
ثابتة لل�سوق .وهذه امل�س�ألة الأخرية حتديدا ،تتطلب توا�صال جيدا مع
املزارعني .كذلك اكت�سبوا ح�سا �أف�ضل يف جمال الأعمال وتعلموا ان
لكل �شيء ثمنا ومردودا ،ال �سيما فيما يتعلق ب�صورة املنتج وعالمته
التجارية.
عالوة على هذا ،نفذ الفريق �أي�ض ًا يف مدر�سة جماورة برناجما حول
االمن الغذائي بو�صفه مبادرة حول االنتاج ال�صحي للغذاء ب�شكل عام
والوجبات ال�صحية للأطفال واملعلمني ب�شكل خا�ص.
www.urbanagriculture-mena.org
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ري الب�صل بالتنقيط يف ب�ساتني الزيتون

م�شهد عام لوا دي عراق الأمري الزراعي

الب�صل الأخ�رض يف ب�ساتني الزيتون

Photo: ESDU

Photo: ESDU
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لعب الرجال طيلة مدة برنامج «من البيدر �إىل املائدة» دور ًا حمدود ًا
واقت�صرت م�شاركتهم على �أن�شطة معينة مثل االجتماعات واملدار�س
احلقلية للمنتجني احل�ضريني  ،كذلك تولوا يف بع�ض احلاالت االت�صال
مع ال�شارين املحتملني .هناك الآن اقرار �أكرب بالدور التي ت�ستطيع
الن�ساء القيام به يف املجتمع� :إذ ال يتوقف الأمر على �إدارتهن اعماال
ينخرط فيها الرجال ،بل هن يكت�سنب معلومات جديدة ويتلقني دعما
لدورهن يف الزراعة ،وهي الن�شاط التي اعتاد الرجال اال�ضطالع به
تقليدي ًا متى جتاوز م�ستوى الأ�سرة املعي�شية .كذلك ك�سب امل�شاركون
معرفة �أف�ضل مب�ؤ�س�سات الإقرا�ض واخلدمات الإر�شادية.
�أما بالن�سبة للتحديات ،فقد كانت متعددة ،ومن بينها م�س�ألة بناء الثقة
املبا�شرة بني جمعية املنتجني احل�ضريني اجلديدة و�سائر املزارعني
احل�ضريني يف املنطقة ،ال �سيما وان العمل كان جاري ًا على ن�شر مفهوم
الإدرة اخلالقة للزراعة يف منطقة ت�سودها املقاربات التقليدية .كذلك
ف�إن حمل املزارعني على احرتام �شروط الزرع والت�سليم على الوقت
املحدد تطلب بع�ض اجلهد ،خ�صو�صا وان هذه ال�شروط قد ُو�ضعت
من ِقبل جمموعة من الن�ساء .زد على هذا ،ان ال�شارين مل يكونوا
معتادين على العمل مع ن�ساء ،ما جعل بناء الثقة امر ًا لي�س بال�سهل
يف بداية الأمر .الحق ًا ،وبعد جناحها يف ك�سب الثقة ،جاهدت جمعية
املنتجني احل�ضريني للمحافظة على �صورة العالمة التجارية وعلى
ر�ضى املزارعني عن الأ�سعار املقدمة لهم مقارنة بتلك املعرو�ضة عليهم
من الو�سطاء او غريهم من القنوات الت�سويقية .وحالي ًا ،ال تزال �إدارة
ال�صندوق الدوار متثل حتديا بالن�سبة للجمعية خ�صو�صا جلهة التعامل
مع التوقعات املختلفة للأع�ضاء واملحافظة على ال�شفافية املطلوبة.

الدرو�س امل�ستفادة و�آفاق امل�ستقبل

عالوة على ما �سبق ،ف�إن و�ضع خطة الأعمال وحتليل الكلفة �أثبتا
�صعوبتهما بالن�سبة جلمعية املنتجني احل�ضريني التي افتقرت �إىل
املعرفة ال�ضرورية للقيام بهذه املهمة ودعم املزارعني .كما انه ،وعلى
الرغم من اجراء حتليل جيد للمخاطر ،مل يتم و�ضع اي خيارات بديلة
يف حال باءت الأعمال بالف�شل .ومن الدرو�س امل�ستفادة �أي�ضا ،ان العمل
على �أكرث من نوع واحد من املنتجات (�أهم خيار �أو منتج واعد ـ ـ انظر
الإطار �أدناه) من �ش�أنه ال�سماح مبقاربة �أو�سع لل�سوق و�إعطاء املزارعني
درجة �أكرب من املرونة.
كذلك ،ف�إن العديد من اجتماعات جمعية املنتجني احل�ضريني مل تف
بتوقعات املزارعني الذي كانوا ينتظرون دعما ماديا ال حما�ضرات
نظرية ،خ�صو�صا تلك التي تناولت م�س�ألة تنظيمهم ،حيث انهم
معتادون على العمل ب�شكل فردي .ونحن نقرتح ،يف �سياق مثل عمان،
تقدمي الدعم العملي قبل العمل على تقوية التنظيم ،وذلك بغية حت�سني
فعالية هكذا مقاربات.
على الرغم من كل هذه التحديات ،تطورت جمعية املنتجني احل�ضريني
ب�شكل جيد و�أ�س�س املزارعون م�شتال كبريا النتاج �شتيالت تباع
للمزارعني الآخرين ب�أ�سعار تناف�سية .ولتحقيق هذا الهدف ،مت
ا�ستئجار دفيئة زراعية قائمة وجمهزة جتهيزا كامال ( 1000م )2ملدة
�سنة كاملة .وتعتزم اجلمعية الربط مع املدار�س املجاورة لبيع املنتجات
املحلية الطازجة واملغذية كجزء من اجلهود الرامية �إىل تو�سيع اقنية
ت�سويقها (و�صوال �إىل قنوات ت�صدير حمتملة)
�ستوا�صل اجلمعية زرع دورات جديدة من الب�صل وتطبيق مقاربة «من
البيدر �إىل املائدة» على �سال�سل حما�صيل/حيوانات �أخرى ،مثل انتاج
التني والزيتون (اللذان ينموان جيدا يف املنطقة) وجتفيف نباتات طبية
وعطرية خمتارة وت�صنيع �أجبان من حليب املاعز.

بالنظر �إىل جتربة عمان ،يت�ضح انه كان مبقدور الربنامج ان يكون
اكرث فعالية فيما لو انطلق مبجموعة �أ�صغر من املزارعني�:أي من  2ـ ـ
 30مزارع بدال من املائة املقرتحني .عندها ،كان ميكن البدء بدورة او
دورتني من املحا�صيل الأوىل قبل زيادة املجموعة الأخرى املكونة من 20
ـ ـ  30مزارع .اتباع هذه الطريقة كان من �ش�أنه ال�سماح ببناء املهارات
التنظيمية والعالقات وقدرات التوا�صل مع املزارعني تدريجيا ،وبالتايل
ج ْعل العملية �أكرث �سال�سة و�أقل خماطرة ،ال �سيما وان الفريق امل�شكل
حديثا ال ميلك �أي خربة يف �إدارة هكذا جمموعة كبرية.

�أهم الدرو�س التي اكت�سبها املزارعون كانت �ضرورة العمل على
امل�ستويات املختلفة يف �سل�سلة القيمة بدال من الرتكيز على عملية االنتاج
وحدها .وتوا�صل اجلمعية خلق الروابط مع وكاالت الدعم املختلفة
وتقدمي طلبات للح�صول على الدعم لال�ستمرار بتطوير املهارات
التنظيمية والإدارية بالإ�ضافة �إىل الأموال من �أجل موا�صلة ن�شاطاتها
احلالية وتطوير مزيد من مقاربات �سل�سلة القيمة.
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�أهم خيار واعد يف عمان ـــ الأردن :الب�صل الأخ�ضر
الطازج
االبتكارات يف عمان:
�صنف جديد من الب�صل الربيعي ينا�سب الظروف املحلية :ال يزهر
باكرا(التزهري املبكر يقلل من القيمة التجارية) ،يتمتع بفرتة حفظ
طويلة و�أحجام �أكرب ،ومنتج متجان�س.
زرع �شتيالت الب�صل (من امل�شتل) لت�سريع االنتاج واحلد من فقد
ال�شتول
انتاج على مدار ال�سنة :ثالثة موا�سم يف ال�سنة من �صنف الب�صل
اجلديد (مقابل مو�سم واحد �أو مو�سمني كحد �أق�صى لل�صنف املحلي)
تقنيات جديدة للح�صاد وما بعد احل�صاد (جتفيف الرتبة قبل
احل�صاد ،التنظيف الأول يف احلقل ،الفرز على م�ستوى الأ�سرة
املعي�شية ،و�ضع العالمات التجارية والتو�ضيب على م�ستوى التعاونية)
حت�سن كبري يف التو�ضيب والت�سويق :ا�ستخدام �أكيا�س بال�ستيكية �سعة
 0،5كغ وواحد كغ جاهزة للت�سويق؛ عالمة جتارية خا�صة ت�شري �إىل
«امل�صدر اجلغرايف» وتذكر ان «املنتج �صحي» ،تخطي �سل�سلة الو�سطاء
امل�ستهدف؛ والتقدير االجتماعي الخ...
من خالل الت�سويق
ِ

الب�صل الأخ�رض املو�ضب يف �سوق اجلملة والب�صل املباع رزمات
Photo: Salwa Tohme Tawk
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ال تزال املعلومات حول الأهمية الكمية للزراعة احل�ضرية يف
انتاناناريفو قليلة جدا .غري ان العديد من الدرا�سات احلديثة التي
اجريت حول ال�سال�سل ،مثل �سال�سل الأرز والطماطم والقرنبيط
واخل�ضار الورقية ،تقدم نظرة �إىل م�ساهمة الزراعة يف الإمدادات
الغذائية للعا�صمة و�إىل امليزة الن�سبية التي توفرها املواقع احل�ضرية.
تنظر هذه الدرا�سة يف االختالف بني �أداء �سال�سل ت�صنيع الغذاء يف كل
من املناطق احل�ضرية و�شبه احل�ضرية والريفية .وهي تعمد �إىل حتليل
العالقات بني املوقع  ،وتوافر العوامل االنتاجية والقدرة على الو�صول
�إليها ،وهيكلية القنوات الت�سويقية ،وكلفة االنتاج وتوزيعه و�أدائه .تظهر
الدرا�سة ان هذه ال�سال�سل ت�شكل بيئات اقت�صادية متناق�ضة مع انها
على بعد م�سافات ق�صرية من بع�ضها.
الأرز هو الغذاء الرئي�سي يف مدغ�شقر ،وانتاناناريفو هي ال�سوق
الأ�سا�سي .توفر املناطق احل�ضرية  %25-15من جممل امدادات الأرز
�إىل العا�صمة لت�صبح ثالث �أكرب م�صدر للأرز بعد الأرز امل�ستورد والأرز
املنتج يف بحرية اليوترا  ،وهذه الأخرية تُعد اكرب مركز النتاج حبوب
الأرز يف البالد .ي�ساعد الأرز املنتج يف املناطق احل�ضرية يف �إمداد
الأ�سواق وتثبيت الأ�سعار خالل مو�سم ال�شح �أو اجلفاف ( من دي�سمرب-
فرباير/مار�س) كونه ُيح�صد قبل معظم �سائر حما�صيل الأرز يف
مدغ�شقر ،فيقلل بالتايل من احلاجة �إىل ا�سترياد الأرز طيلة الفرتة
املمتدة من ابريل �إىل يونيو� ،أي الفرتة التي ت�سبق بدء الغالل الكبرية
من بحرية اليوترا.
تُزرع الطماطم �إجماال حوايل تاناناريفو ،وذلك ب�سبب طبيعتها
ال�سريعة التلف .هي �أكرث املحا�صيل ا�ستهالكا يف �أ�سواق العا�صمة
(متقدمة بذلك على البطاط�س واجلزر والب�صل واخل�ضار الورقية)،
ينتج �أكرث من  %90منها يف املناطق احل�ضرية .وقد با�شر املزارعون
الذين كانوا يكتفون �سابقا بزراعة الأرز بتنويع مزروعاتهم من خالل
زراعة الطماطم التي ينظر �إليها امل�ستهلكون يف تاناناريفو كمح�صول
متوافر على مدار ال�سنة ،علما ان املزارعني ي�ستفيدون من تباين
املناخات الزراعية يف مناطق تواجدهم املختلفة (مبا فيها االرتفاع)
خللق رزنامة زراعية تُكمل بع�ضها.

املواقع باختالف بعدها عن مركز املدينة

ُاجري حتليل ن�سبي على الأرز والطماطم ،املح�صوالن ال�سائدان
يف املناطق احل�ضرية و�شبه احل�ضرية والريفية القريبة من �أ�سواق
العا�صمة ،باال�ستناد على البيانات املجموعة يف العام  . 2005مت اختيار
مواقع الدرا�سة وفق املعايري التالية ) وجود دمج كبري بني املزارعني يف
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مزارع يبيع حم�صوله من الطماطم يف �سوق انتاناناريفو
Photo: Marie-Helene Dabat

ال�سوق  )2توجيه كبري لل�سال�سل باجتاه الأ�سواق يف تاناناريفو  )3ت�شابه
الأنظمة الزراعية واملعدات والرتبة.
بالن�سبة ملح�صول الأرز ،جرت مقارنة املواقع التالية� :أناالماهيت�سي
تانانا؛ منطقة ح�ضرية ،و�أمباتومينتي؛ منطقة �شبه ح�ضرية تبعد12،5
كم من املدينة ،وانكازوندرانو؛ منطقة ريفية على بعد  15كم من املدينة
(تُعترب منطقة قريبة) ،و�أمبوهيدرازانا؛ منطقة �شبه ح�ضرية تبعد20
كم (تُعترب منطقة بعيدة) ،و�أخري ُا امباتوموينا وهي منطقة ريفية على
م�سافة  102كم من العا�صمة.
�أُجريت مقابالت مع  10مزارعني يف كل موقع (بلغ جمموعهم  )60ومع
العديد من اخلرباء والوكالء يف جمال ال�سال�سل الت�سويقية الرئي�سية
املوجهة �إىل انتاناناريفو .ميار�س املزارعون الزراعة املمكننة يف املناطق
ال�شيه ح�ضرية مقابل التقنيات الأكرث تقليدية يف املناطق احل�ضرية
والريفية .يرتاوح انتاج الطماطم بني  2,7طن /هكتار ( يف املناطق
الريفية) �إىل  3طن  /الهكتار ( يف املناطق ال�شبه ح�ضرية) .ويف حني
تزرع الطماطم يف املناطق الريفية خارج موا�سم الأرز ،ف�إنها تزرع يف
املناطق ال�شبه ريفية خالل املوا�سم املمطرة يف التالل الواقعة �أ�سفل
املرتفعات التي تنتج الأرز .ويتفاوت انتاج الأرز بني  16طن /هكتار �إىل
 22طن  /هكتار بني املناطق ال�شبه ح�ضرية القريبة واملناطق الريفية
على التوايل.
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يبيع املزارعون حوايل  %25من الأرز الذي ينتجونه .وبعد ت�صنيعه
يدوي ًا ،يتمكن املزارع يف املناطق احل�ضرية من بيع  %80من املنتج الذي
يتوىل ت�سويقه مبا�شرة �إىل امل�ستهلكني يف العا�صمة ،فيما تذهب %20
املتبقية �إىل بائع التجزئة يف املنطقة .مير االنتاج املُ�س َوق من ُمزارع
الأرز يف املناطق �شبه احل�ضرية من املُ َجمعني/امل�صنعني املهتمني
بحقول الأرز ال�صغرية �أو معامل الت�صنيع �إىل جممعي الأرز امل�صنع
وبائعي اجلملة والتجزئة ،قبل الو�صول �إىل امل�ستهلكني يف الأ�سواق
اليومية الكبرية يف تاناناريفو.
�أما االرز الذي ينتجه املزارعون يف املناطق الريفية ،فيمر خالل
عدة �أقنية البع�ض منها ق�صري مثل :البيع املحلي يف الأ�سواق الريفية
الأ�سبوعية التي ال تبعد �أكرث من  50ــ 60كم  ،وي�شكل  %50من املنتج
امل�سوق� .أما الأقنية الأخرى فت�ستغرق وقتا �أطول لإي�صال الأرز �إىل
َ
امل�ستهلك ،كونه مير على املجمعني من املزارع وامل�صنعني وجممعي
الأرز امل�صنع وبائعي اجلملة وبائعي التجزئة يف �أ�سواق متعددة.
من جهة �أخرى ،يجب بيع الطماطم ،فورا بعد احل�صاد ،لذا يباع معظم
املح�صول وال يبقى �إال جزء �صغري منه فقط لال�ستهالك املنزيل .ومن
املفارقات انه من بني املواقع الثالثة ،تبدو ال�سال�سل الت�سويقية للموقعينْ
ال�شبه ح�ضريني �أطول بكثري من تلك اخلا�صة باملنطقة الريفية (كونهما
ي�ضمان عددا كيربا من الو�سطاء) .ي�شرتي املجمعون /بائعو اجلملة

مزارعون ينقلون اجلرجري
Photo: Marie-Helene Dabat

حوايل  %88من الطماطم التي يحتاجونها من املنطقة ال�شبه ح�ضرية
القريبة وي�ست�أجرون �سيارة لنقلها �إىل �أ�سواق اجلملة .يقوم بعدها
ما ميكن �أن ن�سميهم بائعي اجلملة -بائعي الن�صف جملة بنقلها �إىل
ا�سواق التجزئة بالتاك�سي (ميني با�ص) والريك�شو (عربات يجرها
الأ�شخا�ص) و�أحيانا على ظهورهم .وتت�شابه هذه االقنوات مع قنوات
الطماطم من املناطق �شبه احل�ضرية البعيدة ،لكن يكمن الفرق يف
وجود نوعني من املجمعني (املجمعني من �أجل �أ�سواق اجلملة واملجمعني
من �أجل الأ�سواق املحلية) الذين يخلقون تدفقا لي�س فقط باجتاه
العا�صمة ،ولكن منها �أي�ض ًا باجتاه املقاطعات .وال يقرتب املجمعون من
املنتجني يف املناطق الريفية القريبة لأن املنطقة قريبة ،.فيتوجب على
هوالء املزارعني نقل الطماطم �إىل الأ�سواق الرئي�سية يف انتاناناريفو
(�أ�سواق اجلملة والتجزئة) على كلفتهم اخلا�صة م�ستخدمني التاك�سي
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مزارع ح�رضي
Photo: Marie-Helene Dabat

او الريك�شو.
يتواجد طلب على �أنواع خمتلفة من الطماطم يف �أ�سواق انتاناناريفو.
على �سبيل املثال ،تباع الطماطم ذات النوعية اجليدة بالكيلو يف بع�ض
الأ�سواق (  )Petite vitesseيف حني تباع الطماطم الأخرى بالأكوام
وب�أ�سعار �أقل يف �أ�سواق �أخرى . Andravoahangy
متر املنتجات الأخرى بدورها عرب قنوات متنوعة قبل الو�صول �إىل
وجهتها النهائية ،واجلرجري املائي هو من الأمثلة على ذلك ،حيث متر
ثلثا الكمية املنتجة يف املناطق احل�ضرية عرب قنوات طويلة (انظر
الإطار) .وقد يعود هذا التناق�ض الظاهر يف املدينة �إما �إىل كون
عملية الإنتاج الزراعي تتطلب وقت ًا كبري ًا ما يرتك القليل من الوقت
للت�سويق� ،أو ب�سبب احلاجة �إىل اجلمع بني العديد من الأن�شطة املنزلية.
�أما يف الريف ،فقد يكون ال�سبب هو ثقة املزارعني بقدرتهم على ت�أمني
العائدات على منتوجاتهم من خالل بيع منتج �أغلى ثمنا مبا�شرة �إىل
امل�ستهلكني يف املناطق احل�ضرية ،ولكن قد ي�صعب يف الوقت نف�سه،
العثور على مجُ معني يف املناطق الأكرث بعد ًا.

الأكالف املخف�ضة وهوام�ش الربح املريحة لالنتاج يف
املناطق املتو�سطة البعد

يتحمل مزارعو الأرز �أكالف الت�صنيع يف املناطق احل�ضرية فيما يتحمل
املجمعون هذه الأكالف يف املناطق ال�شبه ح�ضرية واملناطق الريفية
القريبة؛ لذا ترتفع كلفة االنتاج ن�سبيا �ضمن املناطق احل�ضرية .غري
ان كلفة انتاج االرز يف املناطق احل�ضرية تزيد عن مثيلتها يف املناطق
�شبه احل�ضرية نتيجة ارتفاع كلفة العمالة يف املدينة .هذا يعني ان
املزارعني احل�ضريني يحققون هوام�ش ربح �أقل من مزارعي املناطق
�شبه احل�ضرية عندما يت�ساوى �سعر مبيع انتاج املنطقتني من الأرز.
انه يف حال ت�ساوى �سعر مبيع الأرز يف املنطقتني ،ف�إن هوام�ش ربح
املزارعني احل�ضريني �ستكون �أقل من مثيالتها العائدة للمزارعني
ال�شبه ح�ضريني .لكن كلفة اجلمع يف املناطق الريفية هي �أعلى من
املناطق ال�شبه ح�ضرية كونها ت�شمل �أي�ض ًا تكاليف الت�صنيع :يف الواقع،
يبيع املزارع الريفي حقل الأرز ب�أكمله ،ولي�س الأرز الأبي�ض املُ�صنع،
مبا�شرة �إىل املجمع ،ولكنه يتكبد تكاليف نقل تزيد ب�أربعة �أ�ضعاف.
يف املح�صلة ،ت�صبح �سل�سلة الأرز يف املناطق �شبه احل�ضرية هي الأكرث
فاعلية باملقارنة مع ال�سل�سلتني احل�ضرية والريفية (انظر الر�سم).
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جمموع هوام�ش ربح �سال�سل الأرز
املنطقة احل�ضرية 3،1 :كم 2ـ ـ املنطقة �شبه احل�ضرية  3،8كم ـ ـ
2
املنطقة الريفية القريبة  2،4كم
2

هوام�ش الربح يف �سال�سل الطماطم
املناطق ال�شبه ح�ضرية القريبة  48،5كم 2ـ ـ املناطق �شبه احل�ضرية
2
البعيدة  52كم 2ـ ـ املناطق الريفية القريبة  19كم

عوامل الإنتاج التي تتبع قواعد خمتلفة

�إن االفرتا�ضات الأولية ،بالتناق�ص التدريجي يف توافر املدخالت
٢٠٠٠٠
١٨٠٠٠
١٦٠٠٠
١٤٠٠٠
١٢٠٠٠
١٠٠٠٠
٨٠٠٠
٦٠٠٠
٤٠٠٠
٢٠٠٠
٠

حتقق الطماطم املزروعة خالل موا�سم الأمطار يف املناطق ال�شبه
ح�ضرية هوام�ش ربح �أعلى من تلك املزروعة يف املناطق الريفية مبا ان
املنتَج يباع يف فرتة تقل فيها كمياته املتوافرة يف الأ�سواق .ي�ؤدي هذا
الأمر �إىل ارتفاع �أ�سعار البيع ولكن بالتزامن مع كلفة العناية باملح�صول.
تنخف�ض كلفة االنتاج يف املناطق ال�شبه ح�ضرية البعيدة مقارنة باملناطق
الريفية كون املجمع/بائع اجلملة يتحمل تكاليف النقل ،فيما يتحمل
منتجو املناطق الريفية الذين يبيعون مبا�شرة يف انتاناناريفو تكاليف
النقل هذه .وتقل تكاليف االنتاج كذلك يف املناطق ال�شبه ح�ضرية
القريبة التي ي�صل الإنتاج فيها �إىل 20طن/هكتار مقابل  16طن/
هكتار ،ما ي�سمح لوفورات احلجم بلعب دورها امل�ؤثر .وباملح�صلة،
ف�إن �سل�سلة الطماطم يف املناطق ال�شبه ح�ضرية البعيد ًة هي الأكرث
فعالية ،لكن الفروقات بينها وبني �سائر �سال�سل الطماطم لي�ست بحجم
الفروقات املوجودة بني �سال�سل الأرز املختلفة (انظر �إىل الر�سم)

اجلرجري املائي ،مثال على الزراعة احل�ضرية النامية

اجلرجري املائي  Nastrurtium officinaleهو �أحد اخل�ضار الورقية املتعددة
التي ينتجها املزارعون احل�ضريون يف مدغ�شقر على �أرا�ض عائلية �صغرية يف
املناطق التي مل يطلها العمران احل�ضري والتي توقفت عن زراعة الأرز .قدرت
وزارة الزراعة يف العام  2005االنتاج الوطني بحوايل  1003طنُ ،ينتج  %80منها
يف مقاطعة انتاناناريفو .لكن يبدو ان هذا الرقم هو تقدير يقل بكثري عن الواقع.
�إذ يظهر التحقق من خرائط مواقع االنتاج وحتليل الأنظمة وتقديرات انتاج
املحا�صيل ان االنتاج املُ َقدر يف العا�صمة وحدها هو ما بني  40000-20000طن.
وتتحدر الغالبية العظمي من العاملني من البت�سيليو  ،Betsileoوهي جمموعة
اثنية من الأعايل اجلنوبية الو�سطية متار�س ن�شاطات مو�سمية يف مناطقها
الأ�صلية وتكملها با�ستئجار الأرا�ضي لزراعة الأرز واجلرجري املائي يف العا�صمة.
تتزايد املنطقة املخ�ص�صة لزراعة اجلرجري املائي يف انتاناناريفو ا�ستجابة �إىل
الزيادة على الغذاء يف العا�صمة املتنامية .وقد تو�سعت من  40هكتارا يف العام
� 1973إىل  68هكتارا يف العام  .2008يف املح�صلة ،يوجد  41موقع َا يقع 37
منها �ضمن املناطق احل�ضرية ،علما ان اقامة ال�سدود بد�أت بالت�سبب بتقلي�ص
م�ساحة  10منها.
زراعة اجلرجري املائي زراعة مربحة جد ًا .على �سبيل املثال يرتاوح انتاجه
ال�سنوي يف امبانيديا �إحدى �أهم املناطق حيث ُيزرع �آحاديا  15،6كم26 – 2
كم 2ويعود االختالف يف الأداء االقت�صادي �إىل عدة عوامل :طبيعة حيازة الأر�ض
(ملكية ام �أجار) ،والو�صول �إىل املياه ،و�سعر مبيع املنتج (بكون �أعلى يف املناطق
ال�شبه ح�ضرية) و�سل�سلة الت�سويق.
مير اجلرجري املائي املزروع يف امبانيديا بعدة قنوات ت�سويق قبل و�صوله �إىل
امل�ستهلكني يف انتاناناريفو ترتاوح بني القنوات املبا�شرة (دون و�سطاء يف القطاع،
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ﻫﺎﻣﺶ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻫﺎﻣﺶ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻨﺼﻒ ﺟﻤﻠﺔ
ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻨﺼﻒ ﺟﻤﻠﺔ
ﻫﺎﻣﺶ اﳌُﺠﻤﻊ /ﺑﺎﺋﻊ اﳉﻤﻠﺔ
ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺠﻤﻊ /ﺑﺎﺋﻊ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻨﺘﺞ
ﻛﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘِﺞ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺒﻪ
ﺣﻀﺮﻳﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة

والزيادة التدريجية يف الأ�سعار املرتبطة ببعد املدينة ،جرى ت�أكيدها
بالن�سبة للنقل والعمالة غري املاهرة وطريقة حيازة الأرا�ضي .لكن هذه
االفرتا�ضات ال ت�صح دائما عند احلديث عن �سعر الأرا�ضي والعمالة
املاهرة �أو احلاالت التي يتعدد فيها �أ�صحاب امل�صالح.
متا َر�س الزراعة يف املدينة �إىل جانب ن�شاطات �أخرى ما يدفع منتج الأرز
�أو الطماطم �إىل ا�ستخدام عمال مدفوعي الأجر من املناطق الريفية
�أو عمال غري مدفوعي الأجر من املعارف �أو �أفراد العائلة املو�سعة.
وتكون العمالة املدفوعة يف حالة حم�صول الأرز مرتفعة يف املناطق
ال�شبه ح�ضرية ب�سبب عدم توافر ما يكفي من العمال لتغطية خمتلف
الن�شاطات الزراعية ال�سيما خالل مو�سم احل�صاد .تتواجد العمالة
الأرخ�ص يف املناطق الريفية� .أما بالن�سبة للطماطم ،ف�إن العمالة يف
املناطق الريفية �أعلى كلفة من املناطق ال�شبه ح�ضرية ب�سبب احلاجة
�إىل العمال امل�ؤهلني للتعامل مع املاكينات الزراعية .
ي�شرتي امل�ستهلكون مبا�شرة من املزرعة) �أو القنوات الق�صرية (املنتجون وبائعو
التجزئة) و�صوال �إىل القنوات املتعددة الو�سطاء (املجمعون وبائعو اجلملة وبائعو
التجزئة)  .وقد مت حتديد  8قنوات خمتلفة يف هذا الإطار.

يت�شارك العمالء املختلفون هوام�ش الربح يف هذه ال�سال�سل بالت�ساوي،
با�ستثاء ال�سل�سلة التي تتوىل تزويد ال�سوبرماركت .يف احلقيقة ،يعود معظم
هام�ش ربح ال�سل�سلة �إىل ال�سوبرماركت كونها تبيع املنتَج �إىل امل�ستهلكني
ب�سعر يزيد  5.5مرات عن باقي منافذ البيع احل�ضرية
٢٥٠
٢٠٠

ﻫﺎﻣﺶ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻫﺎﻣﺶ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﺋﻊ اﳉﻤﻠﺔ
ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﺋﻊ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺋﻊ اﳉﻤﻠﺔ
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺋﻊ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﺎﻣﺶ اﳌﺠﻤﻊ
ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺠﻤﻊ
ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻨﺘﺞ
ﻛﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘِﺞ

١٥٠
١٠٠
٥٠
٠

اﻟﺪورة اﻟﻘﺼﻴﺮة

اﻟﺪورة
اﻟﻘﺼﻴﺮة ١

اﻟﺪورة
اﻟﻘﺼﻴﺮة ٢

اﻟﺪورة
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ١

اﻟﺪورة
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ٢

اﻟﺪورة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

يبدو ان املناف�سة بني تنمية الزراعة احل�ضرية وغريها من الن�شاطات
احل�ضرية هي ل�صالح زراعة اجلرجري املائي .بيد ان ا�ستدامة ال�سل�سلة
التي تفتقر �إىل التنظيم والدعم وتتميز باملرونة الكبرية ،تعتمد على القدرة
على التعامل مع امل�سائل املتعلقة بجودة الأغذية و�سالمة املنتَج.
www.urbanagriculture-mena.org
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�إنتاج اجلرجري يف املدينة
Photo: Marie-Helene Dabat

Notes
1) This text is an excerpt from the Corus1-ADURAA research project
(Analysis of the sustainability of agriculture in the town of
Antananarivo) 2003-07 funded by MAEE.
2) 1 acre = 40 ares
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 وعر�ضة لعوامل �أخرى تزيد،الأر�ض هي عامل انتاج يت�صف بالتعقيد
عن جمرد �سيادة املناف�سة وانخفا�ض الأ�سعار كلما حتركنا بعيد ًا عن
 وقد تزيد تكلفة الأر�ض يف املناطق الريفية.املناطق املكتظة بال�سكان
عن املناطق ال�شبه ح�ضرية البعيدة؛ وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل الأر�ض
على �سفوح التالل التي قد تكون �أكرث �أو �أقل تكلفة من الأرا�ضي الواقعة
. وذلك تبع ًا للموقع،يف ال�سهل
 من حيث، لي�س بال�ضرورة ان حتقق ال�سال�سل الأق�صر،يف �سياق مماثل
 وجود عدة عوامل غري، زد على هذا. الأداء الأف�ضل،عدد امل�شاركني فيها
 م�صدر العمالة:متوقعة متلك ت�أثريا قويا على الأداء االقت�صادي مثل
عمالة مدفوعة) ونوع الأ�سمدة/امل�ستخدمة (مزارعون �أو موظفون
.) ال�سماد االخ�ضر �أو اال�صطناعي،امل�ستخدمة (عدم ا�ستخدام الأ�سمدة
 ان �أجنح الأنظمة هي تلك التي ت�ستفيد من الفر�ص التجارية،احلقيقة
 يف الوقت عينه �إىل احلد الأدنى، وتقلل،التي توفرها الأ�سواق احل�ضرية
من الأكالف الناجمة عن املناف�سة بني الزراعة وغريها من الن�شاطات
 تتواجد الأنظمة الأمثل يف املنطقة، ويف حالة انتاناناريفو.احل�ضرية
.ال�شبه ح�ضرية التي تقع بني املناطق احل�ضرية واملناطق الريفية
و�أخري ًا ال بد من القيام بتحليل قطاعي وف�ضائي للتفاعالت بني �سال�سل
.ت�صنيع الأغذية وا�سرتاتيجيات الأ�سر املعي�شية والديناميات املناطقية
تتيح هذه املقاربة املزدوجة �أخذ م�س�ألة امل�ساحة بعني االعتبار عند
 ودرا�سة عمليات التغيري الهيكلي يف العامل،حتليل ال�سل�سلة اقت�صادي ًا
 ودعم قرارات التنمية املحلية من،الزراعي املرتبطة باملناطق احل�ضرية
.قبل الفاعلني يف ال�سال�سل املعنية
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مقارنة بني الزراعة احل�رضية
و�سال�سل الغذاء الق�صرية
يف باري�س وتون�س

غالبا ما تكون امل�سافة ق�صرية ن�سبياً بني املنتجني وامل�ستهلكني يف
جمال الزراعة احل�ضرية ،ما ي�ساعد يف �إيجاد �سل�سلة قيمة ق�صرية
بينهما .و �أظهر حتليل مقارن بني باري�س وتون�س وجود فروقات
هامة يف �آثار �سال�سل القيمة الق�صرية على ال�صعد االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية .وي�ؤثر ال�سياق الزراعي ـ ـ املناخي والتنظيم
االجتماعي والف�ضائي للمدينة وطبيعة �سال�سل التوزيع على
ا�ستدامة م�شاريع الزراعة احل�ضرية ،لذا يجب اخذ هذه العوامل
بعني االعتبار عند و�ضع وتطوير امل�شاريع املذكورة.

امل�سافات الق�صرية

قدم الباحثون الربيطانيون فكرة « �أميال الغذاء» �أو «�سفر الغذاء» يف
�أوائل الت�سعينات كم�ؤ�شر لقيا�س الأثر البيئي ل�سال�سل التوزيع املختلفة.
والفكرة ب�سيطة :كلما زاد عدد الأميال التي يقطعها الغذاء بني م�صدر
انتاجه ومكان ا�ستهالكه ،كلما زادت م�ساهمته يف ا�ستنزاف الوقود
الأحفوري وتلويث الكوكب .لكن بد�أت م�ساءلة هذه الفكرة الب�سيطة يف
عدد من الدرا�سات مثل  )Perez-Zapico( ,2008التي تو�صلت �إىل ان
«التنظيم اللوجي�ستي لتوزيع املنتَج بكميات كبرية غري معب�أة� /أحجام
�أكرب يبدو عامال مهما يف احلد من كلفة الطاقة» هذا يعني ان ت�سويق
املنتجات ،حتى و�إن كانت م�ستوردة ،من خالل قنوات توزيع كبرية
احلجم ،قد يكون �أكرث كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة من اللجوء �إىل تعزيز
ال�سال�سل الغذائية الق�صرية .
عالوة على هذا ،تظهر العديد من الدرا�سات التي �أجريت يف الواليات
املتحدة واوروبا �أن كلفة الطاقة التي ت�ستهلكها الأغذية تعتمد على
طريقة انتاجها �أكرث من اعتمادها على النقل ،ال �سيما عند تنظيم النقل
ب�شكل فعال( .لكن هذه الدرا�سات تت�ساءل عن مدى �صواب م�س�ألة دعم
كلفة النقل (الطاقة) .مثال �آخر قدمته وزارة البيئة والغذاء وال�ش�ؤون
الريفية يف اململكة املتحدة يف العام  ،2008التي �أظهرت ان الكلفة البيئية
للطماطم املنتجة يف لندن تفوق مثيالتها املنتجة يف ا�سبانيا واملنقولة
�إىل لندن ـ ـ وذلك ب�سبب الطاقة التي يتطلبها انتاج هذا املح�صول يف
ظل الظروف املناخية يف لندن .وبالتايل ،ف�إن احلد من الأثر البيئي
لالنتاج الزراعي يعني �أي�ض ًا اختيار املحا�صيل الأن�سب للظروف املناخية
الزراعية يف مكان االنتاج .وكما قال الباحث الأملاين ( )Elmar Schlich
 2006ينبغي« :جمع الوفورات البيئية مع الوفورات يف احلجم»
�إذ ًا ،الغذاء املحلي لي�س دائما احلل الأكرث ا�ستدامة .وي�صح هذا الأمر
ب�شكل خا�ص يف املدن ال�شمالية ،حيث تكون الظروف املناخية وحالة
الرتبة اقل مالءمة لزراعة الفاكهة واخل�ضار التي هي باملبد�أ املحا�صيل
الأن�سب لل�سال�سل الغذائية الق�صرية .ولتتمكن هذه املدن من اال�ستجابة
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ب�شكل �أف�ضل مع الرغبة بتحقيق الأثر البيئي الأمثل يجب تو�سيع فكرة
االنتاج املحلي لتغطي ب�ضعة مئات من الكيلومرتات.
لكن ما ي�صح يف �أوروبا ال�شمالية ال ي�سري بال�ضرورة على �سائر انحاء
العامل .يزداد انت�شار وقبول فكرة «الأ�شخا�ص الذين يف�ضلون تناول
الطعام املحلي  » locavoresيف باري�س حيث يحا َفظ على االنتاج املحلي
من اخل�ضار والفاكهة بف�ضل دعم املجتمع املحلي (الزراعة املدعومة
من املجتمع املحلي) .من جهة �أخرى ،ف�إن التو�سع احل�ضري يف تون�س
يهدد ب�شكل متزايد الزراعة احل�ضرية فيها يف حني يعجز مواطنوها
وحكوماتها املحلية عن فهم فائدتها احلقيقية  .هذا النوع من الزراعة،
الذي ي�سيطر عليه انتاج الفاكهة واخل�ضار (على خالف الإنتاج حول
باري�س) ال يحتاج �إىل دعم املجتمعات املحلية لي�صبح قابال للحياة
اقت�صاديا .زد على هذا ان توازنه البيئي يبدو  ،يف حتليل �أويل� ،أكرث
ايجابية فيما يتعلق بالب�صمة البيئية مقارنة بالزراعة يف �ضواحي
الفلفلة احلرة التي تنتج وتباع يف املنطقة �شبه احل�رضية يف �سوكرا
Photo: Saloua Toumi

باري�س ال�شبه ح�ضرية.
م�ستخدمني منوذج (  ، )2009 ,André Torreميكننا القول �أنه ميكن
حتقيق رغبة �سكان باري�س باحل�صول على �سال�سل غذائية ق�صرية
من خالل ما ميكن �أن ن�سميه «القرب املنظم» ،حيث تكون العالقات
املبا�شرة بني املنتج وامل�ستهلك �أكرث �أهمية ن�سبي ًا من امل�سافات الفعلية
بني �أماكن �إنتاج الغذاء وا�ستهالكه  .لكن يف حالة تون�س  ،فالأرجح ان
«القرب اجلغرايف» (حيث يتم بالفعل �إنتاج املواد الغذائية على مقربة
من امل�ستهلكني) هو الأفعل على هذا ال�صعيد.

ال�سياق املناخي ـــ الزراعي

تُعنى ال�سال�سل الغذائية الق�صرية كما ر�أينا ،باخل�ضار والفاكهة
ب�شكل �أ�سا�سي .لكن هذه املحا�صيل لي�ست الأف�ضل زراعيا يف Ile
 de Franceالتي تتنا�سب خ�صائ�ص تربتها وزراعة احلبوب .ت�سبب
�إن�شاء �سكة احلديد يف القرن التا�سع ع�شر باختفاء املنطقة الزراعية
حول باري�س ،لأنها بب�ساطة جعلت نقل الأغذية م�سافات طويلة �أمر ًا
ممكنا احل�صول .فانتقل انتاج اخل�ضار �إىل �سهل  Loireو Brittany
واجتهت زراعة الفاكهة �إىل املناطق امل�شم�سة يف اجلنوب .بعدها ،ما
لبثت �أن حت�ضرت الأرا�ضي الزراعية املحيطة بباري�س تدريجيا ،ليبقى
منها اليوم النذر القليل .بالنتيجة ،بات من املتعذر �إعادة �إدخال
www.urbanagriculture-mena.org

حما�صيل الب�ساتني والفاكهة املحلية يف منطقة باري�س دون تكبد تكاليف
اقت�صادية وبيئية باهظة.
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وعلى النقي�ض متام ًا ،تقع تون�س يف و�سط �سهل ال تزال ت�سيطر عليه
زراعة اخل�ضار والفاكهة و ُيعد من �أكرب مناطق انتاج اخل�ضار يف البالد.
على الرغم من التو�سع احل�ضري ال�سريع الذي تفاقم منذ اال�ستقالل،
ال تزال الزراعة يف العا�صمة تون�س ت�ساهم يف تزويد املدينة باملنتجات
الطازجة .وتنتج الزراعة احل�ضرية يف الو�سط واملناطق املتاخمة
املبا�شرة الكثري من امدادات الأ�سواق املحلية واملخازن ال�صغرية (بائعو
االفاكهة واخل�ضار وجتار ال�شوارع) ،لكنها تبقى مهددة على الدوام من
النمو احل�ضري الذي يت�سبب بتجزئة حيازات الأرا�ضي واملزارع .وت�ؤثر
هذه التجزئة �أكرث ما ت�ؤثر على زراعة الفاكهة التي بالكاد حتقق �أرباحا
يف املزارع التي يقل حجمها عن  3هكتارات� .أما زراعة اخل�ضار ،وعلى
خالف الو�ضع يف باري�س ،فهي ال تزال تتطور وب�شكل كبري.
ن�ستطيع القول عموم ًا ،وبناء على الأ�سباب التي �سبق ذكرها ،ان
ال�سال�سل الغذائية الق�صرية التي تعتمد على انتاج اخل�ضار حمليا
بالكاد تتمكن من اال�ستمرار يف  Ile de Franceوفرن�سا ب�شكل عام
التي يتناق�ص فيها انتاج اخل�ضار بوترية ثابتة (انظر الر�سم)  .يف حني
ان النتاج اخل�ضار مكانة يف تون�س ميكن تعزيزها وتطويرها يف حال قرر
التخطيط املدين اخذ هذا الن�شاط يف احل�سبان .لكن هذا ال يعني اننا
نقول بالتخلي عن دعم انتاج اخل�ضار املحلية/احل�ضرية يف باري�س؛ بل
انه ميلك دورا على �سبيل املثال يف املحافظة على امل�ساحات اخل�ضراء
املنتجة يف املدينة وحولها وتعزيز اال�ستخدامات املتعددة الوظائف
للمدن (�أي جمع الزراعة مع تخزين املياه والرتفيه� ،شرط ان يكون
الرتكيز الأكرب على احلاجة �إىل تعزيز ا�ستخدام الأر�ض مبا ينا�سب
خ�صائ�صها الزراعية

القرب بني امل�ستهلكني واملنتجني� :سل�سلة غذائية ق�صرية،
لكن ب�أي ثمن؟

تظهر املقارنات الن�سبية التي �أجريت يف املركز الفني للخ�ضار والبقول
 CTIFLيف فرن�سا ،ان �أ�سعار املنتجات الطازجة يف الأ�سواق املحلية
هي �أعلى من �أ�سعارها يف ال�سوبرماركت ،لكن هذا ال ينعك�س يف العدد
الكبري من امل�سوحات والتقارير التي تناولت العادات الغذائية وف�شلت
يف تبيان ان ما يف�ضله امل�ستهلكون قد ال يتوافق وعاداتهم ال�شرائية.
فامل�ستهلكون عادة ما يعلنون تف�ضيلهم االنتاج الزراعي املحلي الذي
يبتاعونه من ال�سوق او املزرعة� ،إمنا يبقى ال�سعر يف النهاية همهم

الأ�سا�سي عند �شراء احتياجاتهم .لذا ينتهي بهم املطاف �إىل �شراء
املنتجات من ال�سوبرماركت او املخازن الكربى  ،خ�صو�صا تلك التي
تقدم ح�سومات  ،حتى لو �أدى هذا �إىل ح�صولهم على جودة �أقل.
يدفع كل ما �سبق املنتج املحلي �إىل بيع حما�صيله �إىل زبائن اكرث ثراء

اجلمع والبيع يف مزرعة فيلتني يف �إيفزالينز
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يهتمون على الأرجح مبعايري ال يحدها ال�سعر .يتواجد ه�ؤالء الزبائن
يف و�سط باري�س وي�ساهمون يف �أ�شكال خمتلفة من ال�سال�سل الغذائية
الق�صرية مثل �سالل اخل�ضار �أو الزراعة املدعومة من املجتمع املحلي
(جمعية املحافظة على الزراعة احل�ضرية) .قد يكون دافعهم االهتمام
باملحافظة على الأنواع القدمية �أو النادرة من الفاكهة واخل�ضار� ،أو
رغبتهم بدعم الزراعة املحلية واملحافظة عليها .وميكن العثور على
�أمثلة نادرة من حاالت الإعانة غري املبا�شرة لل�سكان الأقل ثراء يف
�شيكاغو مثال ،حيث يباع املنتج املحلي �إىل ال�سكان املي�سورين ب�أ�سعار
�أعلى من تلك املخ�ص�صة للم�ستهلكني الفقراء ،لكن هذا �أمر يندر
ح�صوله يف باري�س.
ترتجم الرغبة يف القرب انقطاعا بني �أماكن الإنتاج  ،التي ال
بالنتيجةَ ،
مفر من �أن ترتكز يف ال�ضواحي البعيدة ،و�أماكن اال�ستهالك يف و�سط
املدينة .يت�أتى عن امل�سافات التي تقطعها ال�شاحنات ال�صغرية ـ ـ التي
تعود فارغة ـ ـ �أكالفا يف جمال الطاقة تفوق التي يت�سبب بها من ِتج يف
منطقة  Loireيغذي منطقة � Halles de Rungisأو �أي �سوبرماركت

ال�شكل  :1مقارنة تطور انتاج اخل�ضار بني تون�س وفرن�سا
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انتاج الغذاء هو عملية تعليمية بالدرجة الأوىل
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ت�شرتي احجاما كبرية من منتجات غذائية خمتلفة منقولة ب�شاحنات
كبرية .ويزداد الفرق يف كلفة الطاقة عندما يعمد الزبائن �أنف�سهم �إىل
ال�سفر يف �سياراتهم اخلا�صة ل�شراء الأغذية من املزرعة.
�أما يف تون�س ،فالعك�س �صحيح متاما� .إذ �أن التوزيع عرب �سال�سل غذائية
ق�صرية ممار�سة قدمية ال تزال حتتفظ مبكانتها ومتار�س على �صعيد
وا�سع .وت�شري البيانات التي جمعناها عن تون�س الكربى ان �أ�سعار
اخل�ضار والفاكهة يف الأ�سواق املحلية و�أك�شاك الأحياء التي حت�صل
على حاجاتها من املنتجني �شبه احل�ضريني ،هي �أقل من ا�سعار ال�سوبر
ماركت .ومبا ان الأكرث حرمانا يعي�شون عادة يف ال�ضواحي ،ينتهي الأمر
بالفعل ب�سكن املهتمني ب�شراء الغذاء ب�أبخ�س الأ�سعار بالقرب من اماكن
انتاجه ،ما ي�ؤدي �إىل قرب طبيعي وجغرايف بني املنتجني وامل�ستهلكني
و�إىل توازن بيئي �أكرث �إيجابية من فرن�سا.

اخلال�صة

ي�أتي الطلب على الزراعة املحلية يف املناطق احل�ضرية يف اوروبا
�أ�سا�س ًا من �سكان احل�ضر الذين غالبا ما يكونون جاهلني للحقائق
االقت�صادية الزراعية ( .)2009 ,Vidal and Fleuryوينطلق الدفاع
عن �سال�سل الأغذية والتوزيع الق�صرية من وجهة نظر �إدارة املناطق
ال�شبه ح�ضرية ،رغم �أنها ـ ـ من وجهة نظر الكاتبينْ ـ ـ ال تلبي متطلبات
�سيا�سة الغذاء امل�ستدام وال ال�سعي �إىل حتقيق �أمثل �أثر بيئي للزراعة.
يف الوقت عينه ،متثل �سال�سل الأغذية الق�صري يف تون�س منوذجا لتوزيع
را�سخ يف االقت�صاد املحلي ويف عادات �سكان املدن .ومع ذلك ،ف�إن تون�س
تفقد تدريجيا زراعتها املحلية مع ا�ستمرار التح�ضر غري املن�ضبط.
يف احلاالت املعرو�ضة �أعاله ،لدينا نوعان خمتلفان متاما من ال�سال�سل
الغذائية الق�صرية .بالن�سبة لفرن�سا ،نحن نتحدث عن �إنتاج حملي

ال�شكل � :2أ�سعار اخل�ضار الأ�سا�سية امل�ستهلكة يف فرن�سا وتون�س وفق و�سائل التوزيع
(على الي�سار بيانات من ،CTFILعلى اليمني مالحظات خا�صة)
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.على االحتفاظ مبكانته يف ال�سوق والو�صول �إىل عدد كبري من ال�سكان
 على، يف احلالتني،تتوقف قابلية ال�سال�سل الغذائية على احلياة
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Saloua Toumi
PhD student: AgroParisTech-ENSP and Institut Superior Agronomic
Chott-Mariem-Sousse
Roland Vidal
Ecole Nationale Superieure du Paysage de Versailles (ENSP)
Email: r.vidal@versailles.ecole-paysage.fr

حديقة �سوق �سوكرا يف تون�س الكربى
Photo: Roland Vidal

www.urbanagriculture-mena.org

٢٠11  • كانون الأول ـ دي�سمرب13 جملة الزراعة احل�ضريّة • العدد

22

تطوير �سل�سلة قيمة ملح�صول
الأفوكادو يف فييتنام

23
Sigrid Wertheim-Heck, P. Quaedackers,
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تخلق ال�سرعة يف كل من التطور االقت�صادي والتح�ضر ،وارتفاع
م�ستويات الدخل يف فييتنام ،امكانية حل�صول تنمية ل�صالح الفقراء
عن طريق �إيجاد فر�ص �سوق جديدة للمنتجني والتجار وبائعي
التجزئة .ت�صف هذه املقالة عملية تطوير �سل�سلة قيمة ُت�شرك جميع
الفاعلني يف ال�سل�سلة الوا�سعة ملح�صول الأفوكادو.

امل�شروع

تُعترب مقاطعة داك الك ،الواقعة يف املرتفعات الو�سطى من فييتنام،
منطقة مهمة لإنتاج حبوب النب .وتعمل العديد من الأقليات العرقية
الفقرية يف هذا املجال ،لكن اكتفاءها بزراعة النب واعتمادها عليه،
جعل تنويع م�صادر دخلها �ضرورة ملحة يف الأوقات التي ت�شهد تراجعا
يف �أ�سعار هذه ال�سلعة .ومبا ان داك الك تُعرف �أي�ضا ب�إنتاج �أف�ضل نوعية
من الأفوكادو يف فيتنام ،ولأن �أ�شجار الأفوكادو تزرع عادة بني �شتول
النب لتوفري الظل ،ونتيجة لتزايد الطلب على الأفوكادو؛ مت حتديد
الأفوكادو كمح�صول حمتمل لتنويع القطاع الزراعي يف داك الك وك�سر
�سيطرة انتاج النب .وقد �شكلت القيمة الغذائية العالية للأفوكادو وقدرته
على حت�سني النظام الغذائي ال�سيء لفقراء املجتمعات الريفية املحلية،
والأطفال ب�شكل خا�ص ،عوامل �إ�ضافية يف اختياره .علم ًا ان اختيار هذا
املنتج كان بالتعاون بني م�ؤ�س�سات البحوث املحلية واملزارعني املحليني.
هدف التدخل �إىل خلق �سل�سلة قيمة ذات حرفية ملح�صول الأفوكادو
تتعاون فيها الأطراف املعنية املختلفة لتوفري �أفوكادو من نوعية ثابتة
لقنوات البيع احل�ضرية عرب فييتنام .تلخ�صت الأهداف الثالثة يف:
( )1خلق �سل�سلة قيمة ذات حرفية ملح�صول الأفوكادو ( )2زيادة
الوعي حول الأفوكادو والطلب عليه ( الأفوكادو غري معروف ن�سبيا يف
فييتنام وال تزال فوائده الغذائية وا�ستخداماته غري معروفة من قبل
امل�ستهلكني) ( )3تطوير ماركة جتارية لأفوكادو ذي نوعية جيدة .

التحليل الت�شاركي ل�سل�سلة القيمة

م�شاركة مزارعي الأفوكادو يف خطة -داكادو
Photo: Fresh studio innovations Asia

النتائج من قبل �أكرث من � 60صاحب م�صلحة م�شارك يف �سل�سلة
الأفوكادو .كانت م�شاركة العديد من ممثلي القطاع اخلا�ص �أمر ًا
�أ�سا�سي ًا ،كما اكت�سب ح�ضور الفاعلني يف جمال البيع بالتجزئة واجلملة
�أهمية خا�صة� .إذ نمَ ّ عن اعرتاف بدورهم وحاجاتهم و�أو�ضح ان
للم�شروع بعدا ت�سويقيا قويا .ومن اهم نتائج اجتماع �أ�صحاب امل�صلحة
( :)1التوافق على احلاجة �إىل حملة توعية حول االفوكادو ت�ستهدف
امل�ستهلكني النهائيني ( )2مبادرة �أكرب �سل�سلة من ال�سوبرماركت يف
فييتنام  Saigon CO.OP Martبو�ضع طلبية فورية من الأفوكادو
لدى �أحد التجار امل�شاركني.

الفاعلون يف �سل�سلة الأفوكادو

بد�أ امل�شروع بتحليل معمق لل�سل�سلة �أخذ ب�أفكار جميع الفاعلني فيها
وب�آرائهم املتعلقة بقطاع الأفوكادو .رمى هذا التحليل �إىل حتديد
�أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني يف �سل�سلة تزويد الأفوكادو و�إيجاد
ر�ؤية م�شرتكة بينهم حول �سبل تطويرها ،و�إر�ساء عالقات مع قنوات
البيع احل�ضرية ،وو�ضع خطة للتدخل� ،إ�ضافة �إىل تكوين فهم لقطاع
االفوكادو يف داك الك .لدرا�سة وفهم ال�سل�سلة ب�أكملها ،مت اختيار
عينة من الأفوكادو ومتابعتها من حلظة ح�صادها وحتى ت�سليمها �إىل
امل�ستهلك الأخري .و�أدت الإ�ضاءة على هذه العملية �إىل فهم تام من
قبل الفاعلني ملدى اعتمادهم على بع�ضهم ،كما جرى توثيق وت�شارك
كل املعلومات التي مت جمعها والتحقق منها مبقارنتها مع املجموعات
الفرعية املختلفة.

تقليديا ،تركز م�شاريع التنمية الريفية على املزارعني لأنهم ُيعدون
الأ�سا�س يف حت�سني جودة املنتج .لكن قطاع الأفوكادو يف فييتنام ي�شهد
اهتماما حمدودا من قبل املزارعني للأخذ بزراعة هذا املح�صول� .إن
مزارع الأفوكادو االعتيادي هو يف الواقع مزارع بن ،ال ميلك �إال عدد ًا
قليال من �أ�شجار الأفوكادو (من  5ـ ـ  ،)100ي�ستخدمها ب�شكل �أ�سا�سي
كم�صدات للرياح حول حقول النب .ومع ان الأغلبية ال�ساحقة من
املزارعني الذين جرى ا�ستطالعهم توقعوا زيادة الطلب على الأفوكادو
يف ال�سنوات املقبلة � ،إال ان القليل منهم قام با�ستثمارات وجهود جدية
لت�أ�سي�س ب�ساتني �أفوكادو .وذلك عائد جزئيا �إىل افتقار املزارعني �إىل
معلومات �صحيحة عن ال�سوق واعتمادهم على اجلامعني� ،إ�ضافة �إىل كون
الأحجام التي ينتجونها �أ�صغر من ان ت�سمح لهم بتطوير عالقة مبا�شرة
مع �أي من التجار.

�شكل اجتماع �أ�صحاب امل�صلحة جزءا هاما من التحليل� ،إذ نوق�شت

ي�شرتي اجلامعون الأفوكادو من مزارعني خمتلفني لكنهم يتاجرون
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�أي�ض ًا مبنتجات �أخرى .هم يجمعون الأفوكادو �إما عن طريق دفع
الأموال (للكيلوغرام� ،أو يدفعون مبلغا عن ال�شجرة ب�أكملها) �أو باتباع
نظام الإيداعات امل�سبقة (دفعة قبل احل�صاد ،قبل ب�ضعة �أ�شهر �أو
�سنة كاملة ) ،و ُي�ستخدم نظام الدفع الأخري لل�شجرات التي تنتج نوعية
جيدة من الأفوكادو �أو التي تنتج خارج املوا�سم املعتادة .هكذا يتمكن
اجلامعون املحرتفون من تكوين ملفات عن �أ�شجار الأفوكادو اجليدة.
�أ�شار اجلامعون �إىل وجود م�شاكل مثل عدم امتالكهم ر�أ�سمال ت�شغيلي
كاف للقيام بالدفعات امل�سبقة� ،إىل جانب افتقارهم للمعلومات عن
ال�سوق ،ال �سيما �سوق امل�ستهلكني .عالوة على هذا ،الحظ الباحثون
الأثر ال�سلبي للمعاملة �أثناء احل�صاد والنقل على جودة املح�صول.
يتعامل جتار الأفوكادو ب�شكل رئي�سي مع اجلامعني ،حيث ميكن للتجار
الكبار التعامل خالل املو�سم الرئي�سي مع  50جامع خمتلف يوميا،
ي�شرتون منهم على الفور دون �أي عقود ثابتة .ذكر �أكرث التجار انهم
يعتمدون على العالقات اجليدة مع اجلامعني ،وهو �أمر مهم للت�أكد
مثال من ح�صولهم على الب�ضاعة يف فرتات ال�شح ،ونادرا ما يتم رف�ض
اجلامعني اجليدين والثابتني حتى يف حال كان التاجر قد �أمن كفايته
لذلك اليوم.
وباملقابل ،يعتمد اجلامعون على التجار للح�صول على �أ�سعار �سوق جيدة
وثابتة.
يعزو التجار املحليون العقبات الأ�سا�سية �أمام تطوير القطاع يف
امل�ستقبل �إىل عوامل مثل انعدام الثبات يف حجم وجودة املحا�صيل التي
يوفرها اجلامعون ،وطلب ال�سوق الذي يت�أثر بالطق�س ،واالقتقار �إىل
الروابط املبا�شرة مع قنوات البيع احل�ضرية  .وتبني ان التجار العاملني
يف جمايل زراعة وجتارة الأفوكادو يف �آن ،هم �أكرث من يتمتع بعقلية
جتارية ،لذا جرى التوافق على ان تطوير �سل�سلة قيمة للأفوكادو يجب
ان يبد�أ بهم .يخلق التاجر و�صوال �إىل ال�سوق يعود بالنفع كذلك على
املزارعني واجلامعني وي�شكل حافزا لتح�سني نوعية املنتَج ،ويبقى على
املزارعني واجلامعني تكوين قدرة على فهم ال�سوق يف حال �أرادوا
حت�سني دورهم يف ال�سل�سلة.
مبيعات �أفوكادو «داكادو» باب �أول يف املخازن الكربى
Photo: Fresh studio innovations Asia

تردد بائعو التجزئة بداية يف بيع الأفوكادو ذي الأ�سعار العالية
كون الأفوكادو ال يزال حم�صوال جديدا ن�سبيا يف فييتنام مل ي�ألفه
امل�ستهلكون بعد .لذا كان ال بد لإقناعهم ،من و�ضع خطة لتنويع
املح�صول تنطوي على بيع ثمار �أفوكادو رخي�صة بكميات كبرية دون
تعبئة� ،إىل جانب الثمار ذات اجلودة العالية والأ�سعار املمتازة  .تو�صلت
هذه اال�سرتاتيجية �إىل احلد من املخاطر و�إتاحة الفر�صة �أمام التجار
لبيع خمزونهم من الثمار التي ال تفي مبعايري  DAKADOللجودة.
وتقدمت خمازن  Fresh Studioبعر�ض �أ�سعار �سمح جلميع الفاعلني
بتحقيق هام�ش جيد جدا يف حال تلبيتهم ملتطلبات اجلودة .ما يعني ان
جناح املبيعات �سي�شكل حافزا جلميع الفاعلني يف ال�سل�سلة.

تطوير ال�سل�سلة

برز احد التجار كفاعل �أ�سا�سي :اي ال�شركة التي �ستنظم وتطور
الن�شاطات يف �سل�سلة القيمة� .ضمنت ا�سرتاتيجية التفعيل التدريجي
للم�شروع تَع ّرف جميع الأطراف املهتمة عليه والت�أكد من م�شاركة
ا�صحاب امل�صلحة اجلديني فقط يف الأعمال ـ ـ وهو امر حيوي ال�ستدامة
جناح الأعمال .لكن مل يبد �سوى تاجران من �أ�صل  50اهتماما بامل�شاركة
يف امل�شروع ،ت َبقى منهم يف النهاية تاجر واحد �أبدى ا�ستعدادا للمجازفة
واال�ستثمار يف امل�شروع .بعد عقد عدة لقاءات مع اجلامعني املتعاملني
بانتظام مع هذا التاجر� ،أبدى  11منهم اهتماما بامل�شاركة يف تطوير
ال�سل�سلة واتباع معايري املنتَج واجراءات العمل� .أما ا�شراك املزارع يف
�سل�سلة القيمة فقد �شكل حتديا كبريا نظرا الن معظم املزارعني مل
يكونوا قد ا�ستثمروا الوقت �أو املال يف انتاج الأفوكادو ،كما ان العالقات
املبنية على العقود كانت طريقة جديدة كلي ًا للقيام بالأعمال بالن�سبة
للمزارعني والتجار على حد �سواء.

�إدخال وجهة نظر امل�ستهلك

مت تطوير حملة توعية ب�شعار «اكت�شف ال�سحر» وذلك �إثر القيام مب�سح
ت�شخي�صي �سريع (بحث مكتبي ،مراقبة نقاط البيع ،مقاطعة املقابالت
التي اجريت مع امل�ستهلكني واخلرباء يف ال�سوبرماركت) .هدفت هذه
احلملة �إىل تعريف امل�ستهلكني مبزايا الأفوكادو واقناعهم بتجربتـ ـ ـ ــه
و�شرائه بانتظام ،كما �شكلت اداة بحث للو�صول �إل ـ ـ ــى فهم �أف�ضل
ملعرفة امل�ستهلك ونظرته ال�ستهالك الأفوكادو �إ�ضافة �إىل �أثر التوا�صل
مع امل�ستهلك داخل املتاجر .الحقا ،جرى ت�شارك النتائج مـ ـ ــع جميع
امل�شاركني يف امل�شروع بغية توفري مزيد من الإر�شاد مل�س�ألة تطوير
منت ـ ـ ـ ــج متا�شيا مع الطلب عليه ،كما ا�ستخدمت الحقا للتو�صل �إىل
تطوير وحجز مكانة يف ال�سوق وو�ضع ماركة جتارية مميزة حتت ا�سم
 .DAKADOوميكن للم�ستهلكني احل�صول على املعلومات حول العالمة
التجارية واملنتَج وم�شاركة خرباتهم و�أفكارهم عرب املوقع االلكرتوين
www. DAKADO.vn

مقاربة اخلطوة خطوة

ُيعزى ال�سبب يف جناح هذا امل�شروع وا�ستدامته �إىل كون تطوير �سل�سلة
و�صمم باتباع نهج «التطوير واالختبار»،
القيمة �شمل جميع الفاعلني ُ
فكانت امل�شاريع التجريبية ال�صغرية التي نفذت مبثابة عرو�ض �أدت �إىل
ثقة املزارعني ب�أنف�سهم ،ون�شرت الثقة بني اجلامعني والتجار ،وبني
امل�ستهلكني .ومن الأمثلة عن اخلطوات التي اتخذت من اجل ت�أمني
كميات الأفوكادو املطلوبة:
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خلق من َتج متجان�س ( : )2007كان يهيمن على القطاع �أ�شجار �أفوكادو
متفرقة مزروعة يف مزارع النب ،وبالتايل مل يزرع �صنف واحد بل
ُعر�ضت عدة ا�صناف يف ال�سوق .وفرز التاجر و�صنف �أف�ضل نوعية من
الثمار ليو�ضبها يف جمموعات متجان�سة
برنامج جردة الأ�شجار ( :)2008-2007حقق �إيجاد جمموعات متجان�سة
جناحا كبريا يف ال�سوق وكانت قنوات البيع احل�ضرية تواقة للح�صول على
املزيد من هذه الثمار .واجه التجار يف البداية �صعوبة يف تلبية الطلبات
النهم مل ميتلكوا اي معلومات عن الكميات املتوافرة املعرو�ضة يومي ًا.
وبالتايل ،كان يح�صل فائ�ض �أو نق�ص يف العر�ض ب�شكل منتظم .لكن،
بد�أت ال�شفافية يف امل�شروع مع جتميع قاعدة بيانات تخزن املعلومات
عن كل �شجرة �أفوكادو مثل موقعها و�سنة زراعتها ونوعية ثمارها وموعد
ح�صادها وانتاجيتها .هكذا ،جمعت ُ
وخزنت معلومات عن حوايل 5000
�شجرة موزعة على  7مناطق من مقاطعة داك الك وباتت
متاحة جلميع �شركاء امل�شروع .ا�صبح
احل�صول على الأفوكادو �أمرا ممكنا على
مدار ال�سنة ،وا�ستطاع التجار املحليون
التعاون بفعالية مع املزارعني واجلامعني
يف تطوير خطط للح�صاد تتما�شى
وحاجات ال�سوق ،و�إعالم املُ�سوقني �أي�ض ًا
بالأحجام املتوافرة من الأفوكادو.
�إدماج املزارع ( :)2008مل يعمد
املزارعون حتى الآن� ،إىل ا�ستثمار
الوقت �أو املال يف انتاج الأفوكادو،
وهناك حاجة �إىل تطوير عالقات
مل�صق املاركة التجارية داكادوا تعاقدية ترتكز على الو�صول ال�صحيح
� Photo: Fresh studio innovations Asiaإىل معلومات ال�سوق ليفهموا االمكانية
احلقيقية النتاجهم.
كذلك �شكل التدريب ون�شر املعرفة وت�شاركها بني �أ�صحاب امل�صلحة
املختلفني جزءا من عملية تطوير ال�سل�سلة .ومل يبد ا�صحاب امل�صلحة
اهتماما حقيقيا باالن�ضمام �إىل عملية التبادل هذه �إال بعدما اثبتت
ال�سل�سلة جناحها على م�ستوى �صغري.

النتائج

انتهى العمل بامل�شروع الذي امتد على �سنتني يف العام  ،2008ونتج عنه اول
�سل�سلة قيمة للفاكهة يف فيتنام متكنت من اال�ستمرار حتى ما بعد اتتهاء
فرتة الدعم املقدم من املانحني .متثلت مكونات النجاح اخلم�س مبا يلي:
 )1حتليل ال�سل�سلة القائم على الت�شارك واختيار ال�شركاء يف ال�سل�سلة
 )2الرتكيز ابعد من املزارعني :ظهر اجلامعون والتجار املحليون
كم�ؤثرين ا�سا�سيني يف جودة املنتج ،وتَبينت الأهمية الق�صوى
لإ�شراك بائعي التجزئة منذ البداية
 )3حتديد تاجر تقليدي �صاحب ر�ؤية وا�ستعداد لال�ستثمار والقيام
بدور ال�شركة القيادية يف تنظيم ال�سل�سلة وت�أمني اجلودة
� )4إدخال امل�ستهلكني بو�صفهم �أ�صحاب م�صلحة يف �سل�سلة القيمة
 )5اتباع منهج اخلطوة خطوة يف امل�شروع  ،وو�ضع اهداف واقعية قابلة
للتحقيق وان�شاء م�شاريع جتريبية �صغرية لتعزيز ثقة ال�شركاء
ب�أنف�سهم وفيما بينهم
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االكتفاء بالرتكيز فقط على املزارعني لي�س دائما املقاربة الأف�ضل،
بل من ال�ضروري فهم ديناميات ال�سل�سلة بكاملها الن الهدف الطويل
الأمد هو خلق �أعمال تعود بالنفع على جميع ا�صحاب امل�صلحة.
جنح ال�شركاء يف ال�سل�سلة يف خلق اول ثمرة ميكن تتبع م�سارها يف
فييتنام ،وت�سويقها حتت املاركة التجارية � .DAKADOأتاح هذا
الفاعلون يف �سل�سلة “داكادو” اثناء زيارة ملزارع �أفوكادو
Photo: Fresh studio innovations Asia

النجاح للأ�سعار املمتازة التي تزيد ب�أكرث من  %40عن الأ�سعار العادية،
بتغطية تكاليف االنتاج املتزايدة وحتقيق هوام�ش ربح �أعلى ل�صالح
جميع الأطراف املعنية (من املزارع �إىل بائع التجزئة ) .و�شكل ا�ستعداد
امل�ستهلكني لدفع �أ�سعار �أعلى لثمار عالية اجلودة اكت�شافا مهما لتجار
التجزئة احلديثني يف فيتنام ،الذين كانوا دوم ًا يفرت�ضون �أن جل
اهتمام الفييتناميني هو ال�سعر �أو أل و�أخري ًا.
ومل تقت�صر النتائج على الزيادة يف مبيعات  DAKADOمن  18طن
يف � 2007إىل  71طن يف  ،2009بل كان هناك ارتفاع يف الطلب اي�ضا
على االفوكادو العادي ذي النوعية الأدنى (من  92طن يف � 2007إىل
 171طن يف  ،) 2009ما اتاح فر�ص ًا �إ�ضافية يف ال�سوق للمزارعني
واجلامعني خارج �سل�سلة  .DAKADOفبد�أ املزارعون باال�ستثمار
يف �إنتاج الأفوكادو  ،فيما با�شر التاجر التقليدي باال�ستثمار يف �شراء
�شاحنات وبناء �أول خمزن للأفوكادو يف فييتنام.
�أطلق هذا امل�شروع عملية تطوير قطاع مهني للأفوكادو حتول �إىل
حمرك للنمو االقت�صادي يف الأرياف .وجنم عن الرتكيز على النوعية
عو�ضا عن الكمية ،ان�شاء قطاع اعمال زراعي متوا�صل النمو .ووقع
التاجر املحلي على عقود تعاون مع  100مزارع حملي متكنوا بنتيجتها
من ت�أ�سي�س �أول احتاد النتاج الأفوكادو يف فييتنام.
ت�ستند هذه املقالة على ورقة بحث بعنوان «الأفوكادو يف فييتنام:
تطوير �سل�سلة القيمة ما بعد انتهاء دعم املانحني» التي ُعر�ضت يف
م�ؤمتر فاغينينغن الدويل حول �إدارة ال�سل�سلة وال�شبكات ،الذي ُعقد يف
فاغينيغني ،هولندا يف مايو  .2010وهو ي�شرح نتائج م�شروع ممول من
قبل وزارة التعاون االقت�صادي والتنمية يف املانيا و  GTZتولت تنفيذه
املنظمات التالية :مركز العلوم والتكنولوجيا التطبيقي (،)CSTA
معهد علوم الزراعة الغربي ( )WASIوزارة العلوم والتكنولوجيا يف
داك الك ( )DOSTEو�شركة اال�ست�شارات الزراعية Fresh Studio
.Innovations Asia LTd
Notes
1) This article is based on the research paper “Avocado in Vietnam: value
chain development beyond donor support”, which was submitted for
the Wageningen International Conference on Chain and Network
Management, held in Wageningen, The Netherlands in May 2010. It
describes the results of a project which was funded by the German
Ministry for Economic Cooperation and Development and GTZ and was
executed by the following organizations: Centre for Science and
Technology Application (CSTA), Western Agriculture Science Institute
)(WASI), the Department of Science and Technology of Dak Lak (DOSTE
Ltd.
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املجتمع املحلي :م�رشوع �أورتي
�سوليدايل يف روما

�إن �شبكات الغذاء املحلي يف ايطاليا هي مبعظمها عبارة عن مبادرات
خا�صة يقودها املزارعون مب�شاركة ب�سيطة من امل�ستهلكني� .أحد
اال�ستثناءات على ما �سبق هو م�شروع حدائق الت�ضامن Orti
 Solidaliالذي يعد مثال طموح عن الزراعة املدعومة من املجتمع
املحلي يف روما .وقد هدف امل�شروع منذ انطالقته يف بدايات عام
� ،2009إىل خلق طريقة �أكرث ا�ستدامة النتاج الأغذية وا�ستهالكها
حتت �شعار «نحن ال نبيع اخل�ضار ،لكننا نزرع حديقتك».
حتولت الزراعة املدعومة من املجتمع املحلي  ،وهي �إحدى املبادرات
املتنوعة للزراعة احل�ضرية� ،إىل و�سيلة خللق عالقات �أوثق بني املنتجني
وامل�ستهلكني .وح�سب  ،)1999( Henderson and Van Enف�إن كل
مبادرة من مبادرات الزراعة املدعومة من املجتمع املحلي متتلك فرادة
خا�صة بها .وميكن اعتبار هذه الزراعة ك�أداة للتغيري ت�ستفيد من املناخ
احلايل للغذاء لت�شجيع انتاج �أكرث ا�ستدامة يثق به امل�ستهلكون وي�ؤدي
�إىل عائدات من�صفة للمنتجني.
الو�صول �إىل الأرا�ضي يف املناطق احل�ضرية

ينح�صرحق الو�صول �إىل الأرا�ضي احل�ضرية يف ايطاليا
باجلمعيات الأهلية �أو ال�شركات (مثال �إىل احلدائق العامة يف
البلدات والقرى وحدائق املناطق احل�ضرية)� ،أو مبجموعات
حمددة من ال�سكان (مثل حدائق اخل�ضار للكبار يف ال�سن �أو
احلدائق التعليمية للأطفال) .وعليه ،ال ُيعطى حق الو�صول �إىل
الأرا�ضي ملجرد رغبة املجتمع املحلي با�ستخدامها بوجه عام.
يقرتح بع�ض النا�شطون �إعادة �إحياء مفهوم �أرا�ضي امل�شاع
القدمي وتبنيه ،وهي الأرا�ضي والغابات واجلداول التي كان يحق
للمزارعني الأوروبيني ا�ستخدامها جمان ًا خالل الع�صور الو�سطى،
بغية تو�سيع الو�صول �إىل �أرا�ضي امل�ساحات احل�ضرية احلالية.
على �سبيل املثال ،ميكن اعتبار الأرا�ضي ال�صاحلة للزرع مبثابة
م�شاعات يجب املحافظة عليها مع احتمال ان يكون للم�شاعات
احل�ضرية �أوجه ا�ستخدام جماعية بديلة.

حدائق الت�ضامن ك�أحد �أوجه ال�شراكة

ي�أتي العاملون يف مزرعة م�شروع حدائق الت�ضامن من دار رعاية ذات
�إدارة �شبه م�ستقلة ( )ll Tetto Casal Fattoriaت�أوي الجئني و�شبيبة
من املحرومني اجتماعيا ،وتهدف �إىل م�ساعدتهم على تطوير قدراتهم
الكاملة� .إحدى املدربات العامالت يف دار الرعاية،Emilia Hazelip ،
هي اخ�صائية زراعية وع�ضوة يف املدر�سة احلرة للزراعة الت�آزرية،
فا�ستوحت من هذه الأن�شطة فكرة اطالق مبادرة غذاء ح�ضري حملي
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حتولت فيما بعد �إىل م�شروع حديقة الت�ضامن.
ال تكتفي حديقة الت�ضامن ب�إقامة عالقة بني املنتج وامل�ستهلك ،بل تهدف
�إىل التحول �إىل مبادرة م�ستدامة اقت�صاديا وبيئيا .كما ت�سعى �أي�ض ًا �إىل
حتقيق االدماج االجتماعي لكل من امل�شرتكني وعمال املزارع ـ ـ الذين
يت�ألفون يف هذه احلالة من �أربعة الجئني �صغار ال�سن من دار الرعاية.
تتيح ال�شراكة املبا�شرة له�ؤالء ال�صبية تعلم مهارات ميكنهم تطبيقها
با�ستقاللية تامة يف اي مكان يختارونه للم�ضي يف حياتهم الحق ًا .وبعد
خ�ضوعهم لدورة تدريبية عن الزراعة الت�آزرية ،بنى املزارعون (مع
املدرب)  60حديقة عائلية على �أر�ض تقدر م�ساحتها بهكتار واحد
يف �ضواحي روما ،تولت �سداد ايجارها تعاونية اجتماعية تقوم بانتاج
الأغذية الع�ضوية يف احلزام الأخ�ضر احل�ضري .
ُخ�ص�صت كل عائلة (�أو فرد) بحديقة وتوجب عليها ت�سديد ا�شرتاك
�سنوي مقابل تو�صيل كمية حمددة من اخل�ضار �إىل منزلها �أ�سبوعي ًا.
ومبا ان هذه اخل�ضار ت�أتي من احلديقة اخلا�صة بالعائلة ،ميكن تنويع
اخل�ضار املزروعة واختيارها ح�سب ما تف�ضله كل عائلة م�شرتكة،
طاملا ان اخليار بني املحا�صيل املتعددة يتوافق ورزنامة الزرع املو�سمي
للزراعة الت�آزرية .يقوم الالجئون الأربعة يف هذا النوع من الزراعة
املدعومة من املجتمع املحلي بكل العمالة املطلوبة .يف حني ُ�صمم
اال�شرتاك ال�سنوي ليغطي امل�صاريف املبا�شرة للمبادرة (مثل البذور
والنباتات والأدوات) ورواتب العمال ال�سنوية ،لتتمكن املبادرة من
التحول �إىل مبادرة ممولة ذاتيا بالكامل .عالوة على هذا ،ا�ستجاب
الكثريون للنداءات التي ن�شرت يف املوقع االلكرتوين لتمكني امل�شروع من
تفادي الدين او تقلي�صه �إىل احلد الأدنى ،فتربعوا بالعديد من املواد
ال�ضرورية ،مثل املعدات الزراعية ومواد الري والبذور.
جتمع هذه املبادرة ثالثة من �أهداف اال�ستدامة :الهدف الأول هو بيئي
ويتمثل بالرتويج لأ�سلوب زراعي قليل الأثر البيئي  .اما الهدف الثاين
فهو اقت�صادي ،ويرمي �إىل خلق مدخول ثابت لالجئني ال�صغار عن
طريق ن�شاط زراعي �صغري .يف حني يتلخ�ص الهدف الثالث االجتماعي
ب�إعادة بناء عالقة تعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني واعادة دمج
املزارعني الالجئني من خالل ت�أمني فر�ص عمل لهم وربط امل�شرتكني
عن طريق امل�شاركة يف جتمع غذائي عام.
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الزراعة الت�آزرية
تُزرع قطع الأر�ض باتباع �أ�سلوب الزراعة الت�آزرية ،التي �أعادت
�صقلها/ه اال�سبانية اميليا هازليبا و�أدخلت عليها/ه بع�ض التح�سينات،
م�ستندة على افكار وجتربة ( )1985( Masanobu Fukuokaراجع
اي�ضا  . )El Jardin de Emilia Hazelipهذا الأ�سلوب هوعبارة
عن مقاربة بيئية تقدم حلوال مل�شاكل الزراعة ال�صناعية وال�ضرر
البيئي الذي ينتج عنها� .إذ حت�سن الزراعة الت�آزرية من نوعية الرتبة
باعتمادها امل�ساكب الدائمة مع الأمال�ش لإبقاء الرتبة مغطاة على
الدوام� ،إىل جانب طرحها زرع عائالت خمتلفة من املحا�صيل يف �آن
وفق مبادىء علم االجتماع النباتي .وال ت�سمح الزراعة الت�آزرية ب�أي
ا�ستخدام للأ�سمدة �أو بفالحة الأر�ض ،كما ان ال حاجة لها مبعظم
الأعمال التي تتطلبها الزراعة التقليدية ،ما يجعلها اخليار الأف�ضل
لهذا النوع من املبادرات الذي يعتمد على عمالة قليلة مقابل منافع
بيئية واقت�صادية متعددة .وتتميز اخل�ضار املزروعة وفق ا�سلوب
الزراعة الت�آزرية بانها من اف�ضل النوعيات،ع�ضوية بالكامل ،و�أقل
ثمنا من املنتوجات الع�ضوية املعرو�ضة يف ا�سواق املزارعني وال�سوبر
ماركت  ،وذلك لغياب اكالف الأ�سمدة وانخفا�ض كلفة العمال .وعلى
الرغم من امكانية ا�ستخدام �أ�ساليب مماثلة يف الزراعة الدائمة� ،إال
انها تبقى نظما خمتلفة بالكامل عن الزراعة الت�آزرية.

العمل على بناء التزام امل�شاركني

ُي�ستدل من املبادرات املماثلة يف العامل ب�أن الزراعة املدعومة من املجتمع
املحلي هي �أكرث من جمرد منوذج ل�سل�سلة انتاج ق�صرية ،اي�ضا اداة خللق
وتعزيز عالقات اجتماعية يف �سياق ح�ضري عن طريق بناء جمتمعات
غذائية تهتم باحتياجات م�شرتكة مثل نوعية الغذاء والأمن الغذائي.
ميكن بناء الروابط املجتمعية من خالل التفاعل املتزايد بني املزارعني
وباقي امل�شاركني ال�سيما عن طريق ت�شارك امل�س�ؤوليات واملكاف�آت ،وهذا
امر يعود مبنافع تتجاوز الزراعة املدعومة من املجتمع املحلي نف�سها.
نظم املدرب عرو�ضات عامة للعثور على م�شرتكني ملتزمني كونها
اخلطوة الأوىل لبناء مبادرة احلدائق .تلقى املدرب يف البداية 200
طلبا لت�شغيل  60حديقة متوافرة ،فاختار بعناية اولئك الذين اظهروا
التزاما قويا بالأهداف االجتماعية املميزة للمبادرة دون اي متطلبات
�أخرى� ،أكانت اجتماعية او اقت�صادية �أو عمرية.

الثابتة نف�سها منذ البداية والتي ت�ساوي حوايل  300يورو مقابل 52
�صندوق خ�ضار يف ال�سنة ،وكان هذا املبلغ كافيا ليتمكن ال�ستون ع�ضوا
من �سداد �أجور العمال الزراعيني الأربعة على الرغم من الكثري من
امل�شاكل االنتاجية التي واجهتهم .وي�ستخدم العمال الأموال التي
يتلقونها يف بداية املو�سم ل�شراء البذور واملعدات وغريها من اللوازم،
يف حني يح�صل امل�شرتكون على منتج ذي نوعية �أف�ضل ب�أ�سعار تقل
عن تلك املوجودة يف �أ�سواق املزارعني� ،إ�ضافة �إىل ح�صولهم على
حديقة مف�صلة تف�صيال خا�صا بهم مقارنة بغريها من �سال�سل االنتاج
الق�صرية� .صحيح ان �أجور العمال هنا تقل عن �أجورهم يف �سال�سل
الغذاء التقليدية ،لكنهم يحظون باملقابل بكثري من الأمان املايل.
تكمن نقاط القوة الرئي�سية  ،كما يف كل �أ�شكال الزراعة املدعومة من
املجتمع املحلي ،يف ثقة الأع�ضاء امل�شرتكني وم�شاركتهم والتزامهم على
املدى الطويل ،ولي�س يف ا�سعار الغذاء املتدنية �أو غريها من املنافع
التجارية .وقد مكن هذا االلتزام العايل امل�شرو َع من تخطي العديد من
العقبات التي كان ميكن ان تقو�ضه.

�سبل الطريق قدما� :أخالقيات جديدة

واجهت املبادرة الكثري من �سوء الفهم والنزاعات مع املزرعة التعاونية
التي امنت الأر�ض والبنىية التحتية ،وهذا يعود دون اي �شك �إىل
االختالف يف الأهداف التنظيمية .كذلك عانت املبادرة من اجلفاف
وهبوب رياح قوية ،واجتاحت الأغنام احلدائق و�أكلت ودمرت كل ما
فيها .وبحلول خريف العام  ،2009ا�ضطرت املبادرة �إىل االنتقال �إىل
موقع �آخر و�إعادة بناء البنية التحتية للحدائق من ال�صفر.
ت�سببت هذه امل�شاكل بت�أخري كبري يف �إنتاج وتوزيع �صناديق الغذاء،
فحدت من انخراط امل�شاركني يف �شبكة الغذاء املدعوم من املجتمع
املحلي .وقد يعود �سبب امل�شاركة املتدنية للم�شرتكني �إىل �ساعات العمل
الكثرية للعمال احل�ضريني ،وكون احلديقتان تقعان يف منطقتني �شبه
ح�ضريتني ما ي�ستدعي القيام برحلة طويلة للو�صول �إليهما من املدينة.
لكن مع هذا ،حافظ امل�شرتكون على التزامهم ،وال�سبب هو العناية
الفائقة التي �أوليت لعملية االختيار الأولية� .إذ على الرغم من الت�أخر
يف ت�سليم �صناديق الغذاء ،مل يتذمر �أي من امل�شرتكني ،واقت�صر الأمر
على قيام احدهم بانهاء عقده مع املبادرة.

قدم املدرب يف بداية حملة االكتتاب ور�شات عمل جمانية عن الزراعة
الت�آزرية للم�شرتكني املهتمني هدفت �إىل االنتقال من مفهوم امل�ستهلك
�إىل مفهوم امل�ستهلك ـ ـ املواطن الفاعل ،وهو تعبري جرى تعميمه �شعبويا
يف ايطاليا(http://consumattore.wordpress.com, http://www.
 . )altromera-to.itويف مقابل ور�شات العمل هذهُ ،طلب من الأع�ضاء
امل�ساعدة يف ت�أ�سي�س احلدائق ،علم ًا ان هذا العمل التطوعي مل يكن
مطلوبا لتغطية جزء من ح�صتهم.
جرت هيكلة مبادرة حدائق الت�ضامن يحيث تكون زراعة مدعومة من
املجتمع املحلي (الذي ميلك بدوره �أ�سهما فيها) يت�شارك مبوجبها
الأع�ضاء وعمال املزرعة امل�س�ؤوليات واملكاف�آت ،خالفا لبع�ض الزراعات
الأخرى املدعومة �أي�ضا من املجتمع املحلي .دفع جميع الأع�ضاء احل�صة

م�شاركون يف الزراعة احل�رضية املدعومة من املجتمع املحلي
يقومون بعمل تطوعي
Photo: Michele Vitiello
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وزعنا على امل�شرتكني ا�ستبيانات ت�س�أل عن دوافعهم ومدى ر�ضاهم
وانخراطهم يف امل�شروع ،وذلك يف حماولة لفهم مواقفهم  ،ال �سيما
م�س�ألة التزامهم مببادرة الزراعة املدعومة من املجتمع املحلي .وجاءت
دوافع امل�شرتكني من حيث الأهمية على الرتتيب التايل :اخالقية،
بيئية واجتماعية ،حيث �أكد معظم امل�ستَطلعني على التزامهم الأخالقي
العري�ض بهذا النوع من املبادرات ،مع ان االجابات املطروحة �شملت
خيارات االقت�صاد والأمن الغذائي� .إذ ًا ،تظهر هذه الإجابات بروز
�أخالقيات جديدة ت�ؤثر على العوامل االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
وت�ؤدي �إىل بزوغ عالقات بديلة جديدة يف جمال انتاج الطعام وتوزيعه
(.)2007 ,Dalla Costa

املتوا�صل االرتفاع ،و�سال�سل التجزئة الكبرية احلجم ،املدفوعة بالرغبة
يف حتقيق �أعلى �أرباح ممكنةُ .ينظر �إىل بع�ض اال�سرتاتيجات البديلة
بو�صفها تت�سبب بخف�ض النمو؛ اي حتاول تلبية االحتياجات االن�سانية
ب�أقل ا�ستخدام ممكن للموارد الطبيعية  ،والعمل بالتايل خارج نطاق
االقت�صاد املحت�سب عقالني ًا (,Fournier ;2007 ,Fotopoules
 .) 2009 ,2006 ,Latouche ;2008من احد الأمثلة التي تُعطى عن
ت�سببها بخف�ض النمو ،ان احلدائق تتناول موارد وتقدم منافع ال ميكن
قيا�سها عن طريق �سال�سل القيمة التقليدية .لكن يف نف�س الوقت يجب
ان ال نن�سى ان الأ�ساليب التي تتبعها هذه املبادرة تتعدى ب�أهميتها
اهداف خف�ض النمو.

يجري التوا�صل بني املزارعني وامل�شرتكني يف م�شروع احلدائق مبعظمه
من خالل ال�شبكة العنكبوتية عن طريق قوائم بعناوين املرا�سلة
واملدونات ال�شخ�صية .و�أ�شارت �أجوبة امل�شاركني التي قدموها يف
اال�ستبيان عن ان التوا�صل احلا�صل كان كافيا لي�شعروا بانهم معنيني
باملبادرة على الرغم من الت�أخر يف ت�سليم ال�صناديق .وعند �س�ؤالهم
عن ر�أيهم يف طريقة معاجلة هذه ال�صعوبات اقرتح العديد «:االنتظار
ريثما تزول العوائق» «واال�ستفادة من قوة املجموعة ومواردها» ملوا�صلة
امل�شروع .وعند �س�ؤالهم عن �سبل �إثراء امل�شروع ،اقرتح امل�شرتكون :بناء
�شبكة ،ومزج انواع خمتلفة من املعرفة ،وتعزيز املجموعة وعالقاتها
الداخلية.

�شكر وتقدير

يلخ�ص اجلدول �أدناه نقاط قوة و�ضعف م�شروع حدائق الت�ضامن بعد
مرور �سنة على انطالق ان�شطته:
نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

ـ ـيخفف الأ�سلوب احلقلي املتبع من ال�ضغط
على البيئة واالتكال على الوقود االحفوري
ـ ـتفوق الفوائد االقت�صادية من حيث
العمالة و�صايف الدخل لكل وحدة �أر�ض،
مثيالتها يف الزراعة التقليدية
ـ ـتزيد قيمة الرتبة ب�سبب �إدخال الوظيفة
االجتماعية ـ ـ العامل االجتماعي يف
الزراعة
ـ ـ تتحول املناطق �شبه احل�ضرية �إىل مق�صد
يومي لقاطني املدن
ـ ـ يدفع امل�شرتكون م�ساهماتهم مبا�شرة دون
احلاجة �إىل و�سيط

ـ ـ�ضعف يف خلق امكانات توظيف جديدة،
ما ينعك�س �ضعفا يف تطوير اال�ستدامة
االقت�صادية
ـ ـيعيق البعد اجلغرايف انخراط امل�شرتكني
احل�ضريني
ـ ـال يتعاطى امل�شرتكون كثريا بالن�شاطات
الزراعية

ا�ستنادا على هذا التقييم لتجربتنا ،نقرتح بان ت�ستفيد مبادرة الزراعة
املدعومة من املجتمع املحلي من الإجراءات التالية عند انطالقتها :
اختيار امل�شاركني بعناية منذ البداية والنظر يف دوافعهم وذلك للت�أكد
من التزامهم وجديتهم و�ضمان جناح املبادرة؛ القرب اجلغرايف بني
احلقل و�سكن امل�شرتكني؛ و�ضرورة وجود ن�شاطات للمجتمع املحلي حول
احلدائق لتح�سني االن�صهار االجتماعي بني امل�شاركني.
يظهر م�شروع حدائق الت�ضامن ان مبادرة الزراعة املدعومة من
املجتمع املحلي ميكن ان تولد بدائل عن النمو االقت�صادي واال�ستهالك
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تلقت الأبحاث التي �أدت �إىل هذه النتائج الأموال من برنامج االطار
ال�سابع التابع للمجموعة الأوروبية بعنوان الأبحاث التعاونية حول
امل�شاكل البيئية يف �أوروبا «مبوجب اتفاق املنح رقم  217647وذلك خالل
الفرتة املمتدة بني  2008ـ ـ  . 2010ي�سعى امل�شروع �إىل م�شاركة املجتمع
املدين ومتكينه يف االبحاث التعاونية حول الق�ضايا الزراعية البيئية
املختلفة .تركز هذه الدرا�سة التي تقودها م�ؤ�س�سة احلقوق الوراثية
 Fondazione dei Diritti Geneticiعلى م�شاركة منظمات املجتمع
املدين يف مبادرات حمددة من مبادرات الزراعة احل�ضرية املدعومة
من املجتمع املحلي .يف العام  ،2009عقدت م�ؤ�س�سة احلقوق الوراثية
ور�شة عمل على امل�ستوى الوطني حتت عنوان”الزراعة املدعومة من
املجتمع املحلي و�شبكات الغذاء البديلة يف املناطق احل�ضرية» (Pinto
)2009 ,and Pasqualotto
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خب ال�سودان عملية حت�ضر �سريعة منذ الثمانينات نتيجة هجرة
رِ
الريفيني من املناطق التي �ضربها اجلفاف ومن الأقاليم التي ت�أثرت
باحلروب .ويتوا�صل منو امل�ستوطنات الع�شوائية يف املناطق الريفية،
خ�صو�صا يف مدينة اخلرطوم التي باتت م�ساحتها تغطي اليوم
 20700كم 2وتعد  7ماليني ن�سمة.
ت�ستفيد  اخلرطوم من موارد مياه غنية (مبا يف ذلك نهر النيل
وروافده) ومن الأرا�ضي اخل�صبة ال�صاحلة للزراعة املمتدة على
طول �ضفاف النهر والتي ت�شكل موردا طبيعيا قيما للبالد .تبلغ م�ساحة
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة حوايل  750000هكتارُ ،يخ�ص�ص
  %11منها للزراعات احل�ضرية و�شبه احل�ضرية (عبد القادر.)2003 ،
ترتكز مزارع حما�صيل اخل�ضروات الورقية يف قلب املدينة وتخ�ص�ص
لزراعة حما�صيل مثل الروكا ،والبقلة ،واللوبياء ال�صينية وامللوخية
واللوبياء واجلوتة الن�سيجية (� .)Corchorusأما مزارع �إنتاج احلليب
والأبقار املختلطة فتزرع حما�صيل ت�شمل البطاطا والب�صل والطماطم
والذرة والرب�سيم-الف�صة ،وهي املحا�صيل املهيمنة �إجماال يف
املنطقة ال�شبه ح�ضرية.
املعنيون بزراعة الغذاء يف املناطق احل�ضرية هم ب�أكرثهم من الرجال
املنتمني �إىل جمموعات �إثنية علم ًا ان الن�ساء ي�ساعدن بالزراعة
والتع�شيب واحل�صاد .ومعظم ه�ؤالء يتحدرون من مناطق ريفية و�سبق
لهم اكت�ساب بع�ض اخلربة الزراعية قبل جميئهم �إىل اخلرطوم .

انتاج البطاطا

ي�ؤمن انتاج البطاطا يف اخلرطوم �أكرث من  %70من حاجة البالد (ال�سري
م .الأمني ،)2005 ،تُنتج مبعظمها يف مزارع �صغرية ترتاوح م�ساحتها
بني  0،25ـ ـ  5هكتارا ،ومتار�س زراعتها ب�شكل �أ�سا�سي لتحقيق الكفاف
للعائالت املعنية بها �أو للبيع يف العا�صمة .البطاطا هي مكون �أ�سا�سي
يف النظام الغذائي ال �سيما يف املناطق احل�ضرية ُي�ستهلك غالبا كنوع
من اخل�ضار تتم �إ�ضافته �إىل احل�ساء و�إما يخلط مع اللحم املدقوق �أو
ي�ؤكل م�سلوقا .كذلك ،ف�إن البطاطا حم�صول نقدي هام بالن�سبة ل�صغار
املزارعني ميكنه زيادة املداخيل وحت�سني م�ستوى العي�ش وخلق فر�ص
توظيفية يف املناطق ال�شبه ح�ضرية.
وبالفعل ،يزداد انتاج البطاطا باطراد يف اخلرطوم حيث زادت امل�ساحة
املكر�سة لهذا املح�صول ب�أكرث من ثالثة �أ�ضعاف يف ال�سنوات الع�شرة
الأخرية لتبلغ  6500هكتارا مبعدل �إنتاج  17ـ ـ  25طن يف الهكتار
الواحد .لكن عند النظر يف كلفة انتاج البطاطا نرى انها مرتفعة مقارنة
باملحا�صيل الأخرى� :إذ ينبغي ا�سترياد بذار البطاطا التي ت�شكل �أكرث
من ن�صف الكلفة الإنتاجية لهذا املح�صول ،وهي م�س�ألة يتكل عائقا
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�إ�ضافيا امام التو�سع يف هذه الزراعة (الر�شيد وبلاّ ل .) 2009 ،ومبا
ان الأ�سعار تكون مرتفعة يف بداية مو�سم احل�صاد ( منت�صف يناير)،
يلج�أ العديد من املزارعني �إىل ح�صاد الدرنات قبل ن�ضوجها� ،إذ
تتهاوى الأ�سعار يف الفرتات التي ت�سبق وتلي احل�صاد مبا�شرة يف حني
يحاول املزارعون بيع حم�صولهم قبل �إ�صابته ب�أي �أ�ضرار .يف املقابل،
ي�ستفيد املزارعون القادرون على الو�صول �إىل مرافق تخزين حديثة من
�أ�سعار ممتازة يف الفرتات الأبعد من مو�سم احل�صاد.
يوجد نوعان من الأ�سواق يف اخلرطوم :الأ�سواق املركزية (�سوق جملة)
و�أ�سواق التجزئةُ .يزود جتار الأ�سواق احل�ضرية ال�سوقني املذكورين
وهم ي�شرتون البطاطا لهذا الغر�ض �إما مبا�شرة من املزارعني و�إما
من التجار �شبه احل�ضريني  .وتُعد من �ضمن منافذ التجزئة كل من
الأك�شاك والباعة اجلوالني وال�سوبرماركت  ،وجمعيها ت�شرتي البطاطا
من �سوق اجلملة عرب �صغار الو�سطاء ،علم ًا ان الباعة اجلوالني قد
ي�شرتون حاجتهم من مبا�شرة من املزرعة ،يف حني حت�صل الفنادق
واملطاعم الكبرية على هذا املح�صول من �أ�سواق اجلملة .وعلى
الرغم من ان امل�شرتين يتحكمون بالأ�سواق دون ان ميلك املزارعون �أي
ت�أثريعليهم� ،إال ان الهام�ش الإجمايل للبطاطا يبقى �أف�ضل من غريها
من اخل�ضار كالطماطم على �سبيل املثال .كذلك يبدو ال�سوق واعدا
امام البطاطا امل�صنعة (البطاطا املقلية ورقائق البطاطا) يف ال�سودان
نظرا الزدياد ا�ستريادها �سنويا وارتفاع منافذ بيع وجبات الطعام
ال�سريعة حتديدا .ميكن �إدخال العديد من التح�سينات على �سل�سلة
انتاج البطاطا لتزويد ال�سوق .وميكن حت�سني كفاءة التكاليف بال�سعي
�إىل زيادة انتاجية زراعة البطاطا (مث ًال ،ميكن ل�صغار املزارعني
حتقيق زيادة يف املداخيل وتخفي�ض كلفة الإنتاج بتبني تقنيات حديثة
على غرار ا�ستخدام الأ�صناف اجلديدة املالئمة للت�صنيع على �شكل
بطاطا مقلية �أو رقائق �أو با�ستقدام معدات جديدة (2009 ,)EVD
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لتحقيق التنمية املحلية يف كيتو

ˆ
Alexandra Rodriguez Duenas

بد�أ دعم احلكومات ملحلية للزراعة احل�ضرية يف كيتو ا�ستجابة
النعدام الأمن الغذائي يف املناطق الأ�شد فقراً من املدينة ،ثم تو�سع
الحقا لي�شمل كامل �أنحاء املدينة .ومت ،يف �سبيل ذلك ،تكييف تقنيات
الإنتاج امل�ستخدمة مع املناطق املناخية املتنوعة (التي تعلو بني 500
ـ ـ  4800مرت فوق �سطح البحر)

تظهر اخلربات املرتاكمة احلاجة �إىل زيادة الرتكيز على بناء القدرات
ودعم عمليات �سال�سل القيمة (تطويرها) :ال ميكنك الطلب من
املزارعني القيام بعمل جيد يتعلق ب�أمر ال يعلمون عنه �شيئا وال ميلكون
املوارد ال�ضرورية لتنفيذه.

ين�شط �أغروبار (برنامج الزراعة احل�ضرية الت�شاركي) يف املنطقة
منذ العام ُ 2002مركزا على امل�سائل املتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز
ت�صنيع الأغذية والو�صول �إىل القرو�ض البالغة ال�صغر و�إدارة امل�شاريع
ال�صغرى والت�سويق واملبيعات.

من هنا تربز �أهمية تبني تقنيات بديلة تق�ضي على االعتماد على املوارد
اخلارجية �أو حتد منه  .ت�شجع «�أغروبار» الوحدات الإنتاجية على
تر�شيد ا�ستخدام العمالة على مدار ال�سنة من خالل تنويع الإنتاج �أفقيا
ودمج العملية الزراعية عامودي ًا .وهذا ي�شمل جميع �أ�صحاب امل�صلحة
من العائلة وامل�ؤ�س�سة �أو جمموعة الدعم امل�س�ؤولة عن الن�شاطات التي
ت�سبق عملية الإنتاج وتلك التي تلي فرتة ما بعد احل�صاد على غرار
الت�صنيع والت�سويق.

يف بادىء الأمر ،وفرت املنتجات املختلفة املزروعة من قبل الوحدات
االنتاجية املدعومة من «�أغروبار» �أغذي ًة طازجة و�صحية للعائالت
املن ِتجة وولدت فوائ�ض �شجعت عمليات التبادل القائمة على الت�ضامن
و�ساعدت املبيعات ال�صغرية يف احلدائق �أو يف املحلة .لكن مع مرور
الزمن ،بد�أ بع�ض املزارعني احل�ضريني بالبيع يف �أماكن متخ�ص�صة
تُعرف مبعار�ض التجارة البيولوجية التي �أن�ش�أتها �أغروبار� ،أو �أخذوا
ب�إن�شاء �شبكات من املزارعني لتو�صيل �سالل املنتجات الع�ضوية
وهكذا ،بد�أت عملية زيادة القيمة على الزراعة احل�ضرية التي تت�ضمن،
�إىل جانب تي�سري معار�ض التجارة البيولوجية ،النواحي التالية:
• ن�شاطات حم�سنة يف جماالت احل�صاد وما بعد احل�صاد للوفاء
مبعايري اجلودة املطلوبة للت�سويق والتجارة ما ي�ستلزم انخراط
املزارعني يف مزيد من الت�صنيع والت�سويق .وت�شمل هذه الن�شاطات
تنظيف وغ�سيل وفرز وجتفيف وت�صنيع وطحن املنتجات الفائ�ضة
مع الأخذ بعني االعتبار ان ن�سبة معينة منها لن تت�أهل للبيع يف �أ�سواق
املنتجات الطازجة ب�سبب �شكلها �أو حجمها �أو لونها �أو مدى ن�ضجها
• ا�ستخدام عبوات والتو�ضيب واملل�صقات التي ُت َعرف بامل�شروع ،
ولوائح الأ�سعار واقرتاح و�صفات لطهي املنتجات.
• ا�ستخدام و�سائل ذبح مالئمة (للحيوانات) مع الت�شديد على
تطبيق العمليات ال�صحيحة يف الت�صنيع و�سل�سلة التربيد ومراعاة
�ضوابط الت�سويق.
• احل�صول على �شهادة االنتاج الع�ضوية للوحدات االنتاجية
التي تولد فوائ�ض �أكرب وحتقق و�صوال �أف�ضل �إىل ا�سواق �أخرى
(مبيعات لل�سفارات وم�ؤ�س�سات عامة وخا�صة) ،على ان يتقا�سم
كل من «�أغروبار» واملزارعني هذه الأكالف الإ�ضافية بالت�ساوي.
• تقدمي وجبات طعام حم�ضرة من الأغذية الع�ضوية واحليوانات
التابعة للوحدة الإنتاجية ،ما ي�ساهم باال�ستعادة الثقافية لبع�ض
الأطعمة ـ ـ باعادة بع�ض الأطعمة �إىل ثقافة املجتمع.
جملة الزراعة احل�ضريّة • العدد  • 13كانون الأول ـ دي�سمرب ٢٠11

القرو�ض ال�صغرى

الو�صول �إىل القرو�ض ال�صغرى عامل ح�سا�س �أ�ضيف �إىل �سل�سلة
القيمة مراعاة للمزارعني احل�ضريني الذين ال ميلكون �أمواال تكفي
للوفاء بحاجاتهم املحددة .بدءا من العام  ،2009با�شرت اغروبار
بتطبيق خطة �إدارة ذاتية للقرو�ض ال�صغرى اتخذت �إن�شاء جمتمعات
ا�ستثمارية على م�ستوى القاعدة ال�شعبية ( )SPIتتكيف مع احتياجات
وخ�صائ�ص املزارعني احل�ضريني وتعطي دفعا �إ�ضافيا �إىل �أن�شطتهم
يف جمال الأعمال .وي�ساهم كل مزارع ح�ضري مببلغ يرتاوح بني
 10ـ ـ  ،$20كل ح�سب قدراته املالية ،لقاء ان�ضمامه �إىل املجتمعات
اال�ستثمارية اخلم�سة والثالثني  .لكن ،وبف�ضل الربحية العالية ملبيعات
اخل�ضار الع�ضوية (ال �سيما الطماطم املزروعة يف البيوت الزراعية)
متكنت هذه املجتمعات من جمع ر�أ�س مال كاف مبفردها .وتظهر
درا�سة �أجريت على ثمانية من هذه املجتمعات التي ي�ضم كل منها 120
مزارعا ح�ضري ًا ،ان جمموع ر�أ�س املال الذي راكمته بلغ  $50800يف
العام .2009

النظر �إىل امل�ستقبل

�أدى ا�ستخدام التقنيات البديلة واملالئمة �إىل جعل ت�صنيع املنتجات
الفائ�ضة وحفظ الأغذية ملدة �أطول واحلد من اخل�سائر و�إطالة فرتة
املبيعات �أمورا قابلة للتحقيق .من جهه �أخرى �أدى تنظيم املنا�سبات
الرتويجية ،مثل املعار�ض التجارية واللقاءات التي تناق�ش الأعمال� ،إىل
�إتاحة الفر�ص َة �أمام املنتجني املعنيني ب�سل�سلة القيمة للتعلم عن الأعمال
وفتح قنوات ات�صال مع �أع�ضاء مهمني واتخاذ قراراتهم اخلا�صة بهم.
�أعطت الطماطم ( � )Solanum lycopersicumأكرب �إ�ضافة على القيمة
فجرى اعتبارها املنتج الأكرث وعدا من قبل املزارعني .تغطي امل�شاريع
االنتاجية ال�صغرية املدعومة من «�أغروبار» خ�ضارا خمتلفة حائزة على
الت�صديق مثل اجلزر والفجل وال�شمندر وال�شمندر الأ�صفر واخل�س
www.urbanagriculture-mena.org

31

خ�ضار مو�ضبة معرو�ضة يف معر�ض التجارة الع�ضوية
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والربوكويل ،تباع جميعها يف �سالل املنتجات الع�ضوية ويف معار�ض
التجارة البيولوجية .كما يوجد الآن جمموعة وا�سعة من املنتجات
امل�صنعة مثل الكبي�س (املخلل) واملربيات والهالم وال�صل�صات
والفطائر واحللويات ،والكعك املغذي والوجبات اخلفيفة (مثل الفول
واملوز ورقائق البطاط�س) ،والفواكه املزججة ،والذرة املحم�صة،
واجلرانوال ،ومنتجات الع�سل والتوابل الطبيعية والكعك واخلبز واجلنب
واللنب واخلنازير الغينية املذبوحة �أو املحم�صة والدجاج املذبوح ايل
يربى يف مراع مفتوحة وخدمة مطاعم �صحية .و�س ّوقت معار�ض
التجارة البيولوجية  28675كغ من املنتجات بقيمة  $ 69500كما
وزعت � 722سلة منتجات ع�ضوية تتجاوز قيمتها .$5000
مت �إن�شاء  56م�شروعا انتاجيا �صغريا لتاريخه ،ي�شارك فيها 228
مزارعا ح�ضريا ( 165امر�أة) ،حازوا على االعرتاف وعلى ثقة ووالء
امل�ستهلك من خالل تنويع مروحة املنتجات املتوافرة يف املعر�ض� .إذ يف
�سعيهم �إىل زيادة القيمة على منتجاتهم ،جل�أ املزارعون �إىل االبتكار
وتعزيز نظيمهم  ،فتغلبوا على العديد من امل�شاكل مثل احليازة على
�شهادات الت�سجيل ال�صحي (وهي باهظة الثمن) و�إجازات �شغل
م�ساحات يف الأماكن الآمنة التي ميكنهم ت�أ�سي�س نقاط بيع فيها .لكن
جملة الزراعة احل�ضريّة • العدد  • 13كانون الأول ـ دي�سمرب ٢٠11

هذا النوع من امل�شاكل يتطلب دعما متوا�صال من «�أغروبار» وال�سلطات
الأخرى للت�أكد من ا�ستمرارية هذا الن�شاط الذي ميثل مورد دخل هام
للمزارعني احل�ضريني الذين يقومون ،ولو بطريقة تقليدية وعلى نطاق
�صغري ،بت�صنيع وت�سويق الفائ�ض من �إنتاجهم.

ˆ AGRUPAR
Alexandra Rodriguez Duenas
E-mail: arodriguez@conquito.org.ec
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العدد : 14تطوير �سال�سل االنتاج (�آب�/أغ�سط�س )2012
الرجاء �إر�سال م�ساهماتكم قبل يوليو /متوز 2012
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.
تُعنى �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 االنتاج ،
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.
�سنناق�ش يف هذا العدد من جملة الزراعة احل�ضرية ونلقي ال�ضوء على التجارب التي ي�ستطيع املزارعون احل�ضريون
من خاللها تطوير �أنظمة �إنتاج وت�صنيع وت�سويق �آمنة وم�ستدامة.
�إن برنامج «رواف» من البيدر �إىل املائدة» يبني على الأعمال ال�سابقة ل�شركاء 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 ـ ـ 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:
�1 .1إر�ساء مفهوم �سال�سل القيمة احل�ضرية وتطويرها يف ال�سياق املحلي (املوجهة �إىل الأ�سواق املحلية)
2 .2بيانات عن مدى ت�أثري اعتماد �سال�سل القيمة يف جمال الزراعة احل�ضرية على حتقيق الدخل وامل�ستوى
االقت�صادي
3 .3التجارب املتعلقة بتنظيم املزارعني احل�ضريني بغية حت�سني الت�سويق والت�صنيع :العملية والفر�ص واملعوقات
�4 .4أدوات و�أ�ساليب حتليل ال�سوق (الت�شاركي) من قبل املزارعني احل�ضريني وبالت�شارك معهم
5 .5الأ�شكال املختلفة للت�سويق املحلي :الفر�ص واملعوقات وال�شروط امل�سبقة (�أ�سواق املزارعني ،البيع �إىل املطاعم
وال�سوبرماركت الخ)...
6 .6تخطيط الأعمال التجارية يف �سل�سلة االنتاج للزراعات احل�ضرية
7 .7الو�صول �إىل خدمات الدعم وتنظيمها (مثال :اخلدمات الإر�شادية ،الو�صول �إىل القرو�ض ،تطوير البنى
التحتية)
8 .8االنتاج البيئي و�إ�صدار �شهادات للزراعات احل�ضرية :هل هو �شرط م�سبق للأ�سواق املحلية؟
9 .9خماطر �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.

الـمقــــــــاالت

يجب �أن تت�ألف املقاالت حول الزراعة احل�ضريّة من  2000كلمة (� 3صفحات) 1300 ،كلمة (�صفحتان) او  600كلمة (�صفحة واحدة) ،وي ّ
ُف�ضل
�أن تكون مرفقة بخال�صة وخم�سة مراجع كحد �أق�صى ،و� 3-2صور رقمية �أو �صور عادية ذات نوعية جيدة ( �أكرث من � dpi 300أو على
�شكل  400 jpgكيلوبايت وما فوق) .كما يجب ان تكون املقاالت مكتوبة بطريقة مفهومة من قبل جمموعة وا�سعة من الأطراف املعنية يف
خمتلف انحاء العامل.

نتقدم بال�شكر الكبري لفورد ال�شرق الأو�سط ،احدى �شركات القطاع اخلا�ص الرائدة يف
جمال املحافظة على البيئة وت�شجيع املبادرات ،لإ�صدارها ن�سختني من جملة الزراعة
احل�ضرية التي تعنى بالرتويج لكل جديد يف الأمن الغذائي والتنمية امل�ستدامة.
www.me.ford.com
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جملّة الزراعة احل�ضر ّية
العدد الثالث ع�شر ملنطقة ال�شرق االو�سط و�شمال
افريقيا ت�شرين الثاين : 2011
من البيدر �إىل الطاولة :تطوير �سال�سل قيمة للزراعة
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 جملّة «الزراعة احل�ضر ّية» بخم�س لغات
خمتلفة )الإنكليزية ،الفرن�سية ،الإ�سبانية ،ال�صينية
والربتغالية( .كما انّ املجلّة �سوف ت�صدر مبعدل م ّرتني
يف ال�سنة.
رئي�س التحرير :د� .سلوى طعمه طوق

من�سق �إقليمي ل�شبكة «رواف»  :م .زياد مو�سى
ّ
مدير وحدة البيئة والتنمية امل�ستدامة يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت :د� .شادي حماده
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
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