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من البيدر اإىل املائدة:

تطوير �سال�سل قيمة للزراعة احل�رضية

ي�سعى بع�س املزارعني احل�سريني اإىل حت�سني مدخولهم عن طريق 

االنخراط  ب�سكل اأكرث مبا�سر وفاعلية يف الت�سنيع والت�سويق. لكن 

الكثري من هوؤلء املزارعني احل�سريني، الذين عادة ما يكونون من 

البدء يف عمل ما  اأجل  الفقراء، ل ميلكون ما يكفي ل�ستثماره من 

ول يقومون بتحليل �سحيح لطلب ال�سوق، ناهيك عن انهم  ينزعون 

انتاج  ال�سوق مثل  قليلة لدخول  تكلفة  تتطلب  اختيار �سناعات  اإىل 

الدواجن  وحت�سري الطعام. يقود هذا النمط عامة اإىل  ا�سباع �سريع 

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

�سل�سلة  حتليل  ي�ساعد   .)٢٠٠9  ،Campell( العمل  اأ�سحاب  عائدات 

القيمة وتطويرها على ربط املنتجني احل�سريني و�سبه احل�سريني 

باأ�سواق املناطق احل�سرية بطريقة اأكرث ا�ستدامة. وميكنكم العثور 

اأمثلة عن االأ�سكال املختلفة من �سال�سل القيمة  يف هذه املجلة على 

وعن تطويرها يف جمال الزراعة احل�سرية.

�سال�سل القيمة

حملي،                      تاجر  �إىل  �نتاجه  من  قليل  فائ�ض  ببيع  يقوم  مز�رع  كل 

 De Koning and De Steenhuijsen( ي�شبح جزء� من �شل�شلة �لقيمة

قطع  يف  �لزر�عة  ميار�شون  �لذين  �أولئك  وبا�شتثناء   .)2009  ،Piters

�الر�ض �ل�شغرية كهو�ية لهم، ي�شعب جد� �لعثور على مز�رعي كفاف 

باملعنى �حلقيقي. حيث �أنه حتى فقر�ء  �ملز�رعني �حل�شريني �شيحاولون 

بيع �لفائ�ض لديهم، هذ� يف حال مل يكونو� ينتجون �أ�شال بهدف �لبيع؛ 

وبالتايل هم  ي�شكلون يف �حلالتني جزء� من �شال�شل �لقيمة �حل�شرية.

�ل�شيق،  باملعنى  �لقيمة.  ل�شال�شل  و��شع  �أو  �شيق  تف�شري  تبني  ميكن 

�لتي متاَر�ض من �شمن  �الأن�شطة  �لقيمة جمموعة من  �شل�شلة  تت�شمن 

جمموعة  �الأمثلة   ومن  حمدد�.  خمرجا  لتنتج  معني  جتاري  عمل 

يف  ت�شارك  بل  فقط،  �النتاج  تتعاطى  ال  منتجني  تعاونية  �أو  منتجني 

ت�شنيع وت�شويق املنتج اأي�شا؛ في�شيف كل ن�شاط بع�ض القيمة اإىل املنتج 

�لنهائي.  يطلق �لبع�ض على هذ� �ل�شكل من تطوير �شال�شل �لقيمة ��شم 

�ملفهوم  �إىل  ُي�شريون  فيما  �لوظيفي،   �لتح�شني  �أو  �لعمودي«  »�لتكامل 

.)2009 ،Laven( »الأو�شع لتطوير �شل�شلة �لقيمة  »بالتكامل �الأفقي�

ياأخذ التعريف االأو�شع ل�شال�شل القيمة باالعتبار املجموعة املعقدة من 

�ملختلفون )ربط مزودي �ملدخالت،  �لفاعلون  بها  يقوم  �لتي  �الأن�شطة 

و�ملنتجني �الأوليني، و�لتجار، و�شركات �لت�شنيع، وبائعي �جلملة، وبائعي 

�لتجزئة، �لخ...( لتقدمي مادة خام �إىل �مل�شتهلك �لنهائي. وال تكتفي 

بل  بعينه،  فاعل  قبل  من  �ملنفذة  �الأن�شطة  �إىل  بالنظر  �ملقاربة  هذه 

تتعد�ها لتنظر يف �لرو�بط بني �لفاعلني �ملبا�شرين يف �شل�شلة �لقيمة : 

 .) 2006 ،M4P(  تنظيمهم و�لتن�شيق بينهم وتوزيع �لقوى فيما بينهم

يوؤدي التن�شيق بني االمداد واالنتاج والت�شويق والتجارة و�شائر وظائف 

�لفاعلني يف �شل�شلة �لقيمة ذ�ت �ل�شلة �إىل �شمان تدفق فعال للمنتج 

يفي مبتطلبات �شريحة معينة من �ل�شوق، ما يتطلب، ��شتثمار �لفاعلني 

�ل�شل�شلة  على حت�شني  و�لرتكيز  �أجال  �أطول  باأعمال  �لقيمة  �شل�شلة  يف 

وزيادة �لقيمة )يوجد مثال جيد يف هذه �ملقالة على �ل�شفحة....(

�لقيمة  �شال�شل  �متد�د  على  �شعودً�  �لزر�عية  و�ملنتجات  �ل�شلع  تتدفق 

ويوؤدي  نزوال.  االأموال  تتدفق  فيما  املائدة(  اإىل  البيدر  الزراعية )من 

كل فاعل مبا�شر وظيفة حمددة �و �أكرث مت�شببا ببع�ض �لنفقات وحمققا 

بع�ض �ملد�خيل، وم�شيفا بالتايل »قيمة« على �ملنتج.  قد تكون �ل�شال�شل 

ق�شرية )�أي يقوم �ملنتج ببيع منتجه مبا�شرة �إىل �مل�شتهلك يف �ملزرعة 

و�شطاء  عرب  �ملنَتج  خاللها  )مير  طويلة  �أو  �ملز�رعني(  �أ�شو�ق  يف  �و 

ومعمل �لت�شنيع وبائعي �لتجزئة قبل �ن ي�شل �إىل �مل�شتهلك، ما يزيد 

�لكلفة و�الأ�شعار(.  وغالبا ما تكون �لرو�بط بني �ملنتجني و�مل�شتهلكني 

)علما  �لريفية  �ملناطق  يف  مثيالتها  من  �أق�شر  �حل�شرية  �ملناطق  يف 

�ن �ل�شال�شل �الأق�شر لي�شت د�ئما �شاحبة �الأد�ء �الأف�شل(. كما ميكن 

�ملختلفني  و�الأعمال  �ملال  خدمات  مزودي  �لقيمة  �شال�شل  ُت�شرك  �ن 

وموؤ�ش�شات الرقابة )مثل خدمات االإر�شاد واالأعمال، ومزودي القرو�ض، 

�لفاعلني  جانب  �إىل  و�لتقنية(  �لتدريبية  و�مل�شاعدة  �جلودة،  ومر�قبة 

�ملبا�شرين.

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

على  ميار�ض  جتاري  عمل  �إىل  مت�شارعة  بوترية  �لغذ�ء  م�شاألة  تتحول 

�شعيد عاملي وذلك نظرً� �إىل �لزيادة �لهائلة يف �مل�شافات �لتي يقطعها. 

�لغذ�ء  قطعها   �لتي  �مل�شافة  معدل  فقط،  �ملتحدة  �لواليات  »�رتفع يف 

�لذي ��شتهلكته �الأ�شر بني �الأعو�م 1997 ـــ 2004 بحو�يل 22%، وذلك 

من 6760 كلم �إىل 8240 كلم )Rae Chi et al.، 2009(. ويتاأتى عن 

هذ� �لتطور �لعاملي يف �شل�شلة �لقيمة تبعات �جتماعية وبيئية.  فالزيادة 

يف �لنقل و�لتربيد ت�شاهم يف �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ض �حلر�ري، على 

�شبيل �ملثال. لكن من جهة �أخرى، ي�شاهم �ملنتج �لذي ُينقل من �أفريقيا 

�إىل �ململكة �ملتحدة يف دعم عدد كبري من �ملز�رعني �ل�شغار وعاملي 

ـــ  �ل�شحر�وية  �شبه  �أفريقيا  مو�طني  عدد  ويقدر  و�ملُو�شبني.  �ملز�رع 

Marielle Dubbeling, 
Femke Hoekstra 
and René van Veenhuizen

�سوق مزارعني يف الأوروغواي

Photo: Hans Peter Reinders
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عي�شهم  �شبل  يف  يعتمدون  �لذين  �لكربى  �ل�شحر�ء  جنوب  �لو�قعة 

ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على �شال�شل �الإمد�د �ملوجودة يف �ململكة 

 ،)2009 ،Rae Chi et al( املتحدة  بني املليون واملليون ون�شف  ان�شان

علما �ن �ملخاطر ��ملرتتبة على هذ� �لو�قع �أ�شبحت و��شحة بعد �الأزمة 

املالية االأخرية وت�شريح االآالف من العمال الكينيني )موؤقتا( على اثر 

�لتخفي�شات �لهائلة  يف �ملدخالت )�الأزهار(.

تطوير  بتعزيز  �جلمعيات   من  �لعديد  تقوم  �لهموم،  لهذه  ��شتجابة 

�أو  �ملحلية  �الإمد�د  ب�شال�شل  �أي�شا  تعرف  �لتي  �ملحلية  �لقيمة  �شال�شل 

�ملز�رعني �حل�شريني  �أعد�د جمموعات  وتتز�يد  �لق�شرية.  �ل�شال�شل 

�لذين يتولون �إد�رة ت�شويق �ملنتجات �ملحلية على �لرغم من �نها ال تز�ل 

ونوعياتها وكمياتها، ال  �ملنتجات  �لتنوع يف  نتيجة  ن�شبيا  عملية معقدة 

زر�عية  ��شاليب  �إىل  بالتحول   مزر�عوها  �أخذ  �لتي  �ملناطق  يف  �شيما 

ملر�قبة  م�شرتكة  �نظمة  وبتطبيق   �لبيئة  على  وحمافظة  ع�شوية  �أكرث 

تبيع  ما  وغالبا  �خل�شر�ء(.  �لعالمة  �لع�شوية،  �ل�شهادة  )�أي  �لنوعية 

�مل�شتهلكني  �إىل  مبا�شرة  منتجاتها  هذه  �حل�شريني  �ملنتجني  جمعيات 

�أو يف  �لغذ�ء  �شالل  وبر�مج  �ملز�رعني  و��شو�ق  عرب منافذها �خلا�شة 

�الأماكن �ملخ�ش�شة لبيع �ملنتوجات �لع�شوية يف �ل�شوبرماركت.

هناك �شوق متنامي للمنتوجات �ملحلية -�ملنتجة �شمن �ملنطقة نف�شها 

 ،slow food »بت�شجيع من  حركة »تذوق �لغذ�ء« �و »�لوجبات �ملتاأنية(

وحملة »��شرت منتجًا حمليًا وكل غذ�ًء حمليًا« وغريها ...(، وذلك يعود 

جزئيًا  �إىل  ��شتعد�د �مل�شتهلكني �ملتز�يد لدفع �أ�شعار �أعلى  لكل منتج 

�ملحلي  �النتاج  �أهمية  تزيد  �ن  �ملتوقع  ومن  جيدة.  نوعية  ذي  حملي 

م�شتقباًل نتيجة �رتفاع ��شعار �لوقود وتاأثريها على �أ�شعار �لغذ�ء �لتي 

مع  وتز�منًا  مل�شافات طويلة،  �لنقل  كلفة  قلة  على   �شابقا  تعتمد  كانت 

زيادة وعي �مل�شتهلكني مب�شاألة �الأميال �لتي يقطعها �لغذ�ء و�الأثر �لبيئي.

من  كبرية  ل�شر�ئح  حقيقيا  بديال  ميثل  �لتطور  هذ�  كان  ما  �إذ�  �أما 

�ل�شكان، فهو م�شاألة حتتاج �إىل وقت للبت فيها كما هو مبني يف �ملقالة 

�لتجارب  بع�ض  �ملجلة  هذه  و�شتقدم   .) )�ض.    تون�ض  ـــ  باري�ض  عن 

الأ�شاليب ت�شويقية خمتلفة )مثل �أ�شو�ق �ملز�رعني- م�شروع �شلة �لغذ�ء، 

تقدمها  �لتي  �لفر�ض  على  �الإ�شاءة  مع  �لخ..(  ماركت  لل�شوبر  �لبيع 

و�ملعوقات �لتي حتدها. �أنظر �ملقاالت عن هولند� وكايب تاون ورو�شاريو 

وفينيك�ض وروما و�أكر�.

لي�ض  قيمًة،  �ملحلية  و�شبه �حل�شرية  �لزر�عة �حل�شرية  �شال�شل  تزيد 

فقط على �ملنتجات، بل وعلى �خلدمات �أي�شًا.

تطوير �سل�سلة القيمة

يهدف تطوير �شل�شلة �لقيمة �إىل حتقيق �أكرب حت�شني يف جممل تدفق 

�ملنتج، من حلظة �نتاجه حتى و�شوله �إىل �مل�شتهلك �الأخري، عن طريق 

حتديد االختناقات يف ال�شل�شلة وحت�شني العالقات بني خمتلف الفاعلني 

فيها  )موردي �ملدخالت و�ملنتجني و�لتجار و�مل�شنعني �لخ.. (، للو�شول 

�إىل وفور�ت حجم ومتكني �ملنتجني من تلبية معايري معينة يف �ل�شوق. 

وُينظر �إىل تطوير �ل�شل�شلة  على �أنه �أد�ة فعالة لتحفيز �لنمو �القت�شادي 

و�مل�شاعدة يف زيادة دخل �شغار �ملنتجني و »�ملحرومني �قت�شاديا«.

ميكن للمرء �لقول باأن �لتح�شني �لوظيفي )�أي حتقيق �ملنتجني ربحا �أكرب 

من �شل�شلة القيمة بقيامهم بوظائف اإ�شافية مثل ت�شنيع خمرجاتهم( 

هو �لطريقة �الأكرث فعالية لتح�شني �شبل عي�ض �لفقر�ء. �إن َتَويل �ملنتجني 

اأدوار الفاعلني االآخرين يف �شل�شلة القيمة، مثل امل�شنعني  والو�شطاء، 

�لنهائي.  �ملنتج  �شعر  من  �أكرب  بجزء  الأنف�شهم  باالحتفاظ  لهم  ي�شمح 

ومتثل زيادة �لقيمة على منتجات �لزر�عة �حل�شرية عن طريق ت�شنيع 

اإن  ووظائف جديدة.  مبتكرة خللق مدخول  وت�شويقها طريقًة  االأغذية 

�لعودة لالأرقام تظهر �ن كل100 دوالر �أمريكي يدفعها �مل�شتهلك لقاء 

منتج زر�عي ُم�شنع تتوزع على  �ل�شكل �لتايل: 23 $ للبائع، 27 $ ملن 

فقط.   �ملنتج $15  يربح  للُم�شنع، يف حني   $ و35  �لب�شائع،  يتاجر يف 

�إذً�، ربط �نتاج �الأغذية بت�شنيعها وت�شويقها، ي�شمح للمنتجني بتحقيق 

.)2009 ،Rai Chi et al( عائد�ت �أكرب على منتوجاتهم
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ان  اإذ  اآيل.  ب�شكل  املداخيل  زيادة  اإىل  يوؤدي  ال  العمودي  التكامل  لكن 

من  و�الأهم  و�ملخاطر،  �الأكالف  زيادة  �أي�شًا  تعني  �الأن�شطة  زيادة 

مثل  و�ملهار�ت  �الأ�شول  من  جديدة  جمموعة  تو�فر  تتطلب  �نها  هذ�، 

للتدريج  �ملنا�شبة  �لتكنولوجيا  )��شتخد�م  �لتكنولوجي  �البتكار  )�أ( 

و�لت�شنيع(  )ب( �لو�شول �إىل �لتمويل )لال�شتثمار يف مر�فق �لت�شنيع 

مو�رد  )ج(   ؛  �لت�شغيلي(  �ملال  ر�أ�ض  على  وللح�شول  و�لت�شويق، 

)�لتقيد  تنظيمية  وهيكليات  )د(  تقدما؛  �أكرث  �إد�رية  وقدر�ت  ب�شرية 

باإجر�ء�ت �لت�شليم و�اللتز�مات(. وحتى لو كانت �لفو�ئد �القت�شادية 

يبقى  حتمية،   �ملنتجني(  جمموعات  )�أو  �ملنتجني  على  �شتعود  �لتي 

عليهم �لوفاء بهذه �ملتطلبات �الإ�شافية، وهو �أمر قد ال يكون بال�شرورة 

�ل�شايف  �الأثر  باأن   )  2009  ،Laven( اآخرون يناق�ض  للتحقيق.  قابال 

ملبادر�ت تطوير �شال�شل �لقيمة غالبا ما يكون تافهًا، الأنها بكل ب�شاطة 

ـــ   و�لتجار  �مل�شنعني  ـــ  �لفقر�ء  و�حدة من  فو�ئد من جمموعة  تاأخذ  

وتقدمها �ىل جمموعة �خرى ـــ �ملنتجني. وباملثل، فاإن �لتن�شيق �الأفقي 

)عمل �لفئات �لفقرية معا لتحقيق وفور�ت حجم يف �أ�شو�ق �ملدخالت، 

وجتميع �ملخرجات وزيادة قوتها يف �ل�شوق( قد ي�شلح يف بع�ض �الأماكن 

ولي�ض يف �أماكن �أخرى.

يف هذ� �ل�شياق، ينبغي على �لتدخالت يف �شل�شلة �لقيمة �لرتكيز على 

�ل�شغار  �ملزر�عني  مع  �لعمل  �شمنها  ومن  �مل�شاريع،  تطوير  ت�شهيل 

و�أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية جد�، لزيادة �الإنتاجية و�لو�شول �إىل �أ�شو�ق 

)جديدة( وزيادة القيمة وحت�شني التحالفات مع الفاعلني الالآخرين يف 

.)2010 ،MF، HPC and triodes Facet( شل�شلة �لقيمة�

اإدارة ال�سل�سلة

يتبني مما ذكر �أعاله )ومن �ملقالة عن هولند� �ض.   ( �ن تطوير �شل�شلة 

جديدة  �أ�شو�ق  �إىل  للو�شول  طريقة  للمنتجني  يقدم  �ن  ميكن  �لقيمة 

ال  �لقيمة،  �شال�شل  �ن  بيد  منتوجاتهم.  على  �لقيمة  زيادة  �إىل  �إ�شافة 

�شيما �ل�شال�شل �لعاملية، عادة ما ت�شتثني �ملز�رعني �الأكرث �شعفا �لذين 

قد ال يكونون قادرين على تلبية معايري �النتاج �أو غريها من �ملتطلبات 

)�حل�شول على �لرخ�ض(. عالوة على ذلك، قد يتمكن �شغار �ملالكني 

�لقادرين على �مل�شاركة من �ال�شتفادة هام�شيا فقط ب�شبب �لتوزيع غري 

�ملهيمنني من  قبل   فعليًا من  تو�شع  �الأ�شعار  �ن  للقوة؛ حيث  �ملتكافىء 

 ،Laven( م�شنعني �و موردي مدخالت �و �ل�شوبرماركت على �شبيل �ملثال

.)2009

   Yves Cabannes, Gordon بناء على مالحظات �شخ�شية لكل من 

Prain , Pay Drechsel

يح�شر  �القت�شادي،  �حل�شرية  �لزر�عة  الأثر  حتليلهم  غمار  يف 

�لكتاب على �ل�شفحة 21 �مل�شكلة �ملعقدة للحد من �لفقر بتح�شني 

�لزر�عة  م�شاهمة  �إىل  �شيقة  نظرة  هذه  لكن  �لفقر�ء.  مد�خيل 

�حل�شرية )�ملحتملة( يف �لتنمية �حل�شرية �مل�شتد�مة وحت�شني �شبل 

عدم  مفادها  بخال�شة  �لُكتاب  وينتهي  �حل�شريني.  �لفقر�ء  عي�ض 

الزراعة احل�شرية، مع  اثر  لتحديد  االآن  بيانات كافية حتى  وجود 

من  �حل�شريني   �ملز�رعني  مد�خيل  لزيادة  كبرية  �مكانات  وجود 

بتحليل  القيام  �شرورة  ويقرتحون  والثالثة،  الثانية  االآليتني  خالل 

ل�شل�شلة �لقيمة للتو�شع يف فهم هذ� �الأثر وتعزيزه.

مع �إقر�رنا باحلاجة �إىل حتليل �شل�شلة �لقيمة، كما هو مبني يف هذ� 

�لعدد من جملة �لزر�عة �حل�شرية )مثل برنامج رو�ف »من �لبيدر 

�إىل �ملائدة«(، �إال �ننا نود �إبد�ء ب�شعة مالحظات هامة حول مقالة 

ODI. �أواًل، يقلل �لتاأثري �ملحدود �لذي ُين�شب �إىل �لزر�عة �حل�شرية  
�شمن االآلية االأوىل )ا�شتبدال االإنفاق(، من اأهمية التوفري الذاتي. 

�أحد �الأمثلة هو �مل�شاهمة �لتي ميكن �ن تقدمها �لزر�عة �حل�شرية  

توفري  خالل  من  �حل�شريني  للفقر�ء  �ل�شحية  �حلالة  حت�شني  يف 

�لفو�ئد  )تو�شحت  �أعلى  نوعية  ذ�ت  زر�عية  منتجات  �إىل  و�شول 

�لغذ�ئية يف در��شة حديثة �أجر�ها »رو�ف« ومركز �لبحوث للتنمية 

كيتوي   ، �أكر�  بوغوتا،   ، رو�شاريو  �ملتحدة يف  �الأمم  وموئل  �لدولية 

وكولومبو(. هذه نقطة جوهرية، الأن حت�شني �ل�شحة  ي�شكل عن�شر� 

رئي�شيا يف ك�شر دو�مة �لفقر.

بالن�شبة لالآلية الثانية )الدخل من الت�شويق(، كان ميكن اإيالء مزيد 

من �الهتمام مل�شاألة تنوع �ل�شال�شل و�لدخل �الإ�شايف �لذي تولده.

م�شتوى  على  �الإجمالية  �لفو�ئد  �إىل  �لنظر  للمرء  ينبغي  كذلك 

�ملدينة. )وهذ� �أمر غاية يف �ل�شعوبة، وبالكاد ميكن حتديده كميًا؛ 

حاليا  املقدمة  االإعانات  خمتلف  اإىل  ينظر  اأن  للمرء  ميكن  لكن 

�مل�شاحات  والإد�رة  �لنفقات،  باقي  بني  من  و�ل�شيا�شات،  لل�شيانة 

�ملفتوحة، وخللق فر�ض �لعمل  وما �إىل ذلك ؛ �نظر على �شبيل �ملثال 

�أي�شا  �الأمر  ي�شمل هذ�  و   .  )Veenhuizen  and Danso, 2007(

اإيجاد العمالة )اآلية 3( ملجموعة وا�شعة من الفاعلني االآخرين على 

م�شتويات �ملدخالت و�ملخرجات )كل من منتجي �ل�شباخ ، وموردي 

�لبذور، و�حلمالني، ومن يتولون �لنقل،  وجتار �لتجزئة يف �الأك�شاك( 

�لتي غالبا ما تكون على م�شتوى �شغري ويقوم بها �لفقر�ء.

هناك بالفعل نق�ض يف �ملعلومات �لتجريبية �لقاطعة �ملتعلقة باالأثر 

لكن  �لورقة،  للزر�عة �حل�شرية كما هو مبني يف هذه  �القت�شادي 

هناك �أي�شا ثروة من �ملعلومات �لتي تتناول �لتاأثري �الأو�شع للزر�عة  

�حل�شرية �لذي يطال بالفعل �لفقر�ء وبيئتهم �ملعي�شية.

�لعمودي  �النتاج  م�شاهمة  م�شاألة  �ملقالة  تتناول  ذلك،  على  عالوة 

)كما تقدم يف م�شاهمات �شابقة يف جملة �لزر�عة �حل�شرية، على 

�شبيل �ملثال PROVE   يف �لرب�زيل، جملة �لزر�عة �حل�شرية رقم(. 

وبالتايل، ال توؤخذ بعني االإعتبار مراحل اأ�شا�شية يف ال�شل�شلة، مثل 

�إنتاج �ملدخالت و�لت�شنيع �لزر�عي )�أو حتويل �ملنتجات �الأولية(، 

التي ت�شيف قيمة اإىل املحا�شيل اأو احليوانات املنَتجة. لكن االأهم 

من ذلك �أنها ال تنظر بتاتًا  يف م�شاألة �لتنمية �لعادلة و�الجتماعية 

املزارعني  على  امل�شافة  للقيمة  عادل  لتوزيع  ال�شرورية  واالآليات 

هذ�  مقاالت  من  عدد  يف  مذكور  هو  كما  �حل�شريني)�لفقر�ء(، 

�لعدد )رو�شاريو ، �لرب�زيل و�إيطاليا(.

�شنتابع هذ� �لنقا�ض يف �الأعد�د �لالحقة من جملة �لزر�عة �حل�شرية.  

 ruaf@etcnl.nl نرحب بردود فعلكم على �لعنو�ن �اللكرتوين

العالقة بني الزراعة احل�سرية واحلد من الفقر
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�أخذ  عملية  عن  �ل�شل�شلة  يف  �لفاعلني  �إق�شاء  يتم  �أن  �إذً�  �ملمكن  من 

ت�شميم  يف  بن�شاط  ي�شاهموا  ان  متامًا،  وبالعك�ض  ميكن،  كما  القرار 

ال�شروط  ال�شل�شلة  اإدارة  حتدد  التعاون.  واأ�شكال  عمليات  وتوجيه 

م�شاركة  مثال،  فتقرر  �ل�شل�شلة.  هذه  ن�شاطات  مبوجبها  تنفذ  �لتي 

و�شع  مثل  منتوجاتهم  لقيمة  �ملختلفة  �لنو�حي  �إد�رة  يف  �ملز�رعني 

�لدرجات و�ملعايري )مثل خلق �لعالمات �لتجارية �خلا�شة بال�شل�شلة(، 

كما  لكن  ما هنالك.   �إىل  �البتكار�ت،  و�إد�رة  �مل�شتهلكني،  و��شتهد�ف 

ُذكر �شابقًا، يرتتب على هذه �مل�شاركة زياد�ت يف �ملخاطر و�ال�شتثمار�ت 

وامل�شوؤوليات التي ينبغي على املزارعني ان يكونوا على ا�شتعداد لتحملها. 

من  �ملز�رعني  �شغار  لتمكني  �إال طريقة  تعاونيات  �شمن  �النتظام  وما 

�إ�شماع �شوتهم ب�شكل �أقوى و�أخذ مر�كز �أكرب تاأثريً� كما هو مبني �أدناه.

)جزء�أ  حتكم  �لتي  و�الأنظمة  �لقو�نني  يف  �أي�شًا  �الإد�رة  �أهمية  تظهر 

�شال�شل  ترتبط  كما  �إليها.  تدخل  �لتي  �خلدمات  �أو  �ل�شل�شلة  من( 

�لقيمة �أي�شًا بالعو�مل �لبيئية، مبا �ن تاأ�شي�شها �أو تطويرها قد يت�شبب 

ب�شغط اإ�شايف على املوارد الطبيعية )االأر�ض واملاء( ويوؤثر على تاآكل 

�لرتبة و�لتنوع �حليوي و�لتلوث.

واالقت�شادية  االجتماعية  االآثار  االعتبار  بعني  االأخذ  يجب  واأخريًا، 

للم�شاركة يف �شل�شلة �لقيمة، ال �شيما �الأثر �ملحتمل لل�شل�شلة على  �حلد 

من �لفقر؛ حيث �ن حت�شني �شال�شل �لقيمة ميكن �ن يزيد من �جمايل 

حجم وقيمة املنتجات التي ي�شتطيع الفقراء بيعها، موؤديا بالتايل اإىل 

ح�شة  على  احلفاظ  يف  اآخر  هدف  يتمثل  وقد  املطلق.  دخلهم  ارتفاع 

كل  يف  �أرباحهم  هو�م�ض  زيادة  �أو  �لقطاع  هذ�  من   �ملز�رعني  فقر�ء 

منتج، بحيث ال تقت�شر مكا�شبهم على حتقيق زيادة يف �لدخل �ملطلق، 

يف  �لفاعلني  من  غريهم  مع  مقارنة  �لن�شبي،  �لدخل  يف  �أي�شا  ولكن 

ال�شل�شلة. وميكن تعريف الهدف االأخري هذا »بالنمو ل�شالح الفقراء« 

 .)2006،M4P(

هذه م�شاألة مهمة، لكن ال تتو�فر �شوى معلومات متناثرة عن هذ� �الأثر 

�القت�شادي  �الأثر  فاإن  وبالتايل،  �حل�شرية.   �لقيمة  �شال�شل  لتطوير 

على   ODI مقالة  وُتقدم  بحثه.  جار  مو�شوع  هو  �حل�شرية  للزر�عة 

�لفقر  من  �حلد  يف  �حل�شرية  �لزر�عة  الأثر  �إطار�    ..... �ل�شفحة 

لتاأثري الزراعة احل�شرية على  اآليات  اأربع  وحتليال له. ويو�شح االإطار 

�لفقر�ء : ��شتبد�ل �الإنفاق )من خالل زر�عة غذ�ئهم �خلا�ض ما ي�شمح 

الأغر��ض  �ملال  و��شتخد�م  �لغذ�ء   �النفاق على  بالتوفري من  للعائالت 

�أخرى(؛ و�لدخل من �لت�شويق؛ و�لدخل من �لعمالة )مثل عمال �ملز�رع 

�لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�شعار  و�نخفا�ض  حجما(؛  �الأكرب  �لتجارية  �ملز�رع  يف 

نتيجة تدفق �ملنتجات �ملحلية.

عملية تطوير �سل�سلة القيمة

هناك ثالث مقاربات لتطوير �شل�شلة �لقيمة، وهي تظهر يف �الأمثلة �أدناه

زيادة القيمة من خالل الت�سنيع

�أو �لتكامل �لعمودي هو �لربنامج  �أحد �الأمثلة على �لتح�شني �لوظيفي 

�لرب�زيلي �ل�شابق PROVE( �الإنتاج �لزر�عي �لعمودي �ل�شغري( �لذي 

مم لتعزيز �مل�شاريع �ل�شغرية يف جماالت �النتاج �لزر�عي و�لت�شنيع  �شُ

للزر�عات  مرفق   500 بناء  من  �لربنامج  هذ�  مكن  وقد  و�لتجارة. 

ــ 1998  ما  �ل�شناعية �ل�شغرية يف �لرب�زيل يف �لفرتة �ملمتدة بني 1995ـ 

�شمح بخلق �أكرث من 700 وظيفة. و�رتفع خالل �لفرتة عينها، متو�شط 

دخل �لفرد �ل�شهري يف �لعائالت �ملعنية بالربنامج من 25 دوالر� �إىل 

100 دوالر )Homem de Carvalho، 2006(، علمًا �ن PROVE  �شمل 

�لعديد من �أنظمة �لزر�عة �حل�شرية و�شبه �حل�شرية، مبا فيها زر�عة 

�خل�شار يف �حلد�ئق وتربية �لفاكهة و�ملو��شي. وركزت �لتدخالت على 

�ملنتج �لفردي وعائلته/ها �ملو�شعة، حيث كانت �لفكرة �الأ�شا�شية زيادة 

�الأ�شعار عن طريق خلق قيمة م�شافة من خالل �لت�شنيع )�نظر �ملقالة 

عن �ل�شود�ن �ض.   (. وبالتايل كانت �ملبادرة قائمة على �ملنَتج، وتهدف 

حت�شني قيمة كل ما كان �ملز�رعون يقومون ياإنتاجه فعليًا.

نظر �لربنامج حتديد� يف �لتدخالت )�حلكومية( �لتي ميكنها �مل�شاعدة 

يف التخفيف من العوائق التي حتد االندماج ـــ التكامل العمودي مثل:

)�أو عدم مالءمتها( �لدعم  • تدين خدمات 
حيازة  يف  �الأمان  وعدم  �النتاجية  �ملو�رد  �إىل  �ملحدود  •  �لو�شول 

�الأر��شي

�لتمويل �إىل  �ملحدود  • �لو�شول 
�ملنتجني �حل�شريني تنظيم  • قلة 

و�لربحية �النتاج  • تدين 
درجة تخطيط �الأعمال ومهار�ت �لت�شويق و�ملعلومات • �النخفا�ض يف 

زيادة القيمة عن طريق الت�صنيع

Photo: Hans Peter Reinders

داخل �صوق ثريي منغاال

Photo: George O’Shea
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تركيز االنتاج على االأ�سواق املتخ�س�سة

�ملقاربة  على  �الأمثلة  �أحد  هو  �ملائدة«  �إىل  �لبيدر  »من  رو�ف  برنامج  

)�أ(  �ملنتجني  من  جمموعات  �أو  جمموعة  تقوية  على  ويركز  �لثانية،  

لزيادة القيمة على منتجاتهم من خالل حت�شني االنتاج واالنخراط يف 

)�أ�شكال ب�شيطة من( �لت�شنيع، و�لتو�شيب وو�شع �لعالمات �لتجارية 

و�لت�شويق �ملبا�شر و)ب( تركيز �الإنتاج على مطالب حمددة  و�شارمة 

و�ل�شوبرماركت  �لبيئي/�لع�شوي  �ل�شوق  مثل  �ملتخ�ش�شة،  لالأ�شو�ق 

�لدعم  �لربنامج  ُيقدم   .) �ملقالة  �ض.    �ل�شياحة  )�نظر  �أو �شناعة 

تكاليف  تعاونية رغبة يف خف�ض  اأو  ت�شاركية  اأعماال  لين�شئوا  للمنتجني 

�ل�شغط  على  �أكرب  قدرة  وحتقيق  حجم  وفور�ت  وخلق  �ملعامالت 

و�لتفاو�ض. ومن �أهم مز�يا مقاربة رو�ف هي عدم �كتفائها بالرتكيز 

على حتقيق �أف�شل �ملمار�شات �لفنية و�لتنظيمية و�البتكارية، و�ل�شعي 

االآخرين  الفاعلني  مع  العالقات  وحت�شني  والتعلم  العملي  التبادل  اإىل 

»من  برنامج  �نطالق   نقطة  تتمثل  �ل�شل�شلة.  يف  �خلدمات  ومقدمي 

�لبيدر �إىل �ملائدة« يف تعزيز قدرة �ملنتجني �حل�شريني على �بتكار نظم 

ملمو�شة  �ل�شوق وحتقيق حت�شينات  �شل�شلة  زر�عة ح�شرية من منظور 

يف  �ملنتج �ملحدد �لذي مت �ختياره ليكون »�أهم منتج و�عد«. عليه، ُينظر 

)�نظر  �القت�شادي  �لنجاح  مفتاح  �أنهما  على  و�لت�شويق  �البتكار  �إىل 

مثال �إىل در��شة حالة �لفر�ولة �ض.   (،  وما على �ملنتجني �إال �أن يتعلمو� 

تلبية مطالب ال�شوق وامل�شتهلك )من حيث النوعية وال�شنف وال�شالمة 

و�شروط الت�شليم( ب�شكل اأف�شل ليحققوا النجاح الذي ي�شبون اإليه.

وعلى هام�ض ما �شابق، يجدر ذكر ان  التحالف التعليمي اعتمد مقاربة 

Agri-ProFocus م�شابهة لتطوير �شل�شلة �لقيمة �طلقها �أغريربوفوك�ض

التدخل يف اأجزاء اأخرى من ال�سل�سلة

�لنظام  �لقيمة كجزء من جممل  �شل�شلة  �إىل  �لنظر  بديلة هي  مقاربة 

جميع  �عتبار  فيتم  �لعا�شمة(،  )�أو  �حل�شرية  �ملناطق  يف  �لغذ�ئي 

بال�شرورة  لي�ض  ولكن  �ل�شل�شلة-  يف  �ملحتملني  �مل�شلحة  �أ�شحاب 

�أو  �ل�شل�شلة  و�حد من  �ملتخ�ش�شني يف جزء  �أولئك  �شو�ء  ـــ  �ملرتبطني 

�أولئك �ملعنيني بعدة �أجز�ء منها. وتنطوي هذه �ملقاربة يف تطوير �شل�شلة 

�لبحث  ثم  و�حدة ومن  قيمة معينة  �شل�شلة  باختيار  �لبدء  �لقيمة على 

بد من  ال  �لتي  �ملكامن  �لبت يف  �أجل  �ل�شل�شلة من  تلك  يف كل جو�نب 

تعزيزها. ومن فو�ئد هذ� �لنهج �نه يتيح �نبثاق خيار �لتدخل بو�شفه 

اأثر  اأعظم  حتقيق  اأن  مفاده  ا�شتنتاج  اإىل  يوؤدي  قد  للتحليل،  نتيجًة 

ل�شالح �لفقر�ء لن يكون يف ق�شم �النتاج على �الطالق،  بل  يف �لعمل 

مع �مل�شنعني �أو �لتجار �أو غريهم )�نظر �ملقالة عن �الأفوكادو )�ض.   (

�مل�شاركني  �لفاعلني  لتحديد  �لقيمة  �شل�شلة  �ملقاربة حتليل  تعتمد هذه 

وللح�شول  منتجات(،  )�أو  منتج معني  ومبيع  وت�شويق  وتوزيع  �إنتاج  يف 

على  نظرة ثاقبة يف م�شاألة توزيع املنافع واالأرباح بني خمتلف الفاعلني 

يف �شل�شلة �لقيمة. كذلك، فاإنها تتيح  ت�شليط �ل�شوء على كيفية حت�شني 

�لتنظيم و�لتن�شيق بني �لفاعلني يف �شل�شلة �لقيمة و�الإ�شارة �إىل �ملو�قع 

�لتي  ت�شتدعي �لتدخل  لتحقيق و�حد من خمرجات �لتنمية �ملن�شودة، 

�لزيادة  �أو  حمدد،  فاعل  ��شتفادة  عن  عبارة  �ملخرج  هذ�  كان  �شو�ء 

�لق�شوى للدخل و�لعمالة، �أو حت�شني �الإد�رة �أو �حلد من �لفقر.

يهدف هذ� �لتحليل ل�شل�شلة �لقيمة �إىل :

�لقطاع  يف  �ملتد�خلة   �لتبادل  و�أن�شطة  �النتاج  �شال�شل  ـــ   حتديد 

Photo: Lu Mingwei/IGSNRRاقطف غذاءك يف بيجنغ



8

www.urbanagriculture-mena.org

)�لفرعي( )مالحظة: �خلطوة �الأوىل يف حتليل �شل�شلة �لقيمة 

هي تقرير �لقطاع �أو �ملنَتج  �لذي يجب �لرتكيز عليه.  �إن حتليال 

معمقا لل�شوق ميكنه تبيان �أي  �نظمة �إنتاج هي �الأكرث فعالية ـــ 

�نظر �ملقالة عن مدغ�شقر  �شفحة 15(

ـــ   حتديد �النت�شار �جلغر�يف للرو�بط

واملواقع  امل�شتويات  يف  الرئي�شيني  امل�شلحة  اأ�شحاب  ـــ    تعريف 

�ملختلفة من �ل�شل�شلة  وبالن�شبة للفر�ض/�ملعوقات �ملختلفة

ـــ    قيا�ض القيمة التي تعود على خمتلف امل�شتويات واملواقع واأ�شحاب 

�مل�شلحة يف �ل�شل�شلة

ـــ   حتديد الهيكليات االإدارية التي توؤثر على توزيع القيمة

�مل�شتويات  مبا�شر  ب�شكل  ت�شتهدف  �لتي  �لتدخالت  ـــ    حتديد 

املختلفة يف ال�شل�شلة واآثارها وبدائلها.

ميكن، باتباع هذ� �الأ�شلوب ، تقييم �خليار�ت �ملتاحة من جمموعة كاملة 

ـــ )�أي دخول �ملنتجني  �لعمودي  �لتعاقد  ـــ مثل  �لتدخالت �الأخرى  من 

يف عقود طويلة �الأمد مع �مل�شرتين(؛ و�الرتقاء باملنَتج )حت�شني نوعية 

�أكرث  بطريقة  خمرجاتهم  )�نتاج   �لعملية  حت�شني  و/�أو   ) �ملخرجات 

فعالية( و/ �أو حت�شني  �ل�شل�شلة �لد�خلية )تطبيق �ملهار�ت �ملكت�شبة من 

�شل�شلة قيمة معينة لتح�شني عائد�ت �شل�شلة �أخرى(

املجموعات  حيث  من  بع�شها  عن  الثالثة  املقاربات  هذه  اإذا  تختلف 

جميع  عن  عبارة  تكون  �ن  ميكن  و�لتي  معها،  تعمل  �لتي  �مل�شتهدفة 

�لفاعلني يف �ل�شل�شلة �أو جمموعات �ملنتجني )�أو مز�رعني فرديني و�أ�شر 

تعزيز  فاإن  �الأمر،  كان  مهما  لكن   .)PROVE حالة  يف  كما  معي�شية 

مفتاح  هي  �لتمويل  �إىل  و�لو�شول  �ل�شيا�شات  وت�شهيل  �ملنتجني  تنظيم 

جناح جميع هذه �ملقاربات.

تعزيز تنظيم املنتجني

�الإمد�د  �شال�شل  يف  هاما  دور�  تلعب  �ن  �ملنتجني  جلمعيات  ميكن 

�لزر�عية )�حل�شرية(  كو�شيط بني �الأ�شر �ملعي�شية �لزر�عية �لفردية 

وباقي �لفاعلني يف �ل�شل�شلة )�مل�شرتين، �مل�شنعني ومزودي �خلدمات 

مثل املوؤ�ش�شات التمويلية واحلكومات(.  كذلك ميكن ان تناط بها عدة 

وظائف، مبا فيها جمع وت�شنيع وت�شويق املنتجات الزراعية ، وال�شراء 

�جلودة،  على  �لرقابة  وتطبيق  �ملز�رع،  �الإنتاج �جلماعي ملخرجات  �و 

وتزويد �الأع�شاء باملعلومات �لفنية ومعلومات �ل�شوق، وتقدمي �لن�شح 

فيما  �لتنظيم،  قلة  غالبًا من  �ملز�رعون �حل�شريون  يعاين  و�لتدريب. 

القائمة، ما يعيق جهودهم  ي�شوب ال�شعُف عمل جمموعات املزارعني 

�لتنموية  ويحد من قدرتهم على �لتفاو�ض مع �ل�شلطات �ملحلية ومزودي 

اأي�شًا اإىل كبح تطوير جهود م�شرتكة  اخلدمات. كما يوؤدي هذا االأمر 

من قبل املزارعني احل�شريني لالنخراط يف اأن�شطة ت�شنيعية- ت�شيف 

�أو  للم�شتهلكني  �ملبا�شر  �لت�شويق  يف  �أو  ـــ  �الأولية  منتجاتهم  على  قيمة 

يف �حل�شول على مكانة �أف�شل يف �ل�شل�شلة �لت�شويقية. ومن �ملمكن �ن 

تلعب جمموعات �ملنتجني �حل�شريني �ملنظمة تنظيما جيد� دور� هاما 

يف تعليم �أع�شائها، ومر�قبة جودة �ملنتجات وتعزيز فر�ض �لو�شول �إىل 

�لع�شوية  �لنفايات  ذلك  يف  )مبا  �الأخرى  �الإنتاجية  و�ملو�رد  �الئتمان 

�حل�شرية ومياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة(.

)تالحمها،  �لقائمة  �حل�شريني  �ملز�رعهني  جمموعات  تقوية  �إن 

قدر�تها على �الإد�رة و�لتخطيط  �ملايل، ورو�بطها �لد�خلية( �شتح�شن 

�ملز�رعون.  يقودها  �لتي  �لتنموية  �مل�شاريع  جناح  فر�ض  من  بالتايل 

على �شبيل �ملثال، لتتمكن جمموعة منتجني من �إفادة �أع�شائها وتوليد 

�لوقت عينه، عليها �ن تكون قادرة  ��شتمر�ر عملها يف  فائ�ض ل�شمان 

على �إعد�د خطة عمل �شاملة. علمًا �نه قد تكون هناك حاجة �إىل دعم 

مايل يف مرحلة البدء للقيام بتحليل لل�شوق ولتوظيف اأ�شخا�ض موؤهلني  

جتاريًا/ماليًا، باالإ�شافة �إىل دعم تعزيز �لتنظيم وزيادة قدرة �جلمعية 

)2007 ،.Ton et al( واالأع�شاء على اأداء كل هذه الوظائف اجلديدة

تـ�سهيل ال�سيا�سات

ميكن ان يوؤدي تطوير �شال�شل قيمة للزراعة احل�شرية دورا هاما يف 

�حل�شريني  �لفقر�ء  قبل  من  �لدخل  وتوليد  �ملحلي  �القت�شاد  تنمية 

 .)ODI �ملتو�شطة )�نظر مقالة  �لطبقة  �إىل  �ملنتمية  �ملعي�شية  و�الأ�شر 

وعلى �لرغم من قلة �ملعلومات �ملتو�فرة �إجماال عن ما تولده م�شاريع 

البيانات  ان  اإال  والتوظيف،  الدخل  حيث  من  احل�شرية  الزراعة 

تكون  ان  ميكن  تولدها  التي  التوظيف  فر�ض  ان  اإىل  ت�شري  املوجودة 

�أي�شًا،   PROVE(. وتكمن �همية هذه  �مل�شاريع   كبرية )�نظر مقالة 

�إن�شاء  �لن�شاء(  �أو  �ل�شبيبة  قدرة جمموعات �شعيفة حمددة )مثل  يف 

و�إد�رة �نظمة لتوريد �ملدخالت و�النتاج وتو�شيل �خلدمات و�لت�شنيع  

�لت�شويق. ميكن ل�شال�شل قيمة �لزر�عة �حل�شرية �أن ُتعنى باأي �شيء، 

�لكبرية  �مل�شاريع  �إىل  �ل�شغري  �لر�أ�شمال  ذ�ت  �ل�شغرية  �الأعمال  من 

�لتي تتطلب ر�أ�شماال مكثفا. وت�شمل �حلاجة �إىل �لدعم  جماالت حت�شني 

و�لتعاون  �ملز�رعني  وتنظيم  و�لت�شويق(  )�لت�شنيع  �جلودة  مر�قبة 

)�ملعلومات(  و�الأ�شو�ق  و�لقرو�ض  �ملال  ر�أ�ض  �إىل  و�لو�شول  بينهم، 

تعزز  �لتي  �لبلدية  �لرب�مج  حتاول  �ن  ويجب  جديدة.  توزيع  وقنو�ت  

م�شاركة  زيادةَ   �ملحلية  �لزر�عية �حل�شرية  �ملنتجات  وت�شويق  ت�شنيع 

املزارعني واملوؤ�ش�شات احل�شرية ذات ال�شلة. ويف الوقت عينه، ينبغي 

مر�كز  �إىل  �لفقر�ء  و�شول  وحت�شني  �لت�شريعات  تعديل  �لبلديات  على 

ر�أ�ض �ملال و�أماكن �لت�شويق.
Belo Horizonte
Photo: IPES
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قد تتمكن البلديات اأو املنظمات الدولية من ت�شجيع موؤ�ش�شات االإئتمان 

�حلالية على تاأ�شي�ض خطط �ئتمانية خا�شة مل�شاريع �لزر�عة �حل�شرية، 

امل�شوؤولية  مبداأ  وهناك  املثال.  �شبيل  على  �شمان  �شندوق  خلق  ومنها 

�ل�شمان(   ب�شندوق  �أو  باالإعانات  �مل�شاهمة   ( �حلكومة  بني  �مل�شرتكة 

�لتي  �لقرو�ض  وت�شديد  مدخر�تهم  ��شتخد�م    ( �مل�شاريع  و�أ�شحاب 

بالتقدميات  عام  ب�شكل  )ي�شاهم  �خلا�ض  و�لقطاع  ياأخذونها( 

�إىل  �لو�شول  لنماذج تعزيز  �أ�شا�شا  ي�شكل  �ن  �لذي ميكن  �الئتمانية(؛ 

كما  �لتحديد.  وجه  على  فقر�  �الأكرث  لالأ�شخا�ض  �ملال  ور�أ�ض  �الئتمان 

�مل�شاريع  تطوير  ت�شهيل  �ملحلية  �لدعم  ومنظمات  �لبلديات  مبقدور 

و�لت�شويق �لذي يقوم به �ملنتجون يف �ملدن �ل�شغرية عن طريق:

•  منح �ملنتجني �حل�شريني �لو�شول �إىل �أ�شو�ق  �ملدن �حلالية وم�شاعدتهم 
يف خلق �أ�شو�ق مز�رعني �أو �ل�شماح مب�شاريع »علبة �لغذ�ء«

للغذ�ء  �جلودة   و�شم  �أو  �الأخ�شر  �أو  �لبيئي«  »�لو�شم  تاأ�شي�ض  • دعم 
احل�شري املنتج بطريقة بيئية واآمنة

يف �الأعمال )�و خف�ض �ل�شر�ئب(  للبدء  و�ملعونات  �لرخ�ض  •  تزويد 
وتقدمي �مل�شاعدة �لفنية و�الد�رية للم�شاريع �لفردية �أو �لتعاونية يف 

جماالت �لت�شنيع �لزر�عي و�لتو�شيب ولل�شركات �لتي تزود مدخالت 

�ملز�رع �لبيئية ) �ل�شباخ، ديد�ن �الأر�ض، مو�د زر�عية وبذور مفتوحة 

�لتلقيح، �ملبيد�ت �لبيولوجية( �إىل �ملنتجني �حل�شريني .

�مل�شلحة مبعلومات �ل�شوق يف �لوقت �ل�شحيح �أ�شحاب  • تزويد 
�الأنظمة  �أي من خالل  حمليًا  لل�شر�ء  �الأف�شلية  �إعطاء  من  •  �لتاأكد 
�لتي تن�ض على �شرورة �ال�شتح�شال على  ن�شبة �أو حجم معني من 

�لغذ�ء �ملقدم يف �ملد�ر�ض �ملحلية )بيلو �وريزونته، �يل دو فر�ن�ض( 

اوريزونته(   )بيلو  وال�شوبرماركت  واملطاعم  املوؤ�ش�شات  وكافيترييا 

من منِتج حملي .

من  للتاأكد  �ملنتجني  تنظيم  جهود  �حلكومة  تتبنى  و�ن  بد  ال  و�أخريً�، 

) 2008 ،.RUAF et al( شتمر�رية �لربنامج��

التمويل

�إىل �خلدمات �ملالية  ثبت �ن و�شول جميع �لفاعلني يف �شل�شلة �لقيمة 

يحتاج  �لنجاح.  يف  �أ�شا�شي  عامل  هو  �ل�شحيح  �لوقت  يف  �ملنا�شبة 

من  غريها  �أو  جيدة  بذور  ل�شر�ء  �لت�شغيلي  �ملال  ر�أ�ض  �إىل  �ملز�رعون 

�الأمو�ل  ��إىل  �لتجار  ويحتاج  �ملعد�ت.  يف  لال�شتثمار  �أو  �ملخرجات 

ليدفعو� للمز�رعني نقد� عندما يحني �أو�ن ت�شليم �ملح�شول �و للتاأكد من 

اأن املزارعني لن يبيعوا منتجاتهم يف مكان اآخر؛ لكن التجار غالبا ما 

يفتقرون �إىل �شمانات متكنهم من �حل�شول على قرو�ض. كذلك يحتاج 

 KIT and( مل�شنعون �إىل �ملال ل�شر�ء �ملدخالت �و لتو�شيع عملياتهم�

IIRR، 2010(؛ بيد �ن هذ� �لتمويل ال يتوفر د�ئما. �ن و�شول �ملنتجني 
�حل�شريني �لتجاريني �ل�شغار �إىل �الإئتمان وغريه من م�شادر �لتمويل 

�نتاجهم  تطوير  يف  قدما  ليم�شو�  حا�شمة  م�شاألة  )�ملعونات/�لهبات( 

�لزر�عي و/�و �ن�شطة �لت�شنيع و�لت�شويق.  لكن مزودي �خلدمات �ملالية 

�ملخاطر  عايل  ويعتربونه   ، �لقطاع  بهذ�  ملمني  غري  يكونون  ما  غالبا 

)ي�شكون يف قدرة ورغبة �شغار �أ�شحاب �مل�شاريع بت�شديد ديونهم(  و�إما 

�ملز�رعني  ملجموعات  متاحة  و�إجر�ء�ت غري  مطالب  ميلكون جمموعة 

�حل�شريني �لفقرية. و�لذي يح�شل  �نه يف حال عدم تلقيها �لدعم من 

بر�مج حمددة )�نظر �أعاله(، تتجه �لعديد من �ملجموعات �إىل بر�مج 

�الئتمان  ذ�ت �الإد�رة �لذ�تية على ن�شق AGRUPAR  )�نظر �ل�شفحة 

ذ�تية  باإد�رة  �ل�شغر  �ملتناهي  لالئتمان  برناجما  طبقت  �لتي   )....

تتوالها جمتمعات ا�شتثمارية من القواعد ال�شعبية.  وُتَكيف هذه اخلطة 

�إ�شافية  مع حاجات وخ�شائ�ض �ملز�رعني �حل�شريني وتعطيهم دفعة 

للقيام بالن�شاطات �ملتعلقة باأعمالهم.

االئتمان  فر�ض  عن  حملية  درا�شات  جمموعة  موؤخرا  »رواف«  اأطلقت 

�لثماين  �ملدن  كل من  و�شبه �حل�شرية يف  للزر�عة �حل�شرية  و�لتمويل 

و�ملعرفة  �ملعلومات  من  �ملزيد  تقدمي  بهدف  معها  �ل�شريكة  ع�شرة 

و�لتو�شيات �لو��شحة لتو�شيع فر�ض �لتمويل و�الئتمان �جلماعي و�لفردي 

للمز�رعني �حل�شريني و�شبه �حل�شريني يف هذه �ملدن. ويجري مناق�شة 

نتائج هذه الدرا�شات مع موؤ�ش�شات االئتمان والتمويل املحلية  لل�شغط من 

Photo: IWMI South Easy Asiaتقوم العائالت بتنظيف وتدريج اجلزر
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�أجل تقدمي منتجات مالية )جديدة( تخدم �شغار �ملز�رعني �حل�شريني.

تدعم  مالية  تقدمي خدمات  �لقيمة  �شل�شلة  على متويل  �الأمثلة  وت�شمل 

على  و�لبناء  �لنهائي(  �مل�شتهلك  �إىل  �ملنتج  �ملنتج مبجمله )من  تدفق 

�لتمويل  من  �لنوع  هذ�  ميز�ت  ومن  �ل�شل�شلة.  يف  �لقائمة  �لعالقات 

ويوفر  ال�شل�شلة  يف  والفاعلني  املالية  املوؤ�ش�شات  بني  املخاطر  يوزع  اأنه 

بدائل عن �شروط ال�شمان التقليدية. على �شبيل املثال، ي�شبح باإمكان 

موؤ�ش�شات التمويل املتناهي ال�شغر الربط مع جمعيات املنتجني لتاأمني 

تقدمي  مع  بالتز�من  �ملدخالت  �ملنتجون  بها  ي�شرتي  �شغرية  قرو�ض 

�لبنوك قرو�ض ��شتثمارية �إىل �شركة م�شنعة يف �ل�شل�شلة.  وقد يقوم 

�حد �لبنوك باإقر��ض �ملال لتاجر يحظى بامد�د�ت منتظمة من منتجات 

جيدة  مبيعات  حتقيقه  ي�شمن  ما  �أوفياء،  وبعمالء  منتجني  جمموعة 

)KIT and IIRR، 2010(. عندما يكون �لزبائن م�شتعدين للتوقيع على 

عقود بيع مع مورديهم، ي�شبح حتى �شغار �ملز�رعني �أهال للح�شول على 

�ئتمانات. ويجري �ختبار �أحد �الأمثلة على هذ� �لنوع من متويل �شل�شلة 

�لقيمة يف بوالو�يو )زميبابوي(  حيث مت و�شع نظام للزر�عة �لتعاقدية 

�ل�شوبر  وحمالت  �ملطاعم  من  �حتاد  مبوجبه  يتوىل  �لفطر،  الإنتاج 

�لبد�ية ملجموعتني من �ملنتجني �حل�شريني،  ماركت متويل �النتاج يف 

على �أن ال تذهب �الأمو�ل مبا�شرة للمز�رعني بل الأحد �مل�شارف �لذي 

بيع  �إىل  بعدها  �ملز�رعون  و�شيعمد  نيابة عن �الحتاد.  �لقر�ض  �شيدير 

50%  من �لفطر �إىل �الحتاد، وبيع �لفائ�ض �إىل �الأ�شو�ق �الأخرى، علمًا 

�ن �لتمويل �ملقدم خم�ش�ض للبنية �لتحتية و�ملدخالت. ويقدم �لبنك 

�لتدريب �ملدعوم للمز�رعني، وال  ياأخذ منهم �أي بدل لقاء تدريبهم  يف 

 personal communication( لدفاتر� �الأعمال وم�شك  �إد�رة  جمال 

.)2010  T. Mubvami، MDP/RUAF، June

حدود تطوير �سل�سلة القيمة 

مقاربة  �حل�شرية  �لزر�عة  جمال  يف  �لقيمة  �شل�شلة  تطوير  ي�شكل 

ان  املوؤكد  ومن  وتطويرها.،  احل�شرية  الزراعة  لتنمية  هامة  جديدة 

حت�شني الفوائد واالآثار االقت�شادية للزراعة احل�شرية ي�شب يف �شالح 

�ملز�رعني و�حلكومات �حل�شرية. لكن يجدر �الإ�شارة �إىل �ن جزء� من 

�ملنتجني �حل�شريني فقط يريد �أو ي�شتطيع زيادة �ال�شتثمار يف �الأن�شطة 

تاأمني حاجته  �إىل جانب  �ل�شوق،  �أكرب يف  بكثافة  و�مل�شاهمة  �لزر�عية 

اإىل  املنتجون  هوؤالء  يحتاج  لذا  عينه.  الوقت  يف  الغذاء  من  اخلا�شة 

�مل�شاعدة يف ت�شميم وتنفيذ م�شاريع تطوير �شل�شلة �لقيمة �لتي تركز 

على �البتكار يف �إنتاج وت�شنيع وت�شويق منتوجات خمتارة. ولتنجح هذه 

�مل�شاريع، ينبغي �أن تلبي �الأ�شر �ملعي�شية �لزر�عية �ملعايري �لتالية:

التوجه اإىل ال�سوق: يجب �ن يكون �ملز�رعون �أو جمموعات �ملز�رعني 

�هتماما قويا يف تطوير  و�ن ميلكو�  �ملنتوج  ببيع فائ�ض  بالفعل  يقومون 

انتاجهم لل�شوق  و/اأو االنخراط يف اأن�شطة الت�شنيع والبيع املبا�شر.

جمموعة م�ستهدفة اأكرث جتان�سًا: ميثل �لعمل مع جمموعة غري 

�لذين  �ملز�رعون  ميتلك  �أن  ُيف�شل  لذ�  �شعوبة،  �كرث  �أمر�  متجان�شة 

م �لدعم لهم نظاما زر�عيا مت�شابها )مثال: �جلميع من منتجي  �شيقدَّ

�خل�شار �أو من منتجي �حلليب، ( و�ن يعملو� يف ظل ظروف مماثلة )�ن 

ميتلكو� على �شبيل �ملثال نف�ض درجة  �لتوجه �لت�شويقي تقريبًا(

�مل�شاركون  �نت�شر  �إذ�  �شعوبة  �أكرث  �لدعم  يكون  القرب/التكتالت: 

مبجموعات �شغرية على م�شاحة كبرية.  ُيف�شل �ن يتو�جدو� يف منطقة 

و�حدة �أو �شمن عدد حمدود من تكتالت ال تبعد كثري� عن بع�شها.

من  �شكل  �مل�شاركة يف   للمنتجني  �شبق  قد  يكون  �ن  يجب  التنظيم: 

�أ�شكال �لتعاونيات/�جلمعيات، حتى لو كانت ب�شكل غري ر�شمي.

ال ينا�شب تطوير �شل�شلة �لقيمة جميع �أ�شكال �نظمة �لزر�عة �حل�شرية. 

مثال،  للكفاف  �ملوجهة  �ملجتمعية  �أو  �ملنزلية  �حلد�ئق  ت�شتدعي  �إذ 

مقاربات وتد�بري دعم �أخرى.
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منظمة ال تتوخى الربح تعمل يف جمال التمويل االأ�صغر والتنمية
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مدر�صة مزارعني حقلية  يف عمان، تغطية الب�صل باملال�ش البال�صتيكي

تطوير �سال�سل القيمة

يف عمان، الأردن

اجلزء  يف  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  عا�سمة  عمان  مدينة  تقع 

ال�سمايل من اململكة. وتبلغ  م�ساحة العا�سمة  17٠٠كم٢ وعدد �سكانها 

٢٢٠٠٠٠٠ ن�سمة، فيما ي�سجل معدل الأمطار فيها ٢75 ملم �سنوياً.  

قارب معدل الفقر يف عمان 8.5% يف العام ٢٠٠8 )اإدارة الإح�ساءات(، 

علماً ان ٢5% من الفقراء يعي�سون يف العا�سمة يف ظل معدلت بطالة 

الزراعة احل�سرية  ت�سكل  ان  قاربت  7.ibid( %1٢(. وعليه،  ميكن 

والعائالت  الأفراد  من  العا�سمة  لقاطني  جديد   دخل   م�سدر 

على  ايجابيا  التاأثري  يف  هاما  دورا  تلعب  واأن  الزراعة   يف  العاملني 

م�ستويات عي�سهم

يبلغ جممل �مل�شاحات �ملزروعة يف عمان 32   األف هكتار  تقريبا )3.2 

مليون هكتار( ومتثل 18.4% من جممل �النتاج �لوطني، يف حني ت�شكل 

�ملو��شي �لتي تربى يف �ملدينة 19% من جممل �النتاج يف �لبالد. ميكن 

�لتمييز بني نوعني من �نتاج �ملحا�شيل �حل�شرية: )1( �لزر�عة �ملروية؛ 

ومتاَر�ض خ�شو�شا يف و�شط املدينة حول جمرى الطوفان القدمي واالآبار 

�الأرتو�زية و�لينابيع ويف و�دي �ل�شري و�ملقابلني و)2( �لزر�عة �لبعلية؛ 

حيث  �ل�شرقية  �ملنطقة  با�شتثناء  �ملدينة  �أنحاء  معظم  يف  عليها  ونقع 

بني  �ملنطقة،  يف  �الأكرب  من  تعد  �لتي  �الأر��شي،  قطع  م�شاحة  ترت�وح 

�ملتو�فرة   �ملنزلية  �حلد�ئق  م�شاحات  ترت�وح  حني  )يف  50-100دمن* 

�لفو�كه  فهي  �ملنتجات  �أهم  �أما  حديقة(.  لكل   
2

م  1000-200 بني 

�للوزية وذ�ت  و�لفو�كه  و�لرمان  و�لعنب  �لتني  )840.260 هكتار� من 

�لنو�ة( و�خل�شار )197.776 هكتار� من �لطماطم و�خليار و�لكو�شى 

و�لبامية و�خل�شار �لورقية �ملختلفة( و�حلبوب )351.452 هكتار� من 

بع�ض  وُي�شدر  �الأخرى(.  �حلبوب  وبع�ض  و�حلم�ض  و�ل�شعري  �لقمح 

هذه �ملنتجات كاخليار و�لطماطم و�لفر�ولة و�لفلفل �الأحمر و�الأ�شفر 

�إ�شافة �إىل �أ�شناف متنوعة من �خل�ض.  �أما �ملو��شي فيتكون �نتاجها من 

390500 ر�أ�ض من �لغنم و�ملاعز و�الأبقار )�أمانة عمان �لكربى، 2007(

برنامج »من البيدر اإىل املائدة« 

و�د  على  �ملائدة«  �إىل  �لبيدر  »من  برنامج  على  �لقّيمون  �ختيار  وقع 

عائالت  �شمن  �ملز�رعون  فيه  يتوزع  �الأمري(  )عر�ق  عمان  زر�عي يف 

مو�شعة )�لتي ت�شكل �أ�شا�ض �لعالقات �ملجتمعية و�لقبلية(  لي�شكل نقطة 

�نطالق تنفيذ �لربنامج. 

تهتم ن�شاء هذه �لعائالت باالأعمال �لزر�عية و�لو�جبات �ملنزلية �ليومية 

وي�شعني �إىل زيادة دخلهن  من خالل تعاونية حملية  ال تتوخى �لربح هي 

�أما  »جمعية �شيد�ت عر�ق �الأمري �لتعاونية« �لتي تاأ�ش�شت عام 1993. 

�لرجال فهم مبعظمهم �إما عمال غري ماهرين �أو موظفني يف �لقطاع 

�لعام. ومع �ن �لن�شاء ميلكن �هتماما كبري� وتعاطيا يوميا بالزر�عة، �إال 

�نهن، وب�شبب طبيعة �لتمويل �لذي تو�فر لهن قبل بد�ية �لربنامج،  مل 

يتمكن من تطوير �إال مهار�تهن �حلرفية �ليدوية  )�لن�شيج و�لفخاريات 

مطبخ  تاأ�شي�ض  �إىل  وَعَمْدن  �لخ...(،  و�ل�شري�ميك  �لزرق  و�شناعة 

خالل  من  و�شرير  �إفطار  وجبة  تقدم  �شياحية  و��شرت�حة  جمتمعي 

هذه  عمل  على  للمحافظة  ينا�شلون  موؤخرًا  االأع�شاء  وكان  التعاونية. 

التعاونية  ا�شتمرارية  للدخل ميكنه �شمان  مدر  ن�شاط  وايجاد  املرافق 

على �ملدى �لطويل.

التنفيذ

توىل فريق �لربنامج �إىل جانب جمموعة خمتارة من �ملز�رعني �لذين 

الفريق  تاألف  الربنامج.  وتخطيط  ت�شميَم  املنطقة  مزارعي  ميثلون 

تاألفت جمموعة  من من�شقني �ثنني وثالثة �ع�شاء من �لتعاونية، فيما 

�ملز�رعني من 10 ن�شاء و20 رجال. �جتمع �أع�شاء �لفريق معا  لتاأ�شي�ض 

يف  �ملز�رعني  مع  وثيقة  عالقات  وبناء  �حل�شريني  للمنتجني  جمعية 

من  وغريها  �حلقلية  �ملز�رعني  مد�ر�ض  مد�ر�ض  طريق  عن  �ملناطق 

�الأن�شطة.

بد�ية، ونتيجة للثقافة و�لعاد�ت �ل�شائدة، َت�شجل �لرجال فقط للم�شاركة 

يف �لربنامج و يف �ملد�ر�ض �حلقلية 

Salwa Tohme Tawk, Ziad Moussa, Shadi Hamadeh, 
ESDU, American University of Beirut
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لذا مل يكن باالأمكان جمع �شوى بيانات جمتزاأة لكل مهمة ون�شاط على 

حدة )�لزرع، �لري، �لت�شويق، �لتو�شيب...( الأخذ �لقر�ر�ت �لتي تتعلق 

و�الأ�شخا�ض  �حلقلية  �ملد�ر�ض  �شيح�شرون  �لذين  �الأ�شخا�ض  باأ�شماء 

�الأمور.  من  وغريها  �الجتماعات  حل�شور  بهم  �الت�شال  يجب  �لذين 

منطقتني  يف  تتو�جد  عائلة   72 �إىل  �مل�شروع  و�شل  �ملطاف،  نهاية  يف 

�مل�شتفيدين  من    %75 وبات  �لقريات،  وحي  �لب�شة  حي   : �لو�دي  من 

�ملبا�شرين للربنامج من �لن�شاء. 

�حل�شريني  �ملنتجني  جمعية  باإقامة  �لربنامج  يف  خطوة  �أهم  متثلت 

�لتعاونية  �شمن  و�مل�شتقلني(  �ملعينني  موظفوها  )لها  منف�شلة  كوحدة 

الن�شائية. وتتاألف هذه اجلمعية من مدير واأمني �شندوق و�شكرتري و42 

ع�شوا، جميعهم من الن�شاء. تتوىل هذه الوحدة اإدارة االأعمال املوؤلفة 

من جميع �لعمليات �ملتعلقة بانتاج وت�شويق نوع و�حد حمدد من �ملنتجات 

)�نظر �الإطار �أدناه( وذلك بالتعاون مع  �ملز�رعني �مل�شاركني.

مب�شاعدة  �الأمر  بد�ية  يف  �ملائدة«   �إىل  �لبيدر  »من  فريق  من�شقو  قام 

�ملخت�شني  باملز�رعني  �الت�شال  على  �حل�شريني  �ملنتجني  جمعية 

�شكلت  وهنا  املحتملني.  واملانحني  وامل�شرتين  الداعمة  واملوؤ�ش�شات 

خرب�ت �لن�شاء �لعامالت يف �لتعاونية عاماًل م�شاعدً�، حيث �نهن �شبق 

واكت�شنب مهارات اإدارية وبنني الثقة مع عدد من املوؤ�ش�شات والعائالت 

يف �ملنطقة.

�شّكل تاأ�شي�ض  خطة ادخار جماعي لتاأمني اال�شتدامة املالية اآلية هامة 

�لبنود  مناق�شة  وجرت  �حل�شريني.  �ملنتجني  جمعية  دور  لتح�شني 

وال�شروط  مع املزارعني الذين وافقوا على دفع ر�شم  ا�شرتاك  بقيمة 

�أن يليها  �أردين )1ريال=� يورو(، كل ح�شب قدرته، على  ـــ 10ريال   5

ت�شديد دينار و�حد �شهريًا. كذلك جرى �التفاق على �ن يدفعو� ر�شوم 

عائد�ت  جممل  من   %14 اإىل  ت�شل  التعاونية  اإىل  ت�شويقية  م�شاريف 

جلمعية  �لتابع  �لدو�ر  �ل�شندوق  ل�شالح   %6 منها  يقتطع  مبيعاتهم، 

نفقات  تغطية  �ل�شندوق   هذ�  من  �لغر�ض  �حل�شريني.  �ملنتجني 

�لتاأمني على �حلو�دث ودفع �لديون �ملعدومة ومتويل �الأن�شطة �لهادفة 

تعزيز  �إىل  �إ�شافة  �ال�شتثمار   وفر�ض  و�لتعليم  �ملهار�ت  حت�شني  �إىل 

�ل�شندوق نف�شه. �ما 8% �لباقية فتغطي �أكالف �لت�شويق مثل �لتو�شيب 

و�لنقل و�لعموالت. وزيادة على ما �شبق، و�فق كل مز�رع على �يد�ع %1 

على  لت�شجيعهم  با�شمه/ها  م�شجل  �حتياطي  ح�شاب  يف  مبيعاته  من 

�الدخار وللم�شاعدة على �حلد من �ال�شتهالك غري �ل�شروري. 

النتائج والآثار والتحديات

�الإد�رة  جماالت  يف  �لتعاونية  و�جلمعية  �ملز�رعني  قدر�ت  تعززت 

�ملائدة«  �إىل  �لبيدر  »من  برنامج  بف�شل   وذلك  و�لت�شبيك  و�لت�شويق 

و�أن�شطة جمعية �ملنتجني �حل�شريني.  وجرى ر�شد �لتح�شن يف �ملجاالت 

�لتالية:

•   �تخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة باختيار قنو�ت �لت�شويق و�بر�م �لعقود، ويف 
بناء الروابط والعالقات مع املوؤ�ش�شات الت�شويقية ووزارة ال�شناعة 

و�لتجارة؛

�ملالية؛ بالنفقات  �ملرتبطة  �لقر�ر�ت  •  �تخاذ 
•   �لربط مع مقدمي �خلدمات �الإر�شادية، ال �شيما مع وز�رة �لزر�عة 

لتقدمي وتاأمني �لتدريب؛

التي تقدم تدريبا جمانيا يف جمايل التنظيم  املوؤ�ش�شات  •   الربط مع 
�لد�خلي و�الإد�رة؛

�لتقدم يف عمل �لربنامج و�لتطبيق  •   تنظيم �جتماعات دورية ملتابعة 
�ل�شحيح لالأن�شطة وم�شك �لدفاتر �ملحا�شبية لالأن�شطة �الأ�شا�شية 

وت�شجيل بيانات �ملز�رعني

�لت�شدير(  �أ�شو�ق  فيها  �ملحتملة )مبا  �لت�شويقية  �لقنو�ت  ي  •   تَق�شّ
و�مل�شاركة يف �ملعار�ض  �ملحلية و�أ�شو�ق �ملز�رعني، و�نتهاز �لفر�شة 

لتعزيز �لزر�عة �حل�شرية من خاللها.

��شتطاعت جمعية �ملنتجني �حل�شريني على �شبيل �ملثال �حل�شول على 

على  تدريبا  وتلقت  عمان،  يف  �جلمعة  �شوق  يف  جمانية  من�شةعر�ض 

كتابة مقرتحات امل�شاريع وم�شك الدفاتر من موؤ�ش�شة امللكة نور. وتعلم 

فريق جمعية �ملنتجني �حل�شريني  كيفية �لبقاء على �طالع على �أ�شعار 

�ل�شوق و��شتخد�م هذه �ملعلومات يف �لتخطيط و�النتاج و�شمان �مد�دت 

لل�شوق. وهذه �مل�شاألة �الأخرية حتديد�، تتطلب تو��شال جيد� مع  ثابتة 

�ن  وتعلمو�  �الأعمال  جمال  يف  �أف�شل  ح�شا  �كت�شبو�  كذلك  �ملز�رعني. 

�ملنتج وعالمته  يتعلق  ب�شورة  فيما  �شيما  ثمنا ومردود�، ال  �شيء  لكل 

�لتجارية.

�أي�شًا يف مدر�شة جماورة برناجما حول  عالوة على هذ�، نفذ �لفريق 

�المن �لغذ�ئي بو�شفه مبادرة حول �النتاج �ل�شحي للغذ�ء ب�شكل عام 

و�لوجبات �ل�شحية لالأطفال و�ملعلمني ب�شكل خا�ض.

تنظيف الب�صل قبل تعبئته وت�صويقه

Photo: ESDU
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لعب �لرجال طيلة مدة برنامج »من �لبيدر �إىل �ملائدة«  دورً� حمدودً� 

و�ملد�ر�ض  �الجتماعات  مثل  معينة  �أن�شطة  على  م�شاركتهم  و�قت�شرت 

�حلقلية للمنتجني �حل�شريني ، كذلك تولو� يف بع�ض �حلاالت �الت�شال 

ت�شتطيع  التي  بالدور  اأكرب  اقرار  االآن  هناك  املحتملني.  ال�شارين  مع 

اإدارتهن اعماال  االأمر على  يتوقف  اإذ ال  القيام به يف املجتمع:  الن�شاء 

ينخرط فيها الرجال، بل هن يكت�شنب معلومات جديدة ويتلقني دعما 

به  اال�شطالع  الرجال  اعتاد  التي  الن�شاط  وهي  الزراعة،  لدورهن يف 

�مل�شاركون  ك�شب  كذلك  �ملعي�شية.  �الأ�شرة  م�شتوى  جتاوز  متى  تقليديًا 

معرفة اأف�شل مبوؤ�ش�شات االإقرا�ض واخلدمات االإر�شادية. 

�أما بالن�شبة للتحديات، فقد كانت متعددة، ومن بينها م�شاألة بناء �لثقة 

�ملز�رعني  و�شائر  �جلديدة  �حل�شريني  �ملنتجني  جمعية  بني  �ملبا�شرة 

�حل�شريني يف �ملنطقة، ال �شيما و�ن �لعمل كان جاريًا على ن�شر مفهوم 

�الإدرة �خلالقة للزر�عة يف منطقة ت�شودها �ملقاربات �لتقليدية. كذلك 

الوقت  على  والت�شليم  الزرع  �شروط  احرتام  على  املزارعني  حمل  فاإن 

ُو�شعت  قد  ال�شروط  هذه  وان  خ�شو�شا  اجلهد،  بع�ض  تطلب  املحدد 

يكونو�  مل  �ل�شارين  �ن  هذ�،  على  زد  �لن�شاء.  من  جمموعة  ِقبل  من 

بال�شهل  لي�ض  �مرً�  �لثقة  بناء  جعل  ما  ن�شاء،  مع  �لعمل  على  معتادين 

يف بد�ية �الأمر. الحقًا، وبعد جناحها يف ك�شب �لثقة، جاهدت جمعية 

وعلى  �لتجارية  �لعالمة  �شورة  على  للمحافظة  �حل�شريني  �ملنتجني 

ر�شى �ملز�رعني عن �الأ�شعار �ملقدمة لهم مقارنة بتلك �ملعرو�شة عليهم 

من �لو�شطاء �و غريهم من �لقنو�ت �لت�شويقية. وحاليًا، ال تز�ل �إد�رة 

�ل�شندوق �لدو�ر متثل حتديا بالن�شبة للجمعية خ�شو�شا جلهة �لتعامل 

مع �لتوقعات �ملختلفة لالأع�شاء و�ملحافظة على �ل�شفافية �ملطلوبة.

الدرو�س امل�ستفادة واآفاق امل�ستقبل

بالنظر �إىل جتربة  عمان، يت�شح �نه  كان مبقدور �لربنامج �ن يكون 

�كرث فعالية فيما لو �نطلق مبجموعة �أ�شغر من �ملز�رعني:�أي من  2 ـــ 

30 مز�رع بدال من �ملائة �ملقرتحني.  عندها، كان ميكن �لبدء بدورة �و 

دورتني من �ملحا�شيل �الأوىل قبل زيادة �ملجموعة �الأخرى �ملكونة من 20 

ـــ 30 مز�رع.  �تباع هذه �لطريقة كان من �شاأنه �ل�شماح ببناء �ملهار�ت 

�لتنظيمية و�لعالقات وقدر�ت �لتو��شل مع �ملز�رعني تدريجيا، وبالتايل 

جْعل �لعملية �أكرث �شال�شة و�أقل خماطرة ،ال �شيما و�ن �لفريق �مل�شكل 

حديثا ال ميلك �أي خربة يف �إد�رة هكذ� جمموعة كبرية.

�أثبتا  �لكلفة  وحتليل  �الأعمال  خطة  و�شع  فاإن  �شبق،  ما  على  عالوة 

�إىل  �فتقرت  �لتي  �حل�شريني  �ملنتجني  جلمعية  بالن�شبة  �شعوبتهما 

�ملعرفة �ل�شرورية للقيام بهذه �ملهمة ودعم �ملز�رعني. كما �نه، وعلى 

�لرغم من �جر�ء حتليل جيد للمخاطر، مل يتم و�شع �ي خيار�ت بديلة  

يف حال  باءت �الأعمال بالف�شل. ومن �لدرو�ض �مل�شتفادة �أي�شا، �ن �لعمل 

على �أكرث من نوع و�حد من �ملنتجات )�أهم خيار �أو منتج و�عد ـــ �نظر 

�الإطار �أدناه( من �شاأنه �ل�شماح مبقاربة �أو�شع لل�شوق و�إعطاء �ملز�رعني 

درجة �أكرب من �ملرونة.

كذلك، فاإن العديد من اجتماعات جمعية املنتجني احل�شريني مل تف 

حما�شر�ت  ال  ماديا  دعما  ينتظرون  كانو�  �لذي  �ملز�رعني  بتوقعات 

�نهم   حيث  تنظيمهم،  م�شاألة  تناولت  �لتي  تلك  خ�شو�شا  نظرية، 

�لعمل ب�شكل فردي. ونحن نقرتح، يف �شياق مثل عمان،  معتادون على 

تقدمي �لدعم  �لعملي قبل �لعمل على تقوية �لتنظيم، وذلك بغية حت�شني 

فعالية هكذ� مقاربات. 

على �لرغم من كل هذه �لتحديات، تطورت جمعية �ملنتجني �حل�شريني 

تباع  �شتيالت  النتاج  كبري�  م�شتال  �ملز�رعون  و�أ�ش�ض  جيد  ب�شكل 

مت  الهدف،  هذا  ولتحقيق  تناف�شية.  باأ�شعار  االآخرين  للمزارعني 

( ملدة 
2

��شتئجار دفيئة زر�عية قائمة وجمهزة جتهيز� كامال )1000 م

�شنة كاملة. وتعتزم �جلمعية �لربط مع �ملد�ر�ض �ملجاورة لبيع �ملنتجات 

�ملحلية �لطازجة و�ملغذية كجزء من �جلهود �لر�مية �إىل تو�شيع �قنية 

ت�شويقها )و�شوال �إىل قنو�ت ت�شدير حمتملة(

�شتو��شل �جلمعية زرع دور�ت جديدة من �لب�شل وتطبيق مقاربة »من 

�لبيدر �إىل �ملائدة«  على �شال�شل حما�شيل/حيو�نات �أخرى، مثل �نتاج 

التني والزيتون )اللذان ينموان جيدا يف املنطقة( وجتفيف نباتات طبية 

وعطرية خمتارة وت�شنيع �أجبان من حليب �ملاعز.

على  �لعمل  �شرورة  كانت  �ملز�رعون  �كت�شبها  �لتي  �لدرو�ض  �أهم 

�مل�شتويات �ملختلفة يف �شل�شلة �لقيمة بدال من �لرتكيز على عملية �النتاج 

�ملختلفة  �لدعم  وكاالت  مع  �لرو�بط  خلق  �جلمعية  وتو��شل  وحدها. 

�ملهار�ت  بتطوير  لال�شتمر�ر  �لدعم  على  للح�شول  طلبات  وتقدمي 

�لتنظيمية و�الإد�رية باالإ�شافة �إىل �الأمو�ل من �أجل مو��شلة ن�شاطاتها 

�حلالية وتطوير مزيد من مقاربات  �شل�شلة �لقيمة.

الب�صل االأخ�رض يف ب�صاتني الزيتون
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م�صهد عام لوا دي عراق االأمري الزراعي

Photo: ESDU

ري الب�صل بالتنقيط يف ب�صاتني الزيتون
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الأخ�سر  الب�سل  الأردن:  ـــ  عمان   يف  واعد  خيار  اأهم 

الطازج

�البتكار�ت يف عمان:

يزهر  ال  �ملحلية:  �لظروف  ينا�شب  �لربيعي  �لب�شل  من  جديد  �سنف 

بفرتة حفظ  يتمتع  �لتجارية(،  �لقيمة  من  يقلل  �ملبكر  باكر�)�لتزهري 

طويلة و�أحجام �أكرب، ومنتج متجان�ض.

فقد  من  و�حلد  �النتاج  لت�شريع  �مل�شتل(  )من  الب�سل  �ستيالت  زرع 

�ل�شتول

الب�شل  �شنف  من  ال�شنة  يف  موا�شم  ثالثة  ال�سنة:  مدار  على  �نتاج 

اجلديد )مقابل مو�شم واحد اأو مو�شمني كحد اأق�شى لل�شنف املحلي(

قبل  الرتبة  )جتفيف  احل�ساد  بعد  وما  للح�ساد  جديدة  تقنيات 

االأ�شرة  م�شتوى  على  الفرز  احلقل،  يف  االأول  التنظيف  احل�شاد، 

�ملعي�شية، و�شع �لعالمات �لتجارية و�لتو�شيب على م�شتوى �لتعاونية(

حت�سن كبري يف التو�سيب والت�سويق: ��شتخد�م �أكيا�ض بال�شتيكية �شعة 

�إىل  ت�شري  للت�شويق؛ عالمة جتارية خا�شة  وو�حد كغ  جاهزة  0،5 كغ 

»�مل�شدر �جلغر�يف« وتذكر �ن »�ملنتج �شحي«، تخطي �شل�شلة �لو�شطاء 

من خالل �لت�شويق �مل�شتهِدف؛ و�لتقدير �الجتماعي �لخ...
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الب�صل املو�صب مع عالمته التجارية 

Photo: Salwa Tohme Tawk

الب�صل االأخ�رض املو�صب يف �صوق اجلملة والب�صل املباع رزمات

Photo: Salwa Tohme Tawk
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البعد عن املدينة واداء �سال�سل ت�سنيع 

الغذاء يف انتاناناريفو، مدغ�سقر

يف  احل�سرية  للزراعة  الكمية  الأهمية  حول  املعلومات  تزال  ل 

انتاناناريفو قليلة جدا. غري ان العديد من الدرا�سات احلديثة التي 

والقرنبيط  والطماطم  الأرز  �سال�سل  مثل  ال�سال�سل،  حول  اجريت 

الإمدادات  يف  الزراعة  م�ساهمة  اإىل  نظرة  تقدم  الورقية،  واخل�سار 

الغذائية للعا�سمة واإىل امليزة الن�سبية التي توفرها املواقع احل�سرية. 

تنظر هذه �لدر��شة يف �الختالف بني �أد�ء  �شال�شل ت�شنيع �لغذ�ء يف كل 

من �ملناطق �حل�شرية و�شبه �حل�شرية و�لريفية. وهي تعمد �إىل حتليل 

�لعالقات بني �ملوقع ، وتو�فر �لعو�مل �النتاجية و�لقدرة على �لو�شول 

�إليها، وهيكلية �لقنو�ت �لت�شويقية، وكلفة �النتاج وتوزيعه و�أد�ئه. تظهر 

�نها  متناق�شة مع  �قت�شادية  بيئات  ت�شكل  �ل�شال�شل  �ن هذه  �لدر��شة 

على بعد م�شافات ق�شرية من بع�شها.

�ل�شوق  هي  و�نتاناناريفو  مدغ�شقر،  يف  �لرئي�شي  �لغذ�ء  هو  �الأرز 

�الأ�شا�شي.  توفر �ملناطق �حل�شرية 15-25% من جممل �مد�د�ت �الأرز 

�إىل �لعا�شمة لت�شبح  ثالث �أكرب م�شدر لالأرز بعد �الأرز �مل�شتورد و�الأرز 

�ملنتج يف بحرية �ليوتر� ، وهذه �الأخرية  ُتعد �كرب مركز النتاج حبوب 

�إمد�د  يف  �حل�شرية  �ملناطق  يف  �ملنتج  �الأرز  ي�شاعد  �لبالد.  يف  �الأرز 

�الأ�شو�ق وتثبيت �الأ�شعار خالل مو�شم �ل�شح �أو �جلفاف ) من دي�شمرب- 

يف  �الأرز  حما�شيل  �شائر  معظم  قبل  ُيح�شد  كونه  فرب�ير/مار�ض( 

�لفرتة  طيلة  �الأرز  ��شتري�د  �إىل  �حلاجة  من  بالتايل  فيقلل  مدغ�شقر، 

�ملمتدة من �بريل �إىل يونيو، �أي �لفرتة �لتي ت�شبق بدء �لغالل �لكبرية 

من بحرية �ليوتر�.

طبيعتها  ب�شبب  وذلك  تاناناريفو،  حو�يل  �إجماال  �لطماطم  ُتزرع 

العا�شمة  اأ�شواق  يف  ا�شتهالكا  املحا�شيل  اأكرث  هي  التلف.   ال�شريعة 

�لورقية(،  �لبطاط�ض و�جلزر و�لب�شل و�خل�شار  )متقدمة بذلك على 

�ملز�رعون  با�شر  وقد  �ملناطق �حل�شرية.  �أكرث من 90% منها يف  ينتج 

�لذين كانو� يكتفون �شابقا بزر�عة �الأرز بتنويع مزروعاتهم من خالل 

�إليها �مل�شتهلكون يف تاناناريفو كمح�شول  زر�عة �لطماطم �لتي ينظر 

تباين  من  ي�شتفيدون  �ملز�رعني  �ن  علما  �ل�شنة،  مد�ر  على  متو�فر 

�لزر�عية يف مناطق تو�جدهم �ملختلفة )مبا فيها �الرتفاع(   �ملناخات 

خللق رزنامة زر�عية ُتكمل بع�شها.

املواقع باختالف بعدها عن مركز املدينة

�ل�شائد�ن  �ملح�شوالن  و�لطماطم،  �الأرز  على  ن�شبي  حتليل  ُ�جري 

�أ�شو�ق  من  �لقريبة  و�لريفية  �حل�شرية  و�شبه  �حل�شرية  �ملناطق  يف 

�لعا�شمة، باال�شتناد على �لبيانات �ملجموعة يف �لعام 2005 . مت �ختيار 

مو�قع �لدر��شة وفق �ملعايري �لتالية  (  وجود دمج كبري بني �ملز�رعني يف 

�ل�شوق 2( توجيه كبري لل�شال�شل باجتاه �الأ�شو�ق يف تاناناريفو 3( ت�شابه 

�الأنظمة �لزر�عية و�ملعد�ت و�لرتبة.

�أناالماهيت�شي  �لتالية:  �ملو�قع  مقارنة  جرت  �الأرز،  ملح�شول  بالن�شبة 

تانانا؛ منطقة ح�شرية، و�أمباتومينتي؛ منطقة �شبه ح�شرية تبعد12،5 

كم من �ملدينة، و�نكازوندر�نو؛ منطقة ريفية على بعد 15 كم من �ملدينة 

)ُتعترب منطقة قريبة(،  و�أمبوهيدر�ز�نا؛ منطقة �شبه ح�شرية  تبعد20 

كم )ُتعترب منطقة بعيدة(، و�أخريُ� �مباتوموينا وهي منطقة ريفية على 

م�شافة 102 كم من �لعا�شمة.

جريت مقابالت مع 10 مز�رعني يف كل موقع )بلغ جمموعهم 60( ومع 
ُ
�أ

�لعديد من �خلرب�ء و�لوكالء  يف جمال �ل�شال�شل �لت�شويقية �لرئي�شية 

�ملوجهة �إىل �نتاناناريفو. ميار�ض �ملز�رعون �لزر�عة �ملمكننة يف �ملناطق 

�حل�شرية  �ملناطق  يف  تقليدية  �الأكرث  �لتقنيات  مقابل  ح�شرية  �ل�شيه 

�ملناطق  يف   ( هكتار  طن/   2،7 بني  �لطماطم  �نتاج  يرت�وح  و�لريفية. 

�لريفية( �إىل 3 طن / �لهكتار ) يف �ملناطق �ل�شبه ح�شرية(. ويف حني 

تزرع �لطماطم يف �ملناطق �لريفية خارج مو��شم �الأرز، فاإنها  تزرع يف 

�أ�شفل  �لو�قعة  �لتالل  يف  �ملمطرة  �ملو��شم  خالل  ريفية  �ل�شبه  �ملناطق 

�ملرتفعات �لتي  تنتج �الأرز. ويتفاوت �نتاج �الأرز بني 16 طن /هكتار �إىل 

22 طن / هكتار بني �ملناطق �ل�شبه ح�شرية �لقريبة و�ملناطق �لريفية 

على �لتو�يل.

مزارع يبيع حم�صوله من الطماطم يف �صوق انتاناناريفو

Photo: Marie-Helene Dabat
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عدد امل�ساركني يف ال�سل�سلة ل يعتمد على امل�سافات

ت�شنيعه  وبعد  ينتجونه.  �لذي  �الأرز  من   %25 حو�يل  �ملز�رعون  يبيع 

يدويًا، يتمكن �ملز�رع يف �ملناطق �حل�شرية من بيع 80% من �ملنتج �لذي 

يتوىل ت�شويقه مبا�شرة �إىل �مل�شتهلكني يف �لعا�شمة، فيما تذهب %20 

ُمز�رع  من  �ملُ�شَوق  �النتاج  مير  �ملنطقة.  يف  �لتجزئة  بائع  �إىل  �ملتبقية 

�ملهتمني  �ملَُجمعني/�مل�شنعني  من  �حل�شرية  �شبه  �ملناطق  يف  �الأرز 

�مل�شنع  �الأرز  جممعي  �إىل  �لت�شنيع  معامل  �أو  �ل�شغرية  �الأرز  بحقول 

�الأ�شو�ق  يف  �مل�شتهلكني  �إىل  �لو�شول  قبل  و�لتجزئة،  �جلملة  وبائعي 

�ليومية �لكبرية يف تاناناريفو. 

خالل  فيمر  �لريفية،   �ملناطق  يف  �ملز�رعون  ينتجه  �لذي  �الرز  �أما 

�أقنية �لبع�ض منها ق�شري مثل: �لبيع �ملحلي يف �الأ�شو�ق �لريفية  عدة 

ـــ60 كم ، وي�شكل 50% من �ملنتج  �الأ�شبوعية �لتي ال تبعد �أكرث من 50 

�إىل  �الأرز  الإي�شال  �أطول  وقتا  فت�شتغرق  �الأخرى  �الأقنية  �أما  �مل�َشوق. 

وجممعي  و�مل�شنعني  �ملز�رع  من  �ملجمعني  على  مير  كونه  �مل�شتهلك، 

�الأرز �مل�شنع وبائعي �جلملة وبائعي �لتجزئة يف �أ�شو�ق متعددة. 

من جهة �أخرى، يجب بيع �لطماطم، فور� بعد �حل�شاد، لذ� يباع معظم 

�ملح�شول وال يبقى �إال جزء �شغري منه فقط لال�شتهالك �ملنزيل. ومن 

�ملفارقات �نه من بني �ملو�قع �لثالثة، تبدو �ل�شال�شل �لت�شويقية للموقعنْي 

�ل�شبه ح�شريني �أطول بكثري من تلك �خلا�شة باملنطقة �لريفية )كونهما 

ي�شمان عدد� كيرب� من �لو�شطاء(.  ي�شرتي �ملجمعون /بائعو �جلملة 

حو�يل 88% من �لطماطم �لتي يحتاجونها من �ملنطقة �ل�شبه ح�شرية 

بعدها  يقوم  �جلملة.  �أ�شو�ق  �إىل  لنقلها  �شيارة   وي�شتاأجرون  �لقريبة 

اإىل  الن�شف جملة بنقلها  بائعي  اأن ن�شميهم بائعي اجلملة-  ما ميكن 

يجرها  )عربات  و�لريك�شو  با�ض(  )ميني  بالتاك�شي  �لتجزئة   ��شو�ق 

��لقنو�ت مع قنو�ت  وتت�شابه هذه  و�أحيانا على ظهورهم.  �الأ�شخا�ض( 

يف  �لفرق  يكمن  لكن  �لبعيدة،  �حل�شرية  �شبه  �ملناطق  من  �لطماطم 

وجود نوعني من �ملجمعني )�ملجمعني من �أجل �أ�شو�ق �جلملة و�ملجمعني 

باجتاه  فقط  لي�ض  تدفقا  يخلقون  �لذين  �ملحلية(  �الأ�شو�ق  �أجل  من 

�لعا�شمة، ولكن منها �أي�شًا باجتاه �ملقاطعات.  وال يقرتب �ملجمعون من 

�ملنتجني يف �ملناطق �لريفية �لقريبة الأن �ملنطقة قريبة.، فيتوجب على 

�نتاناناريفو  �لرئي�شية يف  �الأ�شو�ق  �إىل  �لطماطم  نقل  �ملز�رعني  هوالء 

)�أ�شو�ق �جلملة و�لتجزئة(  على كلفتهم �خلا�شة م�شتخدمني �لتاك�شي 

�و �لريك�شو. 

�أ�شو�ق �نتاناناريفو.  �أنو�ع خمتلفة من �لطماطم يف  يتو�جد طلب على 

على �شبيل �ملثال، تباع �لطماطم ذ�ت �لنوعية �جليدة بالكيلو يف بع�ض 

باالأكو�م  �الأخرى  �لطماطم  تباع  Petite vitesse( يف حني   ( �الأ�شو�ق 

.  Andravoahangy   وباأ�شعار �أقل  يف �أ�شو�ق �أخرى

�إىل  �لو�شول  قبل  متنوعة   قنو�ت  عرب  بدورها  �الأخرى  �ملنتجات  متر 

وجهتها �لنهائية، و�جلرجري �ملائي هو من �الأمثلة على ذلك، حيث متر 

)�نظر  طويلة  قنو�ت  عرب  �حل�شرية   �ملناطق  يف  �ملنتجة  �لكمية  ثلثا 

كون  �إىل  �إما  �ملدينة  يف  �لظاهر  �لتناق�ض  هذ�  يعود   وقد  �الإطار(. 

عملية �الإنتاج �لزر�عي تتطلب وقتًا كبريً�  ما يرتك �لقليل من �لوقت 

للت�شويق، �أو ب�شبب �حلاجة �إىل �جلمع بني �لعديد من �الأن�شطة �ملنزلية. 

اأما يف الريف، فقد يكون ال�شبب هو ثقة املزارعني بقدرتهم على تاأمني 

�لعائد�ت على منتوجاتهم  من خالل بيع منتج �أغلى ثمنا مبا�شرة �إىل 

نف�شه،  �لوقت  يف  ي�شعب  قد  ولكن  �حل�شرية،  �ملناطق  يف  �مل�شتهلكني 

�لعثور على جُممعني يف �ملناطق �الأكرث بعدً�.

يف  لالنتاج  املريحة  الربح  وهوام�س  املخف�سة  الأكالف 

املناطق املتو�سطة البعد

يتحمل مز�رعو �الأرز �أكالف �لت�شنيع يف �ملناطق �حل�شرية فيما يتحمل 

�لريفية  و�ملناطق  ح�شرية  �ل�شبه  �ملناطق  يف  �الأكالف  هذه  �ملجمعون 

�لقريبة؛ لذ� ترتفع كلفة �النتاج ن�شبيا �شمن �ملناطق �حل�شرية.  غري 

�ن كلفة �نتاج �الرز يف �ملناطق �حل�شرية تزيد عن مثيلتها يف �ملناطق 

�ن  يعني  هذ�   �ملدينة.  يف  �لعمالة  كلفة  �رتفاع  نتيجة  �حل�شرية  �شبه 

�ملناطق  �أقل من مز�رعي  ربح  �ملز�رعني �حل�شريني يحققون هو�م�ض 

�الأرز.  من  �ملنطقتني  �نتاج  مبيع  �شعر  يت�شاوى  عندما  �حل�شرية  �شبه 

ربح  هو�م�ض  فاإن  �ملنطقتني،  يف  �الأرز  مبيع  �شعر  ت�شاوى  حال  يف  �نه 

للمز�رعني  �لعائدة  مثيالتها  من  �أقل  �شتكون  �حل�شريني  �ملز�رعني 

من  �أعلى  هي  �لريفية  �ملناطق  يف  �جلمع  كلفة  لكن  ح�شريني.  �ل�شبه 

املناطق ال�شبه ح�شرية كونها ت�شمل اأي�شًا تكاليف الت�شنيع: يف الواقع، 

�ملُ�شنع،  �الأبي�ض  �الأرز  ولي�ض  باأكمله،  �الأرز  حقل  �لريفي  �ملز�رع  يبيع 

اأ�شعاف.  باأربعة  تزيد  نقل  تكاليف  يتكبد  ولكنه  املجمع،  اإىل  مبا�شرة 

يف �ملح�شلة، ت�شبح �شل�شلة �الأرز يف �ملناطق �شبه �حل�شرية هي �الأكرث 

فاعلية باملقارنة مع �ل�شل�شلتني  �حل�شرية و�لريفية )�نظر �لر�شم(.

مزارع ح�رضي 

Photo: Marie-Helene Dabat

 مزارعون ينقلون اجلرجري 

Photo: Marie-Helene Dabat
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جمموع هو�م�ض ربح �شال�شل �الأرز

 ـــ 
2

 ـــ  �ملنطقة �شبه �حل�شرية 3،8 كم
2

�ملنطقة �حل�شرية: 3،1 كم

2

�ملنطقة �لريفية �لقريبة 2،4 كم

�ل�شبه  �ملناطق  يف  �الأمطار  مو��شم  خالل  �ملزروعة  �لطماطم  حتقق 

ح�شرية هو�م�ض ربح �أعلى من تلك �ملزروعة يف �ملناطق �لريفية مبا �ن 

املنَتج يباع يف فرتة تقل فيها كمياته املتوافرة  يف االأ�شواق. يوؤدي هذا 

�الأمر �إىل �رتفاع �أ�شعار �لبيع ولكن بالتز�من مع كلفة �لعناية باملح�شول.  

تنخف�ض كلفة �النتاج يف �ملناطق �ل�شبه ح�شرية �لبعيدة مقارنة باملناطق 

يتحمل  فيما  النقل،  تكاليف  يتحمل  اجلملة  املجمع/بائع  كون  الريفية 

تكاليف  انتاناناريفو  يبيعون مبا�شرة يف  الذين  الريفية  املناطق  منتجو 

ح�شرية  ال�شبه  املناطق  يف  كذلك  االنتاج  تكاليف  وتقل  هذه.  النقل 

طن/  16 مقابل  20طن/هكتار  �إىل  فيها  �الإنتاج  ي�شل   �لتي  �لقريبة 

وباملح�شلة،  املوؤثر.  دورها  بلعب  احلجم  لوفورات  ي�شمح  ما  هكتار، 

�الأكرث  هي  �لبعيدًة  ح�شرية  �ل�شبه  �ملناطق  يف  �لطماطم  �شل�شلة  فاإن 

فعالية، لكن �لفروقات بينها وبني �شائر �شال�شل �لطماطم لي�شت بحجم 

�لفروقات �ملوجودة بني �شال�شل �الأرز �ملختلفة )�نظر �إىل �لر�شم(

هو�م�ض �لربح يف �شال�شل �لطماطم

 ـــ �ملناطق �شبه �حل�شرية 
2

�ملناطق �ل�شبه ح�شرية �لقريبة 48،5 كم

2

 ـــ  �ملناطق �لريفية �لقريبة 19 كم
2

�لبعيدة 52 كم

عوامل الإنتاج التي تتبع قواعد خمتلفة

�ملدخالت  تو�فر  يف  �لتدريجي  بالتناق�ض  �الأولية،  �الفرت��شات  �إن 

تاأكيدها  �ملدينة، جرى  ببعد  �ملرتبطة  �الأ�شعار  �لتدريجية يف  و�لزيادة 

بالن�شبة للنقل و�لعمالة غري �ملاهرة وطريقة حيازة �الأر��شي. لكن هذه 

و�لعمالة  �الأر��شي  �الفرت��شات ال ت�شح د�ئما عند �حلديث عن �شعر 

�ملاهرة �أو �حلاالت �لتي يتعدد فيها �أ�شحاب �مل�شالح.

متاَر�ض �لزر�عة يف �ملدينة �إىل جانب ن�شاطات �أخرى ما يدفع منتج �الأرز 

�لريفية  ��شتخد�م عمال مدفوعي �الأجر من �ملناطق  �إىل  �أو �لطماطم 

�ملو�شعة.  �لعائلة  �أفر�د  �أو  �ملعارف  من  �الأجر  مدفوعي  غري  عمال  �أو 

�ملناطق  يف  مرتفعة  �الأرز  حم�شول  حالة  يف  �ملدفوعة  �لعمالة  وتكون 

ال�شبه ح�شرية ب�شبب عدم توافر ما يكفي من العمال لتغطية خمتلف 

�لعمالة  تتو�جد  �حل�شاد.  مو�شم  خالل  ال�شيما  �لزر�عية  �لن�شاطات 

�لعمالة يف  فاإن  للطماطم،  بالن�شبة  �أما  �لريفية.  �ملناطق  �الأرخ�ض يف 

�ملناطق �لريفية �أعلى كلفة من �ملناطق �ل�شبه ح�شرية ب�شبب �حلاجة 

اإىل  العمال املوؤهلني للتعامل مع املاكينات الزراعية .

٢٠٠٠٠
١٨٠٠٠
١٦٠٠٠
١٤٠٠٠
١٢٠٠٠
١٠٠٠٠
٨٠٠٠
٦٠٠٠
٤٠٠٠
٢٠٠٠
٠

املنطقة الريفية
القريبة

املنطقة احلضرية
القريبة

املنطقة الشبه
حضرية البعيدة

هامش بائع التجزئة
كلفة بائع التجزئة

هامش بائع النصف جملة
كلفة بائع النصف جملة

هامش املُجمع/ بائع اجلملة
كلفة املجمع/ بائع اجلملة

هامش املنتج
كلفة املنِتج

اجلرجري املائي، مثال على الزراعة احل�سرية النامية

�جلرجري �ملائي Nastrurtium officinale  هو �أحد �خل�شار �لورقية �ملتعددة 

عائلية �شغرية يف  �أر��ض  على  �ملز�رعون �حل�شريون يف مدغ�شقر  ينتجها  �لتي 

�ملناطق �لتي مل يطلها �لعمر�ن �حل�شري و�لتي توقفت عن زر�عة �الأرز. قدرت 

وز�رة �لزر�عة يف �لعام 2005 �النتاج �لوطني بحو�يل 1003 طن،  ُينتج 80% منها 

يف مقاطعة �نتاناناريفو. لكن يبدو �ن هذ� �لرقم هو تقدير يقل بكثري عن �لو�قع. 

�نتاج  وتقدير�ت  �الأنظمة  وحتليل  �النتاج  مو�قع  خر�ئط  من  �لتحقق  يظهر  �إذ 

�ملحا�شيل �ن �النتاج �ملَُقدر يف �لعا�شمة وحدها هو ما بني 20000-40000 طن. 

وتتحدر �لغالبية �لعظمي من �لعاملني  من �لبت�شيليو  Betsileo، وهي جمموعة 

مناطقها  يف  مو�شمية  ن�شاطات  متار�ض  �لو�شطية  �جلنوبية  �الأعايل  من  �ثنية 

�الأ�شلية وتكملها با�شتئجار �الأر��شي لزر�عة �الأرز و�جلرجري �ملائي يف �لعا�شمة.

تتز�يد �ملنطقة �ملخ�ش�شة لزر�عة �جلرجري �ملائي يف �نتاناناريفو ��شتجابة �إىل 

�لزيادة على �لغذ�ء يف �لعا�شمة �ملتنامية.  وقد تو�شعت من 40 هكتار� يف �لعام 

 37 يقع  موقعَا   41 يوجد  �ملح�شلة،  �لعام 2008.  يف  هكتار� يف   68 �إىل   1973

منها �شمن �ملناطق �حل�شرية، علما �ن �قامة �ل�شدود بد�أت بالت�شبب بتقلي�ض 

م�شاحة 10 منها.

�نتاجه  يرت�وح  �ملثال  �شبيل  على  جدً�.  مربحة  زر�عة  �ملائي  �جلرجري  زر�عة 

 26 – 15،6 كم2  اآحاديا  ُيزرع  املناطق حيث  اأهم  اإحدى  امبانيديا  ال�شنوي يف 

كم2 ويعود �الختالف يف �الأد�ء �القت�شادي �إىل عدة عو�مل: طبيعة حيازة �الأر�ض 

)ملكية �م �أجار(، و�لو�شول �إىل �ملياه، و�شعر مبيع �ملنتج )بكون �أعلى يف �ملناطق 

�ل�شبه ح�شرية( و�شل�شلة �لت�شويق.

�إىل  ت�شويق قبل و�شوله  �ملائي �ملزروع يف �مبانيديا  بعدة قنو�ت  مير �جلرجري 

�مل�شتهلكني يف �نتاناناريفو ترت�وح بني �لقنو�ت �ملبا�شرة )دون و�شطاء يف �لقطاع، 

ي�شرتي �مل�شتهلكون مبا�شرة من �ملزرعة( �أو �لقنو�ت �لق�شرية )�ملنتجون وبائعو 

�لتجزئة( و�شوال �إىل �لقنو�ت �ملتعددة �لو�شطاء )�ملجمعون وبائعو �جلملة وبائعو 

�لتجزئة( . وقد مت حتديد 8 قنو�ت خمتلفة يف هذ� �الإطار.

بالت�شاوي،  �ل�شال�شل  هذه  يف  �لربح  هو�م�ض  �ملختلفون  �لعمالء  يت�شارك 

با�شتثاء �ل�شل�شلة �لتي تتوىل تزويد �ل�شوبرماركت. يف �حلقيقة، يعود معظم 

�إىل �مل�شتهلكني  �ملنَتج  �ل�شوبرماركت كونها تبيع  �إىل  �ل�شل�شلة  هام�ض ربح 

ب�شعر يزيد 5.5 مر�ت عن باقي منافذ �لبيع �حل�شرية 

�لن�شاطات  من  وغريها  �حل�شرية  �لزر�عة  تنمية  بني  �ملناف�شة  �ن  يبدو 

�حل�شرية هي ل�شالح زر�عة  �جلرجري �ملائي. بيد �ن ��شتد�مة �ل�شل�شلة 

�لتي تفتقر �إىل �لتنظيم و�لدعم وتتميز باملرونة �لكبرية، تعتمد على �لقدرة 

على �لتعامل مع �مل�شائل �ملتعلقة بجودة �الأغذية و�شالمة �ملنَتج.

هامش بائع التجزئة
كلفة بائع التجزئة

هامش بائع التجزئة بائع اجلملة
كلفة بائع التجزئة بائع اجلملة

هامش التاجر بائع اجلملة
كلفة التاجر بائع اجلملة

هامش املجمع
كلفة املجمع
هامش املنتج
كلفة املنِتج
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االأر�ض هي عامل انتاج يت�شف بالتعقيد، وعر�شة لعوامل اأخرى تزيد 

عن جمرد �شيادة �ملناف�شة و�نخفا�ض �الأ�شعار كلما حتركنا بعيدً� عن 

�ملناطق �ملكتظة بال�شكان. وقد تزيد تكلفة �الأر�ض يف �ملناطق �لريفية 

عن  �ملناطق �ل�شبه ح�شرية �لبعيدة؛ وكذلك �الأمر بالن�شبة �إىل �الأر�ض 

على �شفوح �لتالل �لتي قد تكون �أكرث �أو �أقل تكلفة من �الأر��شي �لو�قعة 

يف �ل�شهل، وذلك تبعًا للموقع.

يف �شياق مماثل، لي�ض بال�شرورة �ن حتقق �ل�شال�شل �الأق�شر، من حيث 

عدد �مل�شاركني فيها، �الأد�ء �الأف�شل. زد على هذ�، وجود عدة عو�مل غري 

�لعمالة  تاأثري� قويا على �الأد�ء �القت�شادي مثل: م�شدر  متوقعة متلك 

�الأ�شمدة  ونوع  مدفوعة(  موظفون/عمالة  �أو  )مز�رعون  �مل�شتخدمة 

�مل�شتخدمة )عدم ��شتخد�م �الأ�شمدة، �ل�شماد �الخ�شر �أو �ال�شطناعي(.

�حلقيقة، �ن  �أجنح �الأنظمة هي تلك �لتي ت�شتفيد من �لفر�ض �لتجارية 

�لتي توفرها �الأ�شو�ق �حل�شرية، وتقلل، يف �لوقت عينه �إىل �حلد �الأدنى 

من �الأكالف �لناجمة عن �ملناف�شة بني �لزر�عة وغريها من �لن�شاطات 

�ملنطقة  يف  �الأمثل  �الأنظمة  تتو�جد  �نتاناناريفو،  حالة  ويف  �حل�شرية. 

�ل�شبه ح�شرية �لتي تقع بني �ملناطق �حل�شرية و�ملناطق �لريفية.

و�أخريً� ال بد من �لقيام بتحليل قطاعي وف�شائي للتفاعالت بني �شال�شل 

ت�شنيع �الأغذية و��شرت�تيجيات �الأ�شر �ملعي�شية و�لديناميات �ملناطقية. 

عند  �العتبار  بعني  �مل�شاحة  م�شاألة  �أخذ  �ملزدوجة  �ملقاربة  هذه  تتيح 

�لتغيري �لهيكلي يف �لعامل  �ل�شل�شلة �قت�شاديًا، ودر��شة عمليات  حتليل 

�لزر�عي �ملرتبطة باملناطق �حل�شرية، ودعم قر�ر�ت �لتنمية �ملحلية من 

قبل �لفاعلني يف �ل�شال�شل �ملعنية.

اإنتاج 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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مقارنة بني الزراعة احل�رضية 

و�سال�سل الغذاء الق�سرية 

يف باري�س وتون�س

املنتجني وامل�ستهلكني يف  ن�سبياً بني  امل�سافة ق�سرية  غالبا ما  تكون 

جمال الزراعة احل�سرية، ما ي�ساعد يف اإيجاد �سل�سلة قيمة ق�سرية 

فروقات  وجود  وتون�س  باري�س  بني  مقارن  حتليل  اأظهر  و  بينهما. 

القت�سادية  ال�سعد  على  الق�سرية   القيمة  �سال�سل  اآثار  يف   هامة 

والتنظيم  املناخي  ـــ  الزراعي  ال�سياق  ويوؤثر  والبيئية.  والجتماعية 

على  التوزيع   �سال�سل  وطبيعة  للمدينة  والف�سائي  الجتماعي 

العوامل  هذه  اخذ  يجب  لذا  احل�سرية،  الزراعة  م�ساريع  ا�ستدامة 

بعني العتبار عند و�سع وتطوير امل�ساريع املذكورة.

امل�سافات الق�سرية

قدم �لباحثون �لربيطانيون فكرة » �أميال �لغذ�ء« �أو »�شفر �لغذ�ء« يف 

اأوائل الت�شعينات كموؤ�شر لقيا�ض االأثر البيئي ل�شال�شل التوزيع املختلفة.  

و�لفكرة ب�شيطة: كلما ز�د عدد �الأميال �لتي يقطعها �لغذ�ء بني م�شدر 

�لوقود  ��شتنز�ف  يف  م�شاهمته  ز�دت  كلما  ��شتهالكه،  ومكان  �نتاجه 

�الأحفوري وتلويث �لكوكب.  لكن بد�أت م�شاءلة هذه �لفكرة �لب�شيطة يف 

عدد من �لدر��شات مثل Perez-Zapico( ،2008( �لتي تو�شلت �إىل �ن 

»�لتنظيم �للوجي�شتي لتوزيع �ملنَتج بكميات كبرية غري معباأة/ �أحجام 

�أكرب  يبدو عامال مهما يف �حلد من كلفة �لطاقة« هذ� يعني  �ن ت�شويق 

كبرية  توزيع  قنو�ت  خالل  من  م�شتوردة،  كانت  و�إن  حتى  �ملنتجات، 

�حلجم، قد يكون �أكرث كفاءة يف ��شتخد�م �لطاقة من �للجوء �إىل تعزيز 

�ل�شال�شل �لغذ�ئية �لق�شرية .

عالوة  على هذ�، تظهر �لعديد من �لدر��شات �لتي �أجريت يف �لواليات 

على  تعتمد  �الأغذية  ت�شتهلكها  �لتي  �لطاقة  كلفة  �أن  و�وروبا  �ملتحدة 

طريقة �نتاجها �أكرث من �عتمادها على �لنقل، ال �شيما عند تنظيم �لنقل 

ب�شكل فعال. )لكن هذه �لدر��شات تت�شاءل عن مدى �شو�ب  م�شاألة  دعم 

كلفة النقل )الطاقة(. مثال اآخر قدمته وزارة البيئة والغذاء وال�شوؤون 

�لريفية يف �ململكة �ملتحدة يف �لعام 2008، �لتي �أظهرت �ن �لكلفة �لبيئية 

للطماطم �ملنتجة يف لندن تفوق مثيالتها �ملنتجة يف ��شبانيا و�ملنقولة 

ـــ وذلك ب�شبب �لطاقة �لتي يتطلبها �نتاج هذ� �ملح�شول يف  �إىل لندن 

�لبيئي  �الأثر  من  �حلد  فاإن  وبالتايل،  لندن.  يف  �ملناخية  �لظروف  ظل 

لالنتاج �لزر�عي يعني �أي�شًا �ختيار �ملحا�شيل �الأن�شب للظروف �ملناخية 

 )Elmar Schlich (  لزر�عية يف مكان �النتاج. وكما قال �لباحث �الأملاين�

2006 ينبغي: »جمع �لوفور�ت �لبيئية مع �لوفور�ت يف �حلجم«

�إذً�، �لغذ�ء �ملحلي لي�ض د�ئما �حلل �الأكرث ��شتد�مة. وي�شح هذ� �الأمر 

وحالة  �ملناخية  �لظروف  تكون  �ل�شمالية، حيث  �ملدن  ب�شكل خا�ض يف 

�لرتبة �قل مالءمة لزر�عة �لفاكهة و�خل�شار �لتي هي باملبد�أ �ملحا�شيل 

�الأن�شب لل�شال�شل �لغذ�ئية �لق�شرية. ولتتمكن هذه �ملدن من �ال�شتجابة 

ب�شكل �أف�شل مع �لرغبة بتحقيق �الأثر �لبيئي �الأمثل يجب تو�شيع فكرة 

�النتاج �ملحلي لتغطي ب�شعة مئات من �لكيلومرت�ت.

لكن  ما ي�شح يف �أوروبا �ل�شمالية ال ي�شري بال�شرورة على �شائر �نحاء 

�لعامل. يزد�د �نت�شار وقبول  فكرة »�الأ�شخا�ض �لذين يف�شلون  تناول 

�لطعام �ملحلي locavores « يف باري�ض حيث يحاَفظ على �النتاج �ملحلي 

من �خل�شار و�لفاكهة  بف�شل دعم �ملجتمع �ملحلي )�لزر�عة �ملدعومة 

من �ملجتمع �ملحلي(. من جهة �أخرى، فاإن �لتو�شع �حل�شري يف تون�ض  

�لزر�عة �حل�شرية فيها يف حني يعجز مو�طنوها  ب�شكل متز�يد  يهدد 

وحكوماتها �ملحلية عن فهم فائدتها �حلقيقية .  هذ� �لنوع من �لزر�عة، 

�لذي ي�شيطر عليه �نتاج  �لفاكهة و�خل�شار )على خالف �الإنتاج حول 

للحياة  قابال  لي�شبح  �ملحلية  �ملجتمعات  دعم  �إىل  يحتاج  ال  باري�ض( 

�قت�شاديا. زد على هذ� �ن تو�زنه �لبيئي يبدو ، يف حتليل �أويل، �أكرث 

�شو�حي  يف  بالزر�عة  مقارنة  �لبيئية  بالب�شمة  يتعلق  فيما  �يجابية 

باري�ض �ل�شبه ح�شرية. 

م�شتخدمني منوذج ) André Torre، 2009( ، ميكننا �لقول �أنه  ميكن 

ق�شرية  غذ�ئية  �شال�شل  على  باحل�شول  باري�ض  �شكان  رغبة  حتقيق 

�لعالقات  تكون  �ملنظم«، حيث  »�لقرب  ن�شميه  �أن  من خالل ما ميكن 

�ملبا�شرة بني �ملنتج و�مل�شتهلك �أكرث �أهمية ن�شبيًا من �مل�شافات �لفعلية 

بني �أماكن �إنتاج �لغذ�ء و��شتهالكه . لكن يف حالة تون�ض ، فاالأرجح �ن  

»�لقرب �جلغر�يف« )حيث يتم  بالفعل �إنتاج �ملو�د �لغذ�ئية على مقربة 

من �مل�شتهلكني( هو �الأفعل على هذ� �ل�شعيد.   

ال�سياق املناخي  ـــ الزراعي

و�لفاكهة  باخل�شار  ر�أينا،  كما  �لق�شرية  �لغذ�ئية  �ل�شال�شل  ُتعنى 

 Ile يف   زر�عيا  �الأف�شل  لي�شت  �ملحا�شيل  هذه  لكن  �أ�شا�شي.  ب�شكل 

ت�شبب  �حلبوب.  وزر�عة  تربتها  خ�شائ�ض  تتنا�شب  �لتي   de France
�إن�شاء �شكة �حلديد يف �لقرن �لتا�شع ع�شر باختفاء �ملنطقة �لزر�عية 

حول باري�ض، الأنها بب�شاطة  جعلت نقل �الأغذية  م�شافات طويلة �أمرً� 

 Brittany Loire و  ممكنا �حل�شول. فانتقل �نتاج �خل�شار �إىل �شهل 

�إىل �ملناطق �مل�شم�شة يف �جلنوب. بعدها، ما  �لفاكهة  و�جتهت زر�عة 

لبثت �أن حت�شرت �الأر��شي �لزر�عية �ملحيطة بباري�ض تدريجيا، ليبقى 

�إدخال  �إعادة  �ملتعذر  من  بات  بالنتيجة،  �لقليل.  �لنذر  �ليوم  منها 

الفلفلة احلرة التي تنتج وتباع يف املنطقة �صبه احل�رضية يف �صوكرا

Photo: Saloua Toumi

Saloua Toumi
Roland Vidal
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حما�شيل الب�شاتني والفاكهة املحلية يف منطقة باري�ض دون تكبد تكاليف 

�قت�شادية وبيئية باهظة.

عليه  ت�شيطر  تز�ل  ال  �شهل  و�شط  تون�ض يف  تقع  �لنقي�ض متامًا،  وعلى 

زر�عة �خل�شار و�لفاكهة وُيعد من �أكرب مناطق  �نتاج �خل�شار يف �لبالد.  

على �لرغم من �لتو�شع �حل�شري �ل�شريع �لذي تفاقم منذ �ال�شتقالل، 

ال  تز�ل �لزر�عة يف �لعا�شمة تون�ض ت�شاهم يف تزويد �ملدينة باملنتجات 

�ملتاخمة  و�ملناطق  �لو�شط  يف  �حل�شرية  �لزر�عة  وتنتج  �لطازجة.  

�ملبا�شرة �لكثري من �مد�د�ت �الأ�شو�ق �ملحلية و�ملخازن �ل�شغرية )بائعو 

��لفاكهة و�خل�شار وجتار �ل�شو�رع(، لكنها تبقى مهددة على �لدو�م من 

النمو احل�شري الذي يت�شبب بتجزئة حيازات االأرا�شي واملزارع.  وتوؤثر 

هذه التجزئة اأكرث ما توؤثر على زراعة الفاكهة التي بالكاد حتقق اأرباحا 

يف �ملز�رع �لتي يقل حجمها عن  3 هكتار�ت. �أما زر�عة �خل�شار، وعلى 

خالف �لو�شع يف باري�ض، فهي ال تز�ل  تتطور وب�شكل كبري. 

�ن  ذكرها،  �شبق  �لتي  �الأ�شباب  على  وبناء  عمومًا،  �لقول  ن�شتطيع 

حمليا  �خل�شار  �نتاج  على  تعتمد  �لتي  �لق�شرية  �لغذ�ئية  �ل�شال�شل 

عام  ب�شكل  وفرن�شا    Ile de France �ال�شتمر�ر يف  تتمكن من  بالكاد 

�لتي يتناق�ض فيها �نتاج �خل�شار بوترية ثابتة )�نظر �لر�شم( . يف حني 

�ن النتاج �خل�شار مكانة يف تون�ض ميكن تعزيزها وتطويرها يف حال قرر  

التخطيط املدين اخذ هذا الن�شاط يف احل�شبان. لكن هذا ال يعني اننا 

نقول بالتخلي عن دعم �نتاج �خل�شار �ملحلية/�حل�شرية  يف باري�ض؛ بل 

�نه ميلك  دور�  على �شبيل �ملثال يف  �ملحافظة على �مل�شاحات �خل�شر�ء 

الوظائف  املتعددة  اال�شتخدامات  وتعزيز  وحولها  املدينة  يف  املنتجة 

يكون  ان  �شرط  والرتفيه،  املياه  تخزين  مع  الزراعة  جمع  )اأي  للمدن 

ينا�شب  �الأر�ض مبا  ��شتخد�م  تعزيز  �إىل  �حلاجة  على  �الأكرب  �لرتكيز 

خ�شائ�شها �لزر�عية

القرب بني امل�ستهلكني واملنتجني: �سل�سلة غذائية ق�سرية، 

لكن باأي ثمن؟

تظهر �ملقارنات �لن�شبية �لتي �أجريت يف �ملركز �لفني للخ�شار و�لبقول 

�ملحلية  �الأ�شو�ق  يف  �لطازجة  �ملنتجات  �أ�شعار  �ن  فرن�شا،  يف   CTIFL
هي �أعلى من �أ�شعارها يف �ل�شوبرماركت،  لكن هذ� ال ينعك�ض يف �لعدد 

�لكبري من �مل�شوحات و�لتقارير �لتي تناولت �لعاد�ت �لغذ�ئية وف�شلت 

�ل�شر�ئية.  وعاد�تهم  يتو�فق  ال  قد  �مل�شتهلكون  يف�شله  ما  �ن  تبيان  يف 

�لذي  �ملحلي  �لزر�عي  �النتاج  تف�شيلهم  يعلنون  ما  عادة  فامل�شتهلكون 

همهم  �لنهاية  يف  �ل�شعر  يبقى  �إمنا  �ملزرعة،  �و  �ل�شوق  من  يبتاعونه 

�إىل �شر�ء  ينتهي بهم �ملطاف  لذ�  �الأ�شا�شي عند �شر�ء �حتياجاتهم.  

�لتي  تلك  ، خ�شو�شا  �لكربى  �ملخازن  �و  �ل�شوبرماركت  من  �ملنتجات 

تقدم ح�شومات ، حتى لو �أدى هذ� �إىل ح�شولهم على جودة �أقل.

يدفع كل ما �شبق �ملنتج �ملحلي �إىل بيع حما�شيله �إىل زبائن �كرث ثر�ء 

يهتمون على االأرجح مبعايري ال يحدها ال�شعر. يتواجد هوؤالء الزبائن 

يف و�شط باري�ض وي�شاهمون يف �أ�شكال خمتلفة من �ل�شال�شل �لغذ�ئية 

�لق�شرية مثل �شالل �خل�شار �أو �لزر�عة �ملدعومة من �ملجتمع �ملحلي 

)جمعية �ملحافظة على �لزر�عة �حل�شرية(. قد يكون د�فعهم �الهتمام 

�أو  و�خل�شار،  �لفاكهة  من  �لنادرة  �أو  �لقدمية  �الأنو�ع  على  باملحافظة 

على  �لعثور  وميكن  عليها.  و�ملحافظة  �ملحلية  �لزر�عة  بدعم  رغبتهم 

يف  ثر�ء  �الأقل  لل�شكان  �ملبا�شرة  غري  �الإعانة  حاالت  من  نادرة  �أمثلة 

�شيكاغو مثال، حيث يباع �ملنتج �ملحلي �إىل �ل�شكان �ملي�شورين باأ�شعار 

يندر   �أمر  هذ�  لكن  �لفقر�ء،  للم�شتهلكني  �ملخ�ش�شة  تلك  من  �أعلى 

ح�شوله يف باري�ض.

بالنتيجة، ترتَجم �لرغبة يف �لقرب �نقطاعا بني �أماكن �الإنتاج ، �لتي ال 

مفر من �أن ترتكز يف �ل�شو�حي �لبعيدة، و�أماكن �ال�شتهالك يف و�شط 

�ملدينة.  يتاأتى عن �مل�شافات �لتي تقطعها �ل�شاحنات �ل�شغرية ـــ �لتي 

ـــ �أكالفا يف جمال �لطاقة تفوق �لتي يت�شبب بها منِتج يف  تعود فارغة 

�أو �أي �شوبرماركت   Halles de Rungis Loire يغذي منطقة   منطقة 

اجلمع والبيع يف مزرعة فيلتني يف اإيفزالينز 

Photo: Saloua Toumi

�ل�شكل 1: مقارنة تطور �نتاج �خل�شار بني  تون�ض وفرن�شا
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ت�شرتي �حجاما كبرية من منتجات غذ�ئية خمتلفة منقولة ب�شاحنات 

كبرية. ويزد�د �لفرق يف كلفة �لطاقة عندما يعمد �لزبائن �أنف�شهم �إىل 

�ل�شفر يف �شيار�تهم �خلا�شة ل�شر�ء �الأغذية من �ملزرعة.

�أما يف تون�ض، فالعك�ض �شحيح متاما. �إذ �أن �لتوزيع عرب �شال�شل غذ�ئية 

ق�شرية ممار�شة قدمية ال تز�ل حتتفظ مبكانتها ومتار�ض على �شعيد 

�أ�شعار  �ن   �لكربى  تون�ض  عن  جمعناها  �لتي  �لبيانات  وت�شري  و��شع. 

حت�شل  �لتي  �الأحياء  و�أك�شاك  �ملحلية  �الأ�شو�ق  يف  و�لفاكهة  �خل�شار 

على حاجاتها من �ملنتجني �شبه �حل�شريني،  هي �أقل من ��شعار �ل�شوبر 

ماركت. ومبا �ن �الأكرث حرمانا يعي�شون عادة يف �ل�شو�حي،  ينتهي �الأمر 

بالفعل ب�شكن �ملهتمني ب�شر�ء �لغذ�ء باأبخ�ض �الأ�شعار بالقرب من �ماكن 

اإىل قرب طبيعي وجغرايف بني املنتجني وامل�شتهلكني  انتاجه، ما يوؤدي 

و�إىل تو�زن بيئي �أكرث �إيجابية من فرن�شا.

اخلال�سة

�وروبا  يف  �حل�شرية  �ملناطق  يف  �ملحلية  �لزر�عة  على  �لطلب  ياأتي 

للحقائق  يكونون جاهلني   ما   �لذين غالبا  �شكان �حل�شر  �أ�شا�شًا من 

�القت�شادية �لزر�عية )Vidal and Fleury، 2009(. وينطلق �لدفاع 

�إد�رة �ملناطق  عن �شال�شل �الأغذية و�لتوزيع �لق�شرية من وجهة نظر 

�ل�شبه ح�شرية، رغم �أنها ـــ من وجهة نظر �لكاتبنْي ـــ ال تلبي متطلبات 

�شيا�شة �لغذ�ء �مل�شتد�م وال �ل�شعي �إىل حتقيق �أمثل �أثر بيئي للزر�عة. 

يف �لوقت عينه، متثل �شال�شل �الأغذية �لق�شري يف تون�ض منوذجا لتوزيع 

ر��شخ يف �القت�شاد �ملحلي ويف عاد�ت �شكان �ملدن. ومع ذلك، فاإن تون�ض 

تفقد تدريجيا زر�عتها �ملحلية مع ��شتمر�ر �لتح�شر غري �ملن�شبط.  

يف �حلاالت �ملعرو�شة �أعاله، لدينا نوعان خمتلفان متاما من �ل�شال�شل 

حملي  �إنتاج  عن  نتحدث  نحن  لفرن�شا،  بالن�شبة  �لق�شرية.  �لغذ�ئية 

انتاج الغذاء هو عملية تعليمية بالدرجة االأوىل 
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ال�صكل 2: اأ�صعار اخل�صار االأ�صا�صية امل�صتهلكة يف فرن�صا وتون�ش وفق و�صائل التوزيع

)على الي�صار بيانات من CTFIL،على اليمني مالحظات خا�صة(
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لالأغذية  يّدعي �ملجتمع �ملحلي دعَمه، بينما هو يف �لو�قع مدعوم من 

قبل �أقلية غنية. هذ� �لنموذج الإنتاج وت�شويق �لفو�كه و�خل�شار ال يغطي 

�شوى جزءً� �شغريً� من �الأر��شي �لزر�عية وميد �أقلية من �ل�شكان )ميثل 

هذ� �ل�شوق  3%  فقط من �لفو�كه و�خل�شرو�ت �مل�شتهلكة يف فرن�شا(.  

قادر  للتوزيع،  موجود  منوذج  عن  تون�ض  يف  نتحدث  �أخرى  ناحية  من 

على �الحتفاظ مبكانته يف �ل�شوق و�لو�شول �إىل عدد كبري من �ل�شكان. 

على  احلالتني،  يف  احلياة،  على  الغذائية  ال�شال�شل  قابلية  تتوقف 

�لظروف �لزر�عية ـــ �القت�شادية و�ملناخية �لتي تتو�جد فيها.

 حديقة �صوق �صوكرا يف تون�ش الكربى 

Photo: Roland Vidal
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تطوير �سل�سلة قيمة ملح�سول 

الأفوكادو يف فييتنام

وارتفاع  والتح�سر،  االقت�سادي  التطور  من  كل  يف  ال�سرعة  تخلق 

م�ستويات الدخل يف فييتنام، امكانية حل�سول تنمية ل�سالح الفقراء 

وبائعي  والتجار  للمنتجني  جديدة  �سوق  فر�س  اإيجاد  طريق  عن 

التجزئة.  ت�سف هذه املقالة عملية تطوير �سل�سلة قيمة ُت�سرك جميع 

الفاعلني يف ال�سل�سلة الوا�سعة ملح�سول الأفوكادو.

امل�سروع

فييتنام،  �لو�شطى من  �ملرتفعات  �لو�قعة يف  ُتعترب مقاطعة د�ك الك، 

العرقية  االأقليات  من  العديد  وتعمل  النب.  الإنتاج حبوب  مهمة  منطقة 

واعتمادها عليه،   النب  بزراعة  اكتفاءها  لكن  املجال،  الفقرية يف هذا 

جعل تنويع م�شادر دخلها �شرورة ملحة يف �الأوقات �لتي ت�شهد تر�جعا 

يف �أ�شعار هذه �ل�شلعة. ومبا �ن د�ك الك ُتعرف �أي�شا باإنتاج �أف�شل نوعية 

من �الأفوكادو يف فيتنام، والأن �أ�شجار �الأفوكادو تزرع  عادة بني �شتول 

حتديد  مت  االأفوكادو؛  على  الطلب  لتزايد  ونتيجة  الظل،  لتوفري  النب 

�الأفوكادو كمح�شول حمتمل لتنويع �لقطاع �لزر�عي يف د�ك الك وك�شر 

�شيطرة انتاج النب. وقد �شكلت القيمة الغذائية العالية لالأفوكادو وقدرته 

على حت�شني �لنظام �لغذ�ئي �ل�شيء لفقر�ء �ملجتمعات �لريفية �ملحلية، 

و�الأطفال ب�شكل خا�ض، عو�مل �إ�شافية يف �ختياره. علمًا �ن �ختيار هذ� 

املنتج كان بالتعاون بني موؤ�ش�شات البحوث املحلية واملزارعني املحليني.

�إىل خلق �شل�شلة قيمة ذ�ت حرفية  ملح�شول �الأفوكادو  هدف �لتدخل 

تتعاون فيها �الأطر�ف �ملعنية �ملختلفة لتوفري �أفوكادو  من نوعية ثابتة 

يف:  �لثالثة  �الأهد�ف  تلخ�شت  فييتنام.  عرب  �حل�شرية  �لبيع  لقنو�ت 

زيادة   )2( �الأفوكادو  ملح�شول  حرفية   ذ�ت  قيمة  �شل�شلة  خلق   )1(

�لوعي حول �الأفوكادو و�لطلب عليه ) �الأفوكادو غري معروف ن�شبيا يف 

فييتنام وال تز�ل  فو�ئده �لغذ�ئية و��شتخد�ماته غري معروفة من قبل 

�مل�شتهلكني( )3( تطوير ماركة جتارية الأفوكادو ذي نوعية جيدة .

التحليل الت�ساركي ل�سل�سلة القيمة 

فيها  �لفاعلني  جميع  باأفكار  �أخذ  لل�شل�شلة  معمق  بتحليل  �مل�شروع  بد�أ 

حتديد  اإىل  التحليل  هذا  رمى  االأفوكادو.  بقطاع  املتعلقة  وباآرائهم 

و�إيجاد  �الأفوكادو  تزويد  �شل�شلة  يف  �الأ�شا�شيني  �مل�شلحة  �أ�شحاب 

قنوات  مع  واإر�شاء عالقات  تطويرها،  �شبل  بينهم حول  م�شرتكة  روؤية 

لقطاع  تكوين فهم  �إىل  �إ�شافة  للتدخل،  وو�شع خطة  �لبيع �حل�شرية، 

�ختيار  مت  باأكملها،  �ل�شل�شلة  وفهم  لدر��شة  الك.  د�ك  يف  �الفوكادو 

عينة من �الأفوكادو ومتابعتها من حلظة ح�شادها وحتى ت�شليمها �إىل 

من  تام  فهم  �إىل  �لعملية  هذه  على  �الإ�شاءة  و�أدت  �الأخري.  �مل�شتهلك 

قبل �لفاعلني ملدى �عتمادهم على بع�شهم، كما جرى توثيق وت�شارك 

كل �ملعلومات  �لتي مت جمعها و�لتحقق منها مبقارنتها مع �ملجموعات 

�لفرعية �ملختلفة.

نوق�شت  �إذ  �لتحليل،  من  هاما  جزء�  �مل�شلحة  �أ�شحاب  �جتماع  �شكل 

�شل�شلة  يف  م�شارك  م�شلحة  �شاحب   60 من  �أكرث  قبل  من  �لنتائج 

�أمرً�  �خلا�ض  �لقطاع  ممثلي  من  �لعديد  م�شاركة  كانت  �الأفوكادو. 

�أ�شا�شيًا، كما �كت�شب ح�شور �لفاعلني يف جمال �لبيع بالتجزئة و�جلملة 

�ن  و�أو�شح  وحاجاتهم   بدورهم  �عرت�ف  عن  مَنّ  �إذ  خا�شة.  �أهمية 

للم�شروع بعد� ت�شويقيا قويا.  ومن �هم نتائج �جتماع �أ�شحاب �مل�شلحة 

ت�شتهدف  �الفوكادو  توعية حول  �إىل حملة  �لتو�فق على �حلاجة   :)1(

يف  �ل�شوبرماركت  من  �شل�شلة  �أكرب  مبادرة   )2( �لنهائيني  �مل�شتهلكني 

�الأفوكادو  من  فورية  طلبية  بو�شع   Saigon CO.OP Mart فييتنام

لدى �أحد �لتجار �مل�شاركني.

الفاعلون يف �سل�سلة الأفوكادو

ُيعدون  الأنهم  �ملز�رعني  على  �لريفية  �لتنمية  م�شاريع  تركز  تقليديا، 

�الأ�شا�ض يف حت�شني جودة �ملنتج. لكن قطاع �الأفوكادو يف فييتنام ي�شهد 

�إن  �هتماما حمدود� من قبل �ملز�رعني لالأخذ بزر�عة هذ� �ملح�شول. 

�إال عددً�  �لو�قع مز�رع بن، ال ميلك  �العتيادي هو يف  �الأفوكادو  مز�رع 

قليال من �أ�شجار �الأفوكادو )من 5 ـــ 100(، ي�شتخدمها ب�شكل �أ�شا�شي 

من  ال�شاحقة  االأغلبية  ان  ومع  النب.  حقول  حول  للرياح  كم�شدات 

�ملز�رعني �لذين جرى ��شتطالعهم توقعو� زيادة �لطلب على �الأفوكادو 

يف �ل�شنو�ت �ملقبلة ، �إال �ن �لقليل منهم قام با�شتثمار�ت وجهود جدية 

لتاأ�شي�ض ب�شاتني �أفوكادو. وذلك عائد جزئيا �إىل �فتقار �ملز�رعني  �إىل 

معلومات �شحيحة عن �ل�شوق و�عتمادهم على �جلامعني، �إ�شافة �إىل كون 

�الأحجام �لتي ينتجونها �أ�شغر من �ن ت�شمح لهم بتطوير عالقة مبا�شرة 

مع �أي من �لتجار. 

يتاجرون  لكنهم  خمتلفني  مز�رعني  من  �الأفوكادو  �جلامعون  ي�شرتي 

م�صاركة مزارعي االأفوكادو يف خطة- داكادو

Photo: Fresh studio innovations Asia 
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دفع  طريق  عن  �إما  �الأفوكادو  يجمعون  هم  �أخرى.   مبنتجات  �أي�شًا 

�الأمو�ل )للكيلوغر�م، �أو يدفعون مبلغا عن �ل�شجرة باأكملها( �أو باتباع 

�أو  �أ�شهر  ب�شعة  قبل  �حل�شاد،  قبل  )دفعة  �مل�شبقة  �الإيد�عات  نظام 

�شنة كاملة (، وُي�شتخدم نظام �لدفع �الأخري لل�شجر�ت �لتي تنتج نوعية 

جيدة من �الأفوكادو �أو �لتي تنتج خارج �ملو��شم �ملعتادة. هكذ� يتمكن 

�جلامعون �ملحرتفون من تكوين ملفات عن �أ�شجار �الأفوكادو �جليدة.

�أ�شار �جلامعون �إىل وجود م�شاكل مثل عدم �متالكهم ر�أ�شمال ت�شغيلي 

عن  للمعلومات  �فتقارهم  جانب  �إىل  �مل�شبقة،  بالدفعات  للقيام  كاف 

�لباحثون  الحظ  هذ�،  على  عالوة  �مل�شتهلكني.  �شوق  �شيما  ال  �ل�شوق، 

�الأثر �ل�شلبي للمعاملة  �أثناء �حل�شاد و�لنقل على جودة �ملح�شول.

يتعامل جتار �الأفوكادو ب�شكل رئي�شي مع �جلامعني، حيث ميكن للتجار 

يوميا،  خمتلف  جامع   50 مع  �لرئي�شي  �ملو�شم  خالل  �لتعامل  �لكبار 

�نهم  �لتجار  �أكرث  ثابتة. ذكر  �أي عقود  دون  �لفور  ي�شرتون منهم على 

للتاأكد  مهم  �أمر  وهو  �جلامعني،  مع  �جليدة  �لعالقات  على  يعتمدون 

مثال من ح�شولهم على �لب�شاعة يف فرت�ت �ل�شح، ونادر� ما يتم رف�ض 

�جلامعني �جليدين و�لثابتني حتى يف حال كان �لتاجر قد �أمن كفايته 

لذلك �ليوم.

وباملقابل، يعتمد �جلامعون على �لتجار للح�شول على �أ�شعار �شوق جيدة 

وثابتة.

يف  �لقطاع   تطوير  �أمام  �الأ�شا�شية  �لعقبات  �ملحليون  �لتجار  يعزو 

�مل�شتقبل �إىل عو�مل مثل �نعد�م �لثبات يف حجم وجودة �ملحا�شيل �لتي 

�إىل  و�القتقار  بالطق�ض،  يتاأثر  �لذي  �ل�شوق  وطلب  �جلامعون،  يوفرها 

�لرو�بط �ملبا�شرة مع قنو�ت �لبيع �حل�شرية . وتبني �ن �لتجار �لعاملني 

بعقلية  يتمتع  اأكرث من  اآن، هم  االأفوكادو يف  يف جمايل زراعة وجتارة 

جتارية، لذ� جرى �لتو�فق على �ن تطوير �شل�شلة قيمة لالأفوكادو يجب 

�ن يبد�أ بهم.  يخلق �لتاجر و�شوال �إىل �ل�شوق يعود بالنفع كذلك على 

�ملز�رعني و�جلامعني وي�شكل حافز� لتح�شني نوعية �ملنَتج، ويبقى على 

�أر�دو�   حال  يف  �ل�شوق  فهم  على  قدرة  تكوين  و�جلامعني  �ملز�رعني 

حت�شني دورهم يف �ل�شل�شلة.

�لعالية  �الأ�شعار  ذي  �الأفوكادو  بيع  يف  بد�ية  �لتجزئة  بائعو  تردد 

ياألفه  مل  فييتنام  يف  ن�شبيا  جديد�  حم�شوال  يز�ل  ال  �الأفوكادو  كون 

لتنويع  خطة  و�شع   من  الإقناعهم،  بد  ال  كان  لذ�  بعد.  �مل�شتهلكون 

دون  كبرية  بكميات  رخي�شة  �أفوكادو  ثمار  بيع  على  تنطوي  �ملح�شول 

تعبئة، �إىل جانب �لثمار ذ�ت �جلودة �لعالية و�الأ�شعار �ملمتازة . تو�شلت 

هذه �ال�شرت�تيجية �إىل �حلد من �ملخاطر و�إتاحة �لفر�شة �أمام �لتجار 

للجودة.   DAKADO تفي مبعايري  ال  �لتي  �لثمار  من  لبيع خمزونهم 

وتقدمت خمازن Fresh Studio  بعر�ض �أ�شعار �شمح جلميع �لفاعلني 

بتحقيق هام�ض جيد جد� يف حال تلبيتهم ملتطلبات �جلودة. ما يعني �ن 

جناح �ملبيعات �شي�شكل حافز� جلميع �لفاعلني يف �ل�شل�شلة.

تطوير ال�سل�سلة

وتطور  �شتنظم  �لتي  �ل�شركة  �ي  �أ�شا�شي:  كفاعل  �لتجار  �حد  برز 

�لن�شاطات يف �شل�شلة �لقيمة.  �شمنت ��شرت�تيجية �لتفعيل �لتدريجي 

م�شاركة  من  و�لتاأكد  عليه  �ملهتمة  �الأطر�ف  جميع  َتعّرف  للم�شروع 

ــ وهو �مر حيوي ال�شتد�مة  ��شحاب �مل�شلحة �جلديني فقط يف �الأعمالـ 

جناح �الأعمال. لكن مل يبد �شوى تاجر�ن من �أ�شل 50 �هتماما بامل�شاركة 

يف �مل�شروع، تَبقى منهم يف �لنهاية  تاجر و�حد �أبدى ��شتعد�د� للمجازفة 

و�ال�شتثمار يف �مل�شروع. بعد عقد عدة لقاء�ت مع �جلامعني �ملتعاملني 

بانتظام مع هذ� �لتاجر، �أبدى 11 منهم �هتماما بامل�شاركة يف تطوير 

�ل�شل�شلة و�تباع  معايري �ملنَتج و�جر�ء�ت �لعمل. �أما ��شر�ك �ملز�رع يف 

�ملز�رعني مل  �شكل حتديا كبري�  نظر� الن معظم  �لقيمة فقد  �شل�شلة 

يكونو� قد ��شتثمرو� �لوقت �أو �ملال يف �نتاج �الأفوكادو، كما �ن �لعالقات 

�ملبنية على �لعقود كانت طريقة جديدة كليًا للقيام باالأعمال بالن�شبة 

للمز�رعني و�لتجار على حد �شو�ء.

اإدخال وجهة نظر امل�ستهلك

مت تطوير حملة توعية ب�شعار »اكت�شف ال�شحر« وذلك اإثر القيام مب�شح 

ت�شخي�شي �شريع )بحث مكتبي، مراقبة نقاط البيع، مقاطعة املقابالت 

�ل�شوبرماركت(. هدفت هذه  �مل�شتهلكني و�خلرب�ء يف  �لتي �جريت مع 

االأفوكادو واقناعهم بتجربتــــــــه  امل�شتهلكني مبزايا  اإىل تعريف  احلملة 

�أف�شل  فهم  �إلـــــــى  للو�شول  بحث  �د�ة  �شكلت  كما  بانتظام،  و�شر�ئه 

ملعرفة �مل�شتهلك ونظرته ال�شتهالك �الأفوكادو �إ�شافة �إىل �أثر �لتو��شل 

مــــــع جميع  �لنتائج  ت�شارك  �ملتاجر. الحقا، جرى  د�خل  �مل�شتهلك  مع 

تطوير  مل�شاألة  �الإر�شاد   من  مزيد  توفري  بغية  �مل�شروع  يف  �مل�شاركني 

�إىل  للتو�شل  الحقا  ��شتخدمت  كما  عليه،  �لطلب  مع  متا�شيا  منتـــــــــج 

تطوير وحجز مكانة يف �ل�شوق وو�شع ماركة جتارية مميزة حتت ��شم 

DAKADO. وميكن للم�شتهلكني �حل�شول على �ملعلومات حول �لعالمة 
�اللكرتوين   �ملوقع  عرب  و�أفكارهم  خرب�تهم  وم�شاركة  و�ملنَتج  �لتجارية 

www. DAKADO.vn

مقاربة اخلطوة خطوة

ُيعزى �ل�شبب يف جناح هذ� �مل�شروع و��شتد�مته �إىل كون تطوير �شل�شلة 

و�الختبار«،  »�لتطوير  نهج  باتباع  مم  و�شُ �لفاعلني  جميع  �شمل  �لقيمة 

فكانت �مل�شاريع �لتجريبية �ل�شغرية �لتي نفذت مبثابة عرو�ض �أدت �إىل 

�لثقة بني  �جلامعني و�لتجار، وبني  باأنف�شهم،  ون�شرت  ثقة �ملز�رعني 

تاأمني  �جل  من  �تخذت  �لتي  �خلطو�ت  عن  �الأمثلة  ومن  �مل�شتهلكني.  

كميات �الأفوكادو �ملطلوبة:

مبيعات اأفوكادو »داكادو« باب اأول  يف املخازن الكربى

Photo: Fresh studio innovations Asia
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خلق منَتج متجان�س )٢٠٠7( : كان يهيمن على �لقطاع �أ�شجار �أفوكادو 

بل  واحد  �شنف  يزرع   مل  وبالتايل  النب،  مزارع  يف  مزروعة  متفرقة 

ُعر�شت عدة ا�شناف يف ال�شوق. وفرز التاجر و�شنف اأف�شل نوعية من 

�لثمار ليو�شبها يف جمموعات متجان�شة 

برنامج جردة الأ�سجار )٢٠٠7-٢٠٠8(: حقق �إيجاد جمموعات متجان�شة 

جناحا كبري� يف �ل�شوق وكانت قنو�ت �لبيع �حل�شرية تو�قة للح�شول على 

�ملزيد من هذه �لثمار.  و�جه �لتجار يف �لبد�ية �شعوبة يف تلبية �لطلبات 

يوميًا.  �ملعرو�شة  �ملتو�فرة  �لكميات  �ي معلومات عن  النهم مل ميتلكو� 

وبالتايل، كان يح�شل فائ�ض �أو نق�ض يف �لعر�ض ب�شكل منتظم.  لكن، 

�ملعلومات  تخزن  بيانات  قاعدة  جتميع  مع  �مل�شروع  يف  �ل�شفافية  بد�أت 

عن كل �شجرة �أفوكادو مثل موقعها و�شنة زر�عتها ونوعية ثمارها وموعد 

ح�شادها و�نتاجيتها. هكذ�، جمعت وُخزنت معلومات عن حو�يل 5000 

 7 على  موزعة  وباتت �شجرة  الك   د�ك  مقاطعة  من  مناطق 

��شبح  �مل�شروع.  �شركاء  جلميع  متاحة 

�حل�شول على �الأفوكادو �أمر� ممكنا على 

�ملحليون  �لتجار  و��شتطاع  �ل�شنة،  مد�ر 

�لتعاون بفعالية مع �ملز�رعني و�جلامعني 

تتما�شى  للح�شاد  خطط   تطوير  يف 

وحاجات �ل�شوق، و�إعالم �ملُ�شوقني �أي�شًا 

باالأحجام �ملتو�فرة من �الأفوكادو.

يعمد  مل    :)٢٠٠8( املزارع  اإدماج 

ا�شتثمار  اإىل  االآن،  حتى  املزارعون 

�الأفوكادو،  �نتاج  يف  �ملال  �أو  �لوقت 

عالقات  تطوير  �إىل  حاجة  وهناك 

�ل�شحيح  �لو�شول  على  ترتكز  تعاقدية 

�المكانية  ليفهمو�   �ل�شوق  معلومات  �إىل 

�حلقيقية النتاجهم.

�مل�شلحة  �أ�شحاب  بني  وت�شاركها  �ملعرفة  ون�شر  �لتدريب  �شكل  كذلك 

�ملختلفني جزء� من عملية تطوير �ل�شل�شلة. ومل يبد ��شحاب �مل�شلحة 

�ثبتت  بعدما  �إال  هذه  �لتبادل  عملية  �إىل  باالن�شمام  حقيقيا  �هتماما 

�ل�شل�شلة جناحها على م�شتوى �شغري.

النتائج

�نتهى �لعمل بامل�شروع �لذي �متد على �شنتني يف �لعام 2008، ونتج عنه �ول 

�شل�شلة قيمة للفاكهة يف فيتنام متكنت من   �ال�شتمر�ر حتى ما بعد �تتهاء 

فرتة �لدعم �ملقدم من �ملانحني. متثلت مكونات �لنجاح �خلم�ض مبا يلي:

1(  حتليل �ل�شل�شلة �لقائم على �لت�شارك و�ختيار �ل�شركاء يف �ل�شل�شلة

�ملحليون  و�لتجار  �جلامعون  ظهر  �ملز�رعني:  من  �بعد  2(   �لرتكيز 

الق�شوى  االأهمية  وَتبينت  املنتج،  جودة  يف  ا�شا�شيني  كموؤثرين 

الإ�شر�ك بائعي �لتجزئة منذ �لبد�ية

والقيام  لال�شتثمار  وا�شتعداد  روؤية  �شاحب  تقليدي  تاجر  3(   حتديد 

بدور �ل�شركة �لقيادية يف تنظيم �ل�شل�شلة وتاأمني �جلودة

4(   �إدخال �مل�شتهلكني بو�شفهم �أ�شحاب م�شلحة يف �شل�شلة �لقيمة

5(   �تباع منهج �خلطوة خطوة يف �مل�شروع ، وو�شع �هد�ف و�قعية قابلة 

�ل�شركاء  ثقة  لتعزيز  �شغرية  جتريبية  م�شاريع  و�ن�شاء  للتحقيق 

باأنف�شهم وفيما بينهم

�الأف�شل،  �ملقاربة  د�ئما  لي�ض  �ملز�رعني  على  فقط  بالرتكيز  �الكتفاء 

بل من �ل�شروري فهم  ديناميات �ل�شل�شلة بكاملها الن �لهدف �لطويل 

�الأمد هو خلق �أعمال تعود بالنفع على جميع ��شحاب �مل�شلحة. 

يف  م�شارها  تتبع  ميكن  ثمرة  �ول  خلق  يف  �ل�شل�شلة  يف  �ل�شركاء  جنح 

هذ�  �أتاح    .DAKADO �لتجارية  �ملاركة  حتت  وت�شويقها  فييتنام، 

�لنجاح لالأ�شعار �ملمتازة �لتي تزيد باأكرث من 40% عن �الأ�شعار �لعادية، 

ل�شالح  اأعلى  ربح  هوام�ض  وحتقيق  املتزايدة  االنتاج  تكاليف  بتغطية 

جميع �الأطر�ف �ملعنية )من �ملز�رع �إىل بائع �لتجزئة (. و�شكل ��شتعد�د  

�مل�شتهلكني لدفع �أ�شعار �أعلى لثمار عالية �جلودة �كت�شافا مهما  لتجار 

جل  �أن  يفرت�شون  دومًا  كانو�  �لذين   فيتنام،  يف  �حلديثني  �لتجزئة 

�هتمام �لفييتناميني هو �ل�شعر �أوالأ و�أخريً�.

ومل تقت�شر �لنتائج على �لزيادة يف مبيعات DAKADO من 18 طن 

يف 2007 �إىل 71 طن يف 2009، بل كان هناك �رتفاع يف �لطلب �ي�شا 

على �الفوكادو �لعادي ذي �لنوعية �الأدنى )من 92 طن يف 2007 �إىل 

للمز�رعني  �ل�شوق  يف  �إ�شافية  فر�شًا  �تاح  ما   ،)  2009 يف  طن   171

باال�شتثمار  �ملز�رعون  فبد�أ   .DAKADO �شل�شلة  خارج  و�جلامعني 

�إنتاج �الأفوكادو ، فيما با�شر �لتاجر �لتقليدي باال�شتثمار يف �شر�ء  يف 

�شاحنات وبناء �أول خمزن لالأفوكادو يف فييتنام.

�إىل  حتول  لالأفوكادو  مهني  قطاع  تطوير  عملية  �مل�شروع  هذ�  �أطلق 

حمرك للنمو �القت�شادي يف �الأرياف. وجنم عن �لرتكيز على �لنوعية 

ووقع  �لنمو.  متو��شل  زر�عي  �عمال  قطاع  �ن�شاء  �لكمية،  عن  عو�شا 

�لتاجر �ملحلي على عقود تعاون مع 100 مز�رع حملي متكنو� بنتيجتها 

من تاأ�شي�ض �أول �حتاد النتاج �الأفوكادو يف فييتنام. 

 

فييتنام:  يف  »�الأفوكادو  بعنو�ن  بحث  ورقة  على   �ملقالة  هذه  ت�شتند 

يف  ُعر�شت  �لتي  �ملانحني«  دعم  �نتهاء  بعد  ما  �لقيمة  �شل�شلة  تطوير 

موؤمتر فاغينينغن الدويل حول اإدارة ال�شل�شلة وال�شبكات، الذي ُعقد يف 

فاغينيغني، هولند� يف مايو 2010. وهو ي�شرح نتائج م�شروع ممول من 

قبل وز�رة �لتعاون �القت�شادي و�لتنمية يف �ملانيا و GTZ  تولت تنفيذه 

 ،)CSTA( �لتطبيقي  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  مركز  �لتالية:  �ملنظمات 

يف  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  وز�رة   )WASI( �لغربي  �لزر�عة  علوم  معهد 

 Fresh Studio �لزر�عية  �ال�شت�شار�ت  و�شركة   )DOSTE( الك  د�ك 

.Innovations Asia LTd

الفاعلون يف �صل�صلة “داكادو” اثناء زيارة ملزارع اأفوكادو

Photo: Fresh studio innovations Asia

مل�صق املاركة التجارية داكادوا  

Photo: Fresh studio innovations Asia

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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الزراعة احل�رضية املدعومة من 

املجتمع املحلي: م�رضوع اأورتي 

�سوليدايل يف روما

اإن �سبكات الغذاء املحلي يف ايطاليا هي مبعظمها عبارة عن مبادرات 

اأحد  امل�ستهلكني.  من  ب�سيطة  مب�ساركة  املزارعون  يقودها  خا�سة 

 Orti الت�سامن   حدائق  م�سروع  هو  �سبق  ما  على  ال�ستثناءات 

Solidali الذي يعد مثال طموح عن الزراعة املدعومة من املجتمع 
عام  بدايات  يف  انطالقته  منذ  امل�سروع  هدف  وقد  روما.  يف  املحلي 

ا�ستدامة لنتاج الأغذية وا�ستهالكها  اأكرث  اإىل خلق طريقة    ،٢٠٠9

حتت �سعار »نحن ل نبيع اخل�سار، لكننا نزرع حديقتك«.

�ملبادر�ت  �إحدى  وهي   ، �ملحلي  �ملجتمع  �ملدعومة من  �لزر�عة  حتولت 

�ملتنوعة للزر�عة �حل�شرية، �إىل و�شيلة خللق عالقات �أوثق بني �ملنتجني 

كل  فاإن   ،)1999(  Henderson and Van En وح�شب  و�مل�شتهلكني.  

مبادرة من مبادر�ت �لزر�عة �ملدعومة من �ملجتمع �ملحلي متتلك فر�دة 

خا�شة بها. وميكن �عتبار هذه �لزر�عة كاأد�ة للتغيري ت�شتفيد من �ملناخ 

اأكرث ا�شتدامة يثق به امل�شتهلكون ويوؤدي  انتاج  احلايل للغذاء لت�شجيع 

�إىل عائد�ت من�شفة للمنتجني.

حدائق الت�سامن كاأحد اأوجه ال�سراكة

ياأتي �لعاملون يف مزرعة م�شروع  حد�ئق �لت�شامن من د�ر رعاية ذ�ت 

�إد�رة �شبه م�شتقلة )ll Tetto Casal Fattoria( تاأوي الجئني و�شبيبة 

من �ملحرومني �جتماعيا، وتهدف �إىل م�شاعدتهم على تطوير قدر�تهم 

 ،Emilia Hazelip ،لكاملة.  �إحدى �ملدربات �لعامالت يف د�ر �لرعاية�

التاآزرية،  للزراعة  احلرة  املدر�شة  يف  وع�شوة  زراعية  اخ�شائية  هي 

فا�شتوحت  من هذه �الأن�شطة فكرة �طالق مبادرة غذ�ء ح�شري حملي  

حتولت فيما بعد �إىل م�شروع حديقة �لت�شامن.

ال تكتفي حديقة �لت�شامن باإقامة عالقة بني �ملنتج و�مل�شتهلك، بل تهدف 

�إىل �لتحول �إىل مبادرة م�شتد�مة �قت�شاديا وبيئيا.  كما ت�شعى �أي�شًا �إىل 

ـــ �لذين  حتقيق �الدماج �الجتماعي لكل من �مل�شرتكني وعمال �ملز�رع 

يتاألفون يف هذه �حلالة من �أربعة الجئني �شغار �ل�شن من د�ر �لرعاية. 

تتيح ال�شراكة املبا�شرة لهوؤالء ال�شبية تعلم مهارات ميكنهم تطبيقها 

با�شتقاللية تامة يف �ي مكان يختارونه للم�شي يف حياتهم الحقًا. وبعد 

)مع  املزارعون  بنى  التاآزرية،  الزراعة  عن  تدريبية  لدورة  خ�شوعهم 

و�حد  بهكتار  م�شاحتها   تقدر  �أر�ض  على  عائلية  حديقة   60 �ملدرب( 

يف �شو�حي روما، تولت �شد�د �يجارها تعاونية �جتماعية تقوم بانتاج 

�الأغذية �لع�شوية يف �حلز�م �الأخ�شر �حل�شري .

ُخ�ش�شت كل عائلة )�أو فرد(  بحديقة وتوجب عليها ت�شديد ��شرت�ك 

�شنوي مقابل تو�شيل  كمية حمددة من �خل�شار �إىل منزلها �أ�شبوعيًا. 

ومبا �ن هذه �خل�شار تاأتي من �حلديقة �خلا�شة بالعائلة،  ميكن تنويع 

م�شرتكة،  عائلة  كل  تف�شله  ما  ح�شب  و�ختيارها  �ملزروعة  �خل�شار 

طاملا �ن  �خليار بني �ملحا�شيل �ملتعددة يتو�فق ورزنامة �لزرع �ملو�شمي  

الزراعة  من  النوع  هذا  يف  االأربعة  الالجئون  يقوم  التاآزرية.  للزراعة 

مم  �شُ حني  يف  �ملطلوبة.  �لعمالة  بكل  �ملحلي  �ملجتمع  من  �ملدعومة 

البذور  )مثل  للمبادرة  املبا�شرة  امل�شاريف  ليغطي  ال�شنوي  اال�شرتاك 

من  �ملبادرة  لتتمكن   �ل�شنوية،  �لعمال  ورو�تب  و�الأدو�ت(  و�لنباتات 

�لتحول �إىل مبادرة ممولة ذ�تيا بالكامل. عالوة على هذ�،  ��شتجاب 

�لكثريون للند�ء�ت �لتي ن�شرت يف �ملوقع �اللكرتوين لتمكني �مل�شروع من 

تفادي �لدين �و تقلي�شه �إىل �حلد �الأدنى، فتربعو� بالعديد من �ملو�د 

�ل�شرورية، مثل �ملعد�ت �لزر�عية ومو�د �لري و�لبذور.

جتمع هذه �ملبادرة ثالثة من �أهد�ف �ال�شتد�مة: �لهدف �الأول هو بيئي 

ويتمثل بالرتويج الأ�شلوب زر�عي قليل �الأثر �لبيئي . �ما �لهدف �لثاين 

عن  �ل�شغار  لالجئني  ثابت  مدخول  خلق  �إىل  ويرمي  �قت�شادي،  فهو 

طريق ن�شاط زراعي �شغري. يف حني يتلخ�ض الهدف الثالث االجتماعي 

دمج  و�عادة  و�مل�شتهلكني  �ملنتجني  بني  تعاون  عالقة  بناء  باإعادة 

�ملز�رعني �لالجئني من خالل تاأمني فر�ض عمل لهم وربط �مل�شرتكني 

عن طريق �مل�شاركة يف جتمع غذ�ئي عام.

Brunella Pinto, Andrea Pasqualotto and Les Levidow
Email: l.levidow@open.ac.uk or pinto@fondazionedirittigenetici.org

الو�سول اإىل الأرا�سي يف املناطق احل�سرية

�يطاليا  يف  �حل�شرية  �الأر��شي  �إىل  �لو�شول   ينح�شرحق 

يف  �لعامة  �حلد�ئق  �إىل  )مثال  �ل�شركات  �أو  �الأهلية  باجلمعيات 

مبجموعات   �أو  �حل�شرية(،  �ملناطق  وحد�ئق  و�لقرى  �لبلد�ت 

�أو  �ل�شن  يف  للكبار  �خل�شار  حد�ئق  )مثل  �ل�شكان  من  حمددة 

�حلد�ئق �لتعليمية لالأطفال(. وعليه،  ال ُيعطى حق �لو�شول �إىل 

�الأر��شي ملجرد رغبة �ملجتمع �ملحلي با�شتخد�مها بوجه عام.

�مل�شاع  �أر��شي  مفهوم  �إحياء  �إعادة  �لنا�شطون  بع�ض  يقرتح 

�لقدمي وتبنيه، وهي �الأر��شي و�لغابات و�جلد�ول  �لتي كان يحق 

للمز�رعني �الأوروبيني ��شتخد�مها جمانًا خالل �لع�شور �لو�شطى، 

�حلالية.  �حل�شرية  �مل�شاحات  �أر��شي  �إىل  �لو�شول  تو�شيع  بغية 

على �شبيل �ملثال، ميكن �عتبار �الأر��شي �ل�شاحلة للزرع مبثابة 

للم�شاعات  يكون  �ن  �حتمال  مع  عليها  �ملحافظة  يجب  م�شاعات 

�حل�شرية �أوجه ��شتخد�م جماعية بديلة.
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العمل على بناء التزام  امل�ساركني

ُي�شتدل من �ملبادر�ت �ملماثلة  يف �لعامل باأن �لزر�عة �ملدعومة من �ملجتمع 

�ملحلي هي �أكرث من جمرد منوذج ل�شل�شلة �نتاج ق�شرية،  �ي�شا �د�ة خللق 

وتعزيز عالقات �جتماعية يف �شياق ح�شري عن طريق بناء جمتمعات 

�لغذ�ئي.  و�الأمن  �لغذ�ء  نوعية  مثل  م�شرتكة  باحتياجات  تهتم  غذ�ئية 

ميكن بناء �لرو�بط �ملجتمعية من خالل �لتفاعل �ملتز�يد بني �ملز�رعني 

وباقي امل�شاركني ال�شيما عن طريق ت�شارك امل�شوؤوليات واملكافاآت، وهذا 

�مر يعود مبنافع تتجاوز �لزر�عة �ملدعومة من �ملجتمع �ملحلي نف�شها.

كونها  ملتزمني   م�شرتكني  على  للعثور  عامة  عرو�شات  �ملدرب  نظم 

 200 �لبد�ية  يف  �ملدرب  تلقى  �حلد�ئق.  مبادرة  لبناء  �الأوىل  �خلطوة 

طلبا لت�شغيل 60 حديقة متو�فرة، فاختار بعناية �ولئك �لذين �ظهرو� 

�لتز�ما قويا باالأهد�ف �الجتماعية �ملميزة للمبادرة دون �ي متطلبات 

�أخرى، �أكانت �جتماعية �و �قت�شادية �أو عمرية.

قدم �ملدرب يف بد�ية حملة �الكتتاب ور�شات عمل جمانية عن �لزر�عة 

التاآزرية للم�شرتكني املهتمني هدفت اإىل االنتقال من مفهوم امل�شتهلك 

�إىل مفهوم �مل�شتهلك ـــ �ملو�طن �لفاعل، وهو تعبري جرى تعميمه �شعبويا 

http://consumattore.wordpress.com، http://www.(يطاليا� يف 

altromera-to.it( . ويف مقابل ور�شات �لعمل هذه، ُطلب من  �الأع�شاء 

تاأ�شي�ض �حلد�ئق، علمًا �ن  هذ� �لعمل �لتطوعي مل يكن  �مل�شاعدة يف 

مطلوبا لتغطية  جزء من ح�شتهم.

جرت هيكلة مبادرة حد�ئق �لت�شامن يحيث تكون زر�عة مدعومة من 

مبوجبها  يت�شارك  فيها(  �أ�شهما  بدوره  ميلك  )�لذي  �ملحلي  �ملجتمع 

االأع�شاء وعمال املزرعة امل�شوؤوليات واملكافاآت، خالفا لبع�ض الزراعات 

�الأخرى �ملدعومة �أي�شا من �ملجتمع �ملحلي. دفع جميع �الأع�شاء �حل�شة 

يورو  مقابل 52  ت�شاوي حو�يل 300  و�لتي  �لبد�ية  نف�شها منذ  �لثابتة 

�شندوق خ�شار يف �ل�شنة، وكان هذ� �ملبلغ كافيا ليتمكن �ل�شتون ع�شو� 

�لكثري من  �لرغم من  �الأربعة على  �لزر�عيني  �لعمال  �أجور  �شد�د  من 

�لتي  �الأمو�ل  �لعمال  وي�شتخدم  و�جهتهم.  �لتي  �النتاجية  �مل�شاكل 

يتلقونها يف بد�ية �ملو�شم ل�شر�ء �لبذور و�ملعد�ت وغريها من �للو�زم، 

تقل  باأ�شعار  �أف�شل  نوعية  ذي  منتج  على  �مل�شرتكون  يح�شل  حني  يف 

على  ح�شولهم  �إىل  �إ�شافة  �ملز�رعني،  �أ�شو�ق  يف  �ملوجودة  تلك  عن 

حديقة مف�شلة تف�شيال خا�شا بهم مقارنة بغريها من �شال�شل �النتاج 

�شال�شل  �أجورهم يف  تقل عن  �لعمال هنا  �أجور  �ن  �لق�شرية. �شحيح 

�لغذ�ء �لتقليدية، لكنهم يحظون باملقابل بكثري من �الأمان �ملايل.

تكمن نقاط القوة الرئي�شية ، كما يف كل اأ�شكال الزراعة املدعومة من 

�ملجتمع �ملحلي، يف ثقة �الأع�شاء �مل�شرتكني وم�شاركتهم و�لتز�مهم على 

�ملنافع  من  غريها  �أو  �ملتدنية  �لغذ�ء  ��شعار  يف  ولي�ض  �لطويل،  �ملدى 

�لتجارية. وقد مكن هذ� �اللتز�م �لعايل �مل�شروَعَ من تخطي �لعديد من 

�لعقبات �لتي كان ميكن �ن تقو�شه.

�سبل الطريق قدما: اأخالقيات جديدة

و�جهت �ملبادرة �لكثري من �شوء �لفهم و�لنز�عات مع �ملزرعة �لتعاونية 

�إىل  �شك  �ي  دون  يعود  وهذ�  �لتحتية،  و�لبنىية  �الأر�ض  �منت  �لتي 

�ملبادرة من �جلفاف  �لتنظيمية. كذلك عانت  �الختالف يف �الأهد�ف 

ما  كل  ودمرت  و�أكلت  �حلد�ئق  �الأغنام  و�جتاحت  قوية،  رياح  وهبوب 

فيها. وبحلول خريف العام 2009، ��شطرت �ملبادرة �إىل �النتقال �إىل 

موقع اآخر واإعادة بناء البنية التحتية للحدائق  من ال�شفر.

�لغذ�ء،  �شناديق  وتوزيع  �إنتاج  يف  كبري  بتاأخري  �مل�شاكل  هذه  ت�شببت 

املجتمع  من  املدعوم  الغذاء  �شبكة  يف  امل�شاركني  انخراط  من  فحدت 

�ملحلي. وقد يعود �شبب �مل�شاركة �ملتدنية  للم�شرتكني �إىل �شاعات �لعمل 

�لكثرية للعمال �حل�شريني،  وكون �حلديقتان تقعان يف منطقتني �شبه 

ح�شريتني ما ي�شتدعي �لقيام برحلة طويلة للو�شول �إليهما من �ملدينة. 

�لعناية  هو  و�ل�شبب  �لتز�مهم،  على  �مل�شرتكون  حافظ   هذ�،  مع  لكن 

�لفائقة �لتي �أوليت لعملية �الختيار �الأولية. �إذ على �لرغم من �لتاأخر 

يف ت�شليم �شناديق �لغذ�ء، مل يتذمر �أي من �مل�شرتكني، و�قت�شر �الأمر 

على قيام �حدهم بانهاء عقده مع �ملبادرة. 

الزراعة التاآزرية

اأعادت  التي  التاآزرية،  الزراعة  اأ�شلوب  باتباع  االأر�ض  قطع  ُتزرع 

�شقلها/ه �ال�شبانية �ميليا هازليبا و�أدخلت عليها/ه بع�ض �لتح�شينات، 

م�شتندة على �فكار وجتربة Masanobu Fukuoka )1985( )ر�جع 

El Jardin de Emilia Hazelip( . هذ� �الأ�شلوب هوعبارة  �ي�شا 

و�ل�شرر  �ل�شناعية  �لزر�عة  مل�شاكل  حلوال  تقدم  بيئية  مقاربة  عن 

البيئي الذي ينتج عنها. اإذ حت�شن الزراعة التاآزرية من نوعية الرتبة 

على  مغطاة  �لرتبة  الإبقاء  �الأمال�ض  مع  �لد�ئمة  �مل�شاكب  باعتمادها 

الدوام، اإىل جانب طرحها زرع عائالت خمتلفة من املحا�شيل يف اآن 

باأي  التاآزرية  الزراعة  ت�شمح  وال  النباتي.  االجتماع  علم  مبادىء  وفق 

مبعظم  لها  حاجة  ال  �ن  كما  �الأر�ض،  بفالحة  �أو  لالأ�شمدة  ��شتخد�م 

�الأف�شل  �خليار  يجعلها  ما  �لتقليدية،  �لزر�عة  تتطلبها  �لتي  �الأعمال 

منافع  مقابل  قليلة  عمالة  على  يعتمد  �لذي  �ملبادر�ت  من  �لنوع  لهذ� 

��شلوب   وفق  �ملزروعة   �خل�شار  وتتميز  متعددة.  و�قت�شادية  بيئية 

واأقل  بالكامل،  النوعيات،ع�شوية  اف�شل  من  بانها  التاآزرية  الزراعة 

و�ل�شوبر  �ملز�رعني  ��شو�ق  �ملعرو�شة يف  �لع�شوية  �ملنتوجات  ثمنا من 

ماركت ، وذلك لغياب �كالف �الأ�شمدة و�نخفا�ض كلفة �لعمال. وعلى 

�لرغم من �مكانية ��شتخد�م �أ�شاليب مماثلة يف �لزر�عة �لد�ئمة، �إال 

انها تبقى  نظما خمتلفة بالكامل عن الزراعة التاآزرية.

 م�صاركون يف الزراعة احل�رضية املدعومة من املجتمع املحلي 

يقومون بعمل تطوعي

Photo: Michele Vitiello
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ر�شاهم  ومدى  دو�فعهم  عن  ت�شاأل  ��شتبيانات  �مل�شرتكني  على  وزعنا 

�شيما   ال   ، مو�قفهم  لفهم  حماولة  يف  وذلك  �مل�شروع،  يف  و�نخر�طهم 

م�شاألة �لتز�مهم مببادرة �لزر�عة �ملدعومة من �ملجتمع �ملحلي. وجاءت 

�خالقية،  �لتايل:   �لرتتيب  على  �الأهمية  حيث  من  �مل�شرتكني  دو�فع 

بيئية و�جتماعية، حيث �أكد معظم �مل�شَتطلعني على �لتز�مهم �الأخالقي 

�شملت  �ملطروحة  �الجابات  �ن  �ملبادر�ت، مع  �لنوع من  بهذ�  �لعري�ض 

بروز  �الإجابات  هذه  تظهر  �إذً�،  �لغذ�ئي.  و�الأمن  �القت�شاد  خيار�ت 

اأخالقيات جديدة توؤثر على العوامل االقت�شادية واالجتماعية والبيئية  

وتوؤدي اإىل بزوغ عالقات بديلة جديدة  يف جمال انتاج الطعام وتوزيعه 

.)2007 ،Dalla Costa(

يجري �لتو��شل بني �ملز�رعني و�مل�شرتكني يف م�شروع �حلد�ئق مبعظمه 

�ملر��شلة  بعناوين  قو�ئم  طريق  عن  �لعنكبوتية  �ل�شبكة  خالل  من 

يف  قدموها  �لتي  �مل�شاركني  �أجوبة  و�أ�شارت  �ل�شخ�شية.  و�ملدونات 

�ال�شتبيان عن �ن �لتو��شل �حلا�شل كان كافيا لي�شعرو� بانهم معنيني 

�شوؤالهم  ال�شناديق. وعند  ت�شليم  التاأخر يف  الرغم من  باملبادرة على 

عن ر�أيهم يف طريقة معاجلة هذه �ل�شعوبات �قرتح �لعديد :»�النتظار 

ريثما تزول �لعو�ئق« »و�ال�شتفادة من قوة �ملجموعة ومو�ردها« ملو��شلة 

امل�شروع. وعند �شوؤالهم عن �شبل اإثراء امل�شروع، اقرتح امل�شرتكون: بناء 

وعالقاتها  �ملجموعة  وتعزيز  �ملعرفة،  من  خمتلفة  �نو�ع  ومزج  �شبكة، 

�لد�خلية.

يلخ�ض اجلدول اأدناه نقاط قوة و�شعف م�شروع حدائق الت�شامن بعد 

مرور �شنة على �نطالق �ن�شطته:

��شتناد� على هذ� �لتقييم لتجربتنا،  نقرتح بان ت�شتفيد مبادرة �لزر�عة 

 : �نطالقتها  عند  �لتالية  �الإجر�ء�ت  �ملحلي من  �ملجتمع  �ملدعومة من 

�ختيار �مل�شاركني بعناية منذ �لبد�ية و�لنظر  يف دو�فعهم وذلك للتاأكد 

من  �لتز�مهم وجديتهم  و�شمان جناح �ملبادرة؛ �لقرب �جلغر�يف بني 

�حلقل و�شكن �مل�شرتكني؛ و�شرورة وجود ن�شاطات للمجتمع �ملحلي حول 

�حلد�ئق لتح�شني �الن�شهار �الجتماعي بني �مل�شاركني.

من  �ملدعومة  �لزر�عة  مبادرة  �ن  �لت�شامن  حد�ئق  م�شروع  يظهر 

�ملجتمع �ملحلي ميكن �ن تولد بد�ئل  عن �لنمو �القت�شادي و�ال�شتهالك 

�ملتو��شل �الرتفاع، و�شال�شل �لتجزئة �لكبرية �حلجم، �ملدفوعة بالرغبة 

يف حتقيق �أعلى �أرباح  ممكنة. ُينظر �إىل بع�ض �ال�شرت�تيجات �لبديلة 

بو�شفها تت�شبب بخف�ض �لنمو؛ �ي حتاول تلبية �الحتياجات �الن�شانية 

باأقل ��شتخد�م ممكن للمو�رد �لطبيعية ، و�لعمل بالتايل خارج   نطاق 

 ،Fournier  ;2007  ،Fotopoules( عقالنيًا  �ملحت�شب  �القت�شاد 

Latouche ;2008، 2006، 2009 (.  من �حد �الأمثلة �لتي ُتعطى عن 

ت�شببها بخف�ض �لنمو، �ن �حلد�ئق تتناول مو�رد وتقدم منافع ال ميكن 

قيا�شها عن طريق �شال�شل �لقيمة �لتقليدية. لكن يف نف�ض �لوقت يجب 

باأهميتها  تتعدى  �ملبادرة   هذه  تتبعها  �لتي  �الأ�شاليب  �ن  نن�شى  ال  �ن 

�هد�ف خف�ض �لنمو.

�سكر وتقدير

�الطار  برنامج  �الأمو�ل من  �لنتائج  �إىل هذه  �أدت  �لتي  �الأبحاث  تلقت 

حول  �لتعاونية  �الأبحاث  بعنو�ن  �الأوروبية  للمجموعة  �لتابع  �ل�شابع 

�مل�شاكل �لبيئية يف �أوروبا »مبوجب �تفاق �ملنح رقم 217647 وذلك خالل 

�لفرتة �ملمتدة بني 2008 ـــ 2010 . ي�شعى �مل�شروع �إىل م�شاركة �ملجتمع 

�لبيئية  �لزر�عية  �لق�شايا  حول  �لتعاونية  �البحاث  يف  ومتكينه  �ملدين 

الوراثية  احلقوق  موؤ�ش�شة  تقودها  التي  الدرا�شة  هذه  تركز  املختلفة.  

Fondazione dei Diritti Genetici على م�شاركة منظمات �ملجتمع 
�ملدين يف مبادر�ت حمددة من مبادر�ت �لزر�عة �حل�شرية �ملدعومة 

الوراثية  �لعام 2009، عقدت موؤ�ش�شة احلقوق  من �ملجتمع �ملحلي. يف 

من  �ملدعومة  عنو�ن”�لزر�عة  حتت  �لوطني  �مل�شتوى  على  عمل  ور�شة 

 Pinto( »ملجتمع �ملحلي و�شبكات �لغذ�ء �لبديلة يف �ملناطق �حل�شرية�

)2009 ،and Pasqualotto

ـــ    يخفف االأ�شلوب احلقلي املتبع من ال�شغط 

على �لبيئة و�التكال على �لوقود �الحفوري

حيث  من  �القت�شادية  �لفو�ئد  ـــ    تفوق 

�أر�ض،  وحدة  لكل  �لدخل  و�شايف  �لعمالة 

مثيالتها يف �لزر�عة �لتقليدية

�لوظيفة  �إدخال  ب�شبب  �لرتبة  قيمة  ـــ    تزيد 

يف  �الجتماعي  �لعامل  ـــ  �الجتماعية 

�لزر�عة

ـــ   تتحول �ملناطق �شبه �حل�شرية �إىل مق�شد 

يومي لقاطني �ملدن

ـــ   يدفع �مل�شرتكون م�شاهماتهم مبا�شرة دون 

�حلاجة �إىل و�شيط

ـــ    �شعف يف خلق امكانات توظيف جديدة، 

�ال�شتد�مة  تطوير  يف   �شعفا  ينعك�ض  ما 

�القت�شادية

ـــ    يعيق البعد اجلغرايف انخراط امل�شرتكني 

�حل�شريني

بالن�شاطات  كثري�  �مل�شرتكون  يتعاطى  ـــ    ال 

�لزر�عية

 نقاط ال�سعفنقاط القوة
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نظرة عامة على انتاج البطاطا يف 

اخلرطوم، ال�سودان

Author: Elmoiez M. Fadul

هجرة  نتيجة  الثمانينات  منذ  �سريعة  حت�سر  عملية  ال�سودان  خربرِ 

الريفيني من املناطق التي �سربها اجلفاف ومن الأقاليم التي تاأثرت 

باحلروب. ويتوا�سل منو امل�ستوطنات الع�سوائية يف املناطق الريفية، 

اليوم   تغطي  م�ساحتها  باتت  التي  اخلرطوم  مدينة  يف  خ�سو�سا 

٢٠7٠٠ كم٢ وتعد 7 ماليني ن�سمة. 

�لنيل  ذلك نهر  يف  مياه غنية )مبا  من مو�رد  ت�شتفيد  �خلرطوم 

على  للزر�عة �ملمتدة  �ل�شاحلة  �خل�شبة  �الأر��شي  ومن  ورو�فده( 

طول �شفاف �لنهر و�لتي ت�شكل مورد� طبيعيا قيما للبالد.  تبلغ م�شاحة 

ُيخ�ش�ض  للزر�عة  حو�يل 750000 هكتار،  �ل�شاحلة   �الأر��شي 

11%  منها  للزر�عات �حل�شرية و�شبه �حل�شرية  )عبد �لقادر، 2003(.  

ترتكز مز�رع  حما�شيل �خل�شرو�ت �لورقية يف قلب �ملدينة  وتخ�ش�ض 

و�مللوخية  �ل�شينية  و�لبقلة، و�للوبياء  حما�شيل مثل �لروكا،  لزر�عة 

و�للوبياء و�جلوتة �لن�شيجية )Corchorus(. �أما مز�رع �إنتاج �حلليب 

و�الأبقار �ملختلطة فتزرع حما�شيل ت�شمل �لبطاطا و�لب�شل و�لطماطم 

�إجماال يف  �ملهيمنة  �ملحا�شيل  وهي  و�لرب�شيم-�لف�شة،  و�لذرة  

�ملنطقة �ل�شبه ح�شرية.

�ملعنيون بزر�عة �لغذ�ء يف �ملناطق �حل�شرية هم باأكرثهم من �لرجال 

بالزر�عة  ي�شاعدن   �لن�شاء  �ن  علمًا  �إثنية  جمموعات  �إىل  �ملنتمني 

والتع�شيب واحل�شاد. ومعظم هوؤالء  يتحدرون من مناطق ريفية و�شبق 

لهم �كت�شاب  بع�ض �خلربة �لزر�عية  قبل جميئهم �إىل �خلرطوم . 

انتاج البطاطا 

يوؤمن انتاج البطاطا يف اخلرطوم اأكرث من 70% من حاجة �لبالد )�ل�شري 

م. �الأمني، 2005(،  ُتنتج مبعظمها يف مز�رع �شغرية ترت�وح م�شاحتها 

بني 0،25 ـــ 5 هكتار�، ومتار�ض زر�عتها ب�شكل �أ�شا�شي لتحقيق �لكفاف 

للعائالت �ملعنية بها �أو للبيع يف �لعا�شمة. �لبطاطا هي مكون �أ�شا�شي 

يف �لنظام �لغذ�ئي ال �شيما يف �ملناطق �حل�شرية ُي�شتهلك غالبا كنوع 

من �خل�شار تتم �إ�شافته �إىل �حل�شاء و�إما يخلط مع �للحم �ملدقوق �أو 

يوؤكل م�شلوقا. كذلك، فاإن البطاطا حم�شول نقدي هام بالن�شبة ل�شغار 

�لعي�ض وخلق فر�ض  �ملد�خيل وحت�شني م�شتوى  زيادة  �ملز�رعني ميكنه 

توظيفية يف �ملناطق �ل�شبه ح�شرية.  

وبالفعل، يزد�د �نتاج �لبطاطا باطر�د يف �خلرطوم حيث ز�دت �مل�شاحة 

�أ�شعاف يف �ل�شنو�ت �لع�شرة  �ملكر�شة لهذ� �ملح�شول باأكرث من ثالثة 

�لهكتار  يف  طن   25 ـــ   17 �إنتاج   مبعدل  هكتار�   6500 لتبلغ  �الأخرية 

�لو�حد. لكن عند �لنظر يف كلفة �نتاج �لبطاطا نرى �نها مرتفعة مقارنة 

باملحا�شيل �الأخرى: �إذ ينبغي ��شتري�د بذ�ر �لبطاطا �لتي  ت�شكل �أكرث 

يتكل عائقا  املح�شول، وهي م�شاألة   لهذا  االإنتاجية  الكلفة  من ن�شف 

�إ�شافيا �مام �لتو�شع يف هذه �لزر�عة )�لر�شيد وباّلل، 2009 (. ومبا 

ان االأ�شعار تكون مرتفعة يف بداية مو�شم احل�شاد ) منت�شف يناير(،  

�إذ   ن�شوجها،   قبل  �لدرنات  ح�شاد  �إىل  �ملز�رعني  من  �لعديد  يلجاأ 

تتهاوى �الأ�شعار يف �لفرت�ت �لتي ت�شبق وتلي �حل�شاد مبا�شرة يف حني 

يحاول �ملز�رعون بيع حم�شولهم قبل �إ�شابته باأي �أ�شر�ر. يف �ملقابل، 

ي�شتفيد �ملز�رعون �لقادرون على �لو�شول �إىل مر�فق تخزين حديثة من 

�أ�شعار ممتازة يف �لفرت�ت �الأبعد من  مو�شم �حل�شاد.  

يوجد نوعان من �الأ�شو�ق يف �خلرطوم: �الأ�شو�ق �ملركزية )�شوق جملة( 

�ل�شوقني �ملذكورين  ُيزود جتار �الأ�شو�ق �حل�شرية   و�أ�شو�ق �لتجزئة.  

و�إما  �ملز�رعني  من  مبا�شرة  �إما  �لغر�ض  لهذ�  �لبطاطا  ي�شرتون  وهم 

من �لتجار �شبه �حل�شريني . وُتعد من �شمن  منافذ �لتجزئة كل من 

�الأك�شاك و�لباعة �جلو�لني و�ل�شوبرماركت ، وجمعيها ت�شرتي �لبطاطا 

قد  �جلو�لني  �لباعة  �ن  علمًا  �لو�شطاء،  �شغار  عرب  �جلملة  �شوق  من 

�لفنادق  حت�شل  حني  يف  �ملزرعة،  من  مبا�شرة  من  حاجتهم  ي�شرتون 

وعلى  �جلملة.   �أ�شو�ق  من   �ملح�شول  هذ�  على  �لكبرية   و�ملطاعم 

�لرغم من �ن �مل�شرتين يتحكمون باالأ�شو�ق دون �ن ميلك �ملز�رعون �أي 

تاأثريعليهم، �إال �ن �لهام�ض �الإجمايل للبطاطا يبقى �أف�شل من غريها 

و�عد�  �ل�شوق  يبدو  �ملثال.  كذلك  �شبيل  من �خل�شار كالطماطم على 

�مام �لبطاطا �مل�شنعة )�لبطاطا �ملقلية ورقائق �لبطاطا( يف �ل�شود�ن 

�لطعام  وجبات  بيع  منافذ  و�رتفاع  �شنويا  ��شتري�دها  الزدياد  نظر� 

�شل�شلة  على  �لتح�شينات  من  �لعديد  �إدخال  ميكن  حتديد�.  �ل�شريعة 

انتاج البطاطا لتزويد ال�شوق. وميكن حت�شني كفاءة التكاليف بال�شعي 

�ملز�رعني  ل�شغار  ميكن  )مثاًل،  �لبطاطا  زر�عة  �نتاجية  زيادة  �إىل  

حتقيق  زيادة يف �ملد�خيل وتخفي�ض كلفة �الإنتاج بتبني تقنيات حديثة 

على غر�ر ��شتخد�م �الأ�شناف �جلديدة  �ملالئمة  للت�شنيع على �شكل 

2009 ،)EVD(  بطاطا مقلية  �أو رقائق �أو با�شتقد�م معد�ت جديدة
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تعزيز �سال�سل قيمة الزراعة احل�رضية 

لتحقيق التنمية املحلية يف كيتو

ا�ستجابة  كيتو  يف  احل�سرية  للزراعة  ملحلية  احلكومات  دعم  بداأ 

لنعدام الأمن الغذائي يف املناطق الأ�سد فقراً من املدينة، ثم تو�سع 

لحقا لي�سمل كامل اأنحاء املدينة.  ومت، يف �سبيل ذلك، تكييف تقنيات 

االإنتاج امل�ستخدمة  مع املناطق املناخية املتنوعة )التي تعلو  بني  5٠٠ 

ـــ 48٠٠ مرت فوق �سطح البحر(

�ملنطقة  يف  �لت�شاركي(   �حل�شرية  �لزر�عة  )برنامج  �أغروبار  ين�شط 

وتعزيز   �لغذ�ئي  باالأمن  �ملتعلقة  �مل�شائل  ُمركز� على  �لعام 2002  منذ 

ت�شنيع �الأغذية و�لو�شول �إىل �لقرو�ض �لبالغة �ل�شغر و�إد�رة �مل�شاريع 

�ل�شغرى و�لت�شويق و�ملبيعات.

�لوحد�ت  �ملزروعة من قبل  �ملختلفة  �ملنتجات  �الأمر، وفرت  بادىء  يف 

للعائالت  و�شحية  طازجة  �أغذيًة  »�أغروبار«  من  �ملدعومة  �النتاجية 

�ملنِتجة وولدت فو�ئ�ض �شجعت عمليات �لتبادل �لقائمة على �لت�شامن 

مرور  مع  لكن  �ملحلة.  يف  �أو  �حلد�ئق  يف  �ل�شغرية  �ملبيعات  و�شاعدت 

متخ�ش�شة  �أماكن  يف  بالبيع  �حل�شريني  �ملز�رعني  بع�ض  بد�أ  �لزمن، 

�أخذو�  �أو  �أغروبار،  �أن�شاأتها  �لتي  �لبيولوجية  �لتجارة  مبعار�ض  ُتعرف 

باإن�شاء �شبكات من �ملز�رعني لتو�شيل �شالل �ملنتجات �لع�شوية

وهكذ�، بد�أت عملية زيادة �لقيمة على �لزر�عة �حل�شرية �لتي تت�شمن، 

�إىل جانب  تي�شري معار�ض �لتجارة �لبيولوجية، �لنو�حي �لتالية:

للوفاء  �حل�شاد  بعد  وما  �حل�شاد  جماالت  يف  حم�شنة  •     ن�شاطات 
انخراط  ي�شتلزم  ما  والتجارة  للت�شويق  املطلوبة  اجلودة  مبعايري 

�ملز�رعني يف مزيد من �لت�شنيع و�لت�شويق. وت�شمل هذه �لن�شاطات 

تنظيف وغ�شيل وفرز وجتفيف وت�شنيع وطحن املنتجات الفائ�شة 

مع �الأخذ بعني �العتبار �ن ن�شبة معينة منها لن تتاأهل للبيع يف �أ�شو�ق 

�ملنتجات �لطازجة ب�شبب �شكلها �أو حجمها �أو لونها �أو مدى ن�شجها  

ُتَعرف بامل�شروع ،  عبو�ت  و�لتو�شيب و�ملل�شقات �لتي  •     ��شتخد�م 
ولو�ئح �الأ�شعار و�قرت�ح و�شفات لطهي �ملنتجات.  

على  �لت�شديد  مع  )للحيو�نات(  مالئمة  ذبح  و�شائل  •     ��شتخد�م 
تطبيق �لعمليات �ل�شحيحة يف �لت�شنيع  و�شل�شلة �لتربيد ومر�عاة 

�شو�بط �لت�شويق.

�النتاجية  للوحد�ت  �لع�شوية  �النتاج  �شهادة  على  •     �حل�شول 
�أخرى  ��شو�ق  �إىل  �أف�شل  و�شوال  وحتقق  �أكرب  فو�ئ�ض  تولد  �لتي 

)مبيعات لل�شفارات وموؤ�ش�شات عامة وخا�شة(، على ان يتقا�شم  

كل من »�أغروبار«  و�ملز�رعني هذه �الأكالف �الإ�شافية بالت�شاوي.

�الأغذية �لع�شوية و�حليو�نات  من  حم�شرة  طعام  وجبات  •     تقدمي 
�لتابعة للوحدة �الإنتاجية، ما ي�شاهم باال�شتعادة �لثقافية لبع�ض 

�الأطعمة  ـــ  باعادة بع�ض �الأطعمة �إىل ثقافة �ملجتمع.

تظهر �خلرب�ت �ملرت�كمة �حلاجة �إىل زيادة �لرتكيز على بناء �لقدر�ت 

من   �لطلب  ميكنك  ال  )تطويرها(:  �لقيمة  �شال�شل  عمليات  ودعم 

�ملز�رعني �لقيام بعمل جيد  يتعلق باأمر ال يعلمون عنه �شيئا وال ميلكون 

�ملو�رد �ل�شرورية لتنفيذه.

من هنا تربز �أهمية تبني تقنيات بديلة تق�شي على �العتماد على �ملو�رد 

على  �الإنتاجية  �لوحد�ت  »�أغروبار«  ت�شجع   . منه  حتد  �أو  �خلارجية  

تر�شيد ��شتخد�م �لعمالة على مد�ر �ل�شنة من خالل تنويع �الإنتاج �أفقيا 

ودمج �لعملية �لزر�عية عاموديًا. وهذ� ي�شمل جميع �أ�شحاب �مل�شلحة 

من العائلة واملوؤ�ش�شة اأو جمموعة الدعم امل�شوؤولة عن الن�شاطات التي 

غر�ر  على  �حل�شاد  بعد  ما  فرتة  تلي  �لتي  وتلك  �الإنتاج  عملية  ت�شبق 

�لت�شنيع و�لت�شويق.

القرو�س ال�سغرى

�شل�شلة  اإىل  اأ�شيف  ح�شا�ض  عامل  ال�شغرى  القرو�ض  اإىل  الو�شول 

تكفي  �أمو�ال  ميلكون  ال  �لذين  �حل�شريني  للمز�رعني  مر�عاة  �لقيمة 

�غروبار  با�شرت   ،2009 �لعام  من  بدء�  �ملحددة.  بحاجاتهم  للوفاء 

بتطبيق خطة �إد�رة ذ�تية للقرو�ض �ل�شغرى �تخذت �إن�شاء جمتمعات 

��شتثمارية على م�شتوى �لقاعدة �ل�شعبية )SPI(  تتكيف مع احتياجات 

�أن�شطتهم  �إىل  �إ�شافيا  دفعا  وتعطي  �ملز�رعني �حل�شريني  وخ�شائ�ض 

بني  يرت�وح  مببلغ  ح�شري  مز�رع  كل  وي�شاهم  �الأعمال.  جمال  يف 

�ملجتمعات  �إىل  �ن�شمامه  لقاء  �ملالية،  قدر�ته  ح�شب  كل   ،$20 ـــ   10

�ال�شتثمارية �خلم�شة و�لثالثني . لكن، وبف�شل �لربحية �لعالية ملبيعات 

�لزر�عية(  �لبيوت  �لع�شوية )ال �شيما �لطماطم �ملزروعة يف  �خل�شار 

وتظهر  مبفردها.   كاف  مال  ر�أ�ض  جمع  من  �ملجتمعات  هذه  متكنت 

در��شة �أجريت على ثمانية من هذه �ملجتمعات �لتي ي�شم كل منها 120 

بلغ 50800$ يف  ر�كمته  �لذي  �ملال  ر�أ�ض  �ن جمموع  مز�رعا ح�شريًا، 

�لعام 2009.

النظر اإىل امل�ستقبل

�ملنتجات  ت�شنيع  جعل  �إىل  و�ملالئمة  �لبديلة  �لتقنيات  ��شتخد�م  �أدى 

و�إطالة فرتة  �أطول و�حلد من �خل�شائر  �الأغذية ملدة  �لفائ�شة وحفظ 

�ملنا�شبات  تنظيم  �أدى  �أخرى  للتحقيق. من جهه  قابلة  �أمور�  �ملبيعات 

�لرتويجية ،مثل �ملعار�ض  �لتجارية و�للقاء�ت �لتي تناق�ض �الأعمال،  �إىل 

�إتاحة �لفر�شَة �أمام �ملنتجني �ملعنيني ب�شل�شلة �لقيمة للتعلم عن �الأعمال 

وفتح قنو�ت �ت�شال مع �أع�شاء مهمني و�تخاذ قر�ر�تهم  �خلا�شة  بهم.

�أعطت �لطماطم ) Solanum lycopersicum(  �أكرب �إ�شافة على �لقيمة 

فجرى �عتبارها �ملنتج �الأكرث وعد� من قبل �ملز�رعني. تغطي �مل�شاريع 

�النتاجية �ل�شغرية �ملدعومة من »�أغروبار« خ�شار� خمتلفة حائزة على 

و�خل�ض  �الأ�شفر  و�ل�شمندر  و�ل�شمندر  و�لفجل  �جلزر  مثل  �لت�شديق 

Alexandra Rodriguez Duenasˆ
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معار�ض  ويف  �لع�شوية  �ملنتجات  �شالل  يف  جميعها  تباع  و�لربوكويل، 

املنتجات  من  وا�شعة  جمموعة  االآن  يوجد  كما  البيولوجية.  التجارة 

و�ل�شل�شات  و�لهالم  و�ملربيات  )�ملخلل(  �لكبي�ض  مثل  �مل�شنعة 

�لفول  و�لوجبات �خلفيفة )مثل  �ملغذي  و�لكعك  و�لفطائر و�حللويات، 

�ملحم�شة،  و�لذرة  �ملزججة،  و�لفو�كه  �لبطاط�ض(،  ورقائق  و�ملوز  

واجلرانوال، ومنتجات الع�شل والتوابل الطبيعية والكعك واخلبز واجلنب 

ايل  املذبوح  والدجاج  املحم�شة  اأو  املذبوحة  الغينية  واخلنازير  واللنب 

معار�ض  و�شّوقت  �شحية.   مطاعم  وخدمة  مفتوحة  مر�ع  يف  يربى 

كما    $  69500 بقيمة  �ملنتجات   من  كغ   28675 �لبيولوجية   �لتجارة 

وزعت 722 �شلة منتجات ع�شوية تتجاوز قيمتها $5000.

 228 فيها  ي�شارك  لتاريخه،  �شغري�  �نتاجيا  م�شروعا   56 �إن�شاء  مت 

مز�رعا ح�شريا )165 �مر�أة(، حازو� على �العرت�ف وعلى ثقة ووالء 

�مل�شتهلك من  خالل تنويع مروحة �ملنتجات �ملتو�فرة يف �ملعر�ض. �إذ يف 

�إىل �البتكار  �إىل زيادة �لقيمة على منتجاتهم، جلاأ �ملز�رعون  �شعيهم 

وتعزيز نظيمهم ، فتغلبو� على �لعديد من �مل�شاكل  مثل �حليازة على 

�شغل  و�إجاز�ت  �لثمن(  باهظة  )وهي  �ل�شحي  �لت�شجيل  �شهاد�ت 

م�شاحات يف االأماكن االآمنة التي ميكنهم تاأ�شي�ض نقاط بيع فيها. لكن 

هذ� �لنوع من �مل�شاكل يتطلب دعما متو��شال من »�أغروبار«  و�ل�شلطات 

االأخرى للتاأكد من ا�شتمرارية هذا الن�شاط الذي ميثل مورد دخل هام 

للمز�رعني �حل�شريني �لذين يقومون، ولو بطريقة تقليدية وعلى نطاق 

�شغري،  بت�شنيع وت�شويق �لفائ�ض من �إنتاجهم.

خ�صار مو�صبة معرو�صة يف معر�ش التجارة الع�صوية

Photo: Jatum Ayllu, AGRUPAR Fair
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دي�سمرب ٢٠11 ــ  الأول  •  كانون    13 جملة الزراعة احل�سريّة   •  العدد 

 تنخرط العديد من االأ�شر املعي�شية احل�شرية يف انتاج الغذاء وت�شنيع االأطعمة وبيعها وغريها من االأن�شطة املحلية 

للدخل  مهم  �لزر�عة �حل�شرية هي م�شدر  �إن  �الأرز�ق.  لتحقيق  مكملة   �أو  �أ�شا�شية  ��شرت�تيجية  لتكون  �ل�شلة  ذ�ت 

فعال يف  ب�شكل  �لزر�عة �حل�شرية  ت�شاهم  �الأرياف.  �ملرتكز يف  �النتاج  من  ربحا  �أكرث  تكون  ما  غالبا  وهي  و�لتوفري 

امل�شتوى  ورفع  الثمن،  القليلة  الطازجة  االأطعمة  اإىل  الو�شول  الغذائي من خالل حت�شني  االأمن  انعدام  التخفيف من 

�لغذ�ئي و�ل�شحي لالأ�شر �ملعي�شية �لفقرية و�ملتو�شطة �حلال ) للعائالت �ملنتجة وباقي �لعائالت �لفقرية �لقاطنة يف 

هذه املناطق(. عالوة على هذا، ميكن اأن يكون للزراعة احل�شرية اآثار هامة على االقت�شاد املحلي، �شواء على م�شتوى 

اأو على امل�شتوى العملي. ومن املهم تو�شيح ان الزراعة احل�شرية لي�شت جمرد ن�شاط ب�شيط غري ر�شمي   ال�شيا�شات 

للكفاف؛ بل ميكنها �لتحول من �النتاج �لب�شيط لالأغذية �حل�شرية  �إىل �النتاج على نطاق و��شع وذلك حني تف�شلها 

م�شافات ُف�شلى عن �مل�شتهلكني �حل�شريني وت�شتدمي مد�خيلها على �الأجل �لطويل.

وتربط  ��شتهالكها،  �إىل حني  �ملزرعة  من  �ملنتجات  وت�شويق  وت�شنيع  باإنتاج  �لقيمة  �شال�شل  �أو  �ل�شوق  �شال�شل  ُتعنى 

بني �ملنتجني و�لتجار و�ملُ�شنعني و�ل�شركات وبائعي �لتجزئة و�مل�شتهلكني. تطوير �شل�شلة �لقيمة هو مفهوم �أ�شا�شي يف 

��شرت�تيجيات �حلد من �لفقر �حل�شري )و�لفقر �ملتز�يد يف �الأرياف( يف �لبلد�ن �لنامية. ومع �أنه يوجد حاليا  �هتمام 

متز�يد بتطوير �شل�شلة �ل�شلعة على �ل�شعيدين �الإقليمي و�لعاملي، �إال �ننا نركز يف هذه �ملجلة على �شال�شل �النتاج ، 

�أحد  �ن  علما  �مل�شتد�مة،  �الأغذية  �أنظمة  باملر�كز �حل�شرية من خالل  و�شبه �حل�شريني  �ملنتجني �حل�شريني  وربط 

�لتحديات �لتي يو�جهها تطوير �شل�شلة �ل�شوق هو �شموله معظم �ملجموعات �ل�شعيفة.

�شنناق�ض يف هذ� �لعدد من جملة �لزر�عة �حل�شرية ونلقي �ل�شوء على �لتجارب �لتي ي�شتطيع �ملز�رعون �حل�شريون 

من خاللها تطوير اأنظمة اإنتاج وت�شنيع وت�شويق اآمنة وم�شتدامة. 

�إن برنامج »رو�ف« من �لبيدر �إىل �ملائدة« يبني على �الأعمال �ل�شابقة ل�شركاء رو�ف، و�إدماج �لزر�عة �حل�شرية ب�شكل 

يف  �مل�شلحة  �أ�شحاب  و�شائر  �حل�شريني  للمز�رعني  �الأقوى  و�مل�شاركة  �حل�شريني،  و�لتخطيط  �ل�شيا�شات  يف  �أف�شل 

�نتاج  �أنظمة  تطوير  بغية  �شريكة  مدينة   17 يف  وجمعياتهم  للمز�رعني  �لدعم  تقدمي  خالل  من   �لتخطيط  عمليات 

ـــ عملية   املكت�شبة حول برنامج  وت�شارك اخلربات  العدد عر�ض  اآمنة وم�شتدامة. و�شيجري يف هذا  وت�شويق  وت�شنيع 

»من �لبيدر �إىل �ملائدة«، و�لتحليل �لت�شاركي لل�شوق، و�ختيار �أهم منتج و�عد من قبل �ملز�رعني �ملختارين وجمعياتهم 

�ملعنية، و�لو�شول �إىل �لتمويل وتعزيز �لتنظيم؛ كما �شي�شار �إىل �شرحها من خالل بع�ض �حلاالت.

يهمنا تلقي مقالتكم وجتاربكم املوثقة ب�سكل جيد 

ميكن ان تت�سمن املوا�سيع والنقاط االأ�سا�سية ما يلي:

اإر�ساء مفهوم �سال�سل القيمة  احل�سرية وتطويرها يف ال�سياق املحلي )املوجهة اإىل الأ�سواق املحلية(. 1

وامل�ستوى . ٢ الدخل  الزراعة احل�سرية على حتقيق  القيمة يف جمال  اعتماد �سال�سل  تاأثري  بيانات عن مدى 

القت�سادي

التجارب املتعلقة بتنظيم املزارعني احل�سريني بغية حت�سني الت�سويق والت�سنيع: العملية والفر�س واملعوقات. 3

اأدوات واأ�ساليب حتليل ال�سوق )الت�ساركي( من قبل املزارعني احل�سريني وبالت�سارك معهم. 4

االأ�سكال املختلفة للت�سويق املحلي: الفر�ص واملعوقات وال�سروط امل�سبقة )اأ�سواق املزارعني، البيع اإىل املطاعم . 5

وال�سوبرماركت الخ...(

تخطيط االأعمال التجارية يف �سل�سلة االنتاج  للزراعات احل�سرية . 6

الو�سول اإىل خدمات الدعم وتنظيمها )مثال: اخلدمات الإر�سادية، الو�سول اإىل القرو�س، تطوير البنى . 7

التحتية(

االنتاج البيئي واإ�سدار �سهادات للزراعات احل�سرية: هل هو �سرط م�سبق لالأ�سواق املحلية؟. 8

خماطر اإق�ساء املزارعني وباقي الفاعلني ) الو�سطاء( وكيفية التعامل مع هذا الأمر. 9

و�سبه  احل�سرية  الزراعة  ودور  املحددة،  واحلالت  اتبعتموها  التي  املفاهيم  مقالتكم  يف  تو�سحوا  اأن  الرجاء 

التي  والتحديات  وامل�ساكل  ال�سلة،  ذات  والأكالف  والآثار،  اخلربات،  هذه  فيه  اكت�سبتم  الذي  واملكان  احل�سرية، 

واجهتكم واحللول التي تو�سلتم اإليها، واالإ�ساءة على اأهم الدرو�ص املكت�سبة والتو�سيات للممار�سني واملخططني 

اأو�سانعي ال�سيا�سات.

نتقدم بال�شكر �لكبري لفورد �ل�شرق �الأو�شط، �حدى �شركات �لقطاع �خلا�ض �لر�ئدة يف 

�لزر�عة  جملة  من  ن�شختني  الإ�شد�رها  �ملبادر�ت،  وت�شجيع  �لبيئة  على  �ملحافظة  جمال 

�حل�شرية �لتي تعنى بالرتويج لكل جديد يف �الأمن �لغذ�ئي و�لتنمية �مل�شتد�مة.

www.me.ford.com

جملّة الزراعة احل�ضرّية

و�ضمال  االو�ضط  ال�ضرق  ملنطقة  ع�ضر  الثالث  العدد 

افريقيا  ت�ضرين الثاين 2011 :

للزراعة  قيمة  �ضال�ضل  تطوير  الطاولة:  اإىل  البيدر  من 

احل�ضرية

اجلامعة  يف  امل�ضتدامة  والتنمية  البيئة  وحدة  ت�ضدر 

االأمريكية يف بريوت (ESDU) الن�ضخة العربية من جملة 

الزراعة  مراكز  »�ضبكة  من  بدعم  احل�ضرية«  »الزراعة 

احل�ضرية واالأمن الغذائي« (RUAF، »رواف«).

لغات  بخم�س  احل�ضرّية«  »الزراعة  جملّة  حالياً  ت�ضدر 

ال�ضينية  االإ�ضبانية،  الفرن�ضية،  (االإنكليزية،  خمتلفة 

املجلّة �ضوف ت�ضدر مبعدل مّرتني  اّن  والربتغالية). كما 

يف ال�ضنة.

رئي�س التحرير: د. �ضلوى طعمه طوق

من�ّضق اإقليمي ل�ضبكة  »رواف« : م. زياد مو�ضى 

اجلامعة يف  امل�ضتدامة  والتنمية  البيئة  وحدة   مدير 

االأمريكية يف بريوت: د. �ضادي حماده

 من�ّضقة اإدارّية يف اجلامعة االأمريكّية يف بريوت: م. ديانا

ابي �ضعيد

ترجمة وتدقيق لغوي: م. رميا كريدّية

ت�ضميم وطباعة: 
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وحدة التنمية والبيئية امل�ضتدامة، كلية الزراعة، اجلامعة 

االأمريكية يف بريوت ، لبنان

P.O.Box. 11-0236
Riad El Solh 1107 2020
Beirut, Lebanon
Visitors’ Address: Bliss Street, AUB, Beirut
Tel: +961.1.374374 Ext: 4458 or 4503
Fax: +961.1.744460
E-mail editor: editor@urbanagriculture-mena.org
Website:www.urbanagriculture-mena.org 

Urban agriculture magazine 
P.O.Box 64, 3830 AB Leusden, The Netherlands
Visitors’ address: Kastanjelaan 5, Leusden.
Tel: +31.33.4326000
Fax: +31.33.4940791
e-mail:   ruaf@etcnl.nl , website: www.ruaf.org

الـمقــــــــالت
ل  يجب اأن تتاألف املقالت حول الزراعة احل�سرّية من ٢٠٠٠ كلمة )3 �سفحات(، 13٠٠ كلمة )�سفحتان( او 6٠٠ كلمة )�سفحة واحدة(،  وُيف�سّ

اأن تكون مرفقة بخال�سة  وخم�سة مراجع  كحد اأق�سى، و٢-3 �سور رقمية اأو �سور عادية ذات نوعية جيدة ) اأكرث من dpi 3٠٠  اأو على 

�سكل jpg 4٠٠ كيلوبايت وما فوق(. كما يجب ان تكون املقالت مكتوبة بطريقة مفهومة من قبل  جمموعة وا�سعة من الأطراف املعنية يف 

خمتلف انحاء العامل.

العدد14 :  تطوير �سال�سل النتاج )اآب/اأغ�سط�س 2012(

الرجاء اإر�سال م�ساهماتكم قبل يوليو/ متوز 2012


