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     المقدمة .1
 

  الدليل مقدمة 1.1
 

 احتياجات لبيةت يهدف إلىو، واحد لعام" األنبار – العراقية افظةالمحمع النظراء  بين التعاون"يمتد مشروع 

 اضيةفتراالسواق األ إنشاء على، إلى جانب التركيز العراق في األنبارمحافظة  في الزراعي القطاع

 ،(رئيسيالريك شال)سلوفينيا  والبلدات فيالبلديات  اتحاد الذي يضمقام ائتالف الشركاء وقد  .تعاونياتالو

 الكهربائية الهندسة وكلية، (شريكلالستشارات ) زافيتاوشركة  ،(شريك)المستدامة  للتنميةستريتيخ وشركة 

ويقوم  ،وعالمشرهذا  صميمت، باإلنمائي المتحدة األمم برنامج إشراف تحتو ،(شريك) ليوبليانا جامعة في

  . حاليا تنفيذهب

 سلوفينيا من والتعاونيات االفتراضية األسواق مجال فينتقاة الم الجيدة الممارسات نقل إلى المشروع يهدف

ة ثالث جموعهمر ما ا ختيوقد  .للمحافظة واالقتصادية االجتماعية الخصائص مراعاة مع ،األنبار محافظة إلى

ليها ما عالقائمون  تبادل وقد السلوفيني، من الجانب جيدة كممارسات ناجحة مبادرات أو مشاريع تجارية

  . األنبار محافظة إلى هانقل لتسهيل المشروع فريق مع مكتسبة ومعرفة خبرة لديهم من

، وذلك رةالمذكو الجيدة ممارساتلا تطبق للمناطق التي ميدانية زيارات نيونالسلوفي الشركاء أجرىوقد 

تم خاللها  تيال لزياراتا ثمرة الدليل يأتي هذاو .وإنشائها عملهاآلية  معرفة أجل من ،4 رزمة العملضمن 

 جيدةال الممارسات المؤسسات ذات ومدراء مؤسسو حيث كان. المتعلقة بتلك الممارسات المعلومات جمع

 ،مارساتتلك الم ن منالمستفيدي نياآلخر المصلحة أصحاب إلى جانب للمعلومات، الرئيسي مصدرال بمثابة

دينيس  الممارسات الجيدة بشكل أساسي بالتعاون مع وشرحقد تم توضيح و .والمستهلكين رعينالمزا مثل

تشين بلدية)ويانج فورالن  ،(تعاونية دام  )وتيا لوفرتس  ،(تعاونية دوبرينا)بلوي  وبريغيتا شتولفا  ،(اأيدوف ش 

تشيناألوكالة التنمية اإلقليمية )  (. يدوف ش 

 درافا ةمنطق من تعاونيتين وتشغيل إنشاء يتناول جزء األولال رئيسيين، جزئيين من الدليل هذا يتكون

  (.3 الفصل) فيبافا وادي منطقة من االفتراضي الغذاء سوق الثاني يتناولالجزء و ،(2 الفصل)

 

  التعاونية؟هي  ما 1.2 
 

ن يتحدمأشخاص من التعاونية هي جمعية مستقلة " التعاونية كالتالي: التحالف التعاوني الدولي يعرف

من خالل  ، وذلكوتحقيق تطلعاتهم والثقافية المشتركة ،واالجتماعية ،طواعية لتلبية احتياجاتهم االقتصادية

  .(NASCO, 2008) بشكل ديمقراطي"وتدار  ةمشترك ملكيتهامؤسسة 

 :(NASCO, 2008) التالية المبادئ على باالعتماد العالم حول التعاونيات معظم تعمل

 ومفتوحة طوعية عضوية -

 . التعاونيات طوعية ومفتوحة للجميع في عضويةال



5 
 

 

 إدارة األعضاء الديمقراطية -

   .في صنع القرارأعضاؤها الذين يشاركون بنشاط ديرها التعاونيات هي منظمات ديمقراطية ي

  لألعضاء االقتصادية المشاركة -

 تعويضات قونيتلوعادة . أيًضايقومون بإدارته و متساوية أو متناسبة بطريقة المال رأس في األعضاء يساهم

 اءوإنش التعاونية، لتطويرألموال الفائضة ا تخصيص عادة يتمو. مالالراس  من ،وجدت إن محدودة،

 .األعضاء موافقة بناء على األخرى األنشطة ودعم ،ةاحتياطيصناديق 

   واالستقالل الذاتية دارةاإل -

 . ها أعضاؤها على نحو ديمقراطير، ويديمستقلة منظمات هي التعاونيات

 والمعلومات والتدريب التعليم -

على عاون الت معها، وفوائد وتطلع عامة الناس على فوائد التعاون ،توفر التعاونيات التعليم ألعضائها

   .الداخلياها مستو

 نيةتعاوالجمعيات ال بين التعاون -

ف المزدوجة، وذلك من أجل تفادي التكاليجنبًا إلى جنب مع التعاونيات األخرى؛ غالبا تعمل التعاونيات  

 .والحصول على صفقات أفضل، وتوسيع الخدمات ألعضائها

  بالمجتمع االهتمام -

  .المحلي مجتمعهال مستدامة تنميةخلق  إلى التعاونيات تسعى

 

  االفتراضي؟هو السوق  ما 1.3 
 

ج عن بالتروي عبره الموّردون يقوم حيث ،محمولهاتف  تطبيق أو إلكتروني موقع هو االفتراضي السوق

 هممنتجات اءشرو أ بالبائعين الخاصة البيانات الحصول على من خالله للمستهلكين يمكن، وبيعهاو منتجاتهم

منصات  تطور إلى األخيرة السنوات في اإللكتروني التسوقاإلنترنت و وقد أدى نمو خدمات. بشكل مباشر

 تنوعة.ى ببيع المنتوجات الزراعية المي عن  سوق الغذاء االفتراضي مثاال لسوق يعتبرحيث التسوق. 
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 في مجال التعاونيات   الجيدة الممارسات  .2
 

 واألخرى ينللمزارع تعاونية إحداهما ؛وكالهما من التعاونيات يدةالممارسات الجعلى  مثالينتم اختيار  

 ماريبور دينةمثر في كأ دقةبو سلوفينيا، في درافا منطقة تقعان في ، حيثتقديم الطعام اتوفر خدمت تعاونية

 . النمسا المجاورة دولة من بالقربو البالد شرق شمال في ،سلوفينياالشمالية ل تاللال  - بها المحيطة والمناطق

 

 (.ESRI, 2021; GISCO 2021النقطة الحمراء( )المصدر: ) ماريبور مدينة موقع :1الشكل 

 

 قلأل التالل ممعظويصل ارتفاع . مربعًا كيلومتًرا 1017 مساحتها تبلغ جبلية منطقة السلوفينية التاللتعد 

 ويبلغ .2م /مم 1000 سنوية يبلغ أمطار هطولبمعدل وي بانوني شبه بمناخ تتميز المنطقةو .متراً  400 من

 عدتو. حول منطقة األرياف صغيرة ومتناثرةمعظمهم في قرى  يعيش ،نسمة 92,000 حوالي هاعدد سكان

 طقةفي المن الرئيسية الزراعيةمن األنشطة  الفاكهةو ،عنبالو ،المحاصيل وزراعة ،الماشية تربية

(RASG, 2021).  
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 (برملتش ماتيوش: تصوير) األرياف منطقة في السلوفينية التالل 2 لشكلا

 

 للمنتجات لكبرىا شرائيةال قوةال تعدو ،السلوفينية للتالل المجاورة المنطقة في مدينة كبرأ ماريبورتعتبر 

 دوبرينا"" ونيةتعان الجيدتين: ممارستيال مهد أيًضا تكون أن امستغربيس ل لذلكو. تلك المنطقة في الزراعية

 . الطعام لتقديم دام   وتعاونيةللمزارعين 

  

 للمزارعين "نادوبري" تعاونية 2.1
   

    إليه؟ ترمز الذي وماللمزارعين  "دوبرينا" تعاونية ماهي

نموها السنوي معدل أشخاص. وألن  8على يد  2011أنشئت في عام  مستقلة ؤسسةم" دوبرينا" تعاونية 

 عضوا، معظمهم من المزارعين.  130أكثر من  تضم اليوم%، فهي 40يصل إلى 

بشكل أساسي إلى بيع المنتجات الزراعية  (السلوفينية اللغة في ""الطيبةدوبرينا تعني ) بريناتعاونية دو تهدف

تطوير سلسلة توريد الغذاء المحلي في منطقة  إلىرؤيتها تسعى ضمن و. لسكان المحليينالمحلية إلى ا

 "درافا". 
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 اعيةرلزا منتجاتال بتسويق تقومحيث  مستهلكين،وال المزارعين بين تجاري كوكيل أيضا التعاونية تعملو

لتالل امنطقة  في الصغيرة حيازاتأصحاب الالمزارعين المحليين ن مكّ ت  ، ومن خالل ذلك دواح مكان في

 .البيئيةالزراعة  عبر  –بطريقة مستدامة  أمكن، نأراضيهم، وإ فالحةمواصلة من السلوفينية 

 

 ؟دوبرينا المزارعين تساعد تعاونية كيف

هم نتجاتم وبيع تسويق إلى االضطرار عبء من التخلصفي المزارعين  األول، المقام في التعاونية،تساعد 

 عليج هممنتجات منكميات صغيرة  ببيع الصغيرة حيازاتال أصحاب نيرعالمزاحيث أن قيام . بأنفسهم

شراء  والمؤسسات العامة( المتاجر الكبرىكالمستهلكين ) أمرا صعبا، نظرا إلى تفضيل السوق همدخول

 أنفسهم،ببيع منتجاتهم  المزارعون قرر في حالوئية بسعر رخيص نسبيًا. كميات كبيرة من المواد الغذا

 الكثير من الوقت.   فذلك يتطلب

 حيازاتال أصحاب المزارعين منتجات على حصولإلى ال التعاونيةسعى تومن أجل حل هذه المشكلة، 

 هذهوب .نيةعبر متجر التعاو( 2مباشرة للمؤسسات الخاصة والعامة، أو إما ( 1، بالكامل وبيعها الصغيرة

ض على ، مما يسهل عليهم دخول السوق والتفاوالمزارعين من الممكن توفير موارد كافية من ،الطريقة

 .سعر مناسب لمنتجاتهم

   التعاونية؟ تعمل كيف

يتولون  أشخاص 4 حاليًاويعمل في التعاونية . 130 الـ أعضائها مع التعاونية داخل القرارات جميع اتخاذ يتم

يعمالن في  ثنانوا ،مستهلكينوال المزارعين مع الميدان فييعمالن  هممن اثنان  .التشغيلية أنشطتهاية مسؤول

في  هاتقاسمويتم  ،بعدة مهام على القيام القدرة الوظائف من النوع هذا حيث يتطلب. تولّيان إدارتهوي   المتجر

  .الغالب

 شرائية قوةب تتمتع مدينة أقربوهي  – ماريبور مدينة في التعاونية لدى مستأجرتان نشأتانم توجد حالياو

 قسم وتحتوي على بالتخزين األولى منشأةالوتختص .  التعاونية منتجات جميع شراء تمكنها من كبيرة

   .قصيرة لفترة المنتجات تخزينعادة  فيه يتم حيث ،(2م 40بمساحة ) جافالبارد وللتخزين ال
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مزارعين لوضع على ال هاسيتم توزيعحيث  ،التخزين نشاةيتم تحميل شاحنة التعاونية بصناديق فارغة أمام م: 3الشكل 

لتش ماتيوش: تصوير)منتجاتهم   .(برم 
 

 

      واحدة ليلة نم أكثر هناك تبقى ال عادة المنتجات أن مع لتعاونية،ل التابع المخزن في تبريد تقنية : توجد4 الشكل

لتش ماتيوش: تصوير)  (.برم 
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فيه  تباعيث ( في وسط مدينة ماريبور، ح2م40مساحته ) متجر  التعاونية يوجد لدى  ذلك،باإلضافة إلى 

 التجارية.، وتتم فيه إدارة العملية بعض المنتجات الزراعية

 

لتش ماتيوش: تصوير)متجر التعاونية في وسط مدينة ماريبور : 5الشكل   (.برم 

 

 
 

لتش ماتيوش: تصوير)منتجات العسل المحلية والشاي والزيت والخل والمربى والعصائر ل متنوع عرض: 6 الشكل  (.برم 
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لتش ماتيوش: تصوير)عرض للدقيق ومنتجات األلبان  :7 الشكل  (.برم 

 
 

  

لتش ماتيوش: تصوير)عرض للحبوب والفواكه المجففة واللبن  :8الشكل   (.برم 

 

المزارعين  اتزوجأيًضا خدمة تقديم الطعام، حيث تقوم  التعاونية توفر الزراعية،إلى جانب بيع المنتجات و

 .لمناسبات الخاصةلبإعداد الطعام 

 

 المتجرو اإللكتروني والبريد الهاتف عبر مستهلكينال وطلبات إدارة عروض المزارعين الموظفون يتولى

إلضافة إلى عدة مرات في األسبوع، بادة المبرّ  بعرباتهمالزراعية المنتجات  بجمعيقومون و. اإللكتروني

قطاع عمالء البتوزيعها على  بعد فترة قصيرة يقومونو .المركز المخصصلزم األمر، في  تخزينها، إن

 .من مزارع إلى آخر، ومن عميل إلى آخرمتنقلين  وقتًا طويالً  مضوني حيث ،الخاص أو العام
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لتش ماتيوش: تصوير)على الطريق مرة أخرى  :9 الشكل  (.برم 

 

  ؟التعاونية ءوعمال ومن هم مورد

 معظمها من الفواكه)بالمنتجات الزراعية  عامةمؤسسة  70بتزويد ما يقرب من  التعاونية تقوم

 تشمل هذهو. العديد من العمالء المنتظمين من القطاع الخاص تزويد إلى باإلضافة ،(والخضروات

حتياجات ذوي االمراكز و ،ودور المسنين ،ورياض األطفال ،المدارس المحلية من عدداً العامة المؤسسات 

لية التي تفتخر أيًضا بتوصيل المنتجات إلى المطاعم والفنادق المح التعاونيةتقوم و .وما إلى ذلك ،الخاصة

  .بتقديم الطعام المحلي

 

 كانللس يمكنو ماريبور، مدينةمركز  في التعاونية متجر في أيًضا والخضروات الفواكه بعض ت باعو

لخاصة ا حبوبالو ،والشاي ،المعلبة األطعمة مثل ،في المتجر المصنعة األطعمة على العثور المحليين

لسكان ا ستطيعيو الحرفية. المحلية المنتجات وكذلك الفاكهة، وعصائر والخل، ،والزيت ،بوجبة الفطور

 يتمحيث  ،بشكل أسبوعي( وفواكه خضروات معظمها) موسميةال منتجاتمن ال صناديق شراء نالمحليو

 .البضائع تسليمب خاص موقع منأيضا  استالمهايمكنهم و ،منازلهم إلى هاتوصيل
 

 نصف من أكثرتتطلب  على مسافة المن التعاونية  بالقرب نوسطيمتالارعين المزمن  نمورديالمعظم يعمل 

 يقومو .بيئيونالمزارعون ال يوفرهابشراء جميع المنتجات التي  حاليا التعاونية تقومو .بالسيارة سفر ساعة

من ا، المطلوبة وموعد توفره حاصيلطبيعة الم حول معهم التواصلبفي بعض األحيان و التعاونية موظف

 .زراعتهاب أجل أن يقوموا
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لتش ماتيوش: تصوير) الطازجة الفراولةكمية كبيرة من  بحمل التعاونيةموظف  قومي: 10 الشكل  .(برم 

 

 

  لمزارعيناأحد    مع العملويناقش  ةمحلي مزرعة فيالخضار  بجمع ،السيد بلوي، مدير التعاونية قومي: 11الشكل 

لتش ماتيوش: تصوير)  (.برم 

 

 

لت ماتيوش: تصوير)الفواكه والخضروات إلى روضة أطفال محلية في الصباح الباكر  توصيل 12:الشكل  .(شبرم 
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المدارس المحلية واألطفال  رياضل الطعام مةقائ علىوالجزر واللفت  صلوالب والقرنبيط التفاح سيكون ،اليوم: 13 لالشك

لتش ماتيوش: تصوير)  .(برم 

 ؟التعاونية تتبعهالنموذج االقتصادي الذي  هوما 

 هارعتبااضع في تو الضرائب،دفع تقوم بفهي ؛ نواح كثيرة فيعلى نحو تقليدي التعاونية  يسير عمل

 . اتواتخاذ القرار ون إدارتهاالمزارعين األعضاء هم من يتولّ  إال أن. يةتشغيلالتكاليف ال

 

بيع  شخصولكن ال يمكن ألي  بسيط.باتباع إجراء ، وذلك لتعاونية دوبرينا ماالنضما شخص بإمكان كل

، الجديد للعضو ةتجريبي فترةاالولى ة السن تعتبرو  .عضويتهاعلى الحصول  التعاونية دونمنتجاته عبر 

 وبعد ذلك ،ىيورو للسنة التجريبية األول 20 رسوم العضوية السنويةتبلغ و. عاديكعضو  قبوله يتم وبعدها

وم تكاليف هذه الرستغطي حيث مبيعات العام السابق. قيمة ٪ من  5باإلضافة إلى  ،سنويا ويور 5 تصل إلى

 لقاء للمزارعينلمال تقوم التعاونية بدفع او  .ةتعاونيال وموظف يتواله العمل اإلداري الذيو ،قلوالن ،التخزين

  .المزارعين جميع مع بالتوافق هاأسعار تحديد يتم والتي ،بيع منتجاتهم

 

ا السبب يتم مثل هذه المنظمات، ولهذعمل الشفافية في ممارسة األعمال التجارية لها أهمية قصوى في إن  

أعضاء  يجتمع حيث المزارعين.مع قوة ب نشودةبناء الثقة الم في يساهممما الكشف عن جميع التكاليف علنًا، 

  . ويخلقون شبكة من المعارف فيما بينهم المعلومات يتبادلونو شكل منتظم،التعاونية ب
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ألجلهمدت ج  ا و  أنهتجعلهم يشعرون بطريقة  للمزارعينتقديمها  هو التعاونية هذه مثل نجاحل جزء أهم إن"

 دوبرينا تعاونيةمدير  ،يبلو دينيس - واقع األمر." فيولصالحهم 

 

  لتعاونية دوبرينا قيمة إضافية أخرى

باشر بشكل م تستجيب التعاونيةفإن الصغيرة،  حيازاتثابت للمزارعين أصحاب الإلى جانب توفير دخل 

مزارعي سها معظم الموسعة التي يمار البيئية الزراعةة. فمن القضايا االجتماعية والبيئيعديد للوغير مباشر 

لمعرفة والثقافة ا إلى جانب المحافظة على للريف،تحافظ على المناظر الطبيعية والثقافية المميزة  التعاونية

عمل في ريف  ويولد فرص ،وهذا بدوره يوجه التنمية اإلقليمية المستدامة .التقليدية المتأصلة في المنطقة

 .تالل سلوفينيا

 

لبيولوجي، وذلك ا، والتنوع والمياه ،وأبرزها حماية األرض للبيئة،العديد من الفوائد  بيئيةتوفر الزراعة ال

 ،الحشرية والمبيدات ،ومبيدات اآلفات ،مثل األسمدة ،المضافة االصطناعية الموادستخدام احظر  من خالل

 .وما إلى ذلك ،التكيف مع تغير المناخو

 

 السكان تمكين من حيث وكذلك ،للمنطقةتوفير الطعام المحلي له وظيفة مهمة من حيث االكتفاء الذاتي  

 . صحية غذائية عاداتليتبعوا  المحليين

 

 المستفادةالدروس 

األصل  ونية فيالتعا تطورتلقد  .عمل التعاونيةل سنوات 10 الـ خالللها طط خ   كماكل األمور  ت جر   لم

، وروبيةاألمالية ال منحمن برنامج ال تلقى الدعمو ،.المحلية مستدام لألغذية اهتم بتوريدمشروع واحد  من

 من ديدالع لتعاونيةا هتواج لقد .ذاتهتمدا على معخمس سنوات ليصبح  في غضون أن يتطورواستطاع 

 . عملها واستراتيجية نموذجذلك منها أن تؤقلم  تطلب حيث خالل مسيرتها، التحديات

 

بتها تجر وكذلك ،تعاونية دوبرينا تأسيسفي  التي اتبعت الخطواتبالتفصيل  التالي الفصل يصف 

 . نجاحها ةمسيرخالل والدروس المستفادة 
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 للمزارعين  دوبريناتعاونية  لتأسيس رئيسيةال الخطوات 2.1.1 

                                                                         ." مستمرة عملية هو نماوإ مشروًعا، ليس التعاونية هذه مثل إنشاء"

 دوبرينا تعاونية مدير ،يبلو دينيس السيد

 

 مشروع عاصمة الثقافة األوروبية  :1الخطوة 
 

افة عاصمة الثقلتكون ماريبور  وقع االختيار علىعندما  ،2011سنة دوبرينا إلىتعود قصة تعاونية 

وقد . الثقافة المحلية سلسلة من الفعاليات الثقافية احتفاًء بتنوع وثراء خالل تلك الفترةوقد ن فذت . األوروبية

جاد حلول بإي لعام كاملإحدى مجموعات العمل ضمن مبادرة عاصمة الثقافة األوروبية التي استمرت ك لفت 

أن المزارعين  تعاونية للمزارعين، بعد أن أدركتإلى تطوير ها عمل هدفو .محليةال لألغذية توريد مستدامل

 صفة قانونية. اله ارتباطهم بجهة عبرمنطقة تالل سلوفينيا ال يمكنهم دخول السوق إال  في

 

. هااءشر لناسايبيعون منتجاتهم في مزارعهم أو في األسواق، حيث يستطيع السابق  في ن المزارعونكا

كميات أكبر  الذين يحتاجون إلى الخاص،القطاع في إلى المؤسسات العامة وكبار العمالء لم تصل  إال أنها

 .ذلك وما إلىوالمطاعم،  ،العامة، والفنادقوالمؤسسات  ،والمدارس ،، مثل رياض األطفالاألغذيةمن 

مدراء ل النسبةب ير من اإلجراءاتالكث يتطلبللغاية وبالتالي  مجزأً العرض كان ن أ إلى يعود السبب في ذلكو

المنتجات  رأعلى من أسعا، الجودة عالي ومعظمهاإلنتاج المحلي، كانت أسعار  ،وباإلضافة لذلك .تالمؤسسا

 صعبةالشراء  ت العامة عمليةفي المؤسساالمتطلبات القانونية  جعلت، وإلى جانب ذلك . المتوفرة في السوق

   المزارعين والمؤسسات العامة.   للغاية لكال الجانبين:

 

تي المجموعة ال يهو ،الخبراء من متنوعةمجموعة  االوروبية منالثقافة  عاصمة يتألف فريق مشروع

  .للمزارعين ريناوبتعاونية د قصة بدأت

 

  :المزارعين لدىبتحديد المشاكل التالية المجموعة  قامتو

  العملتوقف العديد من صغار المزارعين المحليين عن 

  ضلبحثًا عن فرص أف وذلك في الغالب إلى النمسا المجاورة، ،ألماكن بعيدةلشباب اانتقال 
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 هرسعو الوقتيتطلب الكثير من )بشكل جيد  همعلى بيع منتج الصغار عدم قدرة المزارعين 

 (منخفض

 :مثلالمستهلكون والمجتمع نكسات واجه  نفسه،في الوقت و

  الغذاءانخفاض االكتفاء الذاتي من  

  ً  وخاصة الفواكه والخضروات ،قلة المواد الغذائية المنتجة محليا

  ال يأخذ في االعتبار احتياجات البيئةلألغذية إنتاج مكثف. 

 

 ،ق واحدكفري من العمل الصغارالمزارعين  مكينالمشاكل من خالل ت  عالجة هذه قرر فريق المشروع م لقد

ددت  لكنو، كانت تواجه نفس المشاكل "، التيدول وروفسكيي" صغيرةالقرية الفي  عملمنطقة ال حيث ح 

 .المزارعين بعضهم ببعض ربطعلى  كبيرة قدرة كان لديها

 

أعمال  سيدة . وكانت هذه المنسقةةمحلي ةمنسق في االتصال بالمزارعين سريعا عبرفريق المشروع بدأ و

هامة  ريةمعرفتها الجيدة بالقكانت و. ثقتهم استطاعت نيلو ،تعمل عن كثب مع المزارعين في ذلك الوقت

 .المشروعنحو لديه الجدية  من تحديد في

 

ً مزارع 40من جمع أكثر من  ةالمحلي ةالمنسق ولقد استطاعت ً هتمم ا  ،ألنشطةامن مزيد بالمشاركة في ال ا

 .في السوق مكانتهمبهدف تعزيز وذلك 

 

 عبر مستتلقى الدع التي، الصغار مجموعة من المزارعين كان يأمل المزارعون في هذه المرحلة تشكيل

مثل  ،لعامةاإلى المؤسسات  هامنتجات وتبيع ،كفريق واحد هاعملتبدأ األنشطة التعليمية وورش العمل حتى 

 متقدير خدمة موحدة في تطويتصورا لفريق المشروع  وضع ،وفضال عن ذلك. المدارس ورياض األطفال

 .مجموعة المزارعين الصغار تديرها الطعام

 

 :لهذه الخطوة العناصر األساسية المطلوبة

 محلي منسق 

 منطقة الدراسة 

  المستهدفونأصحاب المصلحة 

 المشكلة تحديد 

  المشكلة لحل فكرة 

 الحلول لتطوير المشروع مجموعة 
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 المزارعين  تدريب: 2 الخطوة

 قامو  .المعنيين المزارعينب تصالمن اال أشهر عدةبعد بدأ فريق المشروع في تنظيم ورش عمل منتظمة 

محاضرات القدموا حيث بقيادة هذه الورش، ن مؤسسات مختلفة مثل الجامعات، خبراء مشهورون م

طرق و عقد علماء البيئة دورات تدريبية حول فوائدو .مواضيع مختلفة مرتبطة بالزراعةنصائح في الو

لوقت لم يكن اي ذلك ومن الجدير بالذكر أنه ف)  لتسهيل العمل. وقدموا النصائح العضوي، /اإلنتاج البيئي 

تغير بشكل جذري في السنوات الوضع  إال أن ."وروفسكي دول"يضوين في منطقة ع  هناك مزارعين 

ومتطلبات  ،باطالع المزارعين على إجراءات التفتيشفي الورش التدريبية  متحدثون آخرونوقام  .(الالحقة

 اتيجياتكيفية تحسين استر فيالنصائح التسويق  خبراء دموق إليها.، وعملية التحول الزراعة العضوية

 فذتن  ، جانب ذلك وإلى. وتم مناقشة عمل التعاونية والغرض منها ضمن المواضيع المطروحة .التسويق

  .اعية الجيدةالممارسات الزرب ألماكن التي تمتاززيارات ميدانية ل

 

ً العمل مع بآليةإقناع المزارعين  يةالتدريبالورش كان الغرض من  ظمت هذه الورش نوقد . لما فيه من فائدة ،ا

في  موظفين أصبحواالذين ، مجموعة من األشخاصو مشروع عاصمة الثقافة األوروبية فريقمن قبل 

   الحقاً.  ةتعاونيال

 

ن يكون لأنه  حساباته خاللمن  وأدركحسابات الجدوى االقتصادية،  إجراءب في الوقت ذاته الفريققام و

ر الشراء ابسبب انخفاض أسع وذلك ،بيع الطعام للمدارس ورياض األطفال عبرإال ربح التحقيق من الممكن 

 .مةعا البيع للناس وتبني فكرة العمل ته فيستراتيجيا مواءمةإلى حدا به مما . المؤسسات في تلك

 

 في وبدأوا ،زراعية منتجاتلما لديهم من  جماعي عرض طرح من سريعا المزارعين بعض كنتمقد و

 ،الجهد نم مزيديتطلب منها بذل ال ذلك ألن ،معهم التعامل في تدترد، التي العامة المؤسسات على عرضها

  .ماركت السوبر شراء منعملية ال تتطلبهبما  مقارنةً 

 

 عمالأخدمات  مثل ،بالتوازي أخرى خدمات تقديممن أجل شوطا إضافيا  المشروع فريق قطع السببلهذا 

 .معهم العملب المدارس بعضاقناع في  ورذلك دل كانو. العامة للمؤسسات النجارة أو البستنة

 

خزين وما إلى تكنولوجيا التبريد والتعربات النقل و)تمكن المزارعون من شراء المعدات األساسية مثل وقد 

 عاصمة الثقافة األوروبية. مشروع وازنة ممن  (ذلك



19 
 

 لتعاونيةا أسيست كانت التالية الخطوة أنمما يعني . المعدات شراءو ،والموردين العمالءواشراك  تحديد تمو 

 .بشكل رسمي

 

 :لهذه الخطوة العناصر األساسية المطلوبة

  للعمالء االتصال استراتيجيةنموذج العمل 

 وتخزينها األغذية لنقل معدات 

 معنيون مزارعون 

  االهتمام ذات الموضوعات تحديد 

 في ذوو صيت محاضرون 

 أعاله المذكورة الموضوعات

 دراسة جدوى اقتصادية 

 

 

 (2011 تشرين الثاني – تموز)تسجيل التعاونية : 3الخطوة 

تأسيس برسميا  المزارعون قام حيث. المزارعين بطريقة قانونية شراكةلتأكيد ة كانت هذه الخطوة حاسم

ا وأصحاب مزارع 40أكثر من  شمول وعلى الرغم من. 2011 شهر تشرين الثانيجمعية تعاونية في 

التعاونيات في مجال  خضوعهم للتدريبعلى الرغم من و ،قبل التأسيسما مرحلة  فيخرين آمصلحة 

يس تأسالمشاركة في  قرروا (اآلخرين مصلحة أصحاب من 3و المزارعين من 5)فقط  ثمانية، الزراعية

غير  اتمؤسسك التعاونيات سوء سمعةفي ذلك يعود إلى  السببو .ساعة الحقيقة عندما حانت التعاونية

خشية  ضال عنف السابقة. يوغوسالفيا فترة من شتراكياال نظامال رثإلى إ في ذلكاألمريعود و .جديرة بالثقة

  . النجاح قد ال يكتب له جديد شيء تجربة من المزارعين

ولية أنشطتها مسؤالذين من االن فصاعدا سيتولون  ظيف العاملينبتوأيضا في هذه المرحلة، قامت التعاونية و

   التشغيلية.

 ألساسيا النظام عدادمن أجل ا المرحلة هذه في داريةاإلو قانونيةال جهودال لتضافرحاجة  هناك كانت

 :األساسي املنظفيما يتعلق بااألساسية  اللعب قواعد معرفة ى المؤسسينعل كانو .رسميا التعاونية وتسجيل

 :عضويةلا رسوماألخذ باالعتبار . إلى جانب المحاسبية واالستراتيجيات والمتطلبات شتراكاال رسوممن 

  .الجادين غير األفراد من الكثير انضمام فسيؤدي ذلك إلى ،جدا منخفضة إذا كانت الرسوم

 (المخاطر لتحليل الحرجة التحكم نقاط) 1HACCPأيًضا الحصول على نظام إدارة  ى المؤسسينكان علو

 .غذيةاأل لعاملين في تجارةامن المتطلب 

                                           
1Hazard Analysis Critical Control Point  
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 ساعدقد وتلك األمور اإلدارية والقانونية.  معية،مؤسسة مجتوهو ، مركز اإلنتاج البديل والمستقلسهل قد و 

 التحكم نقاط"االمتثال لنظام  آليةفي ذلك  ، بماساسياألالتعاونية على كتابة قانون  أيضا المؤسسين المركز

  .وأنظمة السالمة من الحرائق ،والتأمين الصحي ،"المخاطر لتحليل الحرجة

 

 :لهذه الخطوة المطلوبة األساسية العناصر

 التنظيمي والهيكل اللعب قواعد تطوير  القانونية المتطلبات تحديد 

 يالقانون الدعم 

 

 التعاونية  بدء مرحلة: 4الخطوة 

 .2012للمنتجات الزراعية في عام  أنشأوا متجرا الكترونياوفي التعاونية، ا متجر العاملونافتتح لقد 

 

وإعالم المؤسسات  الرئيسية تثقيفتضمنت إحدى الجهود حيث . حاجة لتوسيع دائرة العمالء كانت هناك

من بناء دائرة من العمالء  تدريجيا المؤسسون تمكنوقد . مع التعاونية عملائد الالعامة بإمكانيات وفو

حيث انتسب الكثير من الموردين للتعاونية بعد أن الحظ المزارعون أن فكرة التعاونية لها . والموردين

  مفعول.

تلقتها، التي  بالوعود المالية الوفاءعدم  جراء 2015و 2013بين عامي صعوبات مالية  التعاونيةواجهت 

مشاريع طلبات التولى تقديم الذي  المشاريع،إدارة قسم غالق إب قامت لذا . أنشطتهاارتفاع تكاليف  جانب إلى

 التوريد المستدام لألغذية المحلية.  الضخمة في مجال
 

 :لهذه الخطوة العناصر األساسية المطلوبة

 االستراتيجية تقييم إعادة 

 التسويق/  العمالء دائرة توسيع  

 اإلنترنت عبر للتسوق فني دعم 

 للمتجر كانم 

  

 

 انتاجعملية  في األغذية سالمة مخاطر إلدارة دوليًا به معترف نهج هو "المخاطر لتحليل الحرجة التحكم نقاط" نظام

 . ئيةالغذا المةسالب التزامها ظهرت شهادة على الحصولإنشاء هذا النظام  بعد للشركة يمكنو. المنتج واستهالك وتوزيع
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 الوضع الحالي : 5الخطوة 

 اإلدارية. جميع القرارات باتخاذ عضوا 130التي تضم جميع األعضاء البالغ عددهم  العامة الجمعية تقوم

يقوم و. عامةوتنفيذ قرارات الجمعية ال، اليومية بتولي إدارة شؤونها والمديرموظفون من الويقوم ثالثة 

مجلس اإلدارة  يعقدو. األنشطة المنفذة للجمعية العامة تقارير عنالسنوية المالية وال التقاريرالمدير بتقديم 

ى الجمعية قرارات علالتعاونية عبر اقتراح عمل  ويترأسه، ويقدم المشورة ويوجه الجمعية العامة اجتماع

    شراف على التعاونية وأقسامها. المجلس اإلشرافي باإل ويضطلع. العامة لمناقشتها وتبنيها
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 دوبرينا لتعاونية التنظيمي الهيكل :14 الشكل

 

وتيرة العمل  ، ولكنشهر أيلول وشهر كانون األولبين  كبيرا انشغااًل هذه السنوات في  تشهد التعاونيةو

وبعض رياض األطفال  المدارسوتغلق  إجازة، يخرجون فيألن الكثير من الناس في الصيف  ببطءتسير 

طوال العام، مثل دور  تعملتوريد قصيرة، من المهم أن يكون لديك مؤسسات ال عندما تكون سلسلة.  أبوابها

  .، مثل الفنادق والمطاعمالفترة هذهفي  أعلى طلبالمؤسسات التي لديها نسبة الأو  التقاعد

 

البيع وعلى موقع  ،في المتجر منفصل بشكل تقليديةوال البيئية الزراعية تالمنتجاووسوم تمييز يتم 

 .المنتجات التقليدية ٪ من25 بنسبةأعلى  البيئية المنتجاتفأسعار  ، حيث تتابين أسعارها.لكترونياإل

الجمعية العامة

مجلس الادارة

المدير 

نوالموظف

المجلس الإشرافي
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 تكبومر قومي حيث الماضية، الخمس السنوات مدى على ةمجتمعيال مشروع الخدمة فيكت التعاونية شارو

 حاليا لتعاونية تتلقى اال  ة.المجتمعي خدمتهمساعات إلتمام  في الحقل المزارعينبمساعدة  لبسيطةاالجرائم 

  .المحلية مةالحكو من 2017 -2015عامي  بين متجرال مكان لإلنشاء ا حصلت علىانه إال، حكومي دعمأي 

 

أنها تشارك  إال . لعدم حاجتها لها الحالي الوقت في تسويقية استراتيجيات أي تقوم التعاونية بتوظيف ال

 .المحلية الثقافية فعالياتال في بانتظام
 

 رؤيةال

ه، فضال عن ما زال األمر الذي يرغب عاملو التعاونية بتحقيق من التعاونياتالمزارعين  موقف تحسين

 تم اساءةي لنأنه و فقط، ولهم لصالحهم تعمل للجميع،مؤسسة رغبتهم في أن يدرك جميع أعضائها أنها 

 .130 الـ أعضائها جميع يقرره مل غرض ألي استخدامها

 

يفكرون و .لمثال، على سبيل االطماطممنتجات لل توريد سلسلة تطوير في العاملون للمستقبل يفكروبالنسبة 

 .مجاورة منطقة في فرعية تعاونية إنشاءي أيضا ف
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 تعاونية دام   2.2

 

 التعاونية وما الغرض منها؟ ما هي جمعية دام  

تقديم و ،يلطهاتطوير السياحة والضيافة المستدامة، مع التركيز على فن هو  م  دا تعاونيةالنشاط الرئيسي ل

لتقليدية لحفاظ على الوصفات افي ا عقول. وتعلب التعاونية دورا هامابسعر موطعام محلي عالي الجودة 

جة والعضوية طعمة المحلية الطازاألعلى ها إعداد فيحيث ت عتمد . بطريقة مبتكرة هات قدمالتي  القديمة،

 والمرهفةذة التي تتميز بالنكهات اللذيأما بالنسبة لحلوياتها  .الحاصلة على شهادة من الجهات المختصة

  .ونية من أغذيةضمن ما توفره التعا أيضا اهتماما خاصا النباتيونينال و .الكثير من الوقت فيتطلب إعدادها

 

 . أغذية محلية بجودة عالية وبأسعار في متناول الجميعتهدف التعاونية إلى توفير 

 

 
 

                                               مناسببسعر ووجبات صحية من المزارعين المحليين  ام  تعاونية د وفرت 15:الشكل 

 (facebook.com/kooperativadame )المصدر:

 المزارعين؟ دام  تعاونية  كيف تساعد

وردة من ٪ 50أكثر من  الخضار : وتشمل البيئة المحلية الطعام مصدرهاالالزمة إلعداد وجبات األغذية الم 

من  ل رئيسيبشكو –باشرة من المزارعين إما م ئهايتم شراحيث  .والفواكه والمعكرونة واللحوم والخبز
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 تعاونية دوبرينامن  ، أو(التفاح زراعة على سبيل المثال) في الزراعة األحادية عاملينال المزارعين الكبار

  .هاتخزينو ئهاشراعملية  لمما يسه ،بمنتجات من مختلف المنتجين تعاونية دام   زويدتيمكنها لتي ا

 يقومحيث  .منتجات الطهي صنعلوشرائها البيئية المنتجات  ىلعثور علإلى اباستمرار  م  اتسعى تعاونية د

معنيين  يةمنتجي أغذ إلىبإرشادها يقومون أو  لها،مباشرة  منتجاتهم بإحضار األحيانفي بعض  المزارعون

 .موسمية منتجات/مؤن يتوفر من حسبماباستمرار المطعم قوائم الطعام في  تحديث هذا ويتم. بالعمل معها

 

 ؟دام   تعاونيةتعمل كيف 

كجزء  ،ميةالتعليورش اليشاركان في اثنان منهم ، موظفين 7فيها حاليا  يعمل تعاونية مؤسسة اجتماعيةال

برامج عبر  على وظائفهم العاملينجميع وقد حصل . ويدرسون مهنة تقديم الطعام ،من برنامج التعلم المهني

  .في سلوفينيا لعملا لمكتب التابعة المختلفة التشغيل

 

و مستقر. سير العمل على نح ضمانكامل ودائم من أجل  دوامب العاملينتوظيف جميع إلى  التعاونيةتسعى 

تقديم الطعام بلقيام ل عديدة فعاليات تنظيم الطالب، عندمعظمهم من وموظفين إضافيين، االستعانة ب تمتحيث 

 . احد أو أكثريوم ول

 

 للمدينةقديم ال من القسمالذي يقع بالقرب ، تقديم الطعام في مطعم في ماريبور هو األساسيعمل التعاونية 

، ية ثابتةموسم وجبات يوفر المطعم. بالقرب من المركز الطبي اإلقليميوعلى الضفة اليمنى لنهر درافا، 

-كوفيدحة جائ التخفيفية في ظل وهو إجراء تم إدخاله ضمن اإلجراءات) الطعام توصيلخدمة الى  ضافةإلبا

19) . 

 

  

: المصدر)  يوميةال طعامال قائمةو في مدينة ماريبور دام   مطعم تعاونية  :16الشكل

facebook.com/kooperativadame). 
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تم تحضير يحيث . ةخدمة تقديم الطعام في مواقع مختلف ، توفر التعاونيةباإلضافة إلى تقديم الطعام في المطعم

قديم طعام محلي تمن أجل الحفاظ على فلسفة و .في أماكن مختلفة تقديمه ليتم نقلي  ثم  ومن الطعام في المطعم

الخدمة  هذهزبائن معظم  .رالمجاورة لماريبوالمناطق  في صغيرة مجموعاتل وجباتال رتوف الجودة،عالي 

 .إلخ ...المركز الصحيو الجامعةوإدارة المدينة  مثل ،المؤسسات العامةمن 

 

قوائم  ثالثة حيث يوفر. 2020 أيلول شهر ماريبور منذ في الثانوية المدرسة في امقصف أيضا التعاونية تدير

 غذيةر أتوفي فلسفة أيضا المقصف ويتبع .أخرى من الطعام الساخن بشكل يومي وثالثةالبارد  طعاممن ال

 .معقولة بأسعارو جيدة محلية

 

األغذية المخلالت و بإعدادلذلك تقوم . غذيةاأل في مجالموقف مسؤول منذ البداية ب التعاونية التزمت

شراء  زبائنللويمكن  .على مدار العام (الخضارك) من فائض الطلبيات ىمثل الصلصات والمربالمحفوظة 

 .التعاونيةمتجر ومن  المطعممن  تلك المنتجات

 

 عقليةون عيرائ ن إذا لم يكن لديك زمالء عملولك رائعة،لديك فكرة  يكونقد ! ساساأل هو الجيد الفريق"

 "!الناسب متعلقةأسباب النجاح  من¾ إن . شيء كل ينهارس ،ةإيجابي

 م  اتعاونية د ة، مدير تسلوفر تيا -

 

 

 

 .(facebook.com/kooperativadame: المصدر) أعدتها تعاونية دام   الوجباتمجموعة مختارة من  :17 الشكل

 

 ؟تعاونيةالوعمالء  وردومن هم م

دي أو من خالل ن الذين يبيعون منتجاتهم إما بشكل فرين المحلييهم من المزارع ونالرئيسي موردو التعاونية

 .تعاونية دوبرينا



26 
 

 

منهم لعديد او. والمؤسسات المحيطة ىالمستشف ووموظفماريبور  مدينة سكانهم  الرئيسيون التعاونية عمالء

 التعاونية أيضا.عمالء في ماريبور  المدرسة الثانويةمو تالميذ ومعلوي عد . ئمونداعمالء 

 

 ؟التعاونية تَعتمدهاالقتصادي الذي  النمطما 

برامج  برععامليها  وقد وظف جميع.  جتماعيةاالمؤسسة عمل النمط العمل التعاوني ونمط  التعاونيةتتبع 

 في العقد ن عن العمل منذ فترة طويلة أو أشخاصشباب عاطلو في األصل وهم. الوطني العملمكتب 

 وعاطلون عن العمل. الخمسين من عمرهم

 

واألفراد  نمموليال في عضويتها وتضمعلى المستوى االستراتيجي، التعاونية  بإدارة الجمعية العامةتقوم 

  . التعاونية بإدارة عمليات تنفيذ قراراتها ويقوم المدير المسؤول عنالمهتمين. 

 

من  عينةم عمليا لمجموعات حيث تقدم تدريبا ،)كمؤسسة اجتماعية(التعليم  التعاونية في برنامج تشارك

في شغيلهم بتتقوم حيث . غبة في تعلم جوانب العمل التطبيقيةالر الناس، مثل الغجر أو غيرهم ممن لديهم

 .أو ما شابه ذلك ،األعمال اإلداريةفي أو  ،المطبخ في أو ،تقديم الطعام

 

 (.facebook.com/kooperativadame: المصدر) دام  تعاونية  من إنتاج ،الوجباتمجموعة مختارة من : 18 الشكل

 

 م  اد تعاونيةلعمل أخرى ضافية إقيمة 

بغض لجميع، تناول ابأسعار في مو ،الرؤية المتمثلة في تقديم طعام محلي عالي الجودة م  ادتعاونية تبع ت

زيادة وعي على دعم المزارعين المحليين وتعمل و. ةاالجتماعي / ةاالقتصادي الحالةالنظر عن العمر أو 

 .من خالل توفير الوجبات الصحية وبأسعار معقولة المستهلكين
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 الدروس المستفادة

تحديات  دايةمنذ الب التعاونية مدراءه واج. من هذا النوع يحتاج لفترة طويلة من الزمن تعاونية تطورإن 

أمين بيئة عمل وكيفية ت ،بالطعامالتعامل  المطلوبة عندااللتزام بالشهادات و ،والمحاسبة، باإلدارة تتعلق

 .بسهولة العمالءيصله في موقع جذاب ونظيفة ومستقرة 

 

، ائها وعملهاإنش فترةطوال الدعم  تلقيهمل اجد ونممتن تعاونيةالمؤسسي  أن سنجد الوراء،وإذا نظرنا إلى 

 أيضا ؤسسونتجاري. وتلقى الملفكرة وخطة العمل ال من دعم "كالكات  "حاضنة األعمال ذلك ما قدمته  وشمل

 وهي فترة) ولىسنوات األالفي  دون مقابل المكان إلنشاء التعاونية مله وفرت التي ،ماريبورالدعم من بلدية 

 .(التعاونية عملفي  مصيرية للغاية
 

  .م  اد تعاونية لتأسيسالخطوات الالزمة بالتفصيل يصف الفصل التالي 

 

 

 م  اد تعاونية لتأسيسلخطوات االساسية ا 2.2.1

 ."حياةنمط  مانإو، وظيفة ليستقديم الطعام  وأ يفن الطه"

 

 كيف بدأ كل شيء؟: 1الخطوة 

يث ح. عاطالت عن العملأصبحن و ،2014عام في  فقدت أربع سيدات في الخمسينيات من العمر وظائفهن

 ".قديمةال ينةالمد" بعنواناألوروبي  في ذلك الوقت لالتحادا تنفذ مشروع" بريزما“ بـ مؤسسة تدعىكانت 

جمعين و . لمرة األولىمع بعضهن البعض ل ينالتقحيث  في أنشطة هذا المشروعبالمشاركة  هنجميع قامت

 (.البنوكولتسويق واالسياحة و المحاسبة)على درجة الماجستير في مختلف المجاالت حاصالت  كن

 

طعاما  يقدم من شأنه أنمطعم  :كرة إنشاء نوع مختلف من المطاعم في ماريبوربف كرالنكا إس  أجاءت السيدة 

وبدأن  لفكرةاتلك  بتبني األربعة قامت السيداتحيث . ماريبور سكانوبأسعار معقولة ل ،ا عالي الجودةمحلي

 .تطويرها معا
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ت لقتحيث . االجتماعيةالمشاريع دعم وذلك ل، 2014في عام  "االجتماعية عامة "للمؤسساتدعوة وجهت 

 ن.فكرتهتحقيق وقمن بالعمل طوال الفترة على لمدة عامين  امالي ادعمالسيدات 
 

 :لهذه الخطوة العناصر األساسية المطلوبة

 التحفيز  سابقة خبرة 

 مبتكرة مشروع فكرة  

 

 التخطيط والتعلم ءبد: 2الخطوة 

 ،"الكاكت  "بـ ى جتماعية تسمأعمال اريادة حاضنة ل بتقديم طلب منق ،2014في عام  تمويلبعد تلقي ال

  .نمشروعهوكل ما هو ضروري لتنفيذ  ،واإلجراءات ،على تحديد الخطوات نعملو، على مكتبلن وحص

 

 :تاليةالموضوعات ال لتعلم برنامج في خالل اشراكهن من بدعمهن كالت كا حاضنةقامت  ذلك،إلى جانب 

 

 إلخ االجتماعية،أي التعاونيات والمؤسسات  المختلفة،الهيئات القانونية  تعريف. 

 تسويقال 

 دارةاإل 

 البشرية الموارد 

 

البحث ب ،جديدة معارف هناكتساب، إلى جانب 2016إلى  2014في الفترة من  في الفترة نشغلت السيداتا

خ، حيث مطبمع مقهى، باإلضافة للتعاقد  باستئجار بدايةً  قمن .نشاء المطعمكان داخل المدينة إلم عن

   .عند هذه المرحلة الطعامتقديم في عملية  ساعدهن

 

 إنشاء يمكنهن حيثفي البحث عن المكان الجديد  نراستمرالمقهى المستأجر،  على حصولهنبمجرد و

بدورها  .مشغولة ألماكن الكبيرةاجدا، بينما كانت  صغيرةالمعروضة األماكن  معظمكانت لقد  . مطعمال

 .6201من تشرين األول  11 في مطعمالافتتاح  وتم ،لهنمكان توفير ب ماريبور مدينة إدارةقامت 
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 :لهذه الخطوة العناصر األساسية المطلوبة
 الجديدة  االستعداد الكتساب وقبول المعرفة

 وعملية التعلم المستمرة

    االعمال ةحاضندعم من  

  الرؤيةالصبر ووضوح 

 

 "التجاري لعملا" بـ الشروع: 3 الخطوة

 نيضطرر لمف .المطعم يالعمل ف من نياألول عامينالخالل  ا من إدارة مدينة ماريبوردعم ت السيداتتلق

 .يةتكاليف التشغيلبال لمدة عامين، بينما تكفلن المكان يجارا لتغطية

 

 ،سنوات 5مدة ل مغلقا ومهمال بعد أن كان رميم وتزيين المكانبحاجة إلى االستثمار في تنظيف وتهن كن ولكن

 مشاريعلل من الصندوق السلوفيني "قرض صغير"على الحصول  حيث استطعن .بالعمل الشروع قبل

 .تجديد المطعم وشراء المعدات الالزمةبغرض 

 

 :لهذه الخطوة العناصر األساسية المطلوبة

  في /أسعار فائدة مناسبةب قروض بمعنى)فرص التمويل

 (الجديدةشركات ال  متناول 

 ةالمحلي اإلدارة من دعم 

 

 

  الوضع الحالي: 4الخطوة 

على  قدرةلديهن الاقتصاديًا و تمستقال وذلك لكونهن ،في الوقت الحالي حكوميأي دعم  لم تتلق السيدات

 -كوفيدحة بجائ المتعلقةالوضع الحالي  تحديات ولكن. أشخاص 7لضمان عمل ثابت لـ  يةكافإيرادات توليد 

لن  ة،المطبوخالوجبات  توصيلوخدمة  يةالتخفيف وعلى الرغم من اإلجراءات .ماثلة للعيان مازالت 19

 لذا قامت .الالزم دعمال توفر دون يكون باإلمكان االستمرار باالعتماد على تلك اإلجراءات لوحدها فقط

المطعم  رإيجا دفعل أن القائمين على التعاونية لم يضطروا ، مما يعنيالمطلوب بتقديم الدعمإدارة المدينة 

ألن  ،الزمنية الفترةهذه  المالي فيبتوفير الغطاء الحكومة  قامت ذلك،باإلضافة إلى و .جائحةال فترة خالل

 .جائحةبال من العمل بسبب اإلجراءات الخاصةلم يتمكنوا الموظفين  بعض
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 ومقصف الطعام تقديمالمطعم وخدمة )ثالث الخدمات الرئيسية ال من اثابت دخال القائمون على التعاونية يوفر

 مقدمة إلىال األخرى والمحفوظة والمنتجاتألغذية المخللة امن  ، فضال عن اإليرادات(المدرسة الثانوية

 . األساسية الخدماتجانب 

 الرؤية

وبليانا والمناطق تقديم الطعام في العاصمة السلوفينية ليمن أجل لتعاونية لعدد الطلبات التي وجهت لبالنظر 

سلسلة  لقخ ولكن ذلك يتطلب. أيضا العاصمة التجارية في هاعمالتوسيع أتنصب رؤيتها على بها، المحيطة 

 (. مدن أخرى في أو) خدمة تقديم الطعام في العاصمةدعم المطعم الجديد ودعم ا من شأنهالتي  ،جديدةتوريد 

 .رؤيةال هذه بتوسيع األعمال التجارية، ستقوم التعاونية بتبنيالوضع االقتصادي  إن سمح
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  جيدة في مجال سوق الغذاء االفتراضيال الممارسة .3

 
 تش". بورياسوق “بـ تسمى و االفتراضي األغذيةمنصة سوق  هيسة الجيدة الثالثة التي اختيرت الممار

في يقع  ضيقواد  وهو ،فيبافاوادي  ويتم تطبيقها في أيدوفشتشينا بلدية إلى الممارسةهذه  أصل ويرجع

مدينة ل الحضري مركزال وهو، فيبافاسمي على اسم نهر و، جنوب غرب سلوفينيا على الحدود مع إيطاليا

  .نسمة 19480 يبلغ عدد سكانهاأيدوفشتشينا التي 

 

 

 (ESRI, 2021;GISCO 2020)المصدر:  أيدوفشتشينا خريطة توضح موقع مدينة :19لشكل ا

 

جميع أنواع أشجار فيه  زرعتحيث  وشمسه الوفيرة، ،المعتدل المتوسطي بمناخه شبهشتهر وادي فيبافا يو

باإلضافة إلى أنواع كثيرة من  ،الحبوبو (إلخ...اللوزوالتين ولكاكي واالكرز والكمثرى و التفاح)الفاكهة 

تتميز برياح شمالية و كما. النبيذ وصناعة الخوخزراعة ب خاص بشكل الوادي منطقة شتهرتو .الخضار

   .(Vipava Valley, 2021) ساعة / كم 200شرقية قوية قد تصل سرعتها إلى 

 

Ajdovščina 
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 (.travelslovenia.com: المصدر)وادي فيبافا : 20 الشكل

 

 "بورياتشالطعام االفتراضي "سوق  سوق  3.1

في ات الذي ضرب المزروعالصقيع  بالنسبة للمزارعين بسبب امثمر لم يكن 2021على الرغم من أن عام 

 لسكانبيعها ل مختلفةالزراعية المنتجات وفر الكثير من ال االفتراضي بورياتشسوق إال أن أواخر الربيع، 

 ،أيدوفشتشينالدية وب أليدوفشتشيناالتنمية اإلقليمية  وكالةهذا السوق إلى يعود الفضل في نجاح  .وادي فيبافا

 (.معظمهم من المزارعينو)مستشاريهم لو

 

في غيرة أصحاب الحيازات الصالمزارعين  تمكينل أن هناك حاجة 2014في عام  أيدوفشتشيناأدركت بلدية 

أن لك الوقت في ذ لبلديةمسؤولو ا الحظحيث  .بين المستهلكين المحلي ترويج الطعاملو ،فيبافاوادي منطقة 

فيد منها أن يستبدال من البالد،  خارج أو حتى إلى ،ر إلى مناطق أخرىصدّ ت   الزراعيةالمنطقة منتجات 

مع  تهلكينالمنتجين المحليين والمسربط تطوير أداة من شأنها  بفكرةأوحى لهم  مما . ونالسكان المحلي

 .البعض بعضهم
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 (.facebook.com/trznicanaborjacu: المصدر) ياتشبور سوق: 21 الشكل

 

 فتراضي؟االسوق الما الداعي إلنشاء 

على غة الفكرة صيا م قرروالكنهوإنشاء تعاونية للمزارعين،  عبرفي حل المشكلة  بدايةً لبلدية مسؤولو ا فكر

 الطويل ياتالتعاونتاريخ على الرغم من   .في المنطقةللتعاونيات  السيئة سمعةالبسبب  وذلك مختلف، نحو

من الناحية  هالخصخصة واسعة النطاق وفشلإال أنها لم تنل ثقة المزارعين بسبب عمليات افي وادي فيبافا، 

 التجارية. 

 

تحقيق  إلى الذي سيسعى ،إنشاء سوق افتراضي شيناأليدوفشتوكالة التنمية اإلقليمية وقررت البلدية  لذلك

، جهة منالبعض ربط المزارعين مع بعضهم يمن خالل وكيل وذلك  ،لتعاونيةا مماثلة ألهدافأهداف 

ق تطوير السو منووكالة التنمية  البلدية لوتأم .أخرىمع المزارعين من جهة  المستهلكينوبربط 

 بأهمية ولديهم وعي ،جيد نحوالمنتجون المحليون والمستهلكون على  بناء مجتمع حيث يتواصل االفتراضي

 .إنتاج الغذاء المحلي

وفي ، ائيةذتسهيل دخول المزارعين إلى سوق المواد الغ هي اليوم،عليه وظيفة السوق االفتراضي، كما هي 

 عملويبسهولة. لمنتجات الزراعية الصحية المحلية في الحصول على ا مساعدة المستهلكيننفس الوقت 

 وهو. المتوسطينوالصغار مزارعين الطلب بالنسبة لل في النقصالناشئة عن  مخاطرعلى تقليل ال السوق

لدية بالتمويل من حاليا لسوق يتلقى ا .يفوق العرضحاليا غاية لدرجة أن الطلب لل ناجحة أداةأيضا 

  ومن بلديتين مجاورتين لها.أيدوفشتشينا 
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 ؟سوق بورياتش كيف يعمل

لجميع  ةلوحة إعالني بمثابة هو، ولزبائنا لموقعًا صديق اليوم االفتراضي بورياتش يعد سوق

واالجبان، والبيض، والعسل، واللحوم، ت، أنواع المنتجات الزراعية، مثل الخضروا

 . وما إلى ذلكخبز، والزيت، والفواكه، والعصير، واألسماك، وال

 

 

 "امحلي اتجن، أشتري مامحلي امنتجكل آ" البطاقات: نعنوا .االفتراضي بورياتشلسوق  الرئيسية الصفحة: 22 الشكل

 (primorske.si: المصدر)

 

تنشر و .إعالنات قصيرة لمنتجاتهم وضع موقع السوق علىالمسجلين المزارعين  /يمكن لجميع المنتجين 

 .(23)الشكل اإلنترنت مع إعالنات أخرى ليراها الجميع  لىع

 

 



35 
 

 

لخيار والبطاطس والبيض وا خسإعالنات لل 6ت ظهر لقطة الشاشة  - نترنتإعالنات المزارعين على موقع اإل: 23 الشكل

 (.trznicanaborjacu.si: المصدر) والكوسا

 
 حول وماتالمعل من مزيد على تحتوي جديدة نافذة تفتح عليه، وينقر امناسب امنتج المستهلك يجد أن بعد

 الخاصة  االتصال ومعلومات، المنتج ووصف سعرالمستهلك هنا االطالع على  يستطيع ج. حيثالمنت

 (.24 لالشك) التسليم/  االستالم خيارات إلى باإلضافة ،(تقليدية/  عضوية) الزراعة ونوع ،البائعب

  

 

 يؤدي النقر فوق إعالن فردي إلى فتح وصف للمنتج ومعلومات االتصال الخاصة بالمنتج :24 لشكلا

 .(trznicanaborjacu.si: المصدر)
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 سوقعلى موقع ال المنتجالمتوفرة عن  األساسيةكن ألي شخص تصفح العرض وجمع معلومات االتصال يم 

ان بإمك يعني أن مما(. /https://trznicanaborjacu.si/trznica: جرب ذلك بنفسك على) االفتراضي

معلومات  إلى عالنات والوصولاإل وضعال ي سمح إال للمستخدمين المسجلين ب .جنت  االتصال بالم  أي شخص 

مستهلكين تختلف بالنسبة لل إال أنهاعملية التسجيل سهلة ومجانية ألي شخص، . أكثر تفصيال عن المنتج

ر اإلعالنات نش أن بمعنى والشفافية،بمعايير الجودة العالية سوق بورياتش  يفتخر. (25شكل ال)والمنتجين 

 .ةمجال الزراع العاملين فيوين المسجلمنتجين للفقط  مخصص

 

 

 

 (.trznicanaborjacu.si: المصدر) التسجيل نموذج : 25 الشكل

 وضع يعيستط من ،وليس المستهلكين ،وحدهم فقطهم أن يعني مما .بإدارة الموقع حاليا قوم المنتجوني 

 وضعوا من حتى يتمكن يع هذا الخيار ليشمل العمالء أيضاتوس يدرسونإال أنهم  .السوقإعالنات على موقع 

 .ايبحثون عنه تيال لألغذية إعالنات

 

في كل  الظاهررقم الهاتف  علىاالتصال بالمنتجين  هميمكنمناسب، المنتج العلى  عثور العمالء وبعد

المنتجات إما في  استالملمستهلكين ا بإمكان .واالتفاق على خيارات االستالم أو التسليم والتوقيت إعالن،

في األسواق  تكون هذه النقاط عادةو ،تحديدها في المدينة التي يتم المخصصة تسليمال نقاطالمزرعة أو في 

 إحياء األسواق هذه على التسليم نقاط تساعد التنمية أنوكالة تأمل البلدية ، حيث مراكز القرىالمحلية ل

بالدفع  زبائناليقوم  .لهم هذا الخياربإتاحة المزارع قام إذا  في بيوتهم للزبائنتسليم المنتجات يمكن و .المحلية

 اإلنترنت، وذلكالدفع عبر  ال يوفر خدمة سوق االفتراضيألن ال االستالم أو التسليم،عند مقابل المنتجات 
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 الصغار المحليين المزارعين تمكينمصلحته  منولكن  ،البقالةمحالت مع  التنافس مصلحتهألنه ليس من 

  .أعمالهم التجارية بأنفسهم حتى يبدأوا نمتوسطيالو

  

قسمين ك إلى جانب ذليتضمن ه ألغذية. إال أنسوق ال المساحة اإلعالنيةوظيفة الموقع األساسية توفير 

النصائح  القسم األول يوفر. التعليمي الزبائن قسم( 2و التعليمي والمنتجين( قسم المزارعين 1: هامين

ير تطوباإلضافة إلى ، الخبراء بشأن الممارسات الزراعية استشاراتواالرشادات للمزارعين، ويضم 

زراعة مؤسسات متخصصة مثل معهد ال من قبل في مجال التسويقاالقتراحات و النصائحتقديم و ،لاألعما

الزراعية  ميةالتنموضوع  وروابط مفيدة في أيضا األخبار وينشر. والغابات أو المعهد الزراعي في سلوفينيا

الشكل )لة ذات الصاألمور وغيرها من  ،المناقصات العامة المفتوحةعلى الموقع، باإلضافة لنشر  بانتظام

26.) 

 

 

 (. trznicanaborjacu.si: المصدر) األعمال ودعم الزراعيرشاد اال قسم: 26ل الشك

 

 يقوم حيث ،على توعية المستهلكين باإلنتاج المحلي للغذاء واإلنتاج البيئيموقع السوق ل القسم الثانييركز و

، فضالً عن الوصفات المبتكرة معتدلالمقاالت حول أهمية اإلمدادات الغذائية المحلية واالستهالك  نشرب

 مدراء عتبريو. المحلي األغذية بإنتاجاالهتمام جذب و ،طعام محلي عالي الجودة ما يمكن تحضيره منحول 

 اهظةبالبيئية  تالمنتجا . وتعدلذي يحافظ على البيئةا اإلنتاج فوائد نشر فيتمثل ت مهمتهم بورياتش أن سوق
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المستهلكون مواد  أيضا وسيجد. البيئي لنظامل صحية مستويات الحفاظ على في تهاساهممل ، وذلكالثمن

 (.27 الشكل)بانتظارهم عن تلك المواضيع في هذا القسم  ممتعة
 

 

 (.trznicanaborjacu.si: المصدر)القسم التعليمي : 27الشكل 

 

 العامة القواعد على العثور يمكن حيث، هعمل لكيفية اتفصيلي اشرح السوق موقع يقدم ،اآخر وليس اوأخير

  . الخاصة به االستخدام وشروط

 

  أنواع المنتجين والعمالء

ويشكل  ،االفتراضي السوق موقع إلى لالنضمام بهم مرحب وريتسياغ منطقة من المزارعين جميع

 سوق نعيبحثون  ال المزارعين كبار معظمف. ذا السوقلهاستخداما  األكثرالفئة  نومتوسطال المزارعون

 .اتالمبيع من ثابت مستوى وضمان السوق دخول في مشكلة يواجهون ال ألنهم ،النوع هذا من افتراضي

المألوف  عالنو قاربهمألو الستخدامهم الشخصي األغذية اغالب ينتجون الذين الهواة نوالمزارعال يشكل و

الفئة  مهن متوسطيال ولكن تبين أن المزارعين. يستهلكون ما ينتجون ألنهموذلك  السوق،هذا  مستخدميل

في رغبون يوألنهم  ،من جهة منفردين السوق لدخول القوة من الكثير يمتلكون ال ألنهم ،ة للسوقالمستهدف

ك وذل ،بشكل خاص الشباب المزارعين باستهداف المشروع فريق قامو  .من جهة أخرى أعمالهم تنمية

  .الجديدة البيع تكنولوجيا معبسهولة التأقلم  علىأكبر قدرة  المتالكهم
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عام شكل ب هم، ولكنفيبافاوادي  ، ومعظمهم منمن القطاع الخاص على الموقع العظمى غالبية المستهلكين

 يدوفشتشيناألوكالة التنمية اإلقليمية  حيث قامت المناطق فيمستخدمو الموقع  يتركزو .اسيغوري من منطقة

 .المطلوبة الثقة بناءوكأداة، للسوق  الترويج فيمما ساعد ، مختلفة مشاريعبتنفيذ  والبلدية

 

 ورياتشفريق سوق ب

ويعمل  ام.باستمرار لمدة عبالعمل عليه أشخاص  4 حيث قام، الجهدالكثير من في بدايته طلب المشروع ت  

ولى تنفيذ يتو ،أعضاء الفريق ضمنلوكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا موظف تابع  الحاضرفي الوقت 

ال موقع، واالتصالوتحديث محتوى  ،، مثل إدارة محتوى إعالنات المزارعينالتشغيلية لسوقأنشطة ا

إدارة ب تشيناإلى جانب ذلك، تقوم وكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشو .غيرها من أمور أخرىو ،بالمزارعين

 ساعات 4 قعبوا موقع السوق بترويجدائرة السياحة المحلية  وتقوم تقريبا،أسبوعيا  ساعات 8 عبواق السوق

والبلدية  يناوكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشالمكون من موظفي  الموقع،فريق تحرير  ويتولى أسبوعيا.

 ،توىالمحعداد إ، وطويلة المدى يةترويجراتيجية وخطة است المهام، ووضعتحديد اختيار الموضوعات و

 وتنظيم العمل، وما إلى ذلك.

 

 يستخدموه" كيفالناس  عرفإذا  إاللن يعمل بشكل جيد و أداة،مجرد  الموقع هذا"

 بلدية أيدوفشتشينا ،فورالن جالسيد يان   - 

 

 

  والمستهلكين؟ المزارعين مع تم التواصل كيف

 السكان بينلجيدة اكالة التنمية اإلقليمية وو أيدوفشتشينا بلدية سمعةل نظًرا المزارعين جذب المشروع استطاع

 العديد نفيذت لهما سبق حيث، لهما دور بناءو بالثقة جديرتان المؤسستين هاتين أن المعروف ومن .المحليين

 ذلك معو. والمستهلكين المزارعين مع العمل ضمن هماعالقاتو هماخبرات توظيف واستطاعتا ،المشاريع من

 من كل قامت قدو .بالفكرة وإقناعهم المزارعين زيارة: البداية في الميداني العمل من الكثيرب تعين القيام

 نم معظمهم) شطيناوالن المستثمرين المصلحة أصحاب من كبير عدد اشراكب البلدية ووكالة التنمية

 متاقدو لمشروع،ل األولى المرحلة في (غيرهمو ،الرقمي التسويق في ختصينمباإلضافة ل المزارعين،

  .االستخدام سهل إلكتروني موقع إنشاء في لمزارعينل ةساعدالم

 

 األخرى البلديات مثل المصلحة، أصحاب مختلف مع المشروع خالل تعاونت البلدية ووكالة التنميةو

 .والمستهلكين المزارعين، - والمستخدمين واألعمال، الزراعةفي وخبراء  ،(التحديد وجه على)المجاورة 
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 الخاصة مرحلةال في أهمية (المزارعين)أصحاب المصلحة  كثرأ إشراكأهمية على الممّولون  يؤكد حيث

 .على اإلنترنت السوق إطالقوليس فقط بعد  ،تصميمالب

 

 وتقييميك بهدف التشبوذلك  يقومون باستخدامه، الذين المنتجينمع  بورياتش لعقد لقاءاتط فريق سوق يخط

  .والمنتجين المستهلكين توعيةبهدف ترويجية  طةأنشعمل و السوقب ويتم أيضا التعريف. هأداء

 مؤسساتلا مواقع، و)فيسبوك وانستغرام( االجتماعية الشبكات باستخدام نفسهل رياتشوسوق ب اليوم يروج

 البريدعبر  نشرات االخبارية، والالراديوو (، Financeو Agrobiznis) الصحفو ،اإللكترونية

 سمحت أن ردبمج المحلية األسواق في فعاليات ترويجيةلتنفيذ  بالتخطيط مدراء السوق قوميسو .اإللكتروني

 .المحلية والمبادرات ياتفعالال نطاق في للسوق الترويجحيث يتم . بذلك 19-جائحة كوفيد

 

 ."عليه الحفاظ الصعب من ولكن سهل، أمر االفتراضي السوق هذا مثل إنشاء"

 وكالة التنمية أليدوفشتشينا مديرة ،لفاوشت بريجيتا - 

 

 المشروع؟ هذاإلى  البلدية تنظر كيف

محلية وإليمانها ثابة استثمار في التنمية الهذه المبادرة بم العتبارها رياتشتقوم البلديات بتمويل سوق بو

 متعددةو مفيدة آثارب يعود الذي األمر ،بالمعلومات المستهلك تزويدو المنطقةب التعريف علىل تعم أيضا أنها

 (.عملوال عة،المزرو الطبيعية والمناظر ،والرفاهية الصحة مثل) واالقتصاد ،والبيئة ،المجتمع على األوجه

 

عن  ن المستهلكون يبحثون، حيث كا19-كوفيد ي أوقاتأهميته بشكل أكبر فأثبت السوق االفتراضي لقد 

 حيث ،العرضة زيادم تولكن  .الطلب ارتفاع إلى أدىمما  المتاحة.ظل قلة االختيارات  فيا محليطعام منت ج 

 . مبيعاتهم نخفاضا بسبب المبادرة إلى االنضمام الكبار ونالمزارع قرر

  في الفصل التالي. بشكل مفصل لألغذيةبورياتش االفتراضي  قتم وصف إنشاء وتطوير سو
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 ياتش بور سوق إلنشاء الرئيسية الخطوات 3.1.1

       ضياالفترا يناتشدوفشأي سوق  - االفتراضي األغذية سوق إلنشاء األولى المحاولة: 1 الخطوة

             (2014-2015) 

 

 المحلي: حين قررت البلدية معالجة المشاكل التالية في المجتمع، 2014في عام  رياتشبدأت قصة سوق بو

 سالسل التوريد الطويلة  • 

 العرضانخفاض في ن ولك الطلب،في ارتفاع  - المنتجة محلياوصول إلى المنتجات ضعف ال •   

 عالجةم تقرر التاريخية، العوامل بسبب ينجح لن للمزارعين تعاونية إنشاء أن البلدية تأدرك أن بعد

 .لبعضا مع بعضهم والمستهلكين المنتجين لربط اإلنترنت عبر أداة تطوير خالل من المحددة المشكالت

من  فهماألداة، تلك  صميمت في لمساعدتهم المرحلة هذهفي  المحليين المصلحة أصحاب وقامت باشراك

 العديد اقدمو الذين المستثمرين، المزارعين من كان معظم المشاركين حيثالمطاف.  نهاية في اسيستخدمه

إضافية طوة حتملين باختبارها، وذلك كخالم زبائنالقام  ثمومن   .ألداةلتلك اكمستخدمين  المساهمات من

 . عملية اإلنشاء ضمن

 لعرض نالمحليي المزارعين بعض يستخدمهموقع الفيسبوك الذي من قد ا ستلهم تصميم السوق االفتراضي و

 متابعيهم. على  منتجاتهم

سوق  -إنشاء السوق االفتراضي  أي –( 2015)في عام  ةفكرال تنفيذأشهر فقط ل 10 البلديةاحتاجت لقد 

 مدينة أيدوفشتشينا. المحليين في  سكانلل )https://www.virtualnatrznica.ajdovscina.si/ (أيدوفشتشينا 

 أيضا ويعمل . بالمستهلك جنت  الم   ربط إلى يهدفو الطلب، مبدأ حسب يعمل إلكتروني موقع نتيجة وكانت

 إال .على طلباتهم المنتجينرد  انتظار ثم، ومن معينة منتجات طلب يمكنهم الذين ،المستهلكين حاجات وفق

 ولكنه ناحية، من لآلمال مخيبًا كان موقعال أن تبينفقد  ،البلدية هاطتخطالتي  بالطريقة سرت   لماألمور أن 

 . أخرى ناحية من هامة للغاية تعليمية تجربةكان 

 

  :لهذه الخطوة العناصر األساسية المطلوبة

 االرشاد) المصلحة ألصحاب النشطة المشاركة 

 (واالختبار

  دافعية لديها المشروع مجموعة 

 المشكلة تحديد 

 الفكرة تطوير  

 اإللكتروني الموقع إلنشاء الفني الدعم 

  

https://www.virtualnatrznica.ajdovscina.si/
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 (2016-2015)المستفادة  الدروس: 2 الخطوة

 حيثتوي، الش كانون األولفي شهر  -في توقيت سيئ  أيدوفشتشينا فيتم إطالق السوق االفتراضي أوال، 

 .المشكلة األولىبمثابة  هذا كانو. قليلة المعروضة للبيعالمنتجات كانت 

 كني لم وبالتالي شاملة، اتصال استراتيجية أو التسويق أشكال من شكل أيالبلدية في االعتبار تضع  لم ثانيًا،

  .اناجحبالمشروع  مستهلكينالو مزارعينتعريف ال

 أخرى مرة المحاولة على مصرين لقد كانوا المشروع. عن ينالمسؤول موقف االستسالمالشعور ب يكن لمو

 . نهجهم وتحسين

 

 :لهذه الخطوة المطلوبة األساسية العناصر

 المثابرة  األخطاء  تحديد 

 

 نفورال يان ج السيد -" وإطالقها تقديمها تمكنت من إذا جيدةما  فكرةتكون "

 
 (2020-2016) بورياتش سوقتطوير   - األغذية االفتراضي سوق إلنشاءالمحاولة الثانية : 3الخطوة 

 تطويرلجديدة استراتيجية  أيدوفشتشينا بلدية تبنتعندما  2016عام  فيالمشروع جهود فريق م تعزيز ت

 .المتعلقة بهالوظائف لتنمية الزراعية وللاالستراتيجية الحاجة  هذه أظهرت وقد .بلدةال

 

 لمنتجينا - المستهدفة للفئات اتصال استراتيجية تطوير عبر اإللكتروني السوق مشاكل معالجة تمت

 دامو. السوق إلى باالنضمام المصلحة أصحاب إلقناع الجهد من الكثير همةالم  هذه  طلبتتوقد . والمستهلكين

  ي وكالة التنمية.موظفمن  أربعةإنجازه ب قامو عام لمدة المكثف الميداني العمل

 

 ريق المشروعف قرر، فقد إللكترونيموقع العمل  ليةآل أفضل وفهملعديد من األفكار الجديدة وجود انظًرا لو

  قع القديم.المو اإليه الخصائص والمهام التي افتقرجديد من أجل إضافة المزيد من  إلكترونيإنشاء موقع 

 بالسياحة السوق ربطإمكانية بسبب  وذلك. بأكمله فيبافا وادي إلى المستهدفة ةطقمنال توسيعر أيضا قرو

 .الوادي منطقة في فيها االهتمام يزداد التي

وكلتاهما  إلى المشاركة فيه. لالنضمام للمشروع مما حدا بهما رتينخ  وقد تواصل الفريق مع بلديتين أُ 

 .الموقع حاليًا في تمويل تساهمان

ثبت أ . وقداالفتراضي عمل للمزارعين حول كيفية استخدام السوق اتورش عدة تم إجراءباإلضافة لذلك، 

  .فائدتهاهذه الورش 
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لى علحصول الوقت الطويل الذي استغرقه اكانت  في هذه المرحلةإحدى المفاجآت التي حدث للمؤسسين 

 السوق بالشكل الصحيح.  إلنشاء القانونية الالزمة المتطلبات

 

 :لهذه الخطوة المطلوبة األساسية العناصر

 في) األخرى والهيئات المؤسسات مع التواصل 

 (والسياحة الزراعة مجال

 التدريبية والدورات العمل ورش تنفيذ 

 اإللكتروني  للموقع السلوك قواعد مدونة 

 الموقعالفني إلنشاء  الدعم  

 

 ةاالستراتيجي مراجعة 

 نفس لتحقيق تسعى استراتيجيةوثيقة  تبني 

 األهداف

 شاملة تواصل استراتيجية 

 للتواصل مع أصحاب  ونميداني ونمنسق

 المزارعين /المصلحة 

 القانوني الدعم 

 

  

 (اآلن - 2020) الحالي الوضع: 4 الخطوة

هذه  . نتيجة لجميع الجهود المذكورة 2020 " في عامورياتشب" سوق  -السوق االفتراضي الجديد  أنشئ

وشراء  وسرعان ما بدأ المزارعون والمستهلكون في استخدام الموقع بنشاط لبيع ،الفكرة رسختت المرة

 عبر التسوق في زيادة من ذلك تال ماو 19-لجائحة كوفيد انظرو ذلك، على عالوةو المنتجات الزراعية.

  .األخيرةالسنة  في كبير بشكل السوق موقع على النشاط ارتفع فقد اإلنترنت،

من فقط ين إلثنسلسلة التوريد الغذائي )الحاجة اآلن  صرتختا   لقد، ضيالسوق االفترابالنسبة لمستخدمي 

 مستهلك(.المزارع وال - أصحاب المصلحة

هو  لوقت الحاضرافي ووكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا البلدية  معها كل من تتعاملالتي أحد التحديات 

 صورلتقاط ف المنتجات، وكيفية اصوك :عبر اإلنترنتالتسويق واألمور المتعلقة بية محو األمية الحاسوب

 .األخرى موراألغيرها من ، بحيث تظهر بشكل جيد على الشاشة، ولها
 

 رؤيةال

ر يشي حيث .لألغذية االفتراضيبورياتش هناك العديد من الخطط والخيارات المختلفة لتطوير سوق 

وجه كم   المستهلكالعنصر الخاص بأحد التحسينات المحتملة التي يفكرون فيها هي دمج  ال أنالمؤسسون إ

نسبة  يدتحد علىالمزارعين ومساعدة  امقدم اتهمطلبوضع بهذه الطريقة، يمكن للمستهلكين . السوق عملل

  وبالتالي تقليل مخاطر العمل. ا،مقدمعلى سلعة ما الطلب 
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كنهم لم ل، وأن يعمل السوق االفتراضي من تلقاء نفسه في ى المؤسسينلد هنالك رغبة كانت النهاية،في 

حتى  نهمأإال ، ى السوقفي االستيالء عل يرغبونفراد أمن  عروض وتلقوا عدة بعد. تحقيق ذلكيصلوا إلى 

 ،عباصأمرا حصول عليها ال التي كان الناس ثقةحتى ال يفقدوا  همستعدين للتخلي عن غيرهذه اللحظة 

تتولى لعاملة. إلى الكثير من القوى ا من هذا النوع مشروعإنشاء كل من يتولى ويحتاج  .طويال اوقتوتطلبت 

 األخرى.مور األ من ضمن بالكثير من العمل الميدانيوتقوم  ،إدارة السوقحاليا  وكالة التنمية اإلقليمية

كل رة إلى أن المهم اإلشامن و والنقل، والتسويق، وما إلى ذلك. ،بالتخزين التكفلوتشبيك، التقوم أيضا بو

، ألنه بمجرد لةفي هذه المرح تعاونيةالسوق إلى تطوير  فيال ترغبان  اإلقليميةمن البلدية ووكالة التنمية 

  ا للجميع.مفتوحً  إبقائهفي  ترغبمن جانبها  البلديةوالتعاونية(. )أعضاء  سيخدم مصالح مالكيه تهخصخص

 

 :ما يلي لمستقبلفي ا األخرى يةلتطويرا بعض األفكاروتشمل 

 مشتركة تجارية بعالمة وادي فيبافا منتجات لتمييز نظام إنشاء 

  طازجة منتجات تحوي غذائية لصناديق عروض وفيرت خالل من السياحةربط السوق بقطاع 

 ، الذي يستقطب السياحفيبافا وادي من تقليدية طباقأل طهي ووصفات

 اإللكتروني موقعال على التجارية إلعالناتبوضع ا السماح 

 لالنضمام للمبادرة وتمويلها أيضا  فيبافا وادي في أخرى بلديات استقطاب 

  

 10ن أال تكون هناك حاجة لوجود هذا السوق في غضو هو أن المؤسسين يأملونلكن األهم من ذلك كله 

العرض  تحقيق نفس األهداف المتمثلة في ربطإلى  مؤسسة تسعى يتم إنشاء بدالً منهوسنوات من اآلن. 

 هناك نتكو لن بالتاليو، يصبح شراء المنتجات من المزارعين المحليين عادة لدى الناسو، معا والطلب

 .المؤسسات هذه مثل إلى حاجة
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