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 .1المقدمة
 1.1مقدمة الدليل
يمتد مشروع "التعاون بين النظراء مع المحافظة العراقية – األنبار" لعام واحد ،ويهدف إلى تلبية احتياجات
القطاع الزراعي في محافظة األنبار في العراق ،إلى جانب التركيز على إنشاء األسواق االفتراضية
والتعاونيات .وقد قام ائتالف الشركاء الذي يضم اتحاد البلديات والبلدات في سلوفينيا (الشريك الرئيسي)،
وشركة ستريتيخ للتنمية المستدامة (شريك) ،وشركة زافيتا لالستشارات (شريك) ،وكلية الهندسة الكهربائية
في جامعة ليوبليانا (شريك) ،وتحت إشراف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بتصميم هذا المشروع ،ويقوم
بتنفيذه حاليا.
يهدف المشروع إلى نقل الممارسات الجيدة المنتقاة في مجال األسواق االفتراضية والتعاونيات من سلوفينيا
إلى محافظة األنبار ،مع مراعاة الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمحافظة .وقد اختير ما مجموعه ثالثة
مشاريع تجارية أو مبادرات ناجحة كممارسات جيدة من الجانب السلوفيني ،وقد تبادل القائمون عليها ما
لديهم من خبرة ومعرفة مكتسبة مع فريق المشروع لتسهيل نقلها إلى محافظة األنبار.
وقد أجرى الشركاء السلوفينيون زيارات ميدانية للمناطق التي تطبق الممارسات الجيدة المذكورة ،وذلك
ضمن رزمة العمل  ،4من أجل معرفة آلية عملها وإنشائها .ويأتي هذا الدليل ثمرة الزيارات التي تم خاللها
جمع المعلومات المتعلقة بتلك الممارسات .حيث كان مؤسسو ومدراء المؤسسات ذات الممارسات الجيدة
بمثابة المصدر الرئيسي للمعلومات ،إلى جانب أصحاب المصلحة اآلخرين المستفيدين من تلك الممارسات،
مثل المزارعين والمستهلكين .وقد تم توضيح وشرح الممارسات الجيدة بشكل أساسي بالتعاون مع دينيس
بلوي (تعاونية دوبرينا) ،وتيا لوفرتس (تعاونية دام) ،ويانج فورالن (بلدية أيدوفشتشينا) ،وبريغيتا شتولفا
(وكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا).
يتكون هذا الدليل من جزئيين رئيسيين ،الجزء األول يتناول إنشاء وتشغيل تعاونيتين من منطقة درافا
(الفصل  ،)2والجزء الثاني يتناول سوق الغذاء االفتراضي من منطقة وادي فيبافا (الفصل .)3

 1.2ما هي التعاونية؟
يعرف التحالف التعاوني الدولي التعاونية كالتالي" :التعاونية هي جمعية مستقلة من أشخاص متحدين
طواعية لتلبية احتياجاتهم االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية المشتركة وتحقيق تطلعاتهم ،وذلك من خالل
مؤسسة ملكيتها مشتركة وتدار بشكل ديمقراطي" ).(NASCO, 2008
تعمل معظم التعاونيات حول العالم باالعتماد على المبادئ التالية ):(NASCO, 2008
 عضوية طوعية ومفتوحةالعضوية في التعاونيات طوعية ومفتوحة للجميع.
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 إدارة األعضاء الديمقراطيةالتعاونيات هي منظمات ديمقراطية يديرها أعضاؤها الذين يشاركون بنشاط في صنع القرار.
 المشاركة االقتصادية لألعضاءضا .وعادة يتلقون تعويضات
يساهم األعضاء في رأس المال بطريقة متناسبة أو متساوية ويقومون بإدارته أي ً
محدودة ،إن وجدت ،من راس المال .ويتم عادة تخصيص األموال الفائضة لتطوير التعاونية ،وإنشاء
صناديق احتياطية ،ودعم األنشطة األخرى بناء على موافقة األعضاء.
 اإلدارة الذاتية واالستقاللالتعاونيات هي منظمات مستقلة ،ويديرها أعضاؤها على نحو ديمقراطي.
 التعليم والتدريب والمعلوماتتوفر التعاونيات التعليم ألعضائها ،وتطلع عامة الناس على فوائد التعاون معها ،وفوائد التعاون على
مستواها الداخلي.
 التعاون بين الجمعيات التعاونيةتعمل التعاونيات غالبا جنبًا إلى جنب مع التعاونيات األخرى؛ وذلك من أجل تفادي التكاليف المزدوجة،
والحصول على صفقات أفضل ،وتوسيع الخدمات ألعضائها.
 االهتمام بالمجتمعتسعى التعاونيات إلى خلق تنمية مستدامة لمجتمعها المحلي.

 1.3ما هو السوق االفتراضي؟
الموردون عبره بالترويج عن
السوق االفتراضي هو موقع إلكتروني أو تطبيق هاتف محمول ،حيث يقوم
ّ
منتجاتهم وبيعها ،ويمكن للمستهلكين من خالله الحصول على البيانات الخاصة بالبائعين أو شراء منتجاتهم
بشكل مباشر .وقد أدى نمو خدمات اإلنترنت والتسوق اإللكتروني في السنوات األخيرة إلى تطور منصات
التسوق .حيث يعتبر سوق الغذاء االفتراضي مثاال لسوق يعنى ببيع المنتوجات الزراعية المتنوعة.

5

.2

الممارسات الجيدة في مجال التعاونيات

تم اختيار مثالين على الممارسات الجيدة وكالهما من التعاونيات؛ إحداهما تعاونية للمزارعين واألخرى
تعاونية توفر خدمات تقديم الطعام ،حيث تقعان في منطقة درافا في سلوفينيا ،وبدقة أكثر في مدينة ماريبور
والمناطق المحيطة بها  -التالل الشمالية لسلوفينيا ،في شمال شرق البالد وبالقرب من دولة النمسا المجاورة.

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

كيلومترا مربعًا .ويصل ارتفاع معظم التالل ألقل
تعد التالل السلوفينية منطقة جبلية تبلغ مساحتها 1017
ً
من  400مترا ً .وتتميز المنطقة بمناخ شبه بانونيي وبمعدل هطول أمطار سنوية يبلغ  1000مم /م .2ويبلغ
عدد سكانها حوالي  92,000نسمة ،يعيش معظمهم في قرى صغيرة ومتناثرة حول منطقة األرياف .وتعد
تربية الماشية ،وزراعة المحاصيل ،والعنب ،والفاكهة من األنشطة الزراعية الرئيسية في المنطقة
).(RASG, 2021

6

الشكل  2التالل السلوفينية في منطقة األرياف (تصوير :ماتيوش برملتش)

تعتبر ماريبور أكبر مدينة في المنطقة المجاورة للتالل السلوفينية ،وتعد القوة الشرائية الكبرى للمنتجات
ضا مهد الممارستين الجيدتين :تعاونية "دوبرينا"
الزراعية في تلك المنطقة .ولذلك ليس مستغربا أن تكون أي ً
للمزارعين وتعاونية دام لتقديم

الطعام.

 2.1تعاونية "دوبرينا" للمزارعين
ماهي تعاونية "دوبرينا" للمزارعين وما الذي ترمز إليه؟
تعاونية "دوبرينا" مؤسسة مستقلة أنشئت في عام  2011على يد  8أشخاص .وألن معدل نموها السنوي
يصل إلى  ،%40فهي تضم اليوم أكثر من  130عضوا ،معظمهم من المزارعين.
تهدف تعاونية دوبرينا (دوبرينا تعني "الطيبة" في اللغة السلوفينية) بشكل أساسي إلى بيع المنتجات الزراعية
المحلية إلى السكان المحليين .وتسعى ضمن رؤيتها إلى تطوير سلسلة توريد الغذاء المحلي في منطقة
"درافا".
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وتعمل التعاونية أيضا كوكيل تجاري بين المزارعين والمستهلكين ،حيث تقوم بتسويق المنتجات الزراعية
في مكان واحد ،ومن خالل ذلك تم ّكن المزارعين المحليين أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة التالل
السلوفينية من مواصلة فالحة أراضيهم ،وإن أمكن ،بطريقة مستدامة – عبر الزراعة البيئية.

كيف تساعد تعاونية دوبرينا المزارعين؟
تساعد التعاونية ،في المقام األول ،المزارعين في التخلص من عبء االضطرار إلى تسويق وبيع منتجاتهم
بأنفسهم .حيث أن قيام المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ببيع كميات صغيرة من منتجاتهم يجعل
دخولهم السوق أمرا صعبا ،نظرا إلى تفضيل المستهلكين (كالمتاجر الكبرى والمؤسسات العامة) شراء
كميات كبيرة من المواد الغذائية بسعر رخيص نسبيًا .وفي حال قرر المزارعون بيع منتجاتهم بأنفسهم،
فذلك يتطلب الكثير من الوقت.
ومن أجل حل هذه المشكلة ،تسعى التعاونية إلى الحصول على منتجات المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة وبيعها بالكامل )1 ،إما مباشرة للمؤسسات الخاصة والعامة ،أو  )2عبر متجر التعاونية .وبهذه
الطريقة ،من الممكن توفير موارد كافية من المزارعين ،مما يسهل عليهم دخول السوق والتفاوض على
سعر مناسب لمنتجاتهم.
كيف تعمل التعاونية؟
يتم اتخاذ جميع القرارات داخل التعاونية مع أعضائها الـ  .130ويعمل في التعاونية حاليًا  4أشخاص يتولون
مسؤولية أنشطتها التشغيلية .اثنان منهم يعمالن في الميدان مع المزارعين والمستهلكين ،واثنان يعمالن في
المتجر ويتولّيان إدارته .حيث يتطلب هذا النوع من الوظائف القدرة على القيام بعدة مهام ،ويتم تقاسمها في
الغالب.
وتوجد حاليا منشأتان مستأجرتان لدى التعاونية في مدينة ماريبور – وهي أقرب مدينة تتمتع بقوة شرائية
كبيرة تمكنها من شراء جميع منتجات التعاونية .وتختص المنشأة األولى بالتخزين وتحتوي على قسم
للتخزين البارد والجاف (بمساحة  40م ،)2حيث يتم فيه عادة تخزين المنتجات لفترة قصيرة.
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الشكل  :3يتم تحميل شاحنة التعاونية بصناديق فارغة أمام منشاة التخزين ،حيث سيتم توزيعها على المزارعين لوضع
منتجاتهم (تصوير :ماتيوش برملتش).

الشكل  :4توجد تقنية تبريد في المخزن التابع للتعاونية ،مع أن المنتجات عادة ال تبقى هناك أكثر من ليلة واحدة
(تصوير :ماتيوش برملتش).
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باإلضافة إلى ذلك ،يوجد لدى التعاونية متجر (مساحته 40م )2في وسط مدينة ماريبور ،حيث تباع فيه
بعض المنتجات الزراعية ،وتتم فيه إدارة العملية التجارية.

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

الشكل  :6عرض متنوع لمنتجات العسل المحلية والشاي والزيت والخل والمربى والعصائر (تصوير :ماتيوش برملتش).
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الشكل  :7عرض للدقيق ومنتجات األلبان (تصوير :ماتيوش برملتش).

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

ضا خدمة تقديم الطعام ،حيث تقوم زوجات المزارعين
وإلى جانب بيع المنتجات الزراعية ،توفر التعاونية أي ً
بإعداد الطعام للمناسبات الخاصة.
يتولى الموظفون إدارة عروض المزارعين وطلبات المستهلكين عبر الهاتف والبريد اإللكتروني والمتجر
المبردة عدة مرات في األسبوع ،باإلضافة إلى
اإللكتروني .ويقومون بجمع المنتجات الزراعية بعرباتهم
ّ
تخزينها ،إن لزم األمر ،في المركز المخصص .ويقومون بعد فترة قصيرة بتوزيعها على عمالء القطاع
الخاص أو العام ،حيث يمضون وقتًا طويالً متنقلين من مزارع إلى آخر ،ومن عميل إلى آخر.
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الشكل  :9على الطريق مرة أخرى (تصوير :ماتيوش برملتش).

من هم موردو وعمالء التعاونية؟
تقوم التعاونية بتزويد ما يقرب من  70مؤسسة عامة بالمنتجات الزراعية (معظمها من الفواكه
والخضروات) ،باإلضافة إلى تزويد العديد من العمالء المنتظمين من القطاع الخاص .وتشمل هذه
المؤسسات العامة عددا ً من المدارس المحلية ،ورياض األطفال ،ودور المسنين ،ومراكز ذوي االحتياجات
ضا بتوصيل المنتجات إلى المطاعم والفنادق المحلية التي تفتخر
الخاصة ،وما إلى ذلك .وتقوم التعاونية أي ً
بتقديم الطعام المحلي.
ضا في متجر التعاونية في مركز مدينة ماريبور ،ويمكن للسكان
وتباع بعض الفواكه والخضروات أي ً
المحليين العثور على األطعمة المصنعة في المتجر ،مثل األطعمة المعلبة ،والشاي ،والحبوب الخاصة
بوجبة الفطور ،والزيت ،والخل ،وعصائر الفاكهة ،وكذلك المنتجات المحلية الحرفية .ويستطيع السكان
المحليون شراء صناديق من المنتجات الموسمية (معظمها خضروات وفواكه) بشكل أسبوعي ،حيث يتم
توصيلها إلى منازلهم ،ويمكنهم استالمها أيضا من موقع خاص بتسليم البضائع.
يعمل معظم الموردين من المزارعين المتوسطين بالقرب من التعاونية على مسافة ال تتطلب أكثر من نصف
ساعة سفر بالسيارة .وتقوم التعاونية حاليا بشراء جميع المنتجات التي يوفرها المزارعون البيئيون .ويقوم
موظفو التعاونية في بعض األحيان بالتواصل معهم حول طبيعة المحاصيل المطلوبة وموعد توفرها ،من
أجل أن يقوموا بزراعتها.
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الشكل  :10يقوم موظف التعاونية بحمل كمية كبيرة من الفراولة الطازجة (تصوير :ماتيوش برملتش).

الشكل  :11يقوم السيد بلوي ،مدير التعاونية ،بجمع الخضار في مزرعة محلية ويناقش العمل مع أحد المزارعين
(تصوير :ماتيوش برملتش).

الشكل :12توصيل الفواكه والخضروات إلى روضة أطفال محلية في الصباح الباكر (تصوير :ماتيوش برملتش).
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الشكل  :13اليوم ،سيكون التفاح والقرنبيط والبصل والجزر واللفت على قائمة الطعام لرياض األطفال والمدارس المحلية
(تصوير :ماتيوش برملتش).

ما هو النموذج االقتصادي الذي تتبعه التعاونية؟
يسير عمل التعاونية على نحو تقليدي في نواح كثيرة؛ فهي تقوم بدفع الضرائب ،وتضع في اعتبارها
التكاليف التشغيلية .إال أن المزارعين األعضاء هم من يتولّون إدارتها واتخاذ القرارات.
بإمكان كل شخص االنضمام لتعاونية دوبرينا ،وذلك باتباع إجراء بسيط .ولكن ال يمكن ألي شخص بيع
منتجاته عبر التعاونية دون الحصول على عضويتها .وتعتبر السنة االولى فترة تجريبية للعضو الجديد،
وبعدها يتم قبوله كعضو عادي .وتبلغ رسوم العضوية السنوية  20يورو للسنة التجريبية األولى ،وبعد ذلك
تصل إلى  5يورو سنويا ،باإلضافة إلى  ٪ 5من قيمة مبيعات العام السابق .حيث تغطي هذه الرسوم تكاليف
التخزين ،والنقل ،والعمل اإلداري الذي يتواله موظفو التعاونية .وتقوم التعاونية بدفع المال للمزارعين لقاء
بيع منتجاتهم ،والتي يتم تحديد أسعارها بالتوافق مع جميع المزارعين.
إن الشفافية في ممارسة األعمال التجارية لها أهمية قصوى في عمل مثل هذه المنظمات ،ولهذا السبب يتم
الكشف عن جميع التكاليف علنًا ،مما يساهم في بناء الثقة المنشودة بقوة مع المزارعين .حيث يجتمع أعضاء
التعاونية بشكل منتظم ،ويتبادلون المعلومات فيما بينهم ويخلقون شبكة من المعارف.
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"إن أهم جزء لنجاح مثل هذه التعاونية هو تقديمها للمزارعين بطريقة تجعلهم يشعرون أنها وجدت ألجلهم
ولصالحهم في واقع األمر - ".دينيس بلوي ،مدير تعاونية دوبرينا
قيمة إضافية أخرى لتعاونية دوبرينا
إلى جانب توفير دخل ثابت للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،فإن التعاونية تستجيب بشكل مباشر
وغير مباشر للعديد من القضايا االجتماعية والبيئية .فالزراعة البيئية الموسعة التي يمارسها معظم مزارعي
التعاونية تحافظ على المناظر الطبيعية والثقافية المميزة للريف ،إلى جانب المحافظة على المعرفة والثقافة
التقليدية المتأصلة في المنطقة .وهذا بدوره يوجه التنمية اإلقليمية المستدامة ،ويولد فرص عمل في ريف
تالل سلوفينيا.
توفر الزراعة البيئية العديد من الفوائد للبيئة ،وأبرزها حماية األرض ،والمياه ،والتنوع البيولوجي ،وذلك
من خالل حظر استخدام المواد االصطناعية المضافة ،مثل األسمدة ،ومبيدات اآلفات ،والمبيدات الحشرية،
والتكيف مع تغير المناخ ،وما إلى ذلك.
توفير الطعام المحلي له وظيفة مهمة من حيث االكتفاء الذاتي للمنطقة ،وكذلك من حيث تمكين السكان
المحليين ليتبعوا عادات غذائية صحية.
الدروس المستفادة
لم تجر كل األمور كما خطط لها خالل الـ  10سنوات لعمل التعاونية .لقد تطورت التعاونية في األصل
من مشروع واحد اهتم بتوريد مستدام لألغذية المحلية ،.وتلقى الدعم من برنامج المنح المالية األوروبية،
واستطاع أن يتطور في غضون خمس سنوات ليصبح معتمدا على ذاته .لقد واجهت التعاونية العديد من
التحديات خالل مسيرتها ،حيث تطلب ذلك منها أن تؤقلم نموذج واستراتيجية عملها.
يصف الفصل التالي بالتفصيل الخطوات التي اتبعت في تأسيس تعاونية دوبرينا ،وكذلك تجربتها
والدروس المستفادة خالل مسيرة نجاحها.
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 2.1.1الخطوات الرئيسية لتأسيس تعاونية دوبرينا للمزارعين
عا ،وإنما هو عملية مستمرة".
"إنشاء مثل هذه التعاونية ليس مشرو ً
السيد دينيس بلوي ،مدير تعاونية دوبرينا

الخطوة  :1مشروع عاصمة الثقافة األوروبية
تعود قصة تعاونية دوبرينا إلى سنة ،2011عندما وقع االختيار على ماريبور لتكون عاصمة الثقافة
األوروبية .وقد نفذت خالل تلك الفترة سلسلة من الفعاليات الثقافية احتفا ًء بتنوع وثراء الثقافة المحلية .وقد
كلفت إحدى مجموعات العمل ضمن مبادرة عاصمة الثقافة األوروبية التي استمرت لعام كامل بإيجاد حلول
لتوريد مستدام لألغذية المحلية .وهدف عملها إلى تطوير تعاونية للمزارعين ،بعد أن أدركت أن المزارعين
في منطقة تالل سلوفينيا ال يمكنهم دخول السوق إال عبر ارتباطهم بجهة لها صفة قانونية.
كان المزارعون في السابق يبيعون منتجاتهم في مزارعهم أو في األسواق ،حيث يستطيع الناس شراءها.
إال أنها لم تصل إلى المؤسسات العامة وكبار العمالء في القطاع الخاص ،الذين يحتاجون إلى كميات أكبر
من األغذية ،مثل رياض األطفال ،والمدارس ،والمؤسسات العامة ،والفنادق ،والمطاعم ،وما إلى ذلك.
ويعود السبب في ذلك إلى أن العرض كان مجزأ ً للغاية وبالتالي يتطلب الكثير من اإلجراءات بالنسبة لمدراء
المؤسسات .وباإلضافة لذلك ،كانت أسعار اإلنتاج المحلي ،ومعظمه عالي الجودة ،أعلى من أسعار المنتجات
المتوفرة في السوق .وإلى جانب ذلك ،جعلت المتطلبات القانونية في المؤسسات العامة عملية الشراء صعبة
للغاية لكال الجانبين :المزارعين والمؤسسات العامة.
يتألف فريق مشروع عاصمة الثقافة االوروبية من مجموعة متنوعة من الخبراء ،وهي المجموعة التي
بدأت قصة تعاونية دوبرينا للمزارعين.
وقامت المجموعة بتحديد المشاكل التالية لدى المزارعين:
 توقف العديد من صغار المزارعين المحليين عن العمل
 انتقال الشباب ألماكن بعيدة ،في الغالب إلى النمسا المجاورة ،وذلك بحثًا عن فرص أفضل
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 عدم قدرة المزارعين الصغار على بيع منتجهم بشكل جيد (يتطلب الكثير من الوقت وسعره
منخفض)
وفي الوقت نفسه ،واجه المستهلكون والمجتمع نكسات مثل:
 انخفاض االكتفاء الذاتي من الغذاء
 قلة المواد الغذائية المنتجة محليا ً ،وخاصة الفواكه والخضروات
 إنتاج مكثف لألغذية ال يأخذ في االعتبار احتياجات البيئة.
لقد قرر فريق المشروع معالجة هذه المشاكل من خالل تمكين المزارعين الصغار من العمل كفريق واحد،
حيث حددت منطقة العمل في القرية الصغيرة "يوروفسكي دول" ،التي كانت تواجه نفس المشاكل ،ولكن
كان لديها قدرة كبيرة على ربط المزارعين بعضهم ببعض.
وبدأ فريق المشروع في االتصال بالمزارعين سريعا عبر منسقة محلية .وكانت هذه المنسقة سيدة أعمال
تعمل عن كثب مع المزارعين في ذلك الوقت ،واستطاعت نيل ثقتهم .وكانت معرفتها الجيدة بالقرية هامة
في تحديد من لديه الجدية نحو المشروع.
ولقد استطاعت المنسقة المحلية من جمع أكثر من  40مزارعا ً مهتما ً بالمشاركة في المزيد من األنشطة،
وذلك بهدف تعزيز مكانتهم في السوق.
كان يأمل المزارعون في هذه المرحلة تشكيل مجموعة من المزارعين الصغار ،التي ستتلقى الدعم عبر
األنشطة التعليمية وورش العمل حتى تبدأ عملها كفريق واحد ،وتبيع منتجاتها إلى المؤسسات العامة ،مثل
المدارس ورياض األطفال .وفضال عن ذلك ،وضع فريق المشروع تصورا لتطوير خدمة موحدة في تقديم
الطعام تديرها مجموعة المزارعين الصغار.
العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:
 تحديد المشكلة
 فكرة لحل المشكلة
 مجموعة المشروع لتطوير الحلول

 منسق محلي
 منطقة الدراسة
 أصحاب المصلحة المستهدفون
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الخطوة  :2تدريب المزارعين
بدأ فريق المشروع في تنظيم ورش عمل منتظمة بعد عدة أشهر من االتصال بالمزارعين المعنيين .وقام
خبراء مشهورون من مؤسسات مختلفة مثل الجامعات ،بقيادة هذه الورش ،حيث قدموا المحاضرات
والنصائح في مواضيع مختلفة مرتبطة بالزراعة .وعقد علماء البيئة دورات تدريبية حول فوائد وطرق
اإلنتاج البيئي  /العضوي ،وقدموا النصائح لتسهيل العمل( .ومن الجدير بالذكر أنه في ذلك الوقت لم يكن
هناك مزارعين عضوين في منطقة "يوروفسكي دول" .إال أن الوضع تغير بشكل جذري في السنوات
الالحقة) .وقام متحدثون آخرون في الورش التدريبية باطالع المزارعين على إجراءات التفتيش ،ومتطلبات
الزراعة العضوية ،وعملية التحول إليها .وقدم خبراء التسويق النصائح في كيفية تحسين استراتيجيات
التسويق .وتم مناقشة عمل التعاونية والغرض منها ضمن المواضيع المطروحة .وإلى جانب ذلك ،نفذت
زيارات ميدانية لألماكن التي تمتاز بالممارسات الزراعية الجيدة.
كان الغرض من الورش التدريبية إقناع المزارعين بآلية العمل معا ً ،لما فيه من فائدة .وقد نظمت هذه الورش
من قبل فريق مشروع عاصمة الثقافة األوروبية ومجموعة من األشخاص ،الذين أصبحوا موظفين في
التعاونية الحقاً.
وقام الفريق في الوقت ذاته بإجراء حسابات الجدوى االقتصادية ،وأدرك من خالل حساباته أنه لن يكون
من الممكن تحقيق الربح إال عبر بيع الطعام للمدارس ورياض األطفال ،وذلك بسبب انخفاض أسعار الشراء
في تلك المؤسسات .مما حدا به إلى مواءمة استراتيجيته في العمل وتبني فكرة البيع للناس عامة.
وقد تمكن بعض المزارعين سريعا من طرح عرض جماعي لما لديهم من منتجات زراعية ،وبدأوا في
عرضها على المؤسسات العامة ،التي ترددت في التعامل معهم ،ألن ذلك يتطلب منها بذل المزيد من الجهد،
مقارنةً بما تتطلبه عملية الشراء من السوبر ماركت.
لهذا السبب قطع فريق المشروع شوطا إضافيا من أجل تقديم خدمات أخرى بالتوازي ،مثل خدمات أعمال
البستنة أو النجارة للمؤسسات العامة .وكان لذلك دور في اقناع بعض المدارس بالعمل معهم.
وقد تمكن المزارعون من شراء المعدات األساسية مثل (عربات النقل وتكنولوجيا التبريد والتخزين وما إلى
ذلك) من موازنة مشروع عاصمة الثقافة األوروبية.
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وتم تحديد واشراك العمالء والموردين ،وشراء المعدات .مما يعني أن الخطوة التالية كانت تأسيس التعاونية
بشكل رسمي.
العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:
 مزارعون معنيون
 تحديد الموضوعات ذات االهتمام
 محاضرون ذوو صيت في
الموضوعات المذكورة أعاله
 دراسة جدوى اقتصادية

 نموذج العمل استراتيجية االتصال للعمالء
 معدات لنقل األغذية وتخزينها

الخطوة  :3تسجيل التعاونية (تموز – تشرين الثاني )2011
كانت هذه الخطوة حاسمة لتأكيد شراكة المزارعين بطريقة قانونية .حيث قام المزارعون رسميا بتأسيس
جمعية تعاونية في شهر تشرين الثاني  .2011وعلى الرغم من شمول أكثر من  40مزارعا وأصحاب
مصلحة آخرين في مرحلة ما قبل التأسيس ،وعلى الرغم من خضوعهم للتدريب في مجال التعاونيات
الزراعية ،ثمانية فقط ( 5من المزارعين و 3من أصحاب مصلحة اآلخرين) قرروا المشاركة في تأسيس
التعاونية عندما حانت ساعة الحقيقة .والسبب في ذلك يعود إلى سوء سمعة التعاونيات كمؤسسات غير
جديرة بالثقة .ويعود األمرفي ذلك إلى إرث النظام االشتراكي من فترة يوغوسالفيا السابقة .فضال عن خشية
المزارعين من تجربة شيء جديد قد ال يكتب له النجاح.
وفي هذه المرحلة ،قامت التعاونية أيضا بتوظيف العاملين الذين من االن فصاعدا سيتولون مسؤولية أنشطتها
التشغيلية.
كانت هناك حاجة لتضافر الجهود القانونية واإلدارية في هذه المرحلة من أجل اعداد النظام األساسي
وتسجيل التعاونية رسميا .وكان على المؤسسين معرفة قواعد اللعب األساسية فيما يتعلق بالنظام األساسي:
من رسوم االشتراك والمتطلبات واالستراتيجيات المحاسبية .إلى جانب األخذ باالعتبار رسوم العضوية:
إذا كانت الرسوم منخفضة جدا ،فسيؤدي ذلك إلى انضمام الكثير من األفراد غير الجادين.
ضا الحصول على نظام إدارة ( HACCP1نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر)
وكان على المؤسسين أي ً
المتطلب من العاملين في تجارة األغذية.
Hazard Analysis Critical Control Point1
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نظام "نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر" هو نهج معترف به دوليًا إلدارة مخاطر سالمة األغذية في عملية انتاج
وتوزيع واستهالك المنتج .ويمكن للشركة بعد إنشاء هذا النظام الحصول على شهادة تظهر التزامها بالسالمة الغذائية.

وقد سهل مركز اإلنتاج البديل والمستقل ،وهو مؤسسة مجتمعية ،تلك األمور اإلدارية والقانونية .وقد ساعد
المركز المؤسسين أيضا على كتابة قانون التعاونية األساسي ،بما في ذلك آلية االمتثال لنظام "نقاط التحكم
الحرجة لتحليل المخاطر" ،والتأمين الصحي ،وأنظمة السالمة من الحرائق.
العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:
 تحديد المتطلبات القانونية

 تطوير قواعد اللعب والهيكل التنظيمي

 الدعم القانوني

الخطوة  :4مرحلة بدء التعاونية
لقد افتتح العاملون متجرا في التعاونية ،وأنشأوا متجرا الكترونيا للمنتجات الزراعية في عام .2012
كانت هناك حاجة لتوسيع دائرة العمالء .حيث تضمنت إحدى الجهود الرئيسية تثقيف وإعالم المؤسسات
العامة بإمكانيات وفوائد العمل مع التعاونية .وقد تمكن المؤسسون تدريجيا من بناء دائرة من العمالء
والموردين .حيث انتسب الكثير من الموردين للتعاونية بعد أن الحظ المزارعون أن فكرة التعاونية لها
مفعول.
واجهت التعاونية صعوبات مالية بين عامي  2013و 2015جراء عدم الوفاء بالوعود المالية التي تلقتها،
إلى جانب ارتفاع تكاليف أنشطتها .لذا قامت بإغالق قسم إدارة المشاريع ،الذي تولى تقديم طلبات المشاريع
الضخمة في مجال التوريد المستدام لألغذية المحلية.
العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:
 دعم فني للتسوق عبر اإلنترنت

 إعادة تقييم االستراتيجية

 مكان للمتجر

 توسيع دائرة العمالء  /التسويق
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الخطوة  :5الوضع الحالي
تقوم الجمعية العامة التي تضم جميع األعضاء البالغ عددهم  130عضوا باتخاذ جميع القرارات اإلدارية.
ويقوم ثالثة من الموظفون والمدير بتولي إدارة شؤونها اليومية ،وتنفيذ قرارات الجمعية العامة .ويقوم
المدير بتقديم التقارير السنوية المالية والتقارير عن األنشطة المنفذة للجمعية العامة .ويعقد مجلس اإلدارة
اجتماع الجمعية العامة ويترأسه ،ويقدم المشورة ويوجه عمل التعاونية عبر اقتراح قرارات على الجمعية
العامة لمناقشتها وتبنيها .ويضطلع المجلس اإلشرافي باإلشراف على التعاونية وأقسامها.
الجمعية العامة

مجلس الادارة

المجلس الإشرافي

المدير

الموظفون
الشكل  :14الهيكل التنظيمي لتعاونية دوبرينا

ً
انشغاال كبيرا بين شهر أيلول وشهر كانون األول ،ولكن وتيرة العمل
وتشهد التعاونية في هذه السنوات
تسير ببطء في الصيف ألن الكثير من الناس يخرجون في إجازة ،وتغلق المدارس وبعض رياض األطفال
أبوابها .عندما تكون سلسلة التوريد قصيرة ،من المهم أن يكون لديك مؤسسات تعمل طوال العام ،مثل دور
التقاعد أو المؤسسات التي لديها نسبة الطلب أعلى في هذه الفترة ،مثل الفنادق والمطاعم.
يتم تمييز ووسوم المنتجات الزراعية البيئية والتقليدية بشكل منفصل في المتجر ،وعلى موقع البيع
اإللكتروني ،حيث تتابين أسعارها .فأسعار المنتجات البيئية أعلى بنسبة  ٪25من المنتجات التقليدية.
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وشاركت التعاونية في مشروع الخدمة المجتمعية على مدى السنوات الخمس الماضية ،حيث يقوم مرتكبو
الجرائم البسيطة بمساعدة المزارعين في الحقل إلتمام ساعات خدمتهم المجتمعية .ال تتلقى التعاونية حاليا
أي دعم حكومي ،إال انها حصلت على مكان لإلنشاء المتجر بين عامي  2017 -2015من الحكومة المحلية.
ال تقوم التعاونية بتوظيف أي استراتيجيات تسويقية في الوقت الحالي لعدم حاجتها لها .إال أنها تشارك
بانتظام في الفعاليات الثقافية المحلية.

الرؤية
تحسين موقف المزارعين من التعاونيات ما زال األمر الذي يرغب عاملو التعاونية بتحقيقه ،فضال عن
رغبتهم في أن يدرك جميع أعضائها أنها مؤسسة للجميع ،تعمل لصالحهم ولهم فقط ،وأنه لن يتم اساءة
استخدامها ألي غرض لم يقرره جميع أعضائها الـ .130
وبالنسبة للمستقبل يفكر العاملون في تطوير سلسلة توريد للمنتجات الطماطم ،على سبيل المثال .ويفكرون
أيضا في إنشاء تعاونية فرعية في منطقة مجاورة.
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 2.2تعاونية دام
ما هي جمعية دام التعاونية وما الغرض منها؟
النشاط الرئيسي لتعاونية دام هو تطوير السياحة والضيافة المستدامة ،مع التركيز على فن الطهي ،وتقديم
طعام محلي عالي الجودة وبسعر معقول .وتعلب التعاونية دورا هاما في الحفاظ على الوصفات التقليدية
القديمة ،التي تقدمها بطريقة مبتكرة .حيث تعتمد في إعدادها على األطعمة المحلية الطازجة والعضوية
الحاصلة على شهادة من الجهات المختصة .أما بالنسبة لحلوياتها التي تتميز بالنكهات اللذيذة والمرهفة
فيتطلب إعدادها الكثير من الوقت .وينال النباتيون أيضا اهتماما خاصا ضمن ما توفره التعاونية من أغذية.
تهدف التعاونية إلى توفير أغذية محلية بجودة عالية وبأسعار في متناول الجميع.

الشكل  :15توفر تعاونية دام وجبات صحية من المزارعين المحليين وبسعر مناسب
(المصدر)facebook.com/kooperativadame :

كيف تساعد تعاونية دام المزارعين؟
أكثر من  ٪50من األغذية الموردة الالزمة إلعداد وجبات الطعام مصدرها البيئة المحلية وتشمل :الخضار
والفواكه والمعكرونة واللحوم والخبز .حيث يتم شرائها إما مباشرة من المزارعين – وبشكل رئيسي من
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المزارعين الكبار العاملين في الزراعة األحادية (على سبيل المثال زراعة التفاح) ،أو من تعاونية دوبرينا
التي يمكنها تزويد تعاونية دام بمنتجات من مختلف المنتجين ،مما يسهل عملية شرائها وتخزينها.
تسعى تعاونية دام باستمرار إلى العثور على المنتجات البيئية وشرائها لصنع منتجات الطهي .حيث يقوم
المزارعون في بعض األحيان بإحضار منتجاتهم مباشرة لها ،أو يقومون بإرشادها إلى منتجي أغذية معنيين
بالعمل معها .هذا ويتم تحديث قوائم الطعام في المطعم باستمرار حسبما يتوفر من منتجات/مؤن موسمية.

كيف تعمل تعاونية دام؟
التعاونية مؤسسة اجتماعية يعمل فيها حاليا  7موظفين ،اثنان منهم يشاركان في الورش التعليمية ،كجزء
من برنامج التعلم المهني ،ويدرسون مهنة تقديم الطعام .وقد حصل جميع العاملين على وظائفهم عبر برامج
التشغيل المختلفة التابعة لمكتب العمل في سلوفينيا.
تسعى التعاونية إلى توظيف جميع العاملين بدوام كامل ودائم من أجل ضمان سير العمل على نحو مستقر.
حيث تتم االستعانة بموظفين إضافيين ،ومعظمهم من الطالب ،عند تنظيم فعاليات عديدة للقيام بتقديم الطعام
ليوم واحد أو أكثر.
عمل التعاونية األساسي هو تقديم الطعام في مطعم في ماريبور ،الذي يقع بالقرب من القسم القديم للمدينة
على الضفة اليمنى لنهر درافا ،وبالقرب من المركز الطبي اإلقليمي .يوفر المطعم وجبات موسمية ثابتة،
باإلضافة الى خدمة توصيل الطعام (وهو إجراء تم إدخاله ضمن اإلجراءات التخفيفية في ظل جائحة كوفيد-
.)19

الشكل :16مطعم تعاونية دام في مدينة ماريبور وقائمة الطعام اليومية (المصدر:
.)facebook.com/kooperativadame
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باإلضافة إلى تقديم الطعام في المطعم ،توفر التعاونية خدمة تقديم الطعام في مواقع مختلفة .حيث يتم تحضير
الطعام في المطعم ومن ثم ينقل ليتم تقديمه في أماكن مختلفة .ومن أجل الحفاظ على فلسفة تقديم طعام محلي
عالي الجودة ،توفر الوجبات لمجموعات صغيرة في المناطق المجاورة لماريبور .معظم زبائن هذه الخدمة
من المؤسسات العامة ،مثل إدارة المدينة والجامعة والمركز الصحي ...إلخ.
تدير التعاونية أيضا مقصفا في المدرسة الثانوية في ماريبور منذ شهر أيلول  .2020حيث يوفر ثالثة قوائم
من الطعام البارد وثالثة أخرى من الطعام الساخن بشكل يومي .ويتبع المقصف أيضا فلسفة توفير أغذية
محلية جيدة وبأسعار معقولة.
التزمت التعاونية منذ البداية بموقف مسؤول في مجال األغذية .لذلك تقوم بإعداد المخلالت واألغذية
المحفوظة مثل الصلصات والمربى من فائض الطلبيات (كالخضار) على مدار العام .ويمكن للزبائن شراء
تلك المنتجات من المطعم ومن متجر التعاونية.
"الفريق الجيد هو األساس! قد يكون لديك فكرة رائعة ،ولكن إذا لم يكن لديك زمالء عمل رائعين وعقلية
إيجابية ،سينهار كل شيء .إن ¾ من أسباب النجاح متعلقة بالناس!"
 -تيا لوفرتس  ،مديرة تعاونية دام

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

من هم موردو وعمالء التعاونية؟
موردو التعاونية الرئيسيون هم من المزارعين المحليين الذين يبيعون منتجاتهم إما بشكل فردي أو من خالل
تعاونية دوبرينا.
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عمالء التعاونية الرئيسيون هم سكان مدينة ماريبور وموظفو المستشفى والمؤسسات المحيطة .والعديد منهم
عمالء دائمون .ويعد تالميذ ومعلمو المدرسة الثانوية في ماريبور عمالء التعاونية أيضا.

ما النمط االقتصادي الذي تَعتمده التعاونية؟
تتبع التعاونية نمط العمل التعاوني ونمط عمل المؤسسة االجتماعية .وقد وظف جميع عامليها عبر برامج
مكتب العمل الوطني .وهم في األصل شباب عاطلون عن العمل منذ فترة طويلة أو أشخاص في العقد
الخمسين من عمرهم وعاطلون عن العمل.
تقوم الجمعية العامة بإدارة التعاونية على المستوى االستراتيجي ،وتضم في عضويتها الممولين واألفراد
المهتمين .ويقوم المدير المسؤول عن تنفيذ قراراتها بإدارة عمليات التعاونية.
تشارك التعاونية في برنامج التعليم (كمؤسسة اجتماعية) ،حيث تقدم تدريبا عمليا لمجموعات معينة من
الناس ،مثل الغجر أو غيرهم ممن لديهم الرغبة في تعلم جوانب العمل التطبيقية .حيث تقوم بتشغيلهم في
تقديم الطعام ،أو في المطبخ ،أو في األعمال اإلدارية ،أو ما شابه ذلك.

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

قيمة إضافية أخرى لعمل تعاونية دام
تتبع تعاونية دام الرؤية المتمثلة في تقديم طعام محلي عالي الجودة ،وبأسعار في متناول الجميع ،بغض
النظر عن العمر أو الحالة االقتصادية  /االجتماعية .وتعمل على دعم المزارعين المحليين وزيادة وعي
المستهلكين من خالل توفير الوجبات الصحية وبأسعار معقولة.
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الدروس المستفادة
إن تطور تعاونية من هذا النوع يحتاج لفترة طويلة من الزمن .واجه مدراء التعاونية منذ البداية تحديات
تتعلق باإلدارة ،والمحاسبة ،وااللتزام بالشهادات المطلوبة عند التعامل بالطعام ،وكيفية تأمين بيئة عمل
نظيفة ومستقرة وفي موقع جذاب يصله العمالء بسهولة.
وإذا نظرنا إلى الوراء ،سنجد أن مؤسسي التعاونية ممتنون جدا لتلقيهم الدعم طوال فترة إنشائها وعملها،
وشمل ذلك ما قدمته حاضنة األعمال "تكالكا" من دعم لفكرة وخطة العمل التجاري .وتلقى المؤسسون أيضا
الدعم من بلدية ماريبور ،التي وفرت لهم المكان إلنشاء التعاونية دون مقابل في السنوات األولى (وهي فترة
مصيرية للغاية في عمل التعاونية).

يصف الفصل التالي بالتفصيل الخطوات الالزمة لتأسيس تعاونية دام.

 2.2.1الخطوات االساسية لتأسيس تعاونية دام
"فن الطهي أو تقديم الطعام ليس وظيفة ،وإنما نمط حياة".

الخطوة  :1كيف بدأ كل شيء؟
فقدت أربع سيدات في الخمسينيات من العمر وظائفهن في عام  ،2014وأصبحن عاطالت عن العمل .حيث
كانت مؤسسة تدعى بـ “بريزما" تنفذ مشروعا في ذلك الوقت لالتحاد األوروبي بعنوان "المدينة القديمة".
قامت جميعهن بالمشاركة في أنشطة هذا المشروع حيث التقين مع بعضهن البعض للمرة األولى .وجمعين
كن حاصالت على درجة الماجستير في مختلف المجاالت (المحاسبة والسياحة والتسويق والبنوك).
جاءت السيدة ألنكا إسكرا بفكرة إنشاء نوع مختلف من المطاعم في ماريبور :مطعم من شأنه أن يقدم طعاما
محليا عالي الجودة ،وبأسعار معقولة لسكان ماريبور .حيث قامت السيدات األربعة بتبني تلك الفكرة وبدأن
تطويرها معا.
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وجهت دعوة عامة "للمؤسسات االجتماعية" في عام  ،2014وذلك لدعم المشاريع االجتماعية .حيث تلقت
السيدات دعما ماليا لمدة عامين وقمن بالعمل طوال الفترة على تحقيق فكرتهن.
العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:
 خبرة سابقة

 التحفيز

 فكرة مشروع مبتكرة

الخطوة  :2بدء التخطيط والتعلم
بعد تلقي التمويل في عام  ،2014قمن بتقديم طلب لحاضنة ريادة أعمال اجتماعية تسمى بـ "تكالكا"،
وحصلن على مكتب ،وعملن على تحديد الخطوات ،واإلجراءات ،وكل ما هو ضروري لتنفيذ مشروعهن.
إلى جانب ذلك ،قامت حاضنة تكالكا بدعمهن من خالل اشراكهن في برنامج لتعلم الموضوعات التالية:
 تعريف الهيئات القانونية المختلفة ،أي التعاونيات والمؤسسات االجتماعية ،إلخ.
 التسويق
 اإلدارة
 الموارد البشرية
انشغلت السيدات في الفترة في الفترة من  2014إلى  ،2016إلى جانب اكتسابهن معارف جديدة ،بالبحث
عن مكان داخل المدينة إلنشاء المطعم .قمن بدايةً باستئجار مقهى ،باإلضافة للتعاقد مع مطبخ ،حيث
ساعدهن في عملية تقديم الطعام عند هذه المرحلة.
وبمجرد حصولهن على المقهى المستأجر ،استمررن في البحث عن المكان الجديد حيث يمكنهن إنشاء
المطعم .لقد كانت معظم األماكن المعروضة صغيرة جدا ،بينما كانت األماكن الكبيرة مشغولة .بدورها
قامت إدارة مدينة ماريبور بتوفير مكان لهن ،وتم افتتاح المطعم في  11من تشرين األول .2016
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العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:
 دعم من حاضنة االعمال




الصبر ووضوح الرؤية

االستعداد الكتساب وقبول المعرفة الجديدة
وعملية التعلم المستمرة

الخطوة  :3الشروع بـ "العمل التجاري"
تلقت السيدات دعما من إدارة مدينة ماريبور خالل العامين األولين من العمل في المطعم .فلم يضطررن
لتغطية ايجار المكان لمدة عامين ،بينما تكفلن بالتكاليف التشغيلية.
ولكنهن كن بحاجة إلى االستثمار في تنظيف وترميم وتزيين المكان بعد أن كان مغلقا ومهمال لمدة  5سنوات،
قبل الشروع بالعمل .حيث استطعن الحصول على "قرض صغير" من الصندوق السلوفيني للمشاريع
بغرض تجديد المطعم وشراء المعدات الالزمة.
العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:


دعم من اإلدارة المحلية



فرص التمويل (بمعنى قروض بأسعار فائدة مناسبة/في
متناول الشركات الجديدة)

الخطوة  :4الوضع الحالي
لم تتلق السيدات أي دعم حكومي في الوقت الحالي ،وذلك لكونهن مستقالت اقتصاديًا ولديهن القدرة على
توليد إيرادات كافية لضمان عمل ثابت لـ  7أشخاص .ولكن تحديات الوضع الحالي المتعلقة بجائحة كوفيد-
 19مازالت ماثلة للعيان .وعلى الرغم من اإلجراءات التخفيفية وخدمة توصيل الوجبات المطبوخة ،لن
يكون باإلمكان االستمرار باالعتماد على تلك اإلجراءات لوحدها فقط دون توفر الدعم الالزم .لذا قامت
إدارة المدينة بتقديم الدعم المطلوب ،مما يعني أن القائمين على التعاونية لم يضطروا لدفع إيجار المطعم
خالل فترة الجائحة .وباإلضافة إلى ذلك ،قامت الحكومة بتوفير الغطاء المالي في هذه الفترة الزمنية ،ألن
بعض الموظفين لم يتمكنوا من العمل بسبب اإلجراءات الخاصة بالجائحة.
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يوفر القائمون على التعاونية دخال ثابتا من الخدمات الرئيسية الثالث (المطعم وخدمة تقديم الطعام ومقصف
المدرسة الثانوية) ،فضال عن اإليرادات من األغذية المخللة والمحفوظة والمنتجات األخرى المقدمة إلى
جانب الخدمات األساسية.

الرؤية
بالنظر لعدد الطلبات التي وجهت للتعاونية من أجل تقديم الطعام في العاصمة السلوفينية ليوبليانا والمناطق
المحيطة بها ،تنصب رؤيتها على توسيع أعمالها التجارية في العاصمة أيضا .ولكن ذلك يتطلب خلق سلسلة
توريد جديدة ،التي من شأنها دعم المطعم الجديد ودعم خدمة تقديم الطعام في العاصمة (أو في مدن أخرى).
إن سمح الوضع االقتصادي بتوسيع األعمال التجارية ،ستقوم التعاونية بتبني هذه الرؤية.
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 .3الممارسة الجيدة في مجال سوق الغذاء االفتراضي
الممارسة الجيدة الثالثة التي اختيرت هي منصة سوق األغذية االفتراضي وتسمى بـ “سوق بورياتش".
ويرجع أصل هذه الممارسة إلى بلدية أيدوفشتشينا ويتم تطبيقها في وادي فيبافا ،وهو واد ضيق يقع في
جنوب غرب سلوفينيا على الحدود مع إيطاليا ،وسمي على اسم نهر فيبافا ،وهو المركز الحضري لمدينة
أيدوفشتشينا التي يبلغ عدد سكانها  19480نسمة.

Ajdovščina

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

ويشتهر وادي فيبافا بمناخه شبه المتوسطي المعتدل ،وشمسه الوفيرة ،حيث تزرع فيه جميع أنواع أشجار
الفاكهة (التفاح والكمثرى والكرز والكاكي والتين واللوز...إلخ) والحبوب ،باإلضافة إلى أنواع كثيرة من
الخضار .وتشتهر منطقة الوادي بشكل خاص بزراعة الخوخ وصناعة النبيذ .كما وتتميز برياح شمالية
شرقية قوية قد تصل سرعتها إلى  200كم  /ساعة ).(Vipava Valley, 2021
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الشكل  :20وادي فيبافا (المصدر.)travelslovenia.com :

 3.1سوق الطعام االفتراضي "سوق بورياتش"
على الرغم من أن عام  2021لم يكن مثمرا بالنسبة للمزارعين بسبب الصقيع الذي ضرب المزروعات في
أواخر الربيع ،إال أن سوق بورياتش االفتراضي وفر الكثير من المنتجات الزراعية المختلفة لبيعها لسكان
وادي فيبافا .يعود الفضل في نجاح هذا السوق إلى وكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا وبلدية أيدوفشتشينا،
ولمستشاريهم (ومعظمهم من المزارعين).
أدركت بلدية أيدوفشتشينا في عام  2014أن هناك حاجة لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في
منطقة وادي فيبافا ،ولترويج الطعام المحلي بين المستهلكين .حيث الحظ مسؤولو البلدية في ذلك الوقت أن
منتجات المنطقة الزراعية تصدّر إلى مناطق أخرى ،أو حتى إلى خارج البالد ،بدال من أن يستفيد منها
السكان المحليون .مما أوحى لهم بفكرة تطوير أداة من شأنها ربط المنتجين المحليين والمستهلكين مع
بعضهم البعض.
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الشكل  :21سوق بورياتش (المصدر.)facebook.com/trznicanaborjacu :

ما الداعي إلنشاء السوق االفتراضي؟
فكر مسؤولو البلدية بدايةً في حل المشكلة عبر إنشاء تعاونية للمزارعين ،ولكنهم قرروا صياغة الفكرة على
نحو مختلف ،وذلك بسبب السمعة السيئة للتعاونيات في المنطقة .على الرغم من تاريخ التعاونيات الطويل
في وادي فيبافا ،إال أنها لم تنل ثقة المزارعين بسبب عمليات الخصخصة واسعة النطاق وفشلها من الناحية
التجارية.
لذلك قررت البلدية ووكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا إنشاء سوق افتراضي ،الذي سيسعى إلى تحقيق
أهداف مماثلة ألهداف التعاونية ،وذلك من خالل وكيل يربط المزارعين مع بعضهم البعض من جهة،
وبربط المستهلكين مع المزارعين من جهة أخرى .وتأمل البلدية ووكالة التنمية من تطوير السوق
االفتراضي بناء مجتمع حيث يتواصل المنتجون المحليون والمستهلكون على نحو جيد ،ولديهم وعي بأهمية
إنتاج الغذاء المحلي.
وظيفة السوق االفتراضي ،كما هي عليه اليوم ،هي تسهيل دخول المزارعين إلى سوق المواد الغذائية ،وفي
نفس الوقت مساعدة المستهلكين في الحصول على المنتجات الزراعية الصحية المحلية بسهولة .ويعمل
السوق على تقليل المخاطر الناشئة عن النقص في الطلب بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين .وهو
أيضا أداة ناجحة للغاية لدرجة أن الطلب حاليا يفوق العرض .يتلقى السوق حاليا التمويل من بلدية
أيدوفشتشينا ومن بلديتين مجاورتين لها.
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كيف يعمل سوق بورياتش؟
يعد سوق بورياتش االفتراضي اليوم موقعًا صديقا للزبائن ،وهو بمثابة لوحة إعالنية لجميع
أنواع المنتجات الزراعية ،مثل الخضروات ،واالجبان ،والبيض ،والعسل ،واللحوم،
والعصير ،واألسماك ،والخبز ،والزيت ،والفواكه ،وما إلى ذلك.

الشكل  :22الصفحة الرئيسية لسوق بورياتش االفتراضي .عنوان البطاقات" :آكل منتجا محليا ،أشتري منتجا محليا"
(المصدر)primorske.si :

يمكن لجميع المنتجين  /المزارعين المسجلين على موقع السوق وضع إعالنات قصيرة لمنتجاتهم .وتنشر
على اإلنترنت مع إعالنات أخرى ليراها الجميع (الشكل .)23
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الشكل  :23إعالنات المزارعين على موقع اإلنترنت  -تظهر لقطة الشاشة  6إعالنات للخس والبيض والخيار والبطاطس
والكوسا (المصدر.)trznicanaborjacu.si :

بعد أن يجد المستهلك منتجا مناسبا وينقر عليه ،تفتح نافذة جديدة تحتوي على مزيد من المعلومات حول
المنتج .حيث يستطيع المستهلك هنا االطالع على سعر ووصف المنتج ،ومعلومات االتصال الخاصة
بالبائع ،ونوع الزراعة (عضوية  /تقليدية) ،باإلضافة إلى خيارات االستالم  /التسليم (الشكل .)24

الشكل  :24يؤدي النقر فوق إعالن فردي إلى فتح وصف للمنتج ومعلومات االتصال الخاصة بالمنتج
(المصدر.)trznicanaborjacu.si :
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يمكن ألي شخص تصفح العرض وجمع معلومات االتصال األساسية المتوفرة عن المنتج على موقع السوق
االفتراضي (جرب ذلك بنفسك على .)/https://trznicanaborjacu.si/trznica :مما يعني أن بإمكان
أي شخص االتصال بالمنتج .ال يسمح إال للمستخدمين المسجلين بوضع اإلعالنات والوصول إلى معلومات
أكثر تفصيال عن المنتج .عملية التسجيل سهلة ومجانية ألي شخص ،إال أنها تختلف بالنسبة للمستهلكين
والمنتجين (الشكل  .)25يفتخر سوق بورياتش بمعايير الجودة العالية والشفافية ،بمعنى أن نشر اإلعالنات
مخصص فقط للمنتجين المسجلين والعاملين في مجال الزراعة.

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

يقوم المنتجون حاليا بإدارة الموقع .مما يعني أنهم وحدهم فقط ،وليس المستهلكين ،من يستطيع وضع
إعالنات على موقع السوق .إال أنهم يدرسون توسيع هذا الخيار ليشمل العمالء أيضا حتى يتمكنوا من وضع
إعالنات لألغذية التي يبحثون عنها.
وبعد عثور العمالء على المنتج المناسب ،يمكنهم االتصال بالمنتجين على رقم الهاتف الظاهر في كل
إعالن ،واالتفاق على خيارات االستالم أو التسليم والتوقيت .بإمكان المستهلكين استالم المنتجات إما في
المزرعة أو في نقاط التسليم المخصصة التي يتم تحديدها في المدينة ،وعادة تكون هذه النقاط في األسواق
المحلية لمراكز القرى ،حيث تأمل البلدية وكالة التنمية أن تساعد نقاط التسليم هذه على إحياء األسواق
المحلية .ويمكن تسليم المنتجات للزبائن في بيوتهم إذا قام المزارع بإتاحة هذا الخيار لهم .يقوم الزبائن بالدفع
مقابل المنتجات عند االستالم أو التسليم ،ألن السوق االفتراضي ال يوفر خدمة الدفع عبر اإلنترنت ،وذلك
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ألنه ليس من مصلحته التنافس مع محالت البقالة ،ولكن من مصلحته تمكين المزارعين المحليين الصغار
والمتوسطين حتى يبدأوا أعمالهم التجارية بأنفسهم.
وظيفة الموقع األساسية توفير المساحة اإلعالنية لسوق األغذية .إال أنه يتضمن إلى جانب ذلك قسمين
هامين )1 :قسم المزارعين والمنتجين التعليمي و )2قسم الزبائن التعليمي .يوفر القسم األول النصائح
واالرشادات للمزارعين ،ويضم استشارات الخبراء بشأن الممارسات الزراعية ،باإلضافة إلى تطوير
األعمال ،وتقديم النصائح واالقتراحات في مجال التسويق من قبل مؤسسات متخصصة مثل معهد الزراعة
والغابات أو المعهد الزراعي في سلوفينيا .وينشر أيضا األخبار وروابط مفيدة في موضوع التنمية الزراعية
بانتظام على الموقع ،باإلضافة لنشر المناقصات العامة المفتوحة ،وغيرها من األمور ذات الصلة (الشكل
.)26

الشكل  :26قسم االرشاد الزراعي ودعم األعمال (المصدر.)trznicanaborjacu.si :

ويركز القسم الثاني لموقع السوق على توعية المستهلكين باإلنتاج المحلي للغذاء واإلنتاج البيئي ،حيث يقوم
بنشر مقاالت حول أهمية اإلمدادات الغذائية المحلية واالستهالك المعتدل ،فضالً عن الوصفات المبتكرة
حول ما يمكن تحضيره من طعام محلي عالي الجودة ،وجذب االهتمام بإنتاج األغذية المحلي .ويعتبر مدراء
سوق بورياتش أن مهمتهم تتمثل في نشر فوائد اإلنتاج الذي يحافظ على البيئة .وتعد المنتجات البيئية باهظة

37

الثمن ،وذلك لمساهمتها في الحفاظ على مستويات صحية للنظام البيئي .وسيجد أيضا المستهلكون مواد
ممتعة بانتظارهم عن تلك المواضيع في هذا القسم (الشكل .)27

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

وأخيرا وليس آخرا ،يقدم موقع السوق شرحا تفصيليا لكيفية عمله ،حيث يمكن العثور على القواعد العامة
وشروط االستخدام الخاصة به.

أنواع المنتجين والعمالء
جميع المزارعين من منطقة غوريتسيا مرحب بهم لالنضمام إلى موقع السوق االفتراضي ،ويشكل
المزارعون المتوسطون الفئة األكثر استخداما لهذا السوق .فمعظم كبار المزارعين ال يبحثون عن سوق
افتراضي من هذا النوع ،ألنهم ال يواجهون مشكلة في دخول السوق وضمان مستوى ثابت من المبيعات.
وال يشكل المزارعون الهواة الذين ينتجون غالبا األغذية الستخدامهم الشخصي وألقاربهم النوع المألوف
لمستخدمي هذا السوق ،وذلك ألنهم يستهلكون ما ينتجون .ولكن تبين أن المزارعين المتوسطين هم الفئة
المستهدفة للسوق ،ألنهم ال يمتلكون الكثير من القوة لدخول السوق منفردين من جهة ،وألنهم يرغبون في
تنمية أعمالهم من جهة أخرى .وقام فريق المشروع باستهداف المزارعين الشباب بشكل خاص ،وذلك
المتالكهم قدرة أكبر على التأقلم بسهولة مع تكنولوجيا البيع الجديدة.
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غالبية المستهلكين العظمى على الموقع من القطاع الخاص ،ومعظمهم من وادي فيبافا ،ولكنهم بشكل عام
من منطقة غوريسيا .ويتركز مستخدمو الموقع في المناطق حيث قامت وكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا
والبلدية بتنفيذ مشاريع مختلفة ،مما ساعد في الترويج للسوق كأداة ،وبناء الثقة المطلوبة.

فريق سوق بورياتش
تطلب المشروع في بدايته الكثير من الجهد ،حيث قام  4أشخاص بالعمل عليه باستمرار لمدة عام .ويعمل
في الوقت الحاضر موظف تابع لوكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا ضمن أعضاء الفريق ،ويتولى تنفيذ
أنشطة السوق التشغيلية ،مثل إدارة محتوى إعالنات المزارعين ،وتحديث محتوى الموقع ،واالتصال
بالمزارعين ،وغيرها من أمور أخرى .وإلى جانب ذلك ،تقوم وكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا بإدارة
السوق بواقع  8ساعات أسبوعيا تقريبا ،وتقوم دائرة السياحة المحلية بترويج موقع السوق بواقع  4ساعات
أسبوعيا .ويتولى فريق تحرير الموقع ،المكون من موظفي وكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا والبلدية
اختيار الموضوعات وتحديد المهام ،ووضع استراتيجية وخطة ترويجية طويلة المدى ،وإعداد المحتوى،
وتنظيم العمل ،وما إلى ذلك.
"هذا الموقع مجرد أداة ،ولن يعمل بشكل جيد إال إذا عرف الناس كيف يستخدموه"
 -السيد يانج فورالن ،بلدية أيدوفشتشينا

كيف تم التواصل مع المزارعين والمستهلكين؟
نظرا لسمعة بلدية أيدوفشتشينا ووكالة التنمية اإلقليمية الجيدة بين السكان
استطاع المشروع جذب المزارعين ً
المحليين .ومن المعروف أن هاتين المؤسستين جديرتان بالثقة ولهما دور بناء ،حيث سبق لهما تنفيذ العديد
من المشاريع ،واستطاعتا توظيف خبراتهما وعالقاتهما ضمن العمل مع المزارعين والمستهلكين .ومع ذلك
تعين القيام بالكثير من العمل الميداني في البداية :زيارة المزارعين وإقناعهم بالفكرة .وقد قامت كل من
البلدية ووكالة التنمية باشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة المستثمرين والناشطين (معظمهم من
المزارعين ،باإلضافة لمختصين في التسويق الرقمي ،وغيرهم) في المرحلة األولى للمشروع ،وقدمتا
المساعدة للمزارعين في إنشاء موقع إلكتروني سهل االستخدام.
وتعاونت البلدية ووكالة التنمية خالل المشروع مع مختلف أصحاب المصلحة ،مثل البلديات األخرى
(المجاورة على وجه التحديد) ،وخبراء في الزراعة واألعمال ،والمستخدمين  -المزارعين ،والمستهلكين.
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الممولون على أهمية إشراك أكثر أصحاب المصلحة (المزارعين) أهمية في المرحلة الخاصة
حيث يؤكد
ّ
بالتصميم ،وليس فقط بعد إطالق السوق على اإلنترنت.
يخطط فريق سوق بورياتش لعقد لقاءات مع المنتجين الذين يقومون باستخدامه ،وذلك بهدف التشبيك وتقييم
أداءه .ويتم أيضا التعريف بالسوق وعمل أنشطة ترويجية بهدف توعية المستهلكين والمنتجين.
يروج اليوم سوق بورياتش لنفسه باستخدام الشبكات االجتماعية (فيسبوك وانستغرام) ،ومواقع المؤسسات
اإللكترونية ،والصحف ( Agrobiznisو  ،)Financeوالراديو ،والنشرات االخبارية عبر البريد
اإللكتروني .وسيقوم مدراء السوق بالتخطيط لتنفيذ فعاليات ترويجية في األسواق المحلية بمجرد أن تسمح
جائحة كوفيد 19-بذلك .حيث يتم الترويج للسوق في نطاق الفعاليات والمبادرات المحلية.
"إنشاء مثل هذا السوق االفتراضي أمر سهل ،ولكن من الصعب الحفاظ عليه".
 -بريجيتا شتولفا ،مديرة وكالة التنمية أليدوفشتشينا

كيف تنظر البلدية إلى هذا المشروع؟
تقوم البلديات بتمويل سوق بورياتش العتبارها هذه المبادرة بمثابة استثمار في التنمية المحلية وإليمانها
أيضا أنها تعمل على التعريف بالمنطقة وتزويد المستهلك بالمعلومات ،األمر الذي يعود بآثار مفيدة ومتعددة
األوجه على المجتمع ،والبيئة ،واالقتصاد (مثل الصحة والرفاهية ،والمناظر الطبيعية المزروعة ،والعمل).
لقد أثبت السوق االفتراضي أهميته بشكل أكبر في أوقات كوفيد ،19-حيث كان المستهلكون يبحثون عن
طعام منتج محليا في ظل قلة االختيارات المتاحة .مما أدى إلى ارتفاع الطلب .ولكن تم زيادة العرض ،حيث
قرر المزارعون الكبار االنضمام إلى المبادرة بسبب انخفاض مبيعاتهم.
تم وصف إنشاء وتطوير سوق بورياتش االفتراضي لألغذية بشكل مفصل في الفصل التالي.
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 3.1.1الخطوات الرئيسية إلنشاء سوق بورياتش
الخطوة  :1المحاولة األولى إلنشاء سوق األغذية االفتراضي  -سوق أيدوفشتشينا االفتراضي
()2015-2014
بدأت قصة سوق بورياتش في عام  ،2014حين قررت البلدية معالجة المشاكل التالية في المجتمع المحلي:
• سالسل التوريد الطويلة
• ضعف الوصول إلى المنتجات المنتجة محليا  -ارتفاع في الطلب ،ولكن انخفاض في العرض
بعد أن أدركت البلدية أن إنشاء تعاونية للمزارعين لن ينجح بسبب العوامل التاريخية ،قررت معالجة
المشكالت المحددة من خالل تطوير أداة عبر اإلنترنت لربط المنتجين والمستهلكين مع بعضهم البعض.
وقامت باشراك أصحاب المصلحة المحليين في هذه المرحلة لمساعدتهم في تصميم تلك األداة ،فهم من
سيستخدمها في نهاية المطاف .حيث كان معظم المشاركين من المزارعين المستثمرين ،الذين قدموا العديد
من المساهمات كمستخدمين لتلك األداة .ومن ثم قام الزبائن المحتملين باختبارها ،وذلك كخطوة إضافية
ضمن عملية اإلنشاء.
وقد استلهم تصميم السوق االفتراضي من موقع الفيسبوك الذي يستخدمه بعض المزارعين المحليين لعرض
منتجاتهم على متابعيهم.
لقد احتاجت البلدية  10أشهر فقط لتنفيذ الفكرة (في عام  – )2015أي إنشاء السوق االفتراضي  -سوق
أيدوفشتشينا ) (https://www.virtualnatrznica.ajdovscina.si/للسكان المحليين في مدينة أيدوفشتشينا.
وكانت نتيجة موقع إلكتروني يعمل حسب مبدأ الطلب ،ويهدف إلى ربط المنتج بالمستهلك .ويعمل أيضا
وفق حاجات المستهلكين ،الذين يمكنهم طلب منتجات معينة ،ومن ثم انتظار رد المنتجين على طلباتهم .إال
أن األمور لم تسر بالطريقة التي خططتها البلدية ،فقد تبين أن الموقع كان مخيبًا لآلمال من ناحية ،ولكنه
كان تجربة تعليمية هامة للغاية من ناحية أخرى.

العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:
 تحديد المشكلة

 المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة (االرشاد

 تطوير الفكرة
 الدعم الفني إلنشاء الموقع اإللكتروني

واالختبار)


مجموعة المشروع لديها دافعية
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الخطوة  :2الدروس المستفادة ()2016-2015
أوال ،تم إطالق السوق االفتراضي في أيدوفشتشينا في توقيت سيئ  -في شهر كانون األول الشتوي ،حيث
كانت المنتجات المعروضة للبيع قليلة .وكان هذا بمثابة المشكلة األولى.
ثانيًا ،لم تضع البلدية في االعتبار أي شكل من أشكال التسويق أو استراتيجية اتصال شاملة ،وبالتالي لم يكن
تعريف المزارعين والمستهلكين بالمشروع ناجحا.
ولم يكن الشعور باالستسالم موقف المسؤولين عن المشروع .لقد كانوا مصرين على المحاولة مرة أخرى
وتحسين نهجهم.
العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:
 تحديد األخطاء

 المثابرة

"تكون فكرة ما جيدة إذا تمكنت من تقديمها وإطالقها"  -السيد يانج فورالن
الخطوة  :3المحاولة الثانية إلنشاء سوق األغذية االفتراضي  -تطوير سوق بورياتش ()2020-2016
تم تعزيز جهود فريق المشروع في عام  2016عندما تبنت بلدية أيدوفشتشينا استراتيجية جديدة لتطوير
البلدة .وقد أظهرت هذه االستراتيجية الحاجة للتنمية الزراعية وللوظائف المتعلقة بها.
تمت معالجة مشاكل السوق اإللكتروني عبر تطوير استراتيجية اتصال للفئات المستهدفة  -المنتجين
والمستهلكين .وقد تطلبت هذه المهمة الكثير من الجهد إلقناع أصحاب المصلحة باالنضمام إلى السوق .ودام
العمل الميداني المكثف لمدة عام وقام بإنجازه أربعة من موظفي وكالة التنمية.
نظرا لوجود العديد من األفكار الجديدة وفهم أفضل آللية عمل الموقع إللكتروني ،فقد قرر فريق المشروع
و ً
إنشاء موقع إلكتروني جديد من أجل إضافة المزيد من الخصائص والمهام التي افتقر إليها الموقع القديم.
وقرر أيضا توسيع المنطقة المستهدفة إلى وادي فيبافا بأكمله .وذلك بسبب إمكانية ربط السوق بالسياحة
التي يزداد االهتمام فيها في منطقة الوادي.
وقد تواصل الفريق مع بلديتين أ ُخرتين لالنضمام للمشروع مما حدا بهما إلى المشاركة فيه .وكلتاهما
تساهمان حاليًا في تمويل الموقع.
باإلضافة لذلك ،تم إجراء عدة ورشات عمل للمزارعين حول كيفية استخدام السوق االفتراضي .وقد أثبت
هذه الورش فائدتها.
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إحدى المفاجآت التي حدث للمؤسسين في هذه المرحلة كانت الوقت الطويل الذي استغرقه الحصول على
المتطلبات القانونية الالزمة إلنشاء السوق بالشكل الصحيح.
العناصر األساسية المطلوبة لهذه الخطوة:
 مراجعة االستراتيجية
 تبني وثيقة استراتيجية تسعى لتحقيق نفس
األهداف

 التواصل مع المؤسسات والهيئات األخرى (في
مجال الزراعة والسياحة)
 تنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية

 استراتيجية تواصل شاملة

 مدونة قواعد السلوك للموقع اإللكتروني

 منسقون ميدانيون للتواصل مع أصحاب

 الدعم الفني إلنشاء الموقع

المصلحة  /المزارعين
 الدعم القانوني

الخطوة  :4الوضع الحالي ( - 2020اآلن)
أنشئ السوق االفتراضي الجديد  " -سوق بورياتش" في عام  2020نتيجة لجميع الجهود المذكورة .هذه
المرة ترسخت الفكرة ،وسرعان ما بدأ المزارعون والمستهلكون في استخدام الموقع بنشاط لبيع وشراء
المنتجات الزراعية .وعالوة على ذلك ،ونظرا لجائحة كوفيد 19-وما تال ذلك من زيادة في التسوق عبر
اإلنترنت ،فقد ارتفع النشاط على موقع السوق بشكل كبير في السنة األخيرة.
بالنسبة لمستخدمي السوق االفتراضي ،لقد اختصرت سلسلة التوريد الغذائي (الحاجة اآلن إلثنين فقط من
أصحاب المصلحة  -المزارع والمستهلك).
أحد التحديات التي تتعامل معها كل من البلدية ووكالة التنمية اإلقليمية أليدوفشتشينا في الوقت الحاضر هو
محو األمية الحاسوبية واألمور المتعلقة بالتسويق عبر اإلنترنت :كوصف المنتجات ،وكيفية التقاط صور
لها ،بحيث تظهر بشكل جيد على الشاشة ،وغيرها من األمور األخرى.

الرؤية
هناك العديد من الخطط والخيارات المختلفة لتطوير سوق بورياتش االفتراضي لألغذية .حيث يشير
المؤسسون إال أن أحد التحسينات المحتملة التي يفكرون فيها هي دمج العنصر الخاص بالمستهلك كموجه
لعمل السوق .بهذه الطريقة ،يمكن للمستهلكين وضع طلباتهم مقدما ومساعدة المزارعين على تحديد نسبة
الطلب على سلعة ما مقدما ،وبالتالي تقليل مخاطر العمل.
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في النهاية ،كانت هنالك رغبة لدى المؤسسين في أن يعمل السوق االفتراضي من تلقاء نفسه ،ولكنهم لم
يصلوا إلى تحقيق ذلك بعد .وتلقوا عدة عروض من أفراد يرغبون في االستيالء على السوق ،إال أنهم حتى
هذه اللحظة غير مستعدين للتخلي عنه حتى ال يفقدوا ثقة الناس التي كان الحصول عليها أمرا صعبا،
وتطلبت وقتا طويال .ويحتاج كل من يتولى إنشاء مشروع من هذا النوع إلى الكثير من القوى العاملة .تتولى
وكالة التنمية اإلقليمية حاليا إدارة السوق ،وتقوم بالكثير من العمل الميداني من ضمن األمور األخرى.
وتقوم أيضا بالتشبيك ،والتكفل بالتخزين ،والنقل ،والتسويق ،وما إلى ذلك .ومن المهم اإلشارة إلى أن كل
من البلدية ووكالة التنمية اإلقليمية ال ترغبان في تطوير السوق إلى تعاونية في هذه المرحلة ،ألنه بمجرد
خصخصته سيخدم مصالح مالكيه (أعضاء التعاونية) .والبلدية من جانبها ترغب في إبقائه مفتو ًحا للجميع.
وتشمل بعض األفكار التطويرية األخرى في المستقبل ما يلي:
 إنشاء نظام لتمييز منتجات وادي فيبافا بعالمة تجارية مشتركة
 ربط السوق بقطاع السياحة من خالل توفير عروض لصناديق غذائية تحوي منتجات طازجة
ووصفات طهي ألطباق تقليدية من وادي فيبافا ،الذي يستقطب السياح
 السماح بوضع اإلعالنات التجارية على الموقع اإللكتروني
 استقطاب بلديات أخرى في وادي فيبافا لالنضمام للمبادرة وتمويلها أيضا
لكن األهم من ذلك كله هو أن المؤسسين يأملون أال تكون هناك حاجة لوجود هذا السوق في غضون 10
سنوات من اآلن .وبدالً منه يتم إنشاء مؤسسة تسعى إلى تحقيق نفس األهداف المتمثلة في ربط العرض
والطلب معا ،و يصبح شراء المنتجات من المزارعين المحليين عادة لدى الناس ،وبالتالي لن تكون هناك
حاجة إلى مثل هذه المؤسسات.
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