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 مقدمة للتسليم  1

 

العراقية   المحافظة  في  األقران  بين  التعاون  مشروع  عام   -ان  لمدة  مشروع  هو   ، األنبار 

األنبار   في  الزراعي  القطاع  احتياجات  تلبية  إلى  على يهدف  التركيز  مع   ، العراق   ،

 لمزارعين.ل  جمعيات تعاونية أسواق افتراضية وإنشاء

قبل   من  وتنفيذه  االنمائي   المتحدة  االمم  برنامج  اشراف  تحت  هذاالمشروع  تطوير  تم  لقد 

و    ، رئيسي(  )شريك  سلوفينيا  في  والبلدات  البلديات  اتحاد  من  يتكون  الذي  الشركاء  اتحاد 

Stritih    شريك( ، و( للتنمية المستدامةZaVita Consulting    وكلية الهندسة ، )شريك(

 معة ليوبليانا )شريك(. الكهربائية ، الجا

االفتراضية  األسواق  مجال  في  المختارة  الجيدة  الممارسات  نقل  إلى  المشروع    يهدف 

ر مع مراعاة الخصائص االجتماعية  وتعاونيات المزارعين من سلوفينيا إلى محافظة األنبا

 واالقتصادية للمحافظة.

 

 الجانب   على  جيدة  كممارسات  ناجحة  مبادرات  أو  شركات  ثالث  اختيار  تم  ،  أجماالا 

 نقلها   لتسهيل  المشروع  فريق  مع  المكتسبة  والمعرفة  الخبرة  مديروها  تبادل   وقد  ،  السلوفيني

.  األنبار   محافظة   إلى
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العمل   حزمة  نطاق  المشروع    3ضمن  شركاء  مع  التحضيرية  األنشطة  تنفيذ  تم   ،

في   واالحتياجات الفعلية للقطاع الزراعيالعراقيين في محافظة األنبار لتحديد الظروف  

محافظة األنبار   تقديم المشروع إلى مسؤولي  تضمنت هذه األنشطة    . وقدمحافظة األنبار

المصلحة،   أصحاب  االفتراضية    وتحديد  األسواق  لتطوير  مهم  أمر  وهو   ، المعنيين 

أكثر التحديات   إجراء تقييم للفجوات لتحديد وتعاونيات المزارعين. عالوة على ذلك ، تم  

ا التي يمكن حلها من خالل هذا المشروع.     والفجوات إلحاحا

 

بدع السلوفيني  الجانب  على  والتحليالت  النهج  نفس  تنفيذ  تم   ، نفسه  الوقت  من  في  م 

المحتملة  التحديات  تقييم  ، وهو  تجربتهم  التعلم من  ، وهدف  المحددة  الجيدة  الممارسات 

الناجح  النقل  التي ستمكن من  الالزمة والمهارات  العاملة  القوى  ، وكذلك  القادم  لالنتقال 

 للممارسات الجيدة.

 

 الممارسات الجيدة السلوفينية  مقدمة عن 2

المختارة في مجال الزراعة في في هذا الفصل ، نقدم   الثالثة  الجيدة  الممارسات  بإيجاز 

 .  سلوفينيا 

التعاونيه. حيث تستهدف  أحدهما مثال للسوق االفتراضي ، واآلخران يمثالن الجمعيات 

من األول  المقام  في  األولى  التعاونية  اما  الجمعية   ، والمستهلكين  األغذية  الجمعيه  تجي 

اتجمع التعاونية األخرى    بين الخدمات الغذائية ، مثل المطاعم وأعمال المطاعم.   أيضا

 

السوق االفتراضي هو تطبيق عبر اإلنترنت أو موقع ويب يربط بين منتجي ومستهلكي 

 المواد الغذائية أو المنتجات األخرى.

 

يملكها ويسيطرعليها التعاونية هي مؤسسة  ،  كماويديرها أعضائها.    الجمعية  إنها شركة 

بالقيم  فقط    مدفوعة  الربح  تطلعات  وليس  تحقيق  إلى  تهدف  االقتصادية  ،  األعضاء 

   (.ICA  ،2018واالجتماعية والثقافية المشتركة )

 

عبر   جمعها  تم  التي  البيانات  على  بناءا  التقرير  هذا  في  المقدمة  المعلومات  جمع  تم  لقد 

مؤسسي  قبل  من  ملئها  تم  والتي   ، اإلنترنت  عبر  ،    استبيان  الثالث  المبادرات  ومديري 
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التي المقابالت  متابعة  إلى  أبريل    باإلضافة  في   المعلومات  كانتحيث  .  2021أجريت 

  الواردة بمثابة مدخالت مهمة لتحليل أصحاب المصلحة وتقييم الثغرات

 

 

   ”Tržnica na Borjaču“     فتراضياال السوق 

 

 

 و  ROD Ajdovščina ))المشروع هم وكالة التنمية اإلقليمية هذا المبادرون في 

المشروع  ان    Ajdovščina))  بلدية  في جاء  تطوير  المزارعين  ربط  إلى  الحاجة  من 

 وتعزيز عرض الطعام المحلي.  (Vipava) فيبافاوادي 

  للمزارعين لذا جمعيات تعاونية  األصل في إنشاء    فيكان المؤسسون يفكرون  منذ البدايه  ف

بسبب السمعة السيئة للتعاونيات   وذلك  ،عن السابق  قرروا صياغة الفكرة بشكل مختلف  

لها (  Vipava)على الرغم من أن التعاونيات في وادي فيبافا  ووبالتحديد ،    في المنطقة.

تاريخ طويل ، إال أن الخصخصة الواسعة النطاق والفشل التجاري للتعاونيات السابقة ،  

التعاونيات  هذه  مثل  تجاه  المزارعين  بين  الثقة  لعدم  سبباا  وكالة كانت  قررت   ، لذلك   .

أهداف مماثلة   تحقيق  إلى  افتراضي يطمح  إنشاء سوق  اإلقليمية والبلدية  الهداف التنمية 

بالمستهلكين. المزارعين  لربط  وكيل  إنشاء  حيث  من  السوق   لتعاونية  تطوير  خالل  من 

ب في  املين   ، والمستهلكوناالفتراضي  المحليون  المنتجون  فيه  يكون  مجتمع  على   ناء 

 أهمية إنتاج الغذاء المحلي.  اتصال جيد ومدركين

 

إنشاء السوق االفتراضي. وكانت النتيجة موقعاا   -أشهر لتحقيق فكرة    10استغرق األمر  

إلى ( ، والذي كان يهدف  2015إلكترونياا موجهاا حسب الطلب )تم االنتهاء منه في عام  

ربط المنتج والمستهلك. ومع ذلك ، لم يسير كل شيء بسالسة من البداية. حيث تم إطالق 

سيئ توقيت  في  منتجات    السوق  هناك  تكن  ولم    )لم   ، ديسمبر(  في  الشتاء  فصل  في 

ا.  يتوقعوا أي شكل من أشكال التسويق ، وبالتالي لم يكن االتصال بالمشروع ناجحا

 

ا عليها ، تم إنشاء لقد تم التغلب على هذه العق بات من خالل إعادة صياغة الفكرة ، وبناءا

الجديد   االفتراضي  عام  Tržnica na Borjaču"  -السوق  في  يعمل 2020"  حيث   .

كلو إنشاؤه  تم  الذي  الويب  إعالنية  موقع  لربط بحة  الالزمة  االتصال  أدوات  جميع  دعم 
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كان التوقيت مناسباا هذه المرة ، باإلضافة إلى انتشار أوبئة  حيث المزارعين بالمستهلكين. 

Covid-19  المرة ، ظلت نسبه    الى ارتفاع  الذي ادىاالمر التسوق عبر اإلنترنت. هذه 

بيع  في  الفكرة قائمة وسرعان ما بدأ المزارعون والمستهلكون في استخدام الموقع بنشاط  

 المنتجات الزراعية. وشراء

 

  ، ذلك  على  قسمعالوة  على  االفتراضي  السوق  خاص      يحتوي  وترويجي  تعليمي 

المحلية  الغذائية  اإلمدادات  أهمية  حول  مقاالت  يعرض  حيث  والمستهلكين.  للمزارعين 

طعام   من  تحضيره  يجب  ما  حول  المبتكرة  والوصفات  المدروسة  االستهالكية  والنزعة 

ح للمزارعين ؛ ونصائح  الموقع نصائ   يقدم قسم آخر فيو محلي عالي الجودة للمستهلكين.  

  الخبراء بشأن الممارسات الزراعية وكذلك نصائح تطوير األعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Figure 1. Virtual market in practice, the title reads: “I eat local. I buy local” (Source: official website). 

يشير المؤسسون إلى أن  حيث    المنتجون.    من قبل     الموقع   يدار  في الوقت الحاضر ،  

الذي يحرك المكون  المحتملة هو دمج  التحسينات  السوق االفتراضية  أحد  المستهلك في  ه 

ا.  بهذه الطريقة ، يو  مكن للمستهلكين تقديم الطلب مقدما
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المخصصة و االلتقاط  مناطق  أو في  المزرعة  في  إما  المنتجات  التقاط  للمستهلكين  يمكن 

البلدية. تعمل السوق االفتراضية العاملة على  بشكل خاص ، والمخصصة على مستوى 

وفي    ، الحجم  ومتوسطي  المزارعين  صغار  على  الطلب  نقص  مخاطر  الوقت تقليل 

 الحالي ، فإن الطلب يفوق العرض. 

 

البلدية   ا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها  ا على جذب المزارعين ، نظرا كان المشروع قادرا

Ajdovščina   التنمية اإلقليمية الجدير بالذكر بين   ROD وكالة  المحليين. ومن  السكان 

شران   ويكتان  المؤسستين  حيث بناءتان  بالثقة  أن  جديرتان  لهما  من    سبق  العديد  نفذتا 

   . التصاالتمن االستفادة من هذه الخبرة وجهات  المشاريع وتمكنتا

 

ا اإلدارة  لكن   ، الويب  موقع  إلى  لالنضمام  به  مرحب  خاص  الجميع  بشكل  ستهدفت 

  للبيع.   ، الذين ثبت أنهم يتأقلمون بشكل أسهل مع التكنولوجيا الجديدة  المزارعين الشباب

ال   حيث   ، هذه  االفتراضية  السوق  أداة  عن  المزارعين  كبار  معظم  يبحث  ال  حيث 

المبيعات. من  ثابت  مستوى  السوق وضمان  دخول  في  مشكلة    نمزارعي الإن    يواجهون 

ا ألنفسهم وأقارب  تالهوا ا النوع المعتادالذين ينتجون غالباا طعاما لمستخدمي   هم ليسوا أيضا

نمو إنتاجهم. ومع ذلك ، فقد أثبت   في  لديهم    النيةوذلك لعدم وجود  السوق االفتراضي ،  

الكثي المستهدف ، ألنهم وحدهم ال يمتلكون  أنهم الجمهور  ر  المزارعون متوسطو الحجم 

ا  لديهم الرغبةمن القوة لدخول السوق ، و    نمو أعمالهم.في  أيضا

 

للمنتجات   الخاصة  التجارية  أيضاا عالمتها  المنطقة  تمتلك   ، الحاضر  الوقت  المحلية  في 

حيث يقوم المزارعون ببيع منتجاتهم باستخدام عبوات ذات عالمات موحدة ، حيث أثبتت 

 العالمات التجارية المناسبة والتعبئة والتغليف بانها تضيف قيمة إلى المنتجات.

 

على تعزيز رؤية المنطقة وإعالم المستهلك ،  ع ، فإنها تعمل  من خالل مثل هذه المشاري

آ له  بدوره  سبيل  والذي  )على  واالقتصاد  والبيئة  المجتمع  األوجه على  متعددة  مفيدة  ثار 

   المثال ، الصحة والرفاهية ، والمناظر الطبيعية المزروعة ، والرؤية المحلية(.  

ا في التنمية المحلية. حيث   تدرك البلديات ذلك ، وبالتالي تعتبر هذه المبادرة استثمارا

الموقع مجانياا   يعد استخدام  النهاية ، فهم يفكرون  حتى اآلن ،  ان  في    ، ومع ذلك ، في 

التخزين   تكلفة  التي ستغطي  التجارية  والعالمة  االفتراضي  السوق  المساهمات الستخدام 
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األخرى  وصيان والتكاليف  الويب  موقع  يقومون  متعلقة  حيث  االفتراضي.  بالسوق  ة 

باستخدام  بالترويج   واألخبار ألنفسهم   ، اإللكترونية  والمواقع   ، االجتماعية  الشبكات 

بمجرد  المحلية  األسواق  في  ترويجية  ألحداث  يخططون  وهم   ، المسجلين  للمستخدمين 

   انتهاء األوبئة. 

 

يتم التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة ، مثل البلديات األخرى    خالل المشروع ، من  

المزارعين    -وخبراء الزراعة واألعمال ، والمستخدمين  )المجاورة على وجه التحديد( ،  

الممو   يشير  حيث  والمستهلكين.  اهم  ،  شمل  المهم  من  أنه  إلى  المصلحة لون  أصحاب 

 )المزارعين( في مرحلة تصميم الحل وليس فقط بعد أن يكون السوق متصالا باإلنترنت. 

 

، ومع ذلك ، م لقد   السوق  إنشاء  السهل  أنه من  المؤسسون  الحفاظ عليه.  اكد  الصعب  ن 

ي البداية ، فوجئوا بشكل خاص بمدة المرحلة للحصول على األسس القانونية الالزمة.  فف

في الوقت الحاضر ، أحد التحديات التي يعملون عليها هو محو األمية الحاسوبية وكذلك و

بحيث السلوك عبر اإلنترنت من حيث كيفية وصف المنتجات ، وكيفية التقاط الصور ،  

 تظهر بشكل جيد على الشاشة ، وما إلى ذلك.

 

في أن يعمل السوق االفتراضي من تلقاء نفسه ، لكنهم لم    النهاية ، يرغب المؤسسون في  

ا من    يصلوا إلى  ، لكنهم حتىراغبين في االستيالء عليه  راد  أفذلك بعد. لقد تلقوا عروضا

حتى ال يفقدوا الثقة التي كان من الصعب اكتسابها والتي اآلن ليسوا مستعدين للتخلي عنه  

المشروع   يتولى مثل هذا  أن كل من  المهم هو  الوقت.  الكثير من  إلى   استغرقت  يحتاج 

يتم التعامل مع هذا حالياا من قبل البلديات ووكالة التنمية حيث  الكثير من القوى العاملة.  

،  اإلقليمية   والشبكات   ، الميداني  العمل  من  بالكثير  قيامهم   ، أخرى  أمور  بين  ومن   ،

    بالتخزين والنقل ، والتسويق ، وما إلى ذلك.  والعناية 

 

يفكرون في مهمتهم المتمثلة في إيصال فوائد اإلنتاج البيئي ،    انهم    باإلضافة إلى ذلك ،

والتي تعد منتجاتها بالفعل اغلى ثمنا ألنها تساهم في مستويات صحية من خدمات النظام 

 البيئي. 
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، أثبت السوق االفتراضي أنه أكثر صلة بالموضوع ، حيث كان   Covid-19في أوقات  

أدى هذا  مما.  محلياا مع خيارات أقل من اين يشتريه   المستهلكون يبحثون عن طعام منتَج 

ا قررعدد كبير من   حيثبشكل مساو  ز العرض  يتعز  تم   إلى ارتفاع الطلب ، ولكن أيضا

 لب على قنواتهم المعتادة االنضمام إلى المبادرة بسبب انخفاض الطالمزارعين 

 (tolfa and Furlan ،2021a ؛tolfa and Furlan ،2021b .) 
 

 ./https://trznicanaborjacu.si الموقع الرسمي لمزيد من المعلومات:

 

 

 

 تعاونية دامي    

 

عام   في  التعاونية  دامي  فكرة  تطوير  من   2014تم  الخمسينيات  في  نساء  أربع  قبل  من 

عاطالت عن العمل. استناداا إلى خبراتهم السابقة في مجال السياحة وخدمات العمر تركن  

الضيافة ، قاموا بصياغة فكرة عمل تجاري من شأنه أن يوفر للمواطنين وجبات محلية  

ومنتجة بيئياا بسعر عادل ومعقول. قرروا القيام بذلك في شكل الكيان القانوني للمؤسسات 

ألنهم  ، واالجتماعية  مثل    التعاونية  أخرى  ا  قيما تمثل  أن  يجب  الشركات  أن  يعتقدون 

   المسؤولية االجتماعية والبيئية ، إلى جانب الربحية.

 

ثناء تصميم المشروع كانوا يأملون في معالجة مشكلتين اجتماعيتين ؛ توظيف األشخاص  ا

ا للوجبات المتوفرة في المطاعم.    المحرومين ، والجودة المنخفضة عموما

 

في  الطعام  تناول  يستطيع  ال  لكل شخص  الجودة  عالية  وجبات  تقديم  إلى  يهدفون  كانوا 

المستدامة   األكل  عادات  وتعزيز  من مصادر  المنزل  الصحية  األطعمة  تناول  من خالل 

في  المتاحة  السريعة  الوجبات  خيارات  من  العديد  عكس  على   ، بيئياا(  )والمنتجة  محلية 

النباتية  للوجبات  الخيارات  نقص  ا  أيضا يعالجون  كانوا   ، ذلك  أخرى. عالوة على  أماكن 

   في ذلك الوقت. 

مع    ، المثال  سبيل  على  ؛  المحليين  المزارعين  مع  بالتواصل  قاموا   ، فكرتهم     لتنفيذ 

 لموصوفة في القسم التالي.  ، ا Dobrina)دوبرينا )  تعاونيه
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في (    (Dobrinaدوبرينا    تعاونية    أصبحت حيويين  اآلخرين  المحليين  والمزارعين 

   توفير المكونات واإلمدادات الالزمة لمطبخهم.

عام  تم   وفي   ، عامين(  )خالل  نسبياا  بسرعة  الفكرة  يقدم    2016تحقيق  ا  مطعما افتتحوا 

ا محلياا ومصنوعاا محلياا. اليوم ، يقدمون مجموعة واسعة من األطعمة والمشروبات  طعاما

المعتمدة بيئياا وهدفهم هو توسيع هذا العرض إلى أبعد من ذلك. باإلضافة إلى المطعم ،  

ا خدمات  ا  أيضا في يقدمون   ، الخاص  القطاع  من  والعمالء  المؤسسات  من  للعديد  لطعام 

 حين يتم بيع بعض منتجاتهم )معظمها من األطعمة المقطعة( في المتاجر المحلية. 

 

يتم استخدام خدمات تقديم الطعام الخاصة بهم من قبل القطاع الخاص وكذلك المؤسسات 

والكليات المختلفة ، وما إلى ذلك.    العامة مثل المركز الطبي الجامعي ، وبلدية ماريبور ،

ا بنجاح في المناقصات العامة لوجبات غداء المدارس  منذ العام الماضي ، يتنافسون أيضا

المنتج   الغذاء  العامة يمكن أن تأخذ عنصر  المناقصات  أنه حتى  العامة. وهذا تأكيد على 

 االعتبار.عين محلياا والبيئي في 

بد في  الرئيسية  التحديات  أحد  الموردين  ان  من  موثوقة  دائرة  إنشاء  هو  المشروع  اية 

ا إلى أن  حيث  باإلضافة إلى إنشاء استراتيجية تسويق ناجحة.   يشير ممثلو التعاونية أيضا

   االستثمار األولي له أهمية رئيسية لنجاح المشروع. 

 

يقر ممثلو التعاونية بأن العثور على موردي األغذية المحلية والبيئية يستغرق وقتاا أطول  

الطلو   ،   المنتجاتبدالا من  تكون هذه  السوبر ماركت ،حيث  تكلفة.    ب في محالت  أكثر 

ا ألنهم يسعون إلى توفير الطعام المحلي بسعر يمكن الوصول إليه ، فإن خدماتهم ال  نظرا

 قارنة بالمطاعم التقليدية. تزال غير مكلفة م

 

للحصول على خطة  بطلب  التقدم  بحله من خالل  قاموا   ، التسويقي  بالتحدي  يتعلق  فيما 

 تلقوا التدريب في هذا المجال.اراتهم حيث  توجيه الستكمال مه

إلى  باعتزاز  السنوات تحدياا )الثالثة األولى( وراءهم ، ينظرون  أكثر  اليوم ، مع وجود 

الذي   )البلدية(الدور  المحلي  المجتمع  ايجار   لعبه  دفع  إعفائهم من  في قصتهم من خالل 

 مطعمهم في السنوات القليلة األولى مقابل توليد وظائف. 
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Figure 2. Restaurant of the Cooperative DAME (Source: official website). 

إنهم يعتقدون أنه يمكن تعلم جميع المهارات ، لكن المؤسس يحتاج إلى موقف راسخ تجاه 

أسلوب حياة صحي لتنفيذ مثل هذا المشروع. إن الوعي بأهمية اإلنتاج الغذائي المحلي ،  

ال أن  عن  فضالا   ، البيئية  الزراعية  أوالممارسات  يمكن  الجودة  عالية  توجبات  كون  ن 

نما قد   ، التكلفة وصحية  ،  بشك  ميسورة  األخيرة  السنوات  في  كبير  المنتجين  مما  ل  دفع 

المحلي  الغذاء  إلى  الوصول  السهل  ، من  الحاضر  الوقت  في   ، لذلك  التكيف.  إلى  ا  أيضا

 والمنتج بيئياا مقارنةا بالوقت الذي تم فيه تطوير فكرتهم. 

 (Lovrec and Iskra, 2021; Lovrec, 2021).  

قصتهم أنه حتى الشركات يمكن أن تساهم بشكل كبير في ازدهار اجتماعي وبيئي   تثبتا

 أكبر.

الرسمي: الموقع  إلى  المهتم  القارئ  http://www.kooperativa-  نحيل 

dame.si/  

 

 

 

 

 

 

http://www.kooperativa-dame.si/
http://www.kooperativa-dame.si/
http://www.kooperativa-dame.si/
http://www.kooperativa-dame.si/


Deliverable 3.1 - Stakeholder Analysis and Gap Assessment Report 
  

9 
  

 

 

 تعاونية المزارعين دوبرينا

 

العاصمة األوروبية للثقافة ، تم إنشاء العديد من مجموعات  -ضمن مبادرة ماريبور 

وُكلفت إحداها بإيجاد حلول إلمدادات غذائية    2012العمل في مدينة ماريبور في عام 

نحو إنشاء تعاونية للمزارعين ، بعد أن أدركوا أن  محلية مستدامة. لقد تطور عملهم 

ال يمكنهم دخول    Slovenske Gorice) )  جوريس سلوفينسكي   المزارعين من منطقة

 السوق إال من خالل االتصال بكيان قانوني. 

 

كان صغار المزارعين في السابق غير مرتبطين رسمياا.حيث  كانوا يبيعون منتجاتهم في 

األسواق ، حيث يستطيع األفراد شرائها. ومع ذلك ، لم تكن منتجاتهم  مزارعهم أو في 

تصل إلى الكيانات القانونية ، التي تحتاج إلى كميات أكبر من الطعام ، مثل رياض  

األطفال والمدارس والمؤسسات العامة والفنادق والمطاعم ، وما إلى ذلك. والسبب في  

 ذلك هو أن العرض كان مجزأاا للغاية

 لي فهي تتطلب الكثير من التعامل مع مديري المؤسسات. وبالتا

 

ا واحداا ، وتتمثل  ( Dobrina  دوبرينا  تعاونية  ان إنشاء ( للمزارعين استغرق عاما

مهمتها الرئيسية في تسويق منتجات المزارعين ، كل ذلك في مكان واحد. بهذه الطريقة 

يكون العرض مرتبطاا جيداا ويسهل الوصول إلى السوق. الهدف من تعاونهم ليس تحقيق 

، وبيع المنتجات الربح ، ولكن بالنسبة للمزارعين للحصول على سعر عادل لمنتجاتهم 

 ال يمثل ذلك عبئاا على المزارعين.  بطريقة
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Figure 3. The shop with locally produced products of the Cooperative Dobrina (Source: official website). 

قبل ما  مرحلة  في  المدرجون  المزارعون  مجال    تلقى  في  ا  تدريبا تعاونيات التأسيس 

لتأسيس التعاونية  و  .المزارعين ، ولكن عندما حان الوقت قرر ثمانية منهم فقط المشاركة

التعاونيات سيئة السمعة. للثقة دور مهم هنا ، وكذلك في هذه المنطقة ، كانت    ولكن كان 

ا.  130سرعان ما بدأت التعاونية في النمو ، واليوم يمكنها أن تفتخر بأن لديها   عضوا
 

 

ا ما تقوم   وتتمثل الوظيفة الرئيسية لهذه التعاونيات في سلوفينيا في دخول السوق ، ونادرا

ا بإقراض واستعارة اآلالت والخدمات بين صغار المزارعين. يجب أن يكون كل من   أيضا

ف ا.  معهم عضوا العمل  وبعد  فيريد   ، تجريبية  في عضوية  الجميع  يكون   ، األول  العام  ي 

يورو للسنة التجريبية األولى   20و عادي. رسوم العضوية السنوية  ذلك ، يتم قبولك كعض 

ذلك   إلى    5وبعد  الرسوم  5يورو باإلضافة  السابق حيث تغطي هذه  العام  ٪ من مبيعات 

    . Dobrinaدوبرينا  تعاونيةوالنقل واإلدارة التي تقوم بها تكاليف التخزين 

 

ذكرت المؤسسات العامة عدة مرات في الماضي أنها تفضل مورداا واحداا بدالا من العديد  

  ، فقط  العامة  المؤسسات  لتزويد  اصال   التعاونية  خططت  فقد   ، الصغار  الموردين  من 

 لكنها أدركت أن أسعار شراء المنتجات منخفضة بشكل ال يصدق  

   تجاري قابل لالستمرار.   اطولن يكون ذلك ممكناا بالنسبة لهم للحصول على نش
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سوفينيا  من  اخرى  مناطق  في  تعاونتيهم  استنباط  في  رغبتهم  عن  العادة    واعربوا 

 الى مداها السابق . لكنهم وضعوا هذه الفكرة جانباا لتطوير تعاونية دوربينا  التعاونيات

 ( (Dobrina  .المستقر تمويلها  وتمكين  كامل  البشكل  وينفذون  حيث  يطبقون  يزالون 

ليست  هذه  ولكن  آلخر  حين  من  األوروبي  االتحاد  من  الممولة  المشاريع  من  العديد 

 األولوية بعد اآلن. 

   

للمزارعين   التعاونية  تقديم  هو  التعاونيات  هذه  مثل  لنجاح  األهم  الجزء  فإن   ، رأيهم  في 

ذلك فإن الشفافية في ممارسة ل  وتعمل لصالحهم.في الواقع تعاونيتهم    بطريقة يدركون أنها

التكاليف  جميع  عن  الكشف  يتم  السبب  ولهذا   ، هنا  قصوى  أهمية  لها  التجارية  األعمال 

الثقة المطلوبة بشدة مع المزارعين.  بناء  يلتقي المزارعون  حيث    علناا ، مما يساعد على 

   الطريقة يتبادلون المعلومات والشبكات.المشاركون بانتظام وبهذه 

 

سنوات حتى تصبح مثل هذه التعاونية ذاتية االستدامة.    5-3يستغرق األمر ما يقرب من  

دوبرينا التعاونية  توظف   ، الحاضر  الوقت  أشخاص.  Dobrina))  في  يعد    أربعة  حيث 

تعيين موظفين جدد أكثر صعوبة إلى حد ما حيث يجب مشاركة العمل ويجب أن يكون  

 70معاا ، يزودون ما يقرب من    كل شخص مسؤوالا عن العديد من المهام والمسؤوليات.

ال بالمنتجات  عامة  الخاصمؤسسة  عمالءالقطاع  من  العديد  إلى  باإلضافة  ،    زراعية 

ا متجر للمنتجات المحلية في ماريبور. ويتم تحديد أسعار المنتجات باالشتراك   ولديهم أيضا

 مع جميع المزارعين. 

 

الجمعية   تشتري  حيث   ، أهدافهم  على  حصلوا  فقد   ، بالمزارعين  األمر  يتعلق  عندما 

التعاونية جميع األغذية التي ينتجها المزارعون البيئيون. اال انها ال تشتري كل شيء من 

ا شبكاتهم الخاصة.  متكاملينالمزارعين ال  ألن هؤالءالمزارعين لديهم أيضا

 

رسوم الدخول األصلية لالحتفاظ فقط بأصحاب   من   لو أنهم بدأوا مرة أخرى ، سيزيدون

باإلضافة إلى ذلك ، سوف يطورون سلسلة معالجة األغذية الخاصة   المصلحة المهتمين

 بهم. 
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حالتهم الدعم  المهارات  فان  ،    هذه  في  تضمنت  المشروع  بداية  في  المطلوبة  األساسية 

إلعداد  وكذلك   القانوني   ، التعاونية  تسجيل  عند  اإلدارية  والمهارات   ، األساسي  النظام 

 رسوم الدخول واالستراتيجيات المحاسبية. 

تعدد   من  الكثير  البدايات  تضمنت   ، الصغيرة  المؤسسات  من  العديد  مع  الحال  هو  كما 

 المهام والمرونة.

ا مما كان متوقعاا ، حيث يشار إليها غالباا على أنها ممارسة جيدة في ا ليوم ، هم أكثر نجاحا

 (. Ploj ،2021b؛ Ploj ،2021aسلوفينيا ، وكذلك في الخارج )

 

الرسمي:  الموقع  على  المعلومات  من  مزيد  على  العثور  يمكن 

https://www.zadruga-dobrina.si / . 

 

 . تحليل أصحاب المصلحة 3

سيشاركون   الذين  المحتملين  المصلحة  لتحديد أصحاب  المصلحة  تحليل أصحاب  أجرينا 

 في المشروع ، 

اهتماماتهم طوال  وتحديد كيفية معالجةوقد تم إعطاءاألولوية لهم وفقاا ألهميتهم للمشروع ،

 فترة المشروع. 

جمع  لقد   أتم  لتحليل  الالزمة  االستبيان البيانات  أداة  باستخدام  المصلحة  عبر    صحاب 

الدراسة   1kaاإلنترنت   منطقتي  كال  االنبار )األ  في  شركاء  ان  غير   ، وسلوفينيا(  نبار 

 .بشكل مفصل جدا االستبياننسخ قاموا بملىء و استلموا  

 

 تحليل أصحاب المصلحة للممارسات السلوفينية الجيدة  3.1

تعرض الجداول الثالثة التالية أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في إنشاء وإدارة 

 الممارسات الفردية الجيدة في سلوفينيا.  

 تم تحديدهم للسوق االفتراضي  الذين أصحاب المصلحة 1يوضح الجدول 

 "Tržnica na Borjaču ."   

 

الجدول   الرئيسيين    2ويعرض  المصلحة  تعاونيةأصحاب  في  دامي   المشاركين 

(DAME ) 
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                    يعرض أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعاونية المزارعين دوبرينا 3الجدول 

( (Dobrina        

 

 
 

Table 1. Key identified stakeholders of the Virtual market “Tržnica na Borjaču” (N=2) (Štolfa and Furlan, 2021b). 

المشروع  في دور اصحاب المصلحه الرئيسين  

اجدوفشينا  بلدية المشروع فريق عضو  ، المتعاقدة الجهة ، التمويل ،المبادر  . 

جوريكا  نوفا  مدينة بلدية المشروع  فريق عضو ، المتعاقدة الجهة ، التمويل   

جوريكا نوفا  والغابات  الزراعة  معهد المشروع فريق عضو الزراعية  التنمية مجال في خبير دعم  . 

المشروع  فريق أعضاء ، المنتج تطوير المزارعين   

  ومتعهدو  العامة  والمؤسسات  األفراد -  المستهلكون

 الطعام 
الحلول تطوير توجيه ، الترويج ، المشروع  فريق  أعضاء . 

Renče-Vogrsko المشروع فريق عضو التمويل بلدية . 

الزراعية  االستشارات معهد  
 ، التسهيل ، التسويق ، المشروع فريق عضو ، الزراعية التنمية مجال في الخبراء دعم

التنمية توجيه . 

 

Table 2. Key identified stakeholders for the Cooperative DAME (N=1) (Lovrec, 2021). 

الرئيسين المصلحه اصحاب  المشروع  في دور   

مؤسسة تحسين    الرئيسيين المصلحة  أصحاب  
بريزما  العمل فرص  

 تنفيذ بشأن التوجيه ، البشرية الموارد تعليم ، الفريق  تشكيل في  المساعدة ، الفكرة تطوير

 .الفكرة

) CAAP جمعية   على تعمل حكومية غير منظمة

  االجتماعية والممارسات  االجتماعي  االقتصاد تنمية

 (الجديدة 

 التعاونيات بين  واالختالفات االجتماعية والمؤسسات التعاوني التأسيس مجال في التعليم

األخرى األعمال وأنواع .  

ماريبور  مدينة بلدية اإليجار تكاليف من باإلعفاء البدء يسهل  . 

) PIP معهد    وخدمات  والتعليم   القانونية  االستشارات

الحكومية  غير للمنظمات الدعم ) 
ذلك  إلى وما السلوك قواعد  حول)  القانونية االستشارات ). 

 

Table 3. Key identified stakeholders for the Farmers’ Cooperative Dobrina (N=1) (Ploj, 2021b). 

الرئيسين المصلحه اصحاب  المشروع  في دور   

كومات انطون في جريجوريتش مارتا  مستدامة محلية غذائية إمدادات"  المشروع قبل ما مشروع تصميم  ". 

ECC   برازدي أوربان فريق      
 من أمثلة وزيارة ، والتعليم العمل وورش ، معاا  السوق دخول على المزارع تشجيع

الجيدة الممارسات . 

 ( صغيرة شركة  ) تيكيك زيلينا سينتراال    
 

المهتمين المزارعين لجمع التضاريس  وعمل  دول جوروفسكي  بلدية في  المعلومات نقل . 

دول  جوروفسكي من مزارعون  
 استعداد على منهم 8 كان ، العمل ورش في شاركوا الذين المزارعين جميع بين من

ا للمضي المؤسسين ؛ التعاونية الفكرة في  قدما . 

التعاونية  في العاملين التسويق مجال في أبرزها  . 

تزنو  أطفال وروضة كالفورا  العبيد  مدرسة ابتدائية  
 ؛ جانبهم من العرض حول  واقتراحات العامة المطابخ أمام  والظهور األداء عن معلومات

 .المستهلكين
     ECC مشروع العاصمة الثقافة االوربية   * 
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   ملخص ألنواع أصحاب المصلحة الرئيسيين وأدوارهم  3.1.1

 

تمت  التي  الثالث  الجيدة  الممارسات  عبر  ومشاركتهم  المصلحة  أصحاب  يختلف  بينما 

ما  التي غالباا  الرئيسية  المصلحة  تحديد مجموعات أصحاب  بإمكاننا  يزال  ، ال  مناقشتها 

الجداول  .  تشارك الواردة في  البيانات  إلى  المشاريع. استناداا  وكذلك دورهم في مثل هذه 

عامة فئات  ثالث  في  المصلحة  أصحاب  تجميع  يمكننا   ، العامة وهي    أعاله  المؤسسات 

 الجتماعية والقطاع الخاص والعام. والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ا

 

 المؤسسات العامة

 سلوفينيا• البلديات في 

والبنية    ، المكاني  التخطيط  اإلشراف على  أخرى  أمور  بين  من  البلديات هو  اختصاص 

ذلك. إلى  وما   ، االبتدائية  والمدارس   ، البيئة  وحماية   ، العامة  والخدمات   ، في   التحتية 

سوى   ينفذون  ال   ، أخرى  مناطق  وفي   ، تشريعية  سلطة  لديهم   ، المناطق  هذه  بعض 

 منطقتهم الجغرافية. التشريعات الوطنية ضمن

 

شاركت البلديات في الممارسات الجيدة المحددة إما كمبادرة للمشروع ، أو كانت تدعمه 

 من خالل التمويل وأنواع أخرى من الفوائد ، مثل المكاتب / أماكن العمل المدعومة. 

 

فقط يدعمون  لهم ألنهم ال  بالنسبة  ا  مهما ا  أمرا المحلي  الغذاء  واستهالك  إنتاج  خلق   يعتبر 

ا يحققون فوائد من حيث الصحة والرفاهية ، وكذلك   فرص العمل داخل القطاع ولكن أيضا

 البيئة في حالة اإلنتاج البيئي 

 

 

 وكاالت التنمية العامة

المتكاملة.   التنمية  إلى  الهادفة  المشاريع  وتنفيذ  تصميم  سلوفينيا  في  الوكاالت  هذه  تدعم 

كان دورهم في المشاريع المذكورة هو تقديم االستشارات حول تطوير األعمال ، ال  حيث  

 سيما في مجال تطوير األفكار والبحث عن التمويل. 
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 • المدارس ورياض األطفال 

المدارس   بمثابة تعتبر  ؛فهم  الجيدة  الممارسات  بعض  من  مهم  جزء  األطفال  ورياض 

دخول   استراتيجيات  تطوير  في  الدعم  ا  أيضا يقدمون   ، الحاالت  بعض  وفي  المستهلكين. 

 سوق المواد الغذائية للمؤسسات العامة

 

 

 الزراعة أو التنمية  •

االستشارات الزراعية ،  قدمت المؤسسات الخبيرة مثل معهد الزراعة والغابات ومعهد 

 إرشادات الخبراء بشأن تطوير األعمال ، بما في ذلك تطوير األفكار وتسويق المنتجات

 

 

 

 

 المنظمات غير الحكومية والمؤسسات االجتماعية

نشطة في العديد من المجاالت ؛ على سبيل المثال ، تطوير األفكار واألعمال ،   تكون

دعما حيويا للمشاريع  قانونية أو التنظيمية ، إلخ. حيث قدمت  التوجيه بشأن المتطلبات ال

 من حيث تنمية المهارات في المجاالت المذكورة.

 

 

 القطاع الخاص والعام 

 

 المزارعون  •

ينتجون الطعام الذي يُباع في    الدافعة وراء مثل هذه المشاريع حيث المزارعون هم القوة

، عمل   Dobrina دوبرينا في حالة التعاونيةف . سوق افتراضي أو من خالل التعاونيات

ا كمؤسسي ل يستفيدون من هذه المخططات من  حيث لجمعية التعاونية.المزارعون أيضا

ل  خالل الوصول بسهولة إلى سوق المواد الغذائية الذي يضمن لهم مصدر دخل ثابتاا ويقل 

من الوقت الذي يقضونه في التسويق والمبيعات. كل هذا بدوره يساهم في منع هدر  

  الطعام.
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 األفراد  -المستهلكون  •

فهم    ، لذلك  ؛  والبيئي  المحلي  الغذاء  بأهمية  وعياا  أكثر  سلوفينيا  في  المستهلكون  أصبح 

 أحياناا جهداا إضافياا.أكثر استعداداا للبحث عن مثل هذا الطعام على الرغم من أنه يتطلب 

 

 شركات )أغذية ، تموين ، زراعة( •

الغالب  في  وتعمل   ، االفتراضي  والسوق  التعاونيات  خدمات  الخاصة  الشركات  تستخدم 

بيع    كمستهلكين أو  المهارات  تطوير  خالل  من  المبادرات  بدعم  أحياناا  قاموا  كما   .

 منتجاتهم. 

 

 تحليل أصحاب المصلحة في األنبار 3.2

أصحاب  تحليل  حول  االستبيان  األنبار  ومحافظة  تخطيط  دائرة  من  أفراد  أربعة  أكمل 

مجموعات   9من أصحاب المصلحة ؛    20المصلحة في منطقة األنبار. إجماالا ، حددوا  

  4من أصحاب المصلحة األفراد كما هو موضح في الجدول   11من أصحاب المصلحة و 

   أ(  2021مسؤولو محافظة األنبار ، )

 
Table 4. Identified stakeholders, and the reason for their importance (N=4) (Al Anbar Governorate officials, 2021a).  

 أهميتهم     المصلحة أصحاب تحديد

المصلحة  أصحاب  مجموعات  

محلية  حكومة  المركزي  القرار ، المحلية اإلدارة    

الزراعة  وزارة الزراعة وادارة  الزراعة قطاع دعم  . 

الحكومية  الدوائر للقطاعات المحلية اإلدارة خالل من التنمية في المساهمة  . 

الخدمات  أقسام الخدمة إدارة خالل  من المجتمع لخدمة   

المدني المجتمع مسموعة المواطنين أصوات  لجعل  . 

القدرات بناء في الخبراء دور تفعيل المتخصصين . 

المواطنين خدمة المواطنين  

والمنتجين الميدانيين العاملين المزارعين . 

دولية  منظمات التنمية أجل من المجتمع دعم  . 

الفرديون  المصلحة أصحاب   

الحيوانية الثروة  في خبرة/   الزراعة في والتعليمات باالرشادات  يلتزم جيد مواشي مربي 1 . 

2 
  لديه/   الزراعة في والتعليمات التوجيهية بالمبادئ يلتزم الخضراء للمحاصيل جيد مزارع

الزراعة في بالتعليمات وملتزم عملية خبرة . 

3 
 عدة ويمتلك بالتعليمات يلتزم مزارع/  الزراعية الصوب باستخدام اإلنتاج في خبرة لديه

 .صوبات
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المنظمات الدولية 

المزارعين 

Civil society

المختصيين 

اقسام الخدمات 

المواطنون 

4 
 عدة ويمتلك( وشعير  قمح) متميز مزارع/   التسويق وعملية الزراعي بالتخطيط ملتزم

 .أراضي

معدات لديه ، الري أنظمة إدارة في خبرة لديه 5 . 

الجودة عالية األعالف من كبيرة كميات تنتج 6 . 

واألعالف  الحبوب زراعة في خبرة  لديه جيد مزارع 7 . 

الزراعية العملية وتدعم(  حصادات  ، جرارات) الزراعية المعدات من أنواع عدة لديها 8 . 

النباتات مشاتل إدارة/  عمله  في عالية دوافع ولديه والحدائق  البستنة في  واسعة خبرة لديه 9 . 

عمله في كبير دافع ولديه الخضراء الرياح مصدات في  واسعة خبرة لديه 10 . 

األنسجة زراعة  في خبرة لديه 11 . 

 

 (. 1تم تصنيف مجموعات أصحاب المصلحة المحددة من قبل شريك عراقي واحد ، وفقاا ألهميتها لمشروع النظير إلى النظير في األنبار )العدد = 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 4. Stakeholder groups, ranked by one respondent, according to their importance for the Project (Al Anbar Governorate 
officials, 2021a). 

 

ضافة إلى ذلك ، تم تقييم أصحاب المصلحة وفقاا لمواقفهم واهتماماتهم وقوتهم فيما يتعلق ا

حددوا   المستجيبين  من  العديد  ألن  ا  نظرا المزارعين.  وتعاونيات  االفتراضي  بالسوق 

بتحلي أوالا  قمنا  فقد   ، مصلحة  كأصحاب  الفرديين  المزارعين  المزارعين  نظر  وجهة  ل 

 حيث يتم تجميع المزارعين وفقاا  رادار مشترك  )االهتمام والموقف والسلطة( في مخطط  

يتلقى خبراء الري واآلالت على لمجال عملهم وانحرافات استجابتهم )على سبيل المثال ،  

 س الدرجات ، لذلك تم رسمها معاا(نف

الحكومة المحلية      

 وزارة الزراعة  

 الدوائر الحكومية  
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Figure 5. Radar chart of the farmer groups' attitude, interest, and power regarding the virtual market and farmers cooperatives (Al 

Anbar Governorate officials, 2021a).  

 

From  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المزارعين في الغالب لديهم موقف إيجابي للغاية  ، يمكننا استنتاج أن  اعاله    5من الشكل  

خبير مصدات   مثل  قليلة  استثناءات  مع   ، المزارعين  المحلي وصغار  الغذاء  إنتاج  تجاه 

الرياح الخضراء ، ومزارع مشاتل البستنة والنباتات وخبير زراعة األنسجة بشأن إنتاج 

المحلي جدا     الغذاء  مهتمون   ، عام  بشكل   ، المزارعين  أن  ، يبدو  تعاونية  بتأسيس  ا 

لذلك يُعتقد أن للمزارعين قوة معتدلة    ومهتمون بدرجة متوسطة بإنشاء سوق افتراضي.

   إلنشاء تعاونية وطاقة منخفضة إلنشاء سوق افتراضي.

 

تسمى  واحدة  مجموعة  في  المزارعين  جميع  بتجميع  قمنا   ، التالية  الخطوة  في 

صلحة األخرى المحددة من الجدول  "المزارعين" ورسمناها مع مجموعات أصحاب الم

 ، مثل الحكومة المحلية ووزارة الزراعة وما إلى ذلك.  4
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Figure 6. Radar chart of all identified stakeholder groups' attitudes and power. Interest was not plotted due to an absence of data 
points (Al Anbar Governorate officials, 2021a). 

 

الشكل   أن أصحاب   اعاله   6في  يبدو  سابقاا.  ذكرنا  كما  نمطاا مشابهاا  أن نالحظ  يمكننا   ،

المصلحة لديهم موقف إيجابي تجاه األسواق االفتراضية وتعاونيات المزارعين. ومع ذلك 

، فإنهم يمتلكون طاقة متوسطة إلى منخفضة إلنشاء تعاونية ، بل وقدرة أقل إلنشاء سوق 

 افتراضي.  

 

 القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها فيما يتعلق بأصحاب المصلحة المحددين 3.2.1

سيكون  حيث  لقد شجعنا الموقف اإليجابي بين أصحاب المصلحة تجاه أهداف مشروعنا.  

تحد   ، ذلك  مع   ، المفيد  والطاقةمن  االهتمام  انخفاض  أسباب  االفتراضية    يد  لألسواق 

ق المزارعين.  تعاونيات  بإنشاء  التكنولوجي مقارنة  التكيف  هو  التفسيرات  أحد  يكون  د 

   الالزم للمشاركة في سوق افتراضي.

" االفتراضي  السوق  حالة  في  ا  أيضا تحدياا  يمثل  هذا  أن  ثبت   Tržnica naوقد 

Borjaču  المزارعين خاص  بشكل  يستهدف  الحق  وقت  في  المشروع  كان  حيث   ،  "

تقنيات   نحو  أكثر  يميلون  الذين  يمثل  الشباب  هذا  فإن   ، ذلك  ومع  المبيعات.  في  الجديدة 

إذا   اإلنترنت  عبر  المبيعات  على  التدريب  توفير  مواجهته من خالل  يجب  إضافياا  تحدياا 

عالوة على ذلك ، فإن القوة المنخفضة بين أصحاب المصلحة   كانت افتراضاتنا صحيحة.

النتباه إليه. نعتقد أنه من إلنشاء تعاونيات المزارعين أو األسواق االفتراضية أمر يجب ا 
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خالل العمل المستمر والتدريب على هذه الموضوعات ، يمكننا تعزيز فهمهم وكذلك فهم  

األدوار والمهارات الالزمة إلنشاء مثل هذه المشاريع ، والتي ستساعد في إلقاء الضوء  

االف األسواق  إنشاء  لقيادة  الكافية  بالقوة  يتمتعون  الذين  المصلحة  أصحاب  تراضية  على 

 وتعاونيات المزارعين.

 

الممارسات  أظهرت  كما   ، فرد  أو  فردية  مؤسسة  مسؤولية  هذه  تكون  أن  يجب  ال 

السلوفينية الجيدة ، حتى المزارعون يتمتعون بالقوة الكافية لذلك ، بشرط حصولهم على 

   الدعم المناسب.

 

أدوار  أهم  أحد  أن  نرى  أن  يمكننا   ، الجيدة  السلوفينية  الممارسات  تجربة  إلى  استناداا 

المصلحة   حالة هو    أصحاب  في  المشروع.  بداية  في  التكاليف  بعض  إعفاء  أو  تمويل 

األنبار ، يبدو أن الحكومة المحلية أو المحافظة يمكن أن تقوم بمثل هذا الدور ، ومع ذلك 

ا اعتماداا على احتياجات المشاريع المستقبلية. ، يجب أن يتم تفصيل ذ  لك أيضا

سيحتاج   ، افتراضية  تعاونيات  أو  أسواق  إنشاء  في  المبادرة  زمام  سيتولى  من  كان  أياا 

ا إلى دعم األعمال والخبراء لتطوير مهارات واستراتيجيات معينة إلدارة المبادرة /   أيضا

ال يزال    حيثوار والمهارات الالزمة ،المنظمة. بينما سيسهل فريق المشروع تحديد األد

األنبار. في  الدعم  هذا  يقدمون  الذين  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  تحديد  هناك   يتعين 

طريقتان يمكن أن يحدث بها ذلك ، إما أن تقدم مجموعات أصحاب المصلحة الحالية مثل  

ذلك من  بدالا  أو   ، أفضل  بشكل  تحديدهم  يجب  الحالة  هذه  وفي   ، الخدمات  يجب   هذه   ،

 تحديد أصحاب المصلحة الجدد بناءا على االحتياجات المحددة.

 

 إلى  لالنضمام   المناسب   الحافز  إلى  والمستهلكون   المزارعون  يحتاج  ،   ذلك   على   عالوة

.  النجاح  مفتاح  هي  المناسبة  االتصال   استراتيجية  أن   حين  في  ،   المشاريع   هذه  مثل  في. 

 . المزارعين صغار نستهدف  كنا ،  المشروع بداية
 

شركاء   مع  عملنا  على  بناءا   ، ذلك  المحافظة  ومع  )ممثلي  األنبار  وأساتذة  محافظة 

الجامعات في مجال الزراعة( ، أصبح من الواضح أن المزارعين الكبار لهم أهمية كبيرة 

مخاطبة  خالل  من   ، استراتيجيتنا  تعديل  يتعين  قد  وبالتالي   ، اإلقليمية  للسلطات  بالنسبة 

تجين أوالا وفي نفس الوقت محاولة الوصول إلى المزيد من المزارعين الصغار كبار المن

   ومتوسطي الحجم.
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المصلحة  أصحاب  وتحفيز  بتحديد  يتعلق  فيما  سدها  يجب  ثغرات  هناك   ، الختام  في 

األنبار  مشروع  يصبح شركاء  أن  بمجرد  التحليل  هذا  في  النظر  سنعيد  لذلك  المناسبين. 

 بالممارسات الجيدة وطريقة نقلهم )نهج المشاركة المالية(. على دراية 

 

 تحليل الفجوات والتغرات. 4

تحليل الثغرات هو أسلوب يهدف إلى تحديد التحديات / الفجوات القائمة للحالة المرغوبة 

إلى جانبهو    –في حالتنا    - األنبار.  الزراعي في محافظة  يتم    هذه    القطاع   ، الطريقة 

مراجعة الوضع الحالي والمثالي ، وتحديد الفجوات بينهما. عالوة على ذلك ، يتم وضع  

خطة عمل في النهاية ، بناءا على الفجوات المحددة باإلضافة إلى الفرص الموجودة داخل  

  القطاع.

 

 تقييم الثغرات للقطاع الزراعي في سلوفينيا )بأثر رجعي( 4.1

يمأل المجيبون السلوفينيون تقييم الفجوة من خالل تذكر الموقف الذي أدى  لم نحاول أن  

إلى تطوير السوق االفتراضي والتعاونيات. ومع ذلك ، قمنا بتجميعها وفقاا إلجاباتهم في 

استبيان عبر اإلنترنت والمقابالت االفتراضية التالية. لذلك ، يوفر تقييم الفجوة أدناه نظرة 

الزراعي السلوفيني في الماضي والتي أدت إلى الحاجة إلى السوق    ثاقبة لظروف القطاع

 االفتراضي والتعاونيات.

 
Table 5. Gap assessment of agricultural sector in Slovenia (retrospective). 

 

 

 السوق   تطوير  إلى  أدى   الذي   الوضع   فإن  ،   اعاله   5  الجدول  من  نرى   أن   يمكننا  كما

 منتجات  يمتلكون   الذين   المزارعين  صغار  أن  هو   ،   سلوفينيا  في  والتعاونيات  االفتراضية

  الغذائية   المواد  سوق  في  كافية  بدرجة  المنافسة  على  قادرين  يكونوا  لم  الجودة  عالية

Ex. 
الراهن  لوضع المثالي  الوضع  المحددة  الثغرات  الحالية  الفرص  عمل  خطة   

1. 

  صغار من العديد
 لديهم الذين المنتجين
  الجودة  عالية منتجات
  على قادرين غير

السوق في   المنافسة . 

  اإلنتاج لتشجيع
  القيمة ) واالستهالك
(  المحلية المضافة 

  عالية المحلية  لألغذية
  والعالمات ، الجودة 

  وزيادة  ، التجارية
  المحلية  األغذية  حصة 

  في  الجودة عالية
العامة المؤسسات . 

  حوالي الفجوة  كانت
  كان٪. 50-60

  هو الرئيسي  التحدي
الفرق وتحفيز بدء . 

  ووعي السوق  طلب 
 المرتفع المستهلك

والمتصاعد) ). 

  المستمر التواصل 
  والشراكة الثقة وبناء

 المزارعين مع
 .والشفافية
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  العمالء   وعي  زيادة  جانب  إلى   ،  ذلك  أتاح  وقد.  وفق شروطهم    منتجاتهم  بيع   من   ليتمكنوا 

 افتراضية  أسواق  شكل  في   المزارعين  هؤالء  لربط   جيدة  فرصة  ،  المحلية  الغذائية  بالمزايا

    تعاونيات أو

 

تقييم الثغرات لقطاع الزراعة في األنبار  2.4  

الفجوات تقييم  إجراء  مجموعة   تم  قبل  من  األنبار  محافظة  محافظة   من  في  مسؤولي 

( ادناه  6في )الجدول  األنبار ، حيث تم توفير ثالث حاالت مع وجود فجوات محددة  

 

 
 

Table 6. Gap assessment of the agricultural sector in Al Anbar (Al Anbar Governorate officials, 2021b). 

Ex. الراهن  الوضع المثالي  لوضع  المحددة  الثغرات  الحالية  لفرص  عمل  خطة   

1. 

 غير لمزارعونا

تعاونيات داخل منظمين  
  في  تعاونيات تأسيس
  القطاعات  مختلف

 الزراعية

٪96: التعاونيات   بين الحالي االهتمام .
  في المزارعين
  إلى االنضمام

 .التعاونيات

  بيانات قاعدة  إنشاء
 .للمزارعين

2. 

  االفتراضية األسواق

  على موجودة ليست

واسع  نطاق  

  قدرات  تعزيز
  للمشاركة المزارعين

  األسواق في
 .االفتراضية

:  االفتراضي السوق 
75٪ . 

  بين الحالي االهتمام
 المزارعين

  السوق  في والمنتجين
 .االفتراضي

 للمزارعين تدريبات
 على والمنتجين

  السوق  إدارة
 .االفتراضية

3. 
المصانع قلة مصانع  بناء  : التصنيع معامل 

80٪ . 
  المنتجات  فائض
الموسمية الزراعية . 

  إنشاء تشجيع
 .المصانع

 

يحدد تحليل الثغرات   حيث  جميع األمثلة الثالثة وثيقة الصلة بقطاع الزراعة في األنبار.

معالجتها.   يجب  فجوات  أنهما  على  االفتراضي  والسوق  المزارعين  تعاونيات  نقص  هنا 

إنشاء   طريق  عن  أوالا  المزارعين  تعاونيات  مع  التعامل  يجب   ، العمل  خطة  إطار  في 

المشاركة.   أجل  من  النهاية  في  منهم  االقتراب  أجل  من  المزارعين  لجميع  بيانات  قاعدة 

يتعلق توفير   فيما  هي  األولى  الخطوات  إحدى  تكون  أن  يجب   ، االفتراضية  باألسواق 

التدريب ألصحاب المصلحة المهتمين على إدارتها واستخدامها )مسؤولو محافظة األنبار 

   ب(. 2021، 

الموسمية   الزراعية  المنتجات  المثال األخير إلى معالجة نقص المصانع وفائض  ويهدف 

محافظة   ،  )مسؤولو  إنشاء   2021األنبار  تشجيع  خالل  من  ذلك  معالجة  ويمكن  ب(. 

   المصانع ؛ ومع ذلك ، ال يتناسب هذا الموضوع مع نطاق هذا المشروع. 



Deliverable 3.1 - Stakeholder Analysis and Gap Assessment Report 
  

23 
  

 أسواق  إنشاء  خالل  من   فعال   بشكل  الغذاء   من  الموسمي  الفائض  معالجة  يمكن   ،  ذلك  ومع

  يعانون  الذين   للمستهلكين  الفائض  تقدم  خاللها  ومن   ،  للمزارعين  تعاونيات  أو  افتراضية

 تمكن  قد  والناجحة  العاملة  التعاونيات  فإن  ،  وبالتالي(.  2015  ،  هللا  فتح)  الغذاء  نقص  من

 معالجة  أي )  للزراعة  والتصنيع  التحتية   البنية   ظروف  تحسين  من  الطويل   المدى   على

 (. الزراعية المنتجات من الموسمي الفائض مشكلة

 

 االستراتيجية الرئيسية لمحافظة األنبارالقضايا  4.2.1

 

(  2015ة األنبار )فتح هللا ،  لمحافظ  2015تشير نتائج التقييم السريع لألمن الغذائي لعام  

٪ من المزارعين عن  40أنه إلى جانب انخفاض اإلنتاج الزراعي في العقد األخير )أبلغ  

والشعير(  القمح  إنتاج  في  حاد  ،  و    انخفاض  الصراع  سالسل  بسبب  تتعطل  ما  غالباا 

الغذائية وكذلك  للنقل والتخزين في الزراعة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد  التوريد 

المستهلكين يؤثر على  مما   ، الغذاء   أنه  يعني  هذا  ،  المزارعين  نظر  وجهة  من  . نقص 

  سالسل  وتعطل   الصراع   بسبب   التسويق  في   صعوبة  أكثر  يكون   المنخفض  اإلنتاج  حتى

ا   هذا   ساهم   وقد .  التوريد حيث   .والخارجية  الداخلية  األسواق  ونشاط  عدد   انخفاض  في  أيضا

  أدى   مما  ،  الصراع  قبل  حتى  ضعيفة  والمستهلكين  المزارعين  صغار  بين  الروابط  كانت

  ربط   أسواق"  أن  إلى(  2015)  هللا   فتح  وخلص.  الحصاد  بعد  ما  خسائر  ارتفاع  إلى

 ". تأهيل إعادة إلى بحاجة  والمستهلكين الجملة بتجار المزارعين

 

 

والتقرير المذكور يمكن معالجتها   تي تم الكشف عنها في تقييم الفجواتنعتقد أن القضايا ال

من خالل تطوير األسواق االفتراضية أو تعاونيات المزارعين ، حيث يمكن للمزارعين  

من ناحية االستفادة من منصة منخفضة الجهد وسهلة الوصول لبيع منتجاتهم دون الحاجة 

لمستهلكين  ومن ناحية أخرى ، سيكون ل ،إلى لالعتماد على سالسل التوريد غير المستقرة 

 .  ضة بسبب زيادة استقرار اإلمداداتسهولة في الوصول إلى الغذاء ، وربما بأسعار منخف

 المطاف نهاية في تتناول أن المشتركة والمنظمات المنصات لهذه يمكن ، ذلك على عالوة

ا  ولكن   الغذاء  فقط  ليس  وشراء  تبادل  للزراعة   الالزمة  األخرى  والمدخالت  األدوات  أيضا

 على  الخاصة  الظروف  حسب   بالطبع  ذلك  كل.  اآلفات  ومبيدات  والبذور   األسمدة  مثل

   .األرض
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لغذائي وتسهيل  وبالتالي ، فإن الهدف العام للقطاع الزراعي في األنبار هو تحقيق األمن ا

المزارعيين في   جهود  المجتمعات  معيشة  تحسين  وبالتالي   ، منتجاتهم  وبيع  إلنتاج 

  .األنبار

إلى  مشروعنا  يهدف  التي  الرئيسية  االستراتيجية  القضايا  فإن   ، المنطلق  هذا  ومن 

( تعزيز اقتصاد محافظة األنبار وتحقيق الرفاهية االجتماعية ،  1معالجتها هي ، بالتالي ،  

 . المجال التنفيذي واألكاديمي. دل الخبرات في ( تطوير القطاع الزراعي وتبا2و 

 

سيتم تحقيق القضايا االستراتيجية الرئيسية المدرجة من خالل تنفيذ اإلجراءات التي من  

 شأنها تحفيز وتمكين الظروف للتنمية المحلية واإلقليمية. 

 

 

 . الخالصة5

 

المصلحة ، وخاصة المزارعين  نتائج التحليالت األولى واعدة ، حيث أن تحفيز أصحاب  

نحن المشاريع.  مثل هذه  لبدء  أهمية رئيسية  له   في  إضافي  عمل  وضع  بضرورة  نقر  ، 

 المصلحة   أصحاب  تخصيص  أو   تحديد   في  األخص  وعلى  ،  إجراؤها  تم   التي  التحليالت

أبعد من    . الصلة  ذوي   األوليين  إلى  الموضوع  النظر في هذا  يتم  أن  المرجح  ، من  لذلك 

  ، وأدائها ذلك  المذكورة  الجيدة  الممارسات  على  األنبار  شركاء  يتعرف  أن  بمجرد 

 باإلضافة إلى طريقة النهج التشاركي المالي.

 

ا ألن المشروع ينتقل قريباا من مرحلة اإلعداد إلى مرحلة التنفيذ ، فإننا نعتقد أن بيئة  نظرا

إلى جانب الحلول    ،ألنبار  العمل التعاونية والمهنية للغاية بين الشركاء في سلوفينيا وا

الملح  للقضايا  والمطلوبة  تالمثبتة   ، األنبار  في  الزراعة  قطاع  في  متفائلة ة  نظرة  قدم 

 لمستقبل مشروعنا. 
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 التعديالت . 6 

 

، تم    27.5.2021في االجتماع التشغيلي الرابع مع محافظة األنبار وشركاء آخرين في  

   أعاله.حل بعض القضايا من الفصول 

تم تحديدهم   الذين  المزارعين  البداية كبار  المشروع سيستهدف في  أن  اتفقنا على   ، أوالا 

لتنفيذ   األساسية  المستهدفة  المجموعة  هي  هذه  وستكون  المصلحة.  أصحاب  تحليل  أثناء 

المالي. التشاركي  على   النهج  المزارعين  صغار  تشجيع  سيتم   ، الحقة  مرحلة  في   .

األساس المنطقي وراء ذلك هو أن النهج من أعلى إلى أسفل  ان  رة.  االنضمام إلى المباد

الذين    ، الكبار  المزارعين  العالقات مع  لديها أفضل  ، والمحافظة  للمنطقة  أنه سمة  يبدو 

ا االستفادة من إنشاء تعاونيات المزارعين   .يمكنهم أيضا

 

ر عن  األنبار  شركاء  أعرب   ، حين  ثانياا  في  أنه  مفادها  واضحة  تعاونيات سالة  إنشاء 

المزارعين أمر ممكن في السياق االجتماعي واالقتصادي ، فإن هذا ليس بالضرورة هو  

تغطية  وجود  عدم  هي  هنا  الرئيسية  المشكلة  افتراضية.  أسواق  إلنشاء  بالنسبة  الحال 

تتم   التي  المنطقة  ا  أيضا لألسف هي  والتي   ، المدن  خارج  األنشطة اإلنترنت  معظم  فيها 

لذلك ، ستكون تعاونيات المزارعين هي .  .  الزراعية وحيث تعمل مجموعتنا المستهدفة

األسواق  تتطور  أن  المخطط  ومن  المشروع.  من  التالية  للمراحل  األول  المحور 

 حقاا كإضافة إلى هذه التعاونياتاالفتراضية ال
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