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تقديم

 

من املمكن أن يوفر تطوير سالسل قيمة مستدامة لألغذية سبال آمنة لخروج ماليï األرس الفقíة يف البلدان النامية من 

واضحة أدائها  لضعف  الحقيقية  األسباب  تكون  ال  وقد  معقدة.  أنظمة  هي  لألغذية  القيمة  وسالسل  الفقر.  دائرة 

بفعالية،  الفقر  دوائر  كرس  أجل  من  واحد  آن  يف  التحديات  من  العديد  معالجة  من  البد  فإنه  وعادة  داñا. 

ذلك  يف  òا  املضافة،  القيمة  سلسلة  يف  الشأن  أصحاب  مختلف   ïب التعاون  رضورة  عىل  بدوره  ينطوي  الذي  األمر 

املزارعون وأصحاب األع�ل الزراعية التجارية والحكومات واملجتمع املد´. 

القيمة  سلسلة  عىل  مستدامة  تحسينات  إدخال  رضورة  هو  ويضاعفه  بل  التحدي  هذا  من  يزيد  وم� 

من الناحية االقتصادية واالجت�عية والبيئية: òا يسمى "بخط القاعدة الثالö للربح، والناس والعا¾ ».

ويف جميع أنحاء العا¾، يقوم امل�رسون يف مجال التطوير يف القطاعï العام والخاص واملنظ�ت غí الحكومية بتصميم 

االرتقاء  عمليات   íبتيس امل�رسون  هؤالء  يقوم  ك�  التحديات.  هذه  ملواجهة  مستمر  نحو  عىل  مبتكرة  حلول  وتنفيذ 

òستوى املنتجات والتقنيات وæاذج األع�ل التجارية و البيئات السياسية وما إىل ذلك. بيد أن بعض هذه الحلول قد 

يفشل يف أن يكون له تأثí دائم، في� قد تنجح حلول أخرى يف تحسï النظام عىل نطاق واسع وبطريقة مستدامة. ويف 

كلتا الحالتï، فإن هناك الكثí من الدروس القيمة التي يستفاد منها.

إن منظمة األغذیة والزراعة لألمم املتحدة - بدورھا كوسیط للمعرفة العاملیة یھدف إىل øكین وتطویر النظم الزراعیة 

والغذائیة بصورة شاملة وفعالة - رشعت يف إصدار مجموعة كتیبات جدیدة الستخالص وتعمیم الدروس املستفادة من 

ھذه الخربات والتجارب. وھذا الكتیب ھو األول يف ھذه املجموعة وھو یساھم يف تحقیق الھدف االسرتاتیجي الرابع 

ملنظمة األغذیة والزراعة øكین نظم زراعیة وغذائیة أكù شموال وكفاءة، ك� یعرض اإلطار العام ومجموعة من املبادئ 

املوضوع  الالحقة حول ھذا  الكتیبات  العملیة. وسرتكز  امل�رسة  لألغذية يف  قیمة مستدامة  لتطویر سلسلة  التوجیھیة 

 ùاألسايس عىل جوانب معینة من ھذا النھج، مع مراعاة منظور النظم من أجل عرض التحدیات الرئیسیة وبعض من أك

الطرق الواعدة لحلھا.

الجدیدة واملعارف  األفكار  انتشار  تلیه عىل تیسیر  التي  الكتیبات  الجدید، وكذلك  الكتیب  املتوقع أن یعمل ھذا  ومن 

املتعلقة بتطویر سالسل قیمة مستدامة لألغذية بین امل�رسین لھذه األنشطة. ومن املأمول، يف حالة نجاحھا، أن تؤدي 

إىل تأثیرات أكرب وأكù استدامة من حیث النمو يف ربحیة األع�ل الزراعیة والتجاریة والفالحة، وخلق فرص عمل الئقة، 

وتولید إیرادات عامة، وتعزیز اإلمدادات الغذائیة وتحسین البیئة الطبیعیة.

Eugenia Serova
مدیر

شعبة البنیة األساسیة الریفیة والصناعات الزراعیة 
منظمة األغذیة والزراعة، روما
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شكر وتقدير

 

عادت املساھ�ت التي قدمھا الكثیرون عىل ھذا الكتیب بفائدة كبیرة.

أوالً وقبل كل يشء، أود أن أوجه الشكر بصفة خاصة إىل الفریق الذي قام بدعم ھذا الكتیب طوال مراحل إعداده بكاملھا: 
Martin Hilimi (شعبة البنیة األساسیة الریفیة والصناعات الزراعیة، منظمة األغذیة والزراعة) و Giang Duong (شعبة 
البنیة األساسیة الریفیة والصناعات الزراعیة، منظمة األغذیة والزراعة) و Victor Prada (شعبة البنیة األساسیة الریفیة 

والصناعات الزراعیة، منظمة األغذیة والزراعة).

ك� أتوجه بالشكر ألولئك الذین قاموا òراجعة املسودات األولیة أو ساھموا بآرائھم أو بالرسوم التوضیحیة أو التعاریف 
و والزراعة)  األغذیة  منظمة  الزراعیة،  والصناعات  الریفیة  األساسیة  البنیة  (شعبة   Heiko Bammann  : وھم 
و والزراعة)  األغذیة  منظمة  الزراعیة،  والصناعات  الریفیة  األساسیة  البنیة  (شعبة   Florence Tartanac
و والزراعة)  األغذیة  منظمة  الزراعیة،  والصناعات  الریفیة  األساسیة  البنیة  (شعبة   David Hitchcock
و والزراعة)  األغذیة  منظمة  الزراعیة،  والصناعات  الریفیة  األساسیة  البنیة  (شعبة   Siobhan Kelly
و والزراعة)  األغذیة  منظمة  الزراعیة،  والصناعات  الریفیة  األساسیة  البنیة  (شعبة   Pilar Santacoloma
و والزراعة)  األغذیة  منظمة  الزراعیة،  والصناعات  الریفیة  األساسیة  البنیة  (شعبة   Emilio Hernandez
والزراعة)  األغذیة  منظمة  الزراعیة،  والصناعات  الریفیة  األساسیة  البنیة  (شعبة   Djibril Drame
و Eugenia Serova (شعبة البنیة األساسیة الریفیة والصناعات الزراعیة، منظمة األغذیة والزراعة) و Guy Evers (شعبة 
الرشق  دائرة  االستث�ر،  والزراعة) و Claudio Gregorio (شعبة مركز  األغذیة  أفریقیا، منظمة  دائرة  االستث�ر،  مركز 
األدÿ، وش�ل أفریقیا، وأوروبا، وسط وجنوب آسیا ، منطمة األغذیة والزراعة) و Gunther Feiler (شعبة مركز االستث�ر، 
إدارة التعاون التقني، منظمة األغذیة والزراعة) و Astrid Agostini شعبة مركز االستث�ر، إدارة التعاون التقني، منظمة 
األغذیة والزراعة) و Luis Dias Pereira (شعبة مركز االستث�ر، دائرة أمریكا الالتینیة، والكاریبي، ورشق آسیا واملحیط 
والزراعة)  األغذیة  منظمة  أفریقیا،  دائرة  االستث�ر،  مركز  (شعبة   Lisa Paglietti و  والزراعة)  األغذیة  منظمة  الھادي، 
الھادي،  واملحیط  آسیا  الكاریبي ورشق  والبحر  الالتینیة  أمریكا  دائرة  االستث�ر،  مركز  (شعبة   Dino Francescutti و 
وأوروبا  أفریقیا  األدÿ وش�ل  الرشق  دائرة  االستث�ر،  مركز  (شعبة   Emmanuel Hidier و  والزراعة)  األغذیة  منظمة 
ووسط وجنوب آسیا، منظمة األغذیة والزراعة) و Jeanne Downing (وكالة التنمیة الدولیة التابعة للوالیات املتحدة) 
و Andrew Shepherd (املركز التقني للتعاون الزراعي والریفي) و Bill Grant (رشكة التطویر الدويل، DAI، بیشیسدا، 
MD، الوالیات املتحدة) و Mark Lundy (املركز الدويل للزراعة االستوائیة) و Jean-Marie Codron (املعھد الوطني 
  CIRAD (الدويل للتطویر  الفرنيس  الزراعیة  البحوث  (مركز   Paule Moustier و   INRA (الزراعیة لألبحاث  الفرنيس 
و Etienne Montaigne (املعھد الوطني الفرنيس لألبحاث الزراعیة) INRA و Cornelia Dröge (كلیةإیيل برود إلدارة 
األع�ل وجامعة والیة میتشجان، الوالیات املتحدة) و Bixby Cooper (كلیة إیيل برود إلدارة األع�ل وجامعة والیة 
میتشجان، الوالیات املتحدة) و Gerhard Schiefer (جامعة بون، أملانیا) و Eriko Ishikawa (مؤسسة التمویل الدولیة 
IFC) و Andriy Yarmik (شعبة مركز االستث�ر، منظمة األغذیة والزراعة) و Michael Marx (شعبة مركز االستث�ر، 

منظمة األغذیة والزراعة) و Kristin De Ridder (استشاري).
وأتقدم أیضاً بخالص الشكر إىل Matty Demont (املعھد الدويل لبحوث األرز) و Jorge Fonseca (شعبة البنیة األساسیة 
وآسیا  أوروبا،  دائرة  االستث�ر،  مركز  (شعبة   Nuno Santos و  والزراعة)  األغذیة  منظمة  الزراعیة،  والصناعات  الریفیة 
الوسطى، والرشق األدÿ، وش�ل أفریقیا، وأمریكا الالتینیة والكاریبي، منظمة األغذیة والزراعة) ملراجعة النظراء للمسودة 

النھائیة للكتیب.

وأخیراً، أود أن أشكر Larissa D'Aquilio لقیامھا بتنسیق عملیة إصدار املطبوع، و Simone Morini ألجل التنسیق 
ووضع تصمیم الغالف، و Paul Neate لتحریر النسخة و Lynette Chalk ألجل القیام بالتصحیح والتدقیق.
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ملخص

 

إن استخدام نُهج تطوير سالسل قيمة مستدامة لألغذية للحد من الفقر يعمل عىل إتاحة فرص كبíة ومواجهة تحديات 

 íوالتفك للمشاكل،  الجذرية  األسباب  لتحديد  منهجية  أنظمة  لألغذية  مستدامة  قيمة  تطوير سالسل  ويتطلب  صعبة. 

اإلبداعي إليجاد حلول فعالة ورشاكات ذات قاعدة عريضة لتنفيذ الربامج التي لها تأثí واسع النطاق. ومع ذلك، فإنه 

خالل امل�رسة العملية يحدث سوء فهم للطبيعة األساسية لسلسلة القيمة األمر الذي يفيض بسهولة إىل مشاريع لسلسلة 

القيمة ذات تأثí محدود من حيث استدامتها أو عدم االستدامة øاماً. وعالوة عىل ذلك، فإن امل�رسï والعاملï يف مجال 

التطوير يف جميع أنحاء العا¾ يتعلمون دروساً قيمة سواًء من اإلخفاقات أو النجاحات، ولكن العديد منها ال يتم نرشه 

بشكل جيد. وتهدف هذه املجموعة الجديدة من الكتيبات إىل معالجة هذه الثغرات من خالل توفí التوجيه العميل 

 ïوامل�رس املشاريع  السياسات، ومصممي  واضعي  من  املستهدفة  للفئة  لألغذية  مستدامة  قيمة  تطوير سالسل  بشأن 

امليدانيï. ويقدم هذا الكتيب األول يف املجموعة أساساً مفاهيمياً قوياً }كن أن تعتمد عليه بقية الكتيبات التي ستصدر 

في� بعد. فهو (1) يحدد بوضوح ويرس مفهوم سلسلة قيمة مستدامة لألغذية؛ (2) يعرض ويناقش æوذج التطوير الذي 

يدمج املفاهيم املتعددة األبعاد لالستدامة والقيمة املضافة؛ (3) يعرض ويبحث ويوضح عرشة مبادئ يقوم عليها تطوير 

سالسل قيمة مستدامة لألغذية؛ (4) يناقش إمكانية ومحدودية استخدام مفهوم سلسلة القيمة يف تطوير النظم الغذائية. 

وعىل ذلك، فإن هذا الكتيب }ثل ُحجة قوية لجعل نهج تطوير سلسلة القيمة لألغذية املستدامة يف صلب أي اسرتاتيجية 

تهدف إىل الحد من الفقر والقضاء عىل الجوع عىل املدى الطويل.
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موجز تنفيذي

 

تطویر  يف  الرئیسیة  النمـاذج  من  واحدة  بوصفھا  املاضـي،  العقد  مدى  عىل  نفسھا،   (VC) القیمـة  سلسلة  فرضت 

الفكر و امل�رسة يف مجال التنمية. وھذا ما حدا òنظمة األغذیة والزراعة لألمم املتحدة أن تُرشع يف إصدار مجموعة 

ھذه  وتھدف  منھا.  األول  الكتیب  ھو  وھذا  لألغذیة،  مستدامة  قیمة  سلسلة  تطویر  عن  الكتیبات  من  جدیدة 

الكتیبات إىل توفیر التوجیه العميل بشأن تطویر سلسلة قیمة مستدامة لألغذیة من خالل تیسیر انتشار الحلول املبتكرة 

املُستمدة من الواقع املیدا´ للفئة املستھدفة من صانعي السیاسات ومصممي املشاریع وامل�رسین املیدانیین.

ویضع ھذا املجلد األول أساساً مفاھیمیاً قویاً ملا یلیه من بقیة مجموعة الكتیبـات املزمع إصـدارھا يف ھذا الشأن. فھو 

(1) یحدد بوضوح ویرس مفھوم سلسلة قیمة مستدامة لألغذیة؛ (2) یعرض ویناقش æوذج التطویر الذي یدمج املفاھیم 

املتعددة األبعاد لالستدامة والقیمة املضافة؛ (3) یعرض ویبحث ویوضح عرشة مبادئ یقوم علیھا تطویر سلسلة قیمة 

مستدامة لألغذیة؛ (4) یناقش امكانیة ومحدودیة استخدام مفھوم سلسلة القیمة يف تطویر نظم األغذیة.

تحدید ماھیة سلسلة قیمة مستدامة لألغدية
یتم تعریف سلسلة قیمة مستدامة لألغذية ألغراض ھذا املطبوع عىل النحو التايل:

مجموعة كاملة من املزارع والرشكات وأنشطتھا املتعاقبة الُمنسقة الُمضیفة للقیمة التي تنتج املواد األولیة الزراعیة 

بشكل خاص وتّحولھا إىل منتجات غذائیة معینة، التي تباع للمستھلك النھا� والتخلص من البقایا بعد االستخدام، 

الطبیعیة  املوارد  للمجتمع، وال تستنزف  بالنسبة  النطاق  منافع واسعة  وبطریقة مربحة يف كل مراحلهـا، وذات 

بشكل دائم.

وخالفاً للمفاھیم ذات الصلة مثل سلسلة السلع األساسیة ²lière وسلسلة االمداد، فإن مفھوم سلسلة قیمة مستدامة 

لألغذیة  یشدد عىل أھمیة ثالثة عنارص يف آن واحد: األول، یقر بأن سالسل القیمة ھي نظم دینامیكیة یوجھھا السوق 

والتي یشكل فیھا التنسیق العمودي (الحوكمة) البعد املركزي. والعنرص الثا´، أن یتم تطبیق املفھوم بطریقة موسعة، 

وعادة ما یغطي القطاع الفرعي للمنتج يف البلد بأكمله (مثل لحوم األبقار والذرة وأس�ك السلمون) . أما العنرص الثالث، 

أن تكون القیمة املضافة واالستدامة واضحتین، وأن یجري تقییم تدابیر األداء املتعدد األبعاد عىل مستوى تجمیعي.

�وذج تطویر سلسلة قیمة مستدامة لألغذية
یبدأ وضع æوذج تطویر سلسلة قیمة مستدامة لألغذية من منطلق الًفرضیة بأن انعدام األمن الغذا^ یُعد يف املقام األول 

استجالب  الفعالة عىل  القدرة  تتولد عندھا  كافیة  مالیة  لدیھا داñا موارد  التي  املعیشیة  الفقر. فاألرس  من أھم دالئل 

النظام  التنافسیة يف  القدرة  العرض، فإن رفع مستوى  أو  باإلمداد  املتعلق  الجانب  الغذائیة. وعىل ذكر ھذا  اإلمدادات 

الغذا^ سوف یعمل عىل خفض تكالیف املنتجات الغذائیة للمستھلك أو زیادة فوائدھا.
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وتحقق سالسل القیمة بوصفھا محركات للنمو قیمة ُمضافة تضم خمسة مكونات ھي: 
1]     أجور الع�ل؛ 

2]     عائدات األصول (األرباح) ألصحاب املشاریع ومال_ األصول؛
3]     إيرادات الرضائب للحكومة؛

4]     إمدادات غذائية عىل نحو أفضل للمستهلكï؛
5]     صايف التأثíات عىل البيئة، سلباً أو إيجاباً.

تحرك ھذه القیمة املضافة ثالث حلقات للنمو تتعلق باالستدامة االقتصادیة واالجت�عیة والبیئیة، وتؤثر بشكل مبارش عىل 

و واملدخرات؛  استث�رھا  یُعاد  التي  األرباح  تحركھا  االستث�ر،  حلقة   (1) ھي:  الثالث  النمو  وحلقات  والجوع.  الفقر 

(2) حلقة املضاعفة، تدار بواسطة مرصوفات العاملین الذین تتعاظم دخولھم؛ و(3) حلقة التقدم ویُحركھا اإلنفاق العام 

عىل البیئات املجتمعیة والطبیعیة.

اآلليات  إىل  التحول  يعني  لألغذية  قيمة  سلسلة  لتطوير  االستدامة  عنرص  فإن  واملالية،  التجارية  الجدوى  عن  وبعيداً 

 íاملتجددة والتأث íأنصافاً للقيمة املضافة املتزايدة وإىل الحد من استخدام املوارد غ ùاملؤسسية التي تؤدي إىل توزيع أك

عليها. وترتبط األبعاد الثالثة لالستدامة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، حيث أصبحت االستدامة االجت�عية والبيئية من القضايا 

املطروحة بشكل متزايد والتي تحدد الوصول إىل السوق والقدرة التنافسية.

ويف البداية، يركز نهج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية يف املقام األول عىل تحسï ورفع مستوى الكفاءة، األمر الذي 

من شأنه أن يقلل من أسعار املواد الغذائية، والعمل عىل زيادة توافر األغذية م� يسمح لألرس املعيشية برشاء املزيد من 

الطعام. ومع ذلك، فإنه مع زيادة دخول هذه األرس نجد أنها øيل إىل إنفاق املزيد من األموال عىل املنتجات الغذائية 

ذات القيمة العالية (عىل سبيل املثال، أطعمة ذات قيمة غذائية ُمحسنة، أو أكù مالñة، أو ذات مزايا صحية أو مجهزة 

بصورة أفضل)، بدالً من زيادة كميات الطعام التي يستهلكونها. وهذا بدوره، يجعل التطور يف طلب املستهلك هو املحرك 

األسايس لالبتكار وخلق القيمة يف كل مستوى من مستويات السلسلة الغذائية، ما يؤدي إىل االرتقاء والتحسن املستمر يف 

اإلمدادات الغذائية وزيادة املنافع للمستهلك.

ویعرض ھذا النموذج عدداً من املغالطات املتعلقة بتطویر سلسلة أغذیة مستدامة، مثل: رضورة الحفاظ عىل الحيازات 

الزراعية الصغíة؛ وأن تطوير سلسلة القيمة قد يقترص فقط عىل مساعدة أقلية صغíة من املزارعï؛ وأن مشكلة انعدام 

األمن الغذا^ }كن حلها داخل إطار النظام الغذا^.

مبادئ تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية
يستدعي تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية نهج معï لتحليل املوقف، ووضع اسرتاتيجيات وخطط للدعم، وتقييم 

األثر اإلæا^. وقد تم تجميع هذه األمور يف هذا املطبوع من خالل عرشة مبادئ مرتابطة.

وهذا النهج ببساطة ليس مجرد رسد لقوائم طويلة من املعوقات التي هي يف كثí من األحيان معروفة جيدا، ومن ثم 

يُوىص òعالجتها واحدة تلو األخرى. وإæا هو نهج شمويل من شأنه أن يحدد األسباب األساسية املتشابكة حول العلة يف 

عدم استفادة الجهات الفاعلة يف سلسلة القيمة من فرص السوق النها^.
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وقد تم جميع املبادئ العرشة يف ثالث مراحل يف دورة تطوير مستمرة ك� ييل:

يف املرحلة األوىل، قياس األداء، ويتم تقييم سلسلة القيمة من حيث نتائجها االقتصادية واالجت�عية والبيئية التي تقدمها 

يف الوقت الراهن نسبة إىل رؤية ما }كن أن تقدمه يف املستقبل (املبادئ 1 و2 و3). وينبغي لربامج تطوير سالسل قيمة 

مستدامة لألغذية أن تستهدف سالسل القيمة التي تنطوي عىل أكرب فجوة بï األداء الفعيل واملحتمل.

ويف املرحلة الثانية، فهم األداء، حيث يتم إبراز الدوافع الرئيسية لألداء (أو األسباب الجذرية لضعف األداء) عن طريق 

أخذ ثالثة جوانب رئيسية يف الحسبان: كيف يرتبط أصحاب الشأن بسلسلة القيمة وأنشطتهم مع بعضهم البعض ومع 

املصلحة يف  الفردي ألصحاب  للسلوك  الدافع  أو  املحرك  (املبدأ 4)؛ وما هو  والطبيعية  االقتصادية واالجت�عية  بيئاتهم 

تعامالتهم وتفاعالتهم التجارية (املبدأ 5)؛ وما هي الكيفية التي يتم بها تحديد القيمة يف األسواق النهائية (املبدأ 6).

يتم:  اإلجراءات، حيث  من  منطقياً  تسلسالً  ويتبع يف هذا  األداء،  بشأن تحسï ورفع مستوى  فهي  الثالثة،  املرحلة  أما 

التطوير استناداً إىل التحليالت التي أجريت يف املرحلة الثانية، ووضع رؤية محددة وواقعية، واسرتاتيجية أساسية مرتبطة 

بتطوير سلسلة القيمة التي اتفق عليها أصحاب املصلحة (املبدأ 7)، واختيار أنشطة االرتقاء والرشاكات املتعددة األطراف 

التي تدعم اإلسرتاتيجية، والتي }كنها أن تحقق بشكل واقعي حجم التأثí املُتصور (املبادئ 8 و 9 و 10).

الخالصة و االستنتاجات
تواجه  التي  التحديات  من  للعديد  بفاعلية  للتصدي  مرناً  إطاراً  لألغذية  مستدامة  قيمة  سلسلة  تطوير  نهج  يوفر 

لألغذية  املستدامة  القيمة  لسلسلة  األسايس  للطابع  الفهم  سوء  فإن  العملية،  امل�رسة  ويف  الغذا^.  النظام  تطوير 

هذه  مبادئ  امل�رسون  يفهم   ïح وحتى  معدوماً.  حتى  أو  محدوداً  االستدامة  أثر  يكون  أن  إىل  بسهولة  يؤدي  قد 

الغذا^،  بالنظام  املتعلقة  املشاكل  جميع  يحل  أن  وحده  يستطيع  ال  النهج  هذا  فإن  برصامة،  ويطبقونها  العملية 

األنظمة   ïب تفصيلية  خيارات  توفر  أن  }كن  وال  فرد،  لكل  دخالً  توفر  أن  لألغذية  القيمة  لسالسل  }كن  ال  حيث 

الحاجة  تدعو  لذا  السلبية.  البيئية  اآلثار  داñاً  تتالىف  أن  }كنها  ال  وكذلك  الغذا^،  النظام  مستوى  عىل  املختلفة 

مثل  øويل  يتم  ما  فعادة  ذلك،  ومع  القيود.  هذه  ملعالجة  الوطني  للتطوير  واسرتاتيجيات  عامة  برامج  وضع  إىل 

لألغذية،  القيمة  سالسل  عرب  تتولد  التي  الرضائب  حصيلة  خالل  من  بعيد  حد  إىل  واإلسرتاتيجيات  الربامج  هذه 

خاص  بوجه  لألغذية  مستدامة  قيمة  سلسلة  وتطوير  عام  بوجه  القيمة  سلسلة  تطوير  يضع  ذلك  فإن  وبالتايل 

يف قلب أي إسرتاتيجية ترمي إىل الحد من الفقر والقضاء عىل الجوع عىل املدى الطويل.
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السيد David Neven هو خبí اقتصادي يف مجال التسويق بشعبة البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية òقر 

بشأن  املشاريع وللحكومات  التقنية ألصحاب  اإلرشادات  بتقديم  يقوم  إيطاليا. وهو  والزراعة يف روما،  األغذية  منظمة 

لألغذية. وهو حاصل عىل درجة  القيمة  بالزراعة، وسالسل  املتعلقة  التجارية  واألع�ل  الزراعية  األغذية  أسواق  تطوير 

الدكتوراه يف االقتصاد الزراعي من جامعة ميتشجان بالواليات املتحدة األمريكية.

عن المؤلف
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الُمقــدمة

الفصـل ا�ول



و  التفكیر  يف  الرئیسیة  الن�ذج  من  واحدة  باعتبارھا  نفسھا  القیمة  سلسلة  فرضت  املايض،  العقد  مدى  عىل 

امل�رسات اإلæائية. وقد اقرتن ذلك بالزيادة الرسيعة يف املطبوعات املتعلقة بالتطوير املُخصص لكافة جوانب 

سالسل القيمة. وقد القى تحليل سلسلة القيمة الكثí من االهت�م بوجه خاص، حيث ُوَضع العديد من األدلة 

التوجيهية العامة واملحددة1، وركزت مطبوعات اخرى بشأن سلسلة القيمة عىل جوانب معينة لهذا النهج، مثل 

اختيار سلسلة القيمة، تطوير االسرتاتيجيات، وضع خطط للتنفيذ وادوات من أجل تحليل البيئة املواتية للتطوير.

الكثíة حول  القيمة، إىل جانب االختالفات  التي صدرت بشأن سالسل  املطبوعات  الهائل من  الحجم  أدى  وقد 

التعاريف والُنهج التي وضعت، إىل أن يكون من الصعب رؤية الصورة الشاملة. وعىل الرغم من ظهور ما يعرف 

"بخط القاعدة الثالö" بشكل رسيع كموضوع رئييس يف مطبوعات سلسلة القيمة يف اآلونة األخíة، بوصفه نهجاً 

لإلستدامة ويجمع بï الجوانب االقتصادية واالجت�عية والبيئية، إال أنه ¾ يتلق حتى اآلن معالجة منهجية كاملة 

يف تلك املطبوعات. وعالوة عىل ذلك، فإن جزءاً كبíاً من التعلم املبني عىل امل�رسة العملية بشأن تطوير سالسل 

القيمة، òا يف ذلك امكاناتها وحدودها ال يزال يقترص عىل فئة محدودة من الجمهور. ويف الوقت نفسه فقد ظل 

اطار سلسلة القيمة محصوراً بشكل كبí يف مجموعة أدوات امل�رسï يف مجال التطوير، وعىل هذا النحو، فإنها ال 

ترتكز عىل أسس متينة من العلم2 .

وإزاء هذه الخلفية، بدأت منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة يف اصدار مجموعة جديدة من الكتيبات بشأن 

تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية3، وهذا املطبوع هو األول يف املجموعة. وتهدف هذه الكتيبات اىل تقديم 

التوجيه العميل بشأن تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية من خالل تيسí نرش الحلول املبتكرة التي انبثقت 

إىل  وبالنظر   .ïامليداني  ïوامل�رس املشاريع  ومصممي  السياسات  واضعي  من  املستهدفة  الفئة  إىل  امليدان  من 

طبيعة القطاع العام للفئة املستهدفة، فإن هذه الكتيبات تتبنى يف الغالب منظوراً موجهاً نحو التطوير، ومعالجة 

القضايا املتعلقة بكيفية استخدام نهج سلسلة القيمة للحد من الفقر والقضاء عىل الجوع عىل أوسع نطاق.

والهدف من هذا الكتيب هو توفí فهم مشرتك ملفهوم تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية الذي من شأنه أن 

يدعم بشكل أسايس الكتيبات التي ستصدر في� بعد. وعىل وجه التحديد، فإن هذا الكتيب يهدف إىل تحقيق 

أربعة أهداف هي: (1) تعريف واضح ملفهوم سلسلة قيمة مستدامة لألغذية؛ (2) عرض ومناقشة æوذج اæا^ 

جديد الذي يدمج املفاهيم املتعددة االبعاد لالستدامة والقيمة املضافة؛ (3) تقديم ومناقشة وتوضيح العرشة 

مبادئ التي يستند اليها تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية؛ (4) مناقشة إمكانيات وحدود استخدام مفهوم 

سلسلة القيمة يف تطوير النظم الغذائية.

اىل توفí أساس  القيمة، بل يهدف  آخر "حول كيفية" تحليل سلسلة  كتيباً  املطبوع ليس  وعىل ذلك، فإن هذا 

الوقت  أنه يرمي يف  التي ستصدر في� بعد. ك�  الكتيبات  بقية  إليها  مفاهيمي لوضع توجيهات عملية تستند 

الدروس وتصنيف  لتدوين  األكاد}ية  والحوارات  األحاديث  من  الناشئة  واألفكار  الرؤى  تفعيل  إىل  نفسه 

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

لإليضاح، يشí هذا املصطلح إىل تطوير سالسل القيمة لألغذية التي تتسم باالستدامة.

1

2

3

  da Silva and de Souza Filho انظر عىل سبيل املثال إىل                                   لالستعراض املقارن و
.(FAO) (2007) املثال محدد من منظمة االغذية والزراعة

.Gòmez et al (2011)  يقدمون اطار عمل لتوفí أسس علمية أفضل لتقييم أداء سالسل القيمة لألغذية.

 (2013) Donovan et al.
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1  Introduction

جوانب تتناول  التي  املطبوعات  ومن  الدولیة،  امل�رسات  أفضل  من  واالستفادة  امل�رسین،  من  املستفادة 
الشاملة،  األع�ل  وæاذج  املدخالت،   íتوف نظم  مثل  لألغذية،  مستدامة  قيمة  سالسل  تطوير  نهج  من  معينة 
سالسل  نهج  وتطوير  االقليمية،  والتنمية  االستث�ر،  وتشجيع  الحصاد،  بعد  ما  وتكنولوجيا   ،ïاملنتج ومنظ�ت 

القيمة، وغí ذلك من املوضوعات املتنوعة األخرى.

أو صيادي   ïاملزارع تربط  التي  لألغذية  القيمة  بشكل خاص عىل سالسل  الكتيبات  من  املجموعة  وتركز هذه 
األس�ك باملستهلكï النهائيï للغذاء. ويف حï أن املبادئ العامة لتطوير سالسل قيمة مستدامة ال تختلف كثíاً 
باختالف املنتجات، إال أن سالسل القيمة لألغذية لديها أربع خصائص فريدة øيزها عن غíها من سالسل القيمة 

األخرى من حيث بعض التفاصيل املحددة : 

ويتم تنظيم هذا الكتيب عىل النحو التايل:

الصلة  ذات  املفاهيم  مع  االختالف  أوجه  بيان  مع  لألغذية،  مستدامة  قيمة  مفهوم سالسل  يقدم  الثا´  الفصل 
املتميزة ووضعها يف اطار تطوير سلسلة قيمة مستدامة. ك� يشدد عىل أهمية سالسل القيمة لألغذية بإعتبارها 

أنظمة ديناميكية يحركها السوق والتي يكون فيها التنسيق الرأيس (الحوكمة) هو البعد املركزي.

يُعد كل واحد منا جزء من سلسلة قيمة ألغذية؛ فنحن جميعاً مستهلكï تتأثر عافيتهم مبارشة òا يتناولون 
من طعام. وتُعد الكيفية التي يؤثر بها الغذاء عىل صحتنا من خالل قيمته الغذائية وقدرته عىل حمل مسببات 
األمراض التي هي مصدر قلق واهت�م مجتمعي م� يستوجب رقابة صارمة من قبل القطاع العام. وللموقع 
سلسلة  طبيعة  عىل  قوي   íتأث بالغذاء  املتصلة  ولالفضليات  وللعادات،  ولالهت�مات،  للمستهلك،  السكني 

القيمة.

 يف معظم البلدان النامية، øثل الزراعة واألغذية جزءاً كبíاً، إن ¾ يكن األكرب، من االقتصاد، وال سي� من حيث 
عدد السكان الذين يستمدون دخلهم منها. وتتسم سالسل القيمة لألغذية بأهمية خاصة بالنسبة للفقراء، 
يف  اسرتاتيجية  اهمية  ذات  لألغذية  القيمة  تصبح سالسل  النحو  هذا  وعىل  مبارشة.  بصورة  الغذا^  واألمن 
التي تعمل فيها  البيئة االقتصادية  مبارشاً يف  تأثíاً  ما تؤثر  التي بدورها غالباً  الوطنية (والعاملية)،  السياسة 

الجهات الفاعلة يف سالسل القيمة.

العوامل  الهواء،  املائية،  واملجاري  املسطحات  (الرتبة،  الطبيعية  بالبيئة  وثيقاً  ارتباطاً  الغذا^  االنتاج  يرتبط 
الوراثية) ودورة حياة النباتات والحيوانات. وبالتايل فإنه يتأثر بالعديد من العوامل، بدرجات متفاوتة، التي 
تخرج عن سيطرة املنتجï (عىل سبيل املثال، املناخ واألمراض). ناهيك عن تأثíاتها االجت�عية والبيئية التي 

تنتقل بشكل متزايد من العوامل الخارجية4 إىل تكاليف االنتاج الداخلية.

حيث  من  سواء  الغذائية  املنتجات  جودة  مراقبة  الصعب  من  أنه  يتضح  السابقة،  بالنقاط  االرتباط  ومع 
التجانس (يف الغالب يف مرحلة األع�ل الزراعية)، أو من حيث الحفاظ عليها (من التلف الرسيع) مع ميض 
والتنظيمي  املؤسيس  املستوى  عىل  لألغذية  القيمة  سلسلة  امتداد  عىل   ïالتحس يستلزم  وهذا  الوقت. 
والتكنولوجي (عىل سبيل املثال، البذور املعتمدة، وامل�رسات الزراعية الجيدة، والعقود، واملعايí، وسالسل 

أجهزة التربيد، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت).

العوامل الخارجية هي التكاليف أو الفوائد التي ال تنتقل من خالل األسعار. وهي التي تتكبدها األطراف من غí املشرتي أو البائع للسلع 4
أو الخدمات التي تتسبب يف التكلفة أو املنفعة. وهكذا عيل سبيل املثال: فإن مصنع ما قد يكون غí مضطر ألن يدفع مقابل تنظيف املياه 

امللوثة من النفايات، ولكن هذا التلوث الذي سببه املصنع }كن أن }ثل تكلفة للصيادين القريبï منه.

الُمقدمة1
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ويعرض الفصل الثالث æوذجاً لتطوير  سلسلة قيمة مستدامة لألغذية، حيث يقوم بربط الهدف الرئييس ملنظمة 

كبí حول  إىل حد  يدور  العرض  القيمة، وهذا  الجوع òفهوم سلسلة  القضاء عىل  املتمثل يف  والزراعة  األغذية 

املوضوع الرئييس لدمج االبعاد املختلفة لالستدامة يف æوذج واحد. وينتهي الفصل òناقشة املغالطات العديدة 

املتعلقة بتطوير سالسل قيمة مستدامة لألغذية.

أما الفصل الرابع من هذا الكتيب فيعرض بشكل منهجي عرشة مبادئ مزودة باألمثلة اإليضاحية التي تعمل عىل 

دعم تحسï األداء عىل نحو مستمر، حيث يتم تجميعها يف ثالث مراحل من دورة تطوير سلسلة القيمة:

املرحلة االوىل، قياس األداء، وتقييم سلسلة القيمة من حيث النتائج االقتصادية واالجت�عية والبيئية التي 

توفرها بالنسبة اىل رؤية ما }كن ان تقدمه من امكانيات يف املستقبل (املبادئ 1 و 2  و 3).

املرحلة الثانية، فهم األداء، وعرض األسباب الجذرية لضعف األداء مع األخذ يف االعتبار الكيفية التي يرتبط 

أصحاب الشأن بسلسلة القيمة وأنشطتهم مع بعضها البعض ومع بيئاتهم االقتصادية واالجت�عية والطبيعية 

يف نظام معï (املبدأ 4)؛ كيف }كن لهذه الروابط أن تحرك السلوك الفردي ألصحاب املصلحة من حيث 

تحرك  النهائية  األسواق  يف  القيمة  تحديد  أن  وكيف  5)؛  (املبدأ  التجارية  األع�ل  يف  وتفاعالتهم  تعامالتهم 

ديناميات النظام (املبدأ 6).

تحس´ األداء، ويُتَبع يف ذلك تسلسالً منطقياً إلستنباط اسرتاتيجية تطوير أساسية لسلسلة  الثالثة،  املرحلة 

القيمة استناداً إىل التحليل الذي تم اجراؤه يف املرحلة الثانية والرؤية التي اتفق عليها أصحاب الشأن (املبدأ 

 íوالرشاكات املتعددة األطراف التي من شأنها أن تحقق بشكل واقعي حجم التأث ï7) واختيار أنشطة التحس

املتصور (املبادئ 8 و 9 و 10).

يعرض  السادس  والفصل  األغذية،  قيمة  سلسلة  تطوير  وحدود  امكانات  بإيجاز  فيناقش  الخامس  الفصل  أما 

الخالصة واالستنتاجات.

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية
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المفهوم
وا�طار العام

الفصـل الثاني



2-1 » تحديد املفهوم
هناك العديد من التعاريف حول مفهوم سلسلة القيمة التي ترد يف املطبوعات واملراجع املختلفة. وتقع هذه 

التعاريف يف فئتï رئيسيتï ه� : وصفية/هيكلية (ما هي سلسلة القيمة) واألخرى معيارية/اسرتاتيچية (كيف 

يتوافق مع  ما  أفضل  التعريف االسرتاتيچي ألن هذا  املطبوع  القيمة). ويستخدم هذا  أن تكون سلسلة  ينبغي 

السؤال الجوهري للم�رس حول: أي االسرتاتيجيات املتعلقة بالسياسات/املشاريع/والربامج ينبغي اتباعها لتطوير 

احدى سالسل القيمة املعينة يف بلد معï؟

وألغراض هذا املطبوع، تُعرف سلسلة قيمة مستدامة لألغذية عىل النحو التايل:

وتشí العبارة "مجموعة كاملة من املزارع والرشكات" إىل كل من الجهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الذين يأخذون 

ملكية املنتج مبارشة، ومختلف مقدمي خدمات األع�ل التجارية (املصارف، ومتعهدو النقل، ووكالء النشاطات 

االرشادية، وتجار مستلزمات االنتاج، واملنتجون الصناعيون واملُجهزون لألغذية الذين يتحملون الرسوم). وهؤالء 

يتأثر سلوكهم وأداؤهم بشدة وفقاً لبيئة العمل املحددة التي }ارسون فيها نشاطاتهم التجارية. 

أما املصطلح "متناسقة" فيعني هنا أن الهياكل االدارية يف سالسل القيمة تتحرك في� وراء مجموعة متسلسلة من 

صفقات السوق الفورية التقليدية، مع مستوي من التنسيق العمودي دون منازع عىل االقل يف جزء من السلسلة 

 ïوهذا ينطوي أيضاً عىل أن املنافسة تحدث عىل نحو متزايد ب .(Hobbs, Cooney and Fulton ,2000 عن)

سالسل بأكملها (أو شبكات)، وليس بï الرشكات الفردية. ويُعد زيادة التنسيق جزء من التحديث لسالسل قيمة 

ماركت)،  (السوبر  الكبíة  املتاجر  وسالسل  لألغذية  واملُجهزين   ïالصناعي  ïاملنتج كبار  يقودها  التي  األغذية 

ويجب أيضاً أن يلقى تطوير سالسل القيمة نفس القدر من األهمية فيم يتعلق بالسلع الغذائية األساسية التي 

يتم االتجار بها بصورة غí رسمية6 .

يف  وأيضاً  املطبوع  هذا  يف  املستخدم  التعريف  من  كل  يف  اساسياً  أمراً  املضافة  القيمة  تعريف  يُعد 

ليس  الوسيطة  الزراعية  األغذية  منتجات  من  ألي  قيمة  اضافة  و}كن  املؤلف.  يعرضه  الذي  التطوير  æوذج 

(تزداد  ونقلها  الوقت)  مرور  مع  القيمة  تزداد  (حيث  تخزينها  طريق  عن  أيضاً  بل  تجهيزها،  خالل  من  فقط 

القيمة مع اتساع الحيز). وبالنسبة ألصحاب الشأن7 يف سلسلة القيمة، فإن القيمة املضافة يف هذه الحالة تكون 

تكبدھا  ويتم  الع�لة  تشمل  ال  التي  التكاليف   ïب فرق  هناك  يكون  حيث  الرسمية  الناحية  من  تحديداً   ùأك

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

أصحاب الشأن لسلسلة القیمة ھم كل الذین لدیھم مصلحة يف أداء سلسلة القیمة، òا يف ذلك، املزارعون وأصحاب األع�ل الزراعیة األخرى،
 ومقدمو الخدمات سواء الھادفة أو غیر الھادفة للربح، واملستھلكون، والحكومة.

5

6

7

’’مجموعة كاملة من املزارع والرشكات وأنشطتها املتتابعة املتناسقة ذات القيمة املضافة 
التي تنتج املواد الزراعية الخام بشكل خاص وتحولها إىل منتجات غذائية معينة، التي 
امتداد  عىل  مربحة  بطريقة  االستخدام،  بعد  منها  والتخلص  النها�،  املستهلك  إىل  تباع 
السلسلة، وذات فوائد واسعة النطاق تعود عىل املجتمع، وال تستنزف املوارد الطبيعية 

بشكل دائم.5 ‘‘

انظر عيل سبيل املثال إىل،Reardon et al. (2012)1 ملناقشة تطوير سلسلة القيمة عن املواد الغذائية األساسية يف آسيا.

 Kaplinsky and Morris (2000).  التعریف الوارد ھنا یتسم بالتباین واالستفاضة بشكل كبیر عن تعریف
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وتتضمن  لدفعه.  استعداد  عىل  املستهلك  يكون  الذي  للسعر  األقيص  والحد  الغذائية،  املنتجات  وتوزيع  النتاج 
الع�لة  أو   ïñالدا  ïللموظف املدفوعة  املرتبات  التكاليف االخرى خالف  تلك  الع�لة  التي ال تشمل  التكاليف 

املؤقتة. وعىل ذلك فإن القيمة التي يتم انشاؤها يف سلسلة القيمة يتم التقاطها من خالل خمسة طرق :

أجور العاملï؛

 صايف األرباح ملال_ األصول؛

االيرادات الرضيبية، òا يف ذلك االشكال غí القانونية من "الرضائب" املرتبطة بالفساد واالبتزاز؛

فائض املستهلك، وهو عبارة عن الفرق بï ما يكون املستهلك عىل استعداد لدفعه !ناً للمنتج وسعر السوق 
الفعيل الذي يُدفع فيه؛

العوامل الخارجية، التي øثل البعد الخامس للقيمة املضافة. وسوف تؤثر األنشطة التي تجري داخل سلسلة 
القيمة حت�ً عىل البيئة األوسع، املحددة بصورة عامة. وتشمل العوامل الخارجية آثار سلبية (التكلفة بالنسبة 
آثار  اقتصادية ولكنها ¾ تدفع ألجل ذلك، ك� تشمل  فاعلة  الناجم عن جهة  الهواء  تلوث  للمجتمع) مثل 
إيجابية (قيمة مضافة للمجتمع) كالتي تضيفها املزارع واألع�ل الزراعية التجارية عىل البيئة وال يحصلون 
عىل أجر مقابل ذلك، مثل زيادة التنوع البيولوجي يف املناطق الزراعية أو آثار املدخالت املستخدمة يف واحدة 
من سالسل القيمة وøتد إىل سلسلة أخرى للقيمة. وتأخذ القيمة املضافة للمجتمع هذه اآلثار البيئية األوسع 

نطاقاً يف الحسبان. 
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التخلص  طريق  عن  فقط  ليس  األرباح  تعظيم  هو  التجاري،  النطاق  يف  القيمة  لسالسل  الرئييس  الهدف  إن 

يف  الفاعلة  الجهات  لكافة  االج�لية  لاليرادات  زيادة  أقىص  تحقيق  خالل  من  أيضاً  ولكن  القصور،  أوجه  من 

!ن  لدفع  استعداد  عيل   ïاملستهلك يكون  التي  املنتجات  بإيجاد  وذلك  الخصوص،  وجه  عىل  القيمة  سلسلة 

بكفاءة  االستحواذ  هو  القيمة  سلسلة  من  الرئييس  الهدف  فإن  أخرى،  وبعبارة  منها.  املزيد  رشاء  أو  فيها  أكرب 

لجميع  ومقبولة  مشرتكة  نتائج  وخلق  األرباح  من  مزيد  تحقيق  أجل  من  النهائية  األسواق  من  قيمة  عىل 

من  والتخلص  املنتجات  استهالك  اىل  وصوال  االنتاج  من  القيمة  سلسلة  يف  املعنية  والرشكات  املزارع 

عىل  مرحلة،  كل  يف  تُفقد  أو  تضاف  أن  }كن  القيمة  تلك  أن  إىل  االشارة  تجدر  ذلك،  إىل  وباالضافة  بقاياها. 

سبيل املثال، قد يحدث فاقد يف ما بعد الحصاد اثناء التخزين أو التعبئة والتغليف.

وللبصمة  السلسلة  امتداد  عىل  املضافة  للقيمة  العادل  التوزيع  أبرزها  االجت�عية،  للتأثíات  جوانب  هناك 

البيئية للسلسلة، التي تتشابك بشكل متزايد مع الجانب األسايس للقدرة التنافسية فس سلسلة القيمة يف ما ال 

قد  التي  اخرضاراً   ùاألك العمليات  تبني  مثل  باملبادالت،  للقيام  األمر  يحتاج  قد  األول،   :ïطريق عن  يقل 

مصادر  ذاتها  حد  يف  تكون  والبيئية  االجت�عية  االستدامة  أن  الثا´،  أما  أقل.  تنافسية  اسعار  ايل  تؤدي 

أعيل  قيمة  اخرضاراً   ùاالك املنتج  شكل  }ثل  قد  املثال،  سبيل  عيل  التنافسية.  والقدرة  القيمة  الستحداث 

للمستهلك وøيزه بشكل ايجاW يف السوق.

الفاعلة  للجهة  الجز^  واملستوي  الوطني  لالقتصاد  الكيل  املستوي   ïب تقع  وسطية  هياكل  القيمة  تُعد سالسل 

الفردية. وعيل هذا النحو، }كن تفسíها باملعني الضيق (الرشكات والوظائف التي تقود اىل منتج معï موضوع 

عىل الرف، عيل سبيل املثال، عبوة 500 غرام من لحم البقر املفروم تحمل العالمة التجارية Z معروضة يف أحد 

املتاجر الكربى (سوبر ماركت)  Yيف املدينة X)، أو باملعني الواسع (جميع الرشكات والوظائف املشاركة يف انتاج 

البلد Z يف مجموعة من  املثال، منتجات االبقار من  الغذائية ذات الصلة؛ عىل سبيل  فئة واسعة من املنتجات 

االسواق التي تتنافس عادة مع منتجات تنافسية من بلدان أخري). وهذا الكتيب الذي يهتم بالتأثíات التنموية 

الشاملة لتطوير سلسلة القيمة، يشí يف الغالب إىل سالسل القيمة باملعني الواسع.

2-2 » املفاهيم ذات الصلة

هناك العديد من املفاهيم التي ترتبط òفهوم سلسلة القيمة، مثل سلسلة السلع األساسية (�lière)، وسلسلة 

االمداد. ومع ذلك، عىل الرغم من أن هذه املصطلحات غالباً ما تستخدم بشكل متبادل محل بعضها البعض، إال 

أنها øثل مفاهيم متميزة. وقد ظهرت هذه املفاهيم عىل مر الزمن ملعالجة أوجه القصور والقيود يف املفاهيم 

القد}ة، مع مفاهيم أحدث لتحل محل األقدم. ويتم هنا مناقشة سبعة من املفاهيم التالية بإيجاز، سلسلة السلع 

األساسية (�lière)، وسلسلة االمداد، والقطاع الفرعي، سلسلة القيمة لبورتر، السلسلة السلعية العاملية، صايف – 

من  òزيد  عرضها  سيتم  ك�  الطبيعية،  املسطحات  ونظم  الغذا^  والنظام  الشامل،  األع�ل  وæوذج  السلسلة، 

التفاصيل يف امللحق الخاص باملفاهيم ذات الصلة òفهوم سلسلة القيمة.

يُعد نهج سلسلة السلع األساسية (يُشار إليه أيضاً باملصطلح (�lière) هو األسبق يف هذه املفاهيم التي يرجع 

تاريخها إىل الخمسينات. ويف البداية كان هذا النهج يركز أساساً عيل تحسï تدفقات املنتجات املادية (العينية) 

ونسب التحويل املتعلقة بتجهيز السلع األساسية عىل نطاق واسع، وغالباً كان معظمها من محاصيل التصدير مثل 

الكاكاو. وòرور الوقت، إتسع نطاق مفهوم هذا النهج وأصبح اليوم يتوافق مع مفهوم سلسلة القيمة.

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية
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كانت الث�نينات فرتة ثرية من حيث مفهوم التطوير. ومشاهدة الظهور املوازي ملفاهيم القطاع الفرعي، وسلسلة 
بطرق   (�lière) االساسية  السلع  سلسلة  بنهج  يتعلق  في�  توسع  منها  وكل  (لبورتر)،  القيمة  وسلسلة  االمداد، 

مختلفة.

وإنطالقاً من التطورات التكنولوجية الرسيعة والتصنيع، فقد اضاف مفهوم سلسلة االمداد عنارص من كلية إدارة 
األع�ل والعلوم االقتصادية، مثل التمويل، املعلومات، املعرفة، التعاون االسرتاتيجي في� بï الرشكات، إىل مفهوم 
نهج سلسلة السلع االساسية (�lière). ومع ذلك، يظل مفهوم سلسلة االمداد معني أساساً بتحسï تدفق املنتجات 

والخدمات واالرتقاء بها إىل املستوى األمثل من خالل السلسلة، أي الخدمات اللوجستية.

وأضاف نهج القطاع الفرعي رسم خرائط لتدفق السلع االولية بشكل خاص من خالل مختلف القنوات التنافسية 
القطاعات  بأن هذه  التصور  أو  الفكرة  تقديم  االستهالكية، فضالً عن  األسواق  املتميزة ايل مجموعة واسعة من 

الفرعية ما هي إال نظم ديناميكية تتغò íرور الوقت.

أما مفهوم سلسلة القيمة لبورتر فقد أدخل مفهوم "سلسلة القيمة" كمصطلح جديد. وطرح فكرة القيمة املضافة 
يف األسواق التنافسية بإعتبارها عنرصاً أساسياً يف سلسلة األنشطة التي تبدأ من االنتاج وصوالً إىل االستهالك. ومع 
وليس عيل  الرشكات  االسرتاتيجيات عيل مستوى  أسايس  بشكل  يتناول  لبورتر  القيمة  مفهوم سلسلة  فإن  ذلك، 

مستوى التطوير االقتصادي االوسع نطاقاً.

ومع ظهور السلسلة السلعية العاملية ,(Gereffi and Korzeniewicz 1994) جاءت نقطة التحول، التي منها 
يُستمد مفهوم سلسلة القيمة إىل حد كبí ك� هو مفهوم اليوم يف التطوير االقتصادي. وقد جمع مفهوم السلسلة 
 ïالسلعية العاملية بعنارص من أنشطتها السابقة وأضافت فكرة حوكمة روابط السلسلة، أي كيف يتم التنسيق ب
قدرة عيل   ùأك تكون  ل_  اسرتاتيچياً)  مرتبطة  تكون  كيف  (أو  بأكملها  السلسلة  امتداد  الرشكات عيل  مختلف 
املنافسة واضافة املزيد من القيمة. ك� شددت أيضاً عيل الكيفية التي يتم بها تحديد هذا التنسيق بشكل متزايد 
بواسطة كبار املشرتين العامليï، مثل تجار التجزئة ومسوقي العالمات التجارية. وبذلك، فإن املفهوم يسلط الضوء 

عيل أن سالسل القيمة يحركها عنرصين مرتابطï ه� : طبيعة أسواق االستهالك النهائية وعملية العوملة.

مفهوم  عيل  امللموسة  للقيود  استجابة   2000 عام  منذ  القيمة  سلسلة  مفهوم  عىل  التغíات  بعض  طرأت  وقد 
سلسلة القيمة األصلية.

التنسيق األفقي والرأيس، مثل   ïالتفاعل ب صايف السلسلة روابط أفقية (شبكات) إىل جانب  فقد جلب مفهوم 
عالج  ك�  النموذج.  يف  وضوحاً   ùأك وبشكل  السوق،  فرص  من  املزيد  عيل   ïاملزارع من  ج�عات  استحواذ 
 .ïكمستهلك أو   ïكمنتج إما  القيمة،  سالسل  يف  الفقراء  إدماج  بشأن  خاصاً  تحدياً  الشامل  األع¼ل  �وذج 
سبيل  عيل  القيمة،  سلسلة  من   ïمع جزء  عيل  تركيزه  أن  يف  تتمثل  اضافية  فائدة  الشامل  األع�ل  ولنموذج 
املفهوم  من  لإلدارة  قابلية   ùاك يجعلها  املنتجات،  بتجهيز  بالقائم  مبارشة   ïاملزارع صغار  ارتباط  املثال، 
تركيزه  أي  ذاته،  األع�ل  æوذج  نهج  طبيعة  أخرى،  ناحية  ومن  القيمة.  لسلسلة  تعقيداً   ùواألك األوسع 

األكù محدودية، يجعل التحدي حول كيفية تحقيق األثر عيل نطاق واسع أكù إلحاحاً ورسعة.

ويتوافق مفهوم سلسلة قيمة مستدامة لألغذية الوارد يف هذا املطبوع مع هذا السياق أيضاً، حيث انه يضيف 
بصورة رسمية وعيل نحو أوسع أبعاداً محددة لالستدامة ملفهوم سلسلة القيمة، ويطبقه عىل الطبيعة الخاصة 

النتاج الغذاء، وتجهيزه وتوزيعه.

1  Introduction2المفهوم وا�طار العام
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الصدارة  يف  شك  بدون  تأ�  سوف  شموالً،   ùأك تكون  قد  التي  حتى  املفاهيم  فإن  املستقبل،  إىل  وبالنظر 

سبيل  فعىل  القيمة.  سلسلة  مفهوم  يف  òفردها  سلعة  عىل  بالرتكيز  املرتبطة  والقيود  القصور  اوجه  ملعالجة 

يتعاملون  ما  عادة  فاملزارعون  البعض:  بعضها  عن  تنفصل  ال  لألغذية  القيمة  سالسل  أن  نجد  املثال، 

شاملة  بصورة  السمكية،  الùوة  منتجات  أو  الحيوانية  واملنتجات  املاشية  أو  املتعددة،  الزراعية  املحاصيل  مع 

التجارية  الخدمات  فإن  وكذلك،  زراعية)؛  نظم  اتباع  (أي  بشأنهم  مرتابطة  قرارات  اتخاذ  من  بد  ال  وعليه، 

والسياسات  واالسواق،  التمويل،  (مثل  واحدة  سلعة  عىل  تقترص  ال  غالباً  والسياسات  التحتية  والبنية 

املتعلقة باالرايض).

 ïمع بلد  يف  لألغذية  القيمة  سالسل  كل  يدمج  الذي  الغذا^،  النظام  تشمل  نطاقاً  األوسع  املفاهيم  وهذه 

(االقتصادية  املتفاعلة  النظم  كافة  يدمج  الذي  الطبيعية،  املسطحات  نظام  أيضاً  تشمل  ك�  واحد،  مفهوم  يف 

واالجت�عية والطبيعية) وخاصة يف موقع جغرايف معï داخل مفهوم واحد.

وتسمح هذه املفاهيم األوسع بتقييم األهمية النسبية إلحدى سالسل القيمة مقابل اخرى، والكيفية التي تتفاعل 

من  التي  املواتية  البيئة  يف  التغíات  وأي  األوسع،  البيئة  ومع  البعض  بعضها  مع  املختلفة  القيمة  سالسل  بها 

املرجح أن يكون لها أعظم األثر التنموي الشامل. 

تطبيقه  الذي يجري  القيمة  ايل مفهوم سلسلة  امل�رس  تركيز  يعود  أن  املطاف يجب  نهاية  فإنه يف  ومع ذلك، 

من  بدالً  استك�لها  يتم  الجديدة  املفاهيم  هذه  أن  املتوقع  من  فإنه  ولهذا  معينة.  غذائية  منتجات  عىل 

األغذية  لتطوير سالسل  القيمة  نهج سلسلة  وقيود  امكانات  مناقشة  وتتواصل  القيمة.  مفهوم سلسلة  استبدال 

الزراعية òزيد من التفاصيل يف الفصل الخامس، الخاص "باالمكانات والقيود".

2-3 » إطار سلسلة القيمة املستدامة لألغذية

يستند االطار املعروض يف شكل 2 اىل كثí من أطر سلسلة القيمة التي }كن العثور عليها يف املراجع. وهو يف 

جوهره يقدم النظام الذي من خالله يتم تحديد سلوك وأداء املزارع وغíها من رشكات األغذية الزراعية األخرى 

بواسطة بيئة معقدة.

أولئك  القيمة، أي  الفاعلة يف سلسلة  بالجهات  تتعلق  التي  القيمة األساسية  سلسلة  ويعتمد االطار عىل هيكل 

اىل  بيعه  يتم  وحينئذ  للمنتج  قيمة  يضيفون  فإنهم  األوىل،  املراحل  مستويات  من  يشرتون  أو  ينتجون  الذين 

 íغ الخاص،  القطاع  رشكات  من  تكون  القيمة  سلسلة  يف  الفاعلة  الجهات  فإن  الغالب  ويف  التايل.  املستوى 

احتياطي  وكاالت  (مثل،  للمشرتين  املؤسسية  املنشآت  مثل  العام  القطاع  مؤسسات  بعض  تتضمن  قد  أنها 

واملؤسسات  العاملي  االغذية  برنامج  املثال  سبيل  عىل  الطوارئ،  حاالت  يف  األغذية  ومشرتي  األغذية، 

الجهات  من  أæاط  مع  متجانسة،   íغ السلسلة  من   ïمع مستوى  يف  الفاعلة  الجهات  وتكون  العسكرية). 

قنوات  خالل  من  ترتبط  التي  أو  ذلك،  إىل  وما  واألهداف  والتكنولوچيا  الحجم،  حيث  من  تتميز  التي  الفاعلة 

مختلفة òجموعة متنوعة من األسواق النهائية.

الصيد)،  أو  الزراعة  (مثل،  االنتاج  القيمة:  سلسلة  يف  øييزها  }كن  (روابط)  أساسية  مهام  أربع  هناك 

سالسل  يف  خاصة  بأهمية  التجميع  خطوة  وتحظى  والتجزئة).  (الجملة  والتوزيع  والتجهيز،  والتجميع، 

ذوي   ïاملنتج صغار  منتجات  من  صغíة  كميات  وتخزين  فتجميع  النامية؛  البلدان  يف  لألغذية  القيمة 

ومهمة  البلدان.  هذه  يف  كبíاً  تحدياً  يشكل  ما  غالباً  بكفاءة  واسع  نطاق  عىل  املتناثرة  املحدودة  الحيازات 

أو التجميع،  يف   ïاملتخصص الوسطاء  خالل  من    ،ïاملنتج من  مجموعات  تتوالها  أن  }كن  التجميع 

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية
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1  Introduction

التجزئة)، وهذا أقل شيوعاً. الجملة أو  القاïñ بتصنيع وتجهيز األغذية، أو عن طريق املوزعï (تجار  بواسطة 
طبيعة  "الحوكمة"  òصطلح  ويقصد  الحوكمة.  هيكل  هو  األساسية  القيمة  لسلسلة  هام  عنرص  وهناك 
السلسلة  وضمن  األفقية)  (الروابط  السلسلة  يف  معينة  مراحل  يف  الفاعلة  األطراف  من  كل   ïب الروابط 
األسعار،  وتحديد  املعلومات  تبادل  مثل  متعددة  عنارص  ايل  الحوكمة   íوتش الرأسية)  (الروابط  الشاملة 
ونظم  الرائدة،  والرشكات  السوق،  وقوة  املُدمجة،  الخدمات  بدون  أو  مع  والعقود  الدفع،  وآليات   ،íواملعاي

أسواق الجملة وما إىل ذلك.

الذين ال يكون  التجارية،  الدعم لتطوير األع�ل  القيمة من قبل مقدمي  الفاعلة/ يف سلسلة  الجهة  ويتم دعم 
مع  إىل جنب  وجنباً  القيمة.  انشاء  عملية   íتيس يف  جوهرياً  دوراً  يؤدون  أنهم  إال  املنتج،  ملكية  الحق يف  لهم 

الجهات الفاعلة يف سلسلة القيمة، فإن مقدمي الدعم }ثلون سلسلة القيمة املمتدة.

}كن øييز ثالثة أنواع رئيسية من مقدمي الدعم :

المفهوم وا�طار العام2

مقدمو املدخالت املادية، مثل البذور عيل مستوي االنتاج أو مواد التعبئة والتغليف عيل مستوي التجهيز؛

املختربية،  والفحوص  والنقل  والتخزين،  الحقيل،  الرش  اجراء  مثل  املالية،   Âغ الخدمات  مقدمو 

والتدريب عيل االدارة، وأبحاث السوق، وعمليات التجهيز؛

مقدمو الخدمات املالية، وهؤالء منفصلï عن بقية الخدمات بسبب الدور األسايس الذي يؤديه رأس املال 

املتداول ورأس املال االستث�ري يف اإلبقاء عيل سلسلة القيمة عيل طريق النمو املستدام. 

[1

[2

[3
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و}كن يف امل�رسة العملية أن يتم تقديم ثالثة أنواع من الدعم كحزمة واحدة من قبل واحد فقط من مقدمي 
الدعم (مثل البذور واألسمدة املؤمن عليها، واملقدمة باالئت�ن، مع خدمات ارشادية ُمتضمنة يف الحزمة). و}كن 
أو منظ�ت املجتمع املد´، ك� }كن أن يكونوا  العام  القطاع  أو  الخاص،  القطاع  الدعم من  أن يكون مقدمو 

.(ïاملستقل ïمثل الخدمات املُضمنة يف عقود املزارع) مبارشة جزءاً من هياكل االدارة

ويف نهاية املطاف يتم تحديد القيمة عن طريق الخيارات الرشائية للمستهلك، ألي من املنتجات الغذائية التي 
يختارها ويشرتيها من األسواق الوطنية والدولية، حيث يعترب كل دوالر يدفع ملنتج معï هو تأييد من الدوالر 
لهذا املنتج)، وهو ما يسمي "تصويت الدوالر". وتنسحب هذه اآلثار بصفة عامة عيل االنتاج والتجهيز وصوالً إىل 

مستويات مقدمي الدعم. 

العنارص  Äكينية معينة }كن فيها øييز  بيئة  القيمة ومقدمو الدعم يعملون يف  الفاعلة يف سلسلة  إن الجهات 
املجتمعية و البيئية الطبيعية.

والعنارص املجتمعية، هي الرتكيبات البرشية التي تشكل املجتمع. وهذه }كن تصنيفهاً يف أربعة أنواع :

االخري. الطبيعية  املوارد  من  وغíها  البيولوجي  والتنوع  واملاء  والهواء  الرتبة  الطبيعية،  العنارص  وتشمل 

ونستطيع داخل البيئة املواتية لألع�ل، أن نواصل التمييز بï البيئة الوطنية (مثل قوانï سالمة األغذية يف البلد) 
والبيئة الدولية (عيل سبيل املثال املعايí الدولية لسالمة األغذية مثل الدستور الغذا^).

والبيئية.  واالجت�عية  االقتصادية  هي:  أبعاد  ثالثة  عىل  الوقت  نفس  يف  القيمة  سلسلة  استدامة  وتتمحور 
األنشطة  كانت  اذا  مستدامة  تحسينها  املقرتح  أو  املوجودة  القيمة  سلسلة  تعترب  االقتصادي  البعد  جهة  فمن 
للخدمات  (مربحة  التجارية  الناحية  من  مجدية  الدعم  مقدمي  أحد  أو  فاعلة  كل جهة  مستوي  املطلوبة عيل 
االستدامة   íتش االجت�عي،  البعد  جهة  ومن  العامة).  للخدمات  (بالنسبة  مالياً  لالستمرار  أوقابلة  التجارية) 
أما  القيمة.  استحداث  بزيادة  املرتبطة  والتكاليف  الفوائد  توزيع  حيث  من  وثقافياً  اجت�عياً  مقبولة  نتائج  ايل 
القيمة  الفاعلة يف سلسلة  الجهات  قدرة  كبí عن طريق  إىل حد  االستدامة  تحديد  فيتم  البيئي  للبعد  بالنسبة 
ك�  للقيمة؛  املضيفة  النشطتهم  كنتيجة  الطبيعية  البيئة  عيل  معدوم  كان  اذا  أو  ضئيل  سلبي   íتأث أي  إلظهار 

يتعï عىل هذه الجهات حيث� يكون ذلك ممكناً، أن تظهر أي نتائج ايجابية. 

األداء  أن  أي  مسار،  عىل  وتعتمد  دورية  انها  حيث  دينامي_  مفهوم  هي  االستدامة  فإن  التعريف،  اطار  ويف 
يف  التفصيل  من  òزيد  االستدامة  مفهوم  وسيناقش  التالية.  الفرتة  يف  األداء  عيل  بشدة  يؤثر  الفرتات  أحد  يف 

الفصل الثالث الخاص "بنموذج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية".

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

عنارص اجت¼عية وثقافية غí رسمية، عيل سبيل املثال، ميول وأذواق املستهلكï واملتطلبات الدينية؛

 عنارص مؤسسية رسمية، عيل سبيل املثال، اللوائح والقوانï والسياسات؛

عنارص تنظيمية، عيل سبيل املثال، الروابط املهنية الوطنية واملنشآت البحثية والتعليمية؛

عنارص البنية األساسية، عيل سبيل املثال، الطرق، واملوانئ وشبكات االتصاالت وشبكات الطاقة الكهربائية.

[1
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1  Introduction

نموذج تطوير سلسلة قيمة 
مستدامـة ل�غذية

الفصـل الثالث



عرض  هو  الغذا^  األمن  انعدام  بأن  الفرضية  منطلق  من  لألغذية  مستدامة  قيمة  سلسلة  تطوير  æوذج  يبدأ 
لتلبية  ودعم)  وثروة،  (دخل،  كافية  مالية  موارد  داñاً  لديها  التي  املعيشية  فاألرس  الفقر.  أعراض  من 

باإلمداد،  املتعلق  الصدد  هذا  ويف  الغذائية8.  اإلمدادات  جلب  عىل  الفعالة  القدرة  عندها  تتولد  احتياجاتها، 
املنتجات  تكلفة  عىل خفض  تعمل  أن  }كن  املنافسة  بسبب  الغذا^  النظام  عىل  تدخل  التي  التحسينات  فإن 

الغذائية للمستهلك أو تؤدي إىل زيادة قيمتها الغذائية دون زيادة يف أسعارها.

نفقات  من  كبíاً  جزءاً  األغذية  øثل  عندما  الفقر،  عىل  قوي   íتأث له  يكون  الغذائية  املواد  تكلفة  وخفض 
نحو  عىل  الجوع  ومعالجة  النامية.  البلدان  معظم  يف  الحال  هو  ك�  السكان،  من  عريض  لقطاع  األرسة 
يف  القصور  وأوجه  االقتصادي  النظام  يف  األداء  ضعف  من  كالً  معالجة  يعني  الطويل  املدى  وعىل  مستدام 
أن  إال  العملية،  يف هذه  محورياً  دوراً  لألغذية  قيمة مستدامة  تطوير سلسلة  نهج  ويؤدي  الغذا^.  النظام  أداء 
أن  شأنها  من  وبرامج  غذائية،   íغ مستدامة  قيمة  سالسل  بتطوير  مصحوباً  ذلك  يكون  أن  يقتيض  األمر 

تعمل عىل تحسï البيئة التمكينية، وتيسí الع�لة الذاتية، وتعزيز الح�ية االجت�عية.

وك� هو موضح يف الشكل -1، فإن القيمة املُضافة من خالل سالسل القيمة تتضمن خمسة مكونات:

التقدم.  وحلقة  املضاعفة،  حلقة  االستث�ر،  حلقة   – للنمو  حلقات  ثالث  خالل  املضافة  القيمة  هذه  تتحرك 
الفقر  عىل  مبارش  بشكل  تؤثر  ك�  والبيئية،  واالجت�عية  االقتصادية  االستدامة  عىل  الحلقات  هذه  وتؤثر 
فإن  واقعياً،  يكون  ال  محدود  كوكب  عىل  حدود  بال  املطلق  النمو  أن   ïح ويف  (الشكل-3).  والجوع 
الغذاء  من  املزيد  إنتاج  يف  باالستمرار  لنا  تسمح  سوف  املؤسيس  بالتعزيز  مقرتنة  التكولوجية  اإلنجازات 
إىل  جنباً  النمو  فإن  حال،  أية  وعىل  الوقت.  لبعض  أقل  موارد  باستخدام  عالية  جودة  ذات  غذائية  مواد  أو 
الفقر.  دائرة  خارج  الفقراء  النتشال  الزم  أمر  به  املرتبطة  املضافة  للقيمة  العادل  التوزيع  مع  جنب 
وسيتم مناقشة حلقات النمو الثالث يف سياق نهج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية يف األقسام (1-3 و3-3).

3-1 » العائد عيل األصـول: الزراعـة كنشـاط تجـاري وتطـوير للمشـروعات الزراعيــة الصـغÂة 

واملتوسطة

العمل  انتاجية  العمل، أي  الناشئ عن ذلك  الناتج  مع قيمة  العمل يجب أن يكون مت�شياً  الصايف من  الدخل 
(قيمة السلع أو الخدمات املنتجة لكل ساعة عمل). ومن أجل زيادة انتاجية العمل، فإن العمل يحتاج إىل أن 
بدوره  يتطلب  الذي  الزراعية)،  امليكنة  املثال،  سبيل  (عىل  األموال  رؤوس  من  أعىل  òستويات  يقرتن 
طريق عن  أو  املحتجزة  األرباح  من  املال  رأس  استخالص  و}كن  العامل.  املال  ورأس  االستث�ر  زيادة 

والتوافر  الغذاء)،   ïلتأم الوسائل  (توافر  الوصول  أبعاد:  أربعة  عىل  ينطوي  بأنه  الغذا^  األمن   (2006) والزراعة  األغذية  منظمة  عرفت 
ماء عىل  الحصول  صحية،  مرافق  غذا^،  نظام  خالل  من  صحية  (حياة  واالنتفاع  الكافية)،  والكميات  بالنوعيات  الغذائية  اإلمدادات  (توافر 

 íتيس هي  هنا  عليها  الرتكيز  يجب  التي  والنقطة  واالستخدام).  والتوافر  الوصول  يف  (االستمرارية  واالستقرار  صحية)،  ورعاية  نظيف   
الغذاء  يف  الحق  (أو  الطعام  لرشاء  املال  عىل  الحصول  فإن  ثم  ومن  بالدوافع  املتعلق  والبعد  األجل  طويلة  التنمية  يف  خاصة  الوصول 

من خالل الح�ية االجت�عية) سوف يقود إىل االستجابة لطلب اإلمدادت التي تعالج األبعاد األخرى لألمن الغذا^.

أجورالعاملین؛

عائد األصول (األرباح) وأصحاب املشاریع ومال_ األصول؛

إیرادات الرضائب للحكومة؛

إمدادات أغذیة عىل نحو أفضل للمستھلكین (فائض املستھلك)؛

صايف اآلثار عىل البیئة (العوامل الخارجیة)، التي قد تكون إیجابیة أو سلبیة.

[1

[2

[3
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اإلقراض، وهو األكù شيوعاً، من القطاع املايل املتنامي املُدار برتاكم الùوة املحلية (حلقة االستث�ر يف الشكل-3). 

Introduction  1نموذج تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية3

واملوارد،  املزرعة،  زيادة يف حجم  يصاحبها  ما  عادة  باملزرعة  العاملة  األيدي  انتاجية  زيادة  فإن  الوقت،  وòرور 
عن  واالستعاضة  تنافساً،   ùأك مزارع  إىل  التنافس  عىل  قدرة  األقل  املزارع  من  والتحول  األرض،  ذلك  يف  òا 

الع�لة األرسية بع�لة مأجورة.

لل�لك).  دخل   íوتوف استئجارها  }كن  حيث  األرض  (مثل  امللكية  انتقال  بالرضورة  يعني  ال  املوارد  وتحول 
للقيام  املتخصصة  الرشكات  عىل  متزايد  بشكل  االعت�د  إىل  الزراعية  التجارية  الرشكات  تنامي  يؤدي  وسوف 
انتاجهم  وتسويق  األرض)،  إعداد  وخدمات  اإلنتاج  عوامل  موردي  (مثل  الزراعية  عملياتهم  من  بكل 
من  عديدة  فرصاً  يتيح  وهذا  الوسطاء).  أو  وامليرسين  لألغذية  واملُجهزين   ïالصناعي  ïاملنتج (مثل 

أجل تطوير املشاريع الزراعية الصغíة واملتوسطة الحجم.

ترتاوح  متجانسة،   íغ مجموعة  هم  الصغíة  الحيازات  ذوي  من   ïاملزارع أن  حقيقة  التحول  هذا  ويعكس 
ما بï أولئك الذين تكون الزراعة بالنسبة إليهم òثابة أع�ل تجارية يسعون من خاللها للتوسع يف االستث�ر، 
الكفاف  ومزارعي  لألغذية)،   ïالصاف (املشرتين  يبيعونه  م�   ùأك األغذية  من  يشرتون  الذين  هؤالء   ïوب
أي  للعيش،  كسبيل  أو  الحياة  قيد  عىل  البقاء  إسرتاتيجية  من  جزءاً  لهم  بالنسبة  الزراعة  تعترب  التي 

اسرتاتيچية انتقالية صوب ايرادات أكù تخصصاً وأكù موثوقية.

من  فقط  صغíاً  جزءاً  وأن  الحرة  األع�ل  أشكال  من  شكل  هي  التجارية  الزراعة  بأن  اإلقرار  من  والبد 
الغذائية  السالسل  يف  مشاريع  كأصحاب  ينجحوا  أن  املتوقع  من  يكون   (30  –  10% يبلغ  (رòا   ïاملزارع صغار 

التنافسية.
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تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

3-2 » الدخل من الرواتب: إيجاد فرص عمل الئقة

يتم  وعندما  باملزرعة،  العاملة  األيدي  انتاجية  تزيد  حين�  لألغذية  القيمة  سلسلة  يف  األجور  تزيد  أن  }كن 
إال  الالحقة،  التصنيع  مراحل  أنشطة  ينعكس عىل  òا  األولية  الزراعية  الخام  املواد  إىل  القيمة  من  مزيد  إضافة 

النسبية)9.  الناحية  (من  الغذاء  من  املزيد  إلنتاج  أقل  ع�لة  وجود  األمر  يتطلب  سوف  الوقت  نفس  يف  أنه 
املائة)  يف   90-70 (رòا  الصغíة  الحيازات  أصحاب  من   ïاملزارع صغار  أغلبية  تضطر  قد  املطاف،  نهاية  ويف 

إىل الخروج من دائرة الفقر من خالل تأمï العمل الالئق خارج قطاع الزراعة10.

وسوف يؤدي ذلك إىل تحرير الع�لة الزراعية، التي البد وأن يتم االستحواذ عليها من خالل زيادة فرص  العمل 
الوظيفية يف مكان آخر:

مع مقدمي الدعم؛

يف أنشطة املراحل الالحقة يف سلسلة القيمة لألغذية، حيث تكون القيمة املضافة أكرب ما }كن؛

يف سالسل القيمة لغí األغذية؛ 

التوظيف الذا� / األع�ل الحرة.

التجارية  املزارع  توجد  حيث  الريفية  املناطق  يف  تظهر  الوظيفية  الفرص  هذه  من  العديد  أن   ïح ويف 
الحرضية  املناطق  الجديدة يكون يف  العمل  إال أن معظم فرص  الحجم،  الصغíة واملتوسطة  الزراعية  واملنشآت 
والصناعات  الغذائية،  للمنتجات  التجزئة  وتجار  الجملة  تجار  ولدى  الكبíة،  الزراعية  املشاريع  (يف 
والع�ل  القيمة  سلسلة  يف  املشاريع  أصحاب  فإن  الريفية  املواقع  السي�   ،ïاملوقع كال  ويف  الغذائية).   íغ
منها   íالكث سيكون  التي  والخدمات،  املنتجات  عىل  املرتفعة  دخولهم  ينفقون  سوف  يستأجرونهم  الذين 
املضاعفة يف شكل-3).  الخاص (حلقة  تتم لحسابهم  التي  الحرة  الذا�، أي األع�ل  التوظيف  ُمقدم عن طريق 
أنه  أساس  عىل  األخرى  الصناعات  إىل  الزراعة  من  الهائل  التحول  هذا  يُدار  أن  املستطاع،  قدر  وينبغي، 
عملية تدريجية ومطردة يكون فيها التعليم (السي� التدريب املهني)، والتنقل والتطوير الحرضي òثابة عنارص 

جوهرية ال غنى عنها.

3-3 » الرضائب: التقدم االقتصادي و االجت¼عي

القاعدة  القيمة، فإنها تصبح أكرب وأكù ربحية وذات طابع رسمي عىل نحو أكرب. وهذا يزيد  مع تطور سالسل 

التحتية  والبنية  التعليم،  ذلك  يف  òا  التمكينية،  البيئة  يف  تحسينات  حدوث  إىل  يؤدي  وبالتايل  الرضيبية، 

إىل  تحصيلها  يتم  الرضائب  إيرادات  أن  وحيث  املالية.  بالناحية  يتعلق  في�  االستدامة  من  ومزيد  الحرضية، 

ملموس  بشكل  أيضاً  يساهم  القيمة  سلسلة  تطوير  فإن  القيمة،  سالسل  يف  املضافة  القيمة  من   íكب حد 

التي  او  الطبيعية  الكوارث  تصيبهم  أو  رزقهم  مصدر  يفقدون  الذين  ألولئك  األمان  شبكات  øويل  يف 

يتسبب فيها االنسان (الدعم االجت�عي).

 ،íالقص األجل  بدونه حتى يف  العيش  }كننا  ال  الذي  الوحيد  املنتج  هو  الغذاء  االقتصادي.  للنمو  كمصدر  العمل  تقسيم  يدخل يف صميم  هذا 
الغذاء ألكرب  إنتاج  قادر عىل  واحد  يصبح شخص  بحيث  الغذائية،  اإلنتاجية  كانت هناك تحسينات يف  إذا  إال  أمر جوهري.  توفíه  فإن  وبالتايل 

عدد من الناس، حينئذ }كن لآلخرين أن يتخصصوا يف منتجات أخرى، أو يف تأدية الخدمات أو يف إدارة الدولة.

9

والكرامة  واألمن،  واإلنصاف،  الحرية  من  ظروف  يف  والرجل  للمرأة  بالنسبة  منتج  عمل  بأنه  الالئق  العمل  الدولية   العمل  منظمة  تُعرف 
للع�ل  االجت�عية  والح�ية  العمل،  أماكن  يف  األمن  وتوفر  العادل؛  األجر  وتقدم  منتجة  تكون  للعمل  فرص  عىل  ينطوي  وهو  اإلنسانية. 
يف  املشاركة  وتنظيم  اهت�ماتهم،  عن   íالتعب حرية  الناس  وتعطي  االجت�عي،  التكامل  وتشجع  الشخصية،  التنمية  إمكانات  وتقدم  وأرسهم؛ 

اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل حياتهم؛ وتضمن تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للجميع (منظمة العمل الدولية 2007).

10
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نموذج تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية3

جنباً  العام  والقطاع  الخاص  القطاع  تطوير  فإن  األع�ل،  ملبارشة  املبادرة  وروح  السياسية  االرادة  من  وإنطالقاً 
بالكفاءة  تتسم  عملية  حلول   íتوف عىل  تعمل  سوف  والخاص  العام   ïالقطاع  ïب الرشاكات  مع  جنب،  إىل 

وآليات للتنسيق تتسم بالفاعلية.

باإلضافة إىل الجدارة املالية والتجارية، فإن استدامة سالسل القيمة لألغذية تعتمد عىل تنفيذ اآلليات املؤسسية 
تقليل  وإىل  القيمة،  سلسلة  عن  الناشئة  املضافة)  القيمة  (أو  الدخل  لصايف  عدالً   ùاك توزيع  إىل  تؤدي  التي 

استخدام املوارد غí املتجددة والحد من التأثí عليها.

بالع�لـة  املثال،  سبيل  عىل  املتعلقة،  السياسات  القيمة  سالسل  لفوائد  العادل  التوزيع  تحقيق  آليات  وتشمل 
عىل  األثـر  بتخفيف  املعنية  املؤسسات  وتتضمن  األرايض).  ملكية  سندات  (مثل  األصول  وبتسجيل  املأجورة 
البيئيـة  والخدمات  السلع  وأسواق  الضـريبية،  والحوافز  البيئيـة،   íاملـعاي ادخال  املتجددة   íغ املوارد 

(مثل سوق أرصدة انبعاثات الكربون املسموح بها).

 ïللمستهلك أهمية   ùأك تصبح  الغذا^  للنظام  والبيئية  االجت�عية  اآلثار  فإن  الدخل،  مستويات  ارتفاع  ومع 
والحكومات، حيث يتم دمجها أكù فأكù يف وقت الحق يف æاذج األع�ل التجارية وتكاليف االنتاج الغذا^ (حلقة 

التقدم يف الشكل-3). 

تحقيق  عىل  قادرة  املعيشية  األرس  جميع  تكون  أن  ينبغي  النمو،  متقدم  إقتصاد  ظل  ويف  األمر،  نهاية  ويف 
يكونوا  بأن  فقط  لهم  تسمح  ال  التي  املشاريع  وتنظيم  الحرة  األع�ل  أنشطة  أو  وظائف  من  صافية  إيرادات 
بالعيش بشكل مريح، وإرسال أطفالهم إىل  التي تسمح لهم  الدخول  توفر  الغذائية بل أيضاً  الناحية  آمنï من 
دون حدوث  الغذائية  السلع  اسعار  ارتفاع  مع  والتعامل  الطبية،  واالحتياجات  السكن  تكاليف  ودفع  املدارس، 

الجوع.

التي  الكفاءة   ïتحس لألغذية عىل  قيمة مستدامة  تطوير سالسل  نهج  يركز  االول سوف  املقام  البداية، ويف  يف 
من  املزيد  تشرتي  أن  املعيشية  لألرس  الس�ح  وبالتايل  توافرها،  وزيادة  األغذية،  أسعار  تخفيض  إىل  تؤدي 
األموال  من  املزيد  انفاق  إيل  }يلون  يجعلهم  املعيشية  األرس  هذه  دخل  زيادة  فإن  ذلك،  ومع  الطعام. 
وفقاً  أو  الراحة،  من  ملزيد  أو  الغذائية،  القيمة   ïلتحس (أي  األعىل  القيمة  ذات  الغذائية  املنتجات  عىل 

لتصورهم) بدالً من زيادة كمية الطعام التي يستهلكونها.

من  مستوى  كل  يف  قيمة  واستحداث  لالبتكار  أساسياً  محركاً  بدوره  يصبح  املستهلك  طلب  يف   íالتغي وهذا 
مستويات السلسلة الغذائية، م� يؤدي إيل التحسï املستمر يف االمدادات الغذائية وزيادة املنافع للمستهلك.

3-4 » مغالطات حول سلسلة األغذية

يعرض æوذج تطوير سالسل قيمة مستدامة لألغذية عدداً من املغالطات أو املفاهيم الخاطئة، بشأن تطوير هذه 
السالسل الغذائية.  
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املغالطة 1 

هناك إدعاء خاطئ بأن كل صغÂ جميل؛ والتحرض يُعد مشكلة؛
وأنه يجب الحفاظ عىل الحيازات الزراعية الصغÂة

سبيل  (عىل  الصغíة  الحيازات  ذوي  من  املزارعون  بإنتاجها  يقوم  النامية  البلدان  يف  الغذائية  املواد  معظم 
أن  حيث   .(ïاملزارع صغار  ينتجه  افريقيا  يف  الغذاء  من  املائة  يف   90 أن  إىل  التقديرات   íتش املثال، 
[مثل  الدراسات  من  بالعديد  ساحق  بتأييد  تحظى  االرض  وانتاجية  املزرعة  حجم   ïب العكسية  العالقة 

.[Heltberg (1998)و ،Carter  (1984)و ،Cornia  (1985)و ،Berry and Cline, (1979)

زراعة  (مثل  واحد  آن  يف  عديدة  ألغراض  األرض  الصغíة  الحيازات  ذوي  من   ïاملزارع صغار  ويستخدم 
وحدة  لكل  واملنافع  املزايا  وتنوع  زيادة  عىل  يعمل  وهذا  الصغíة).  الحيوانات  وتربية  متعددة  محاصيل 
الواحد  املحصول  بزراعة  يتعلق  في�  الطبيعية  املوارد  عيل  الضغط  تقليل  نفسه  الوقت  ويف  األرض،  من 
أقل،  زراعية  كي�ويات  النقود  تنقصهم  الذين  من   ïاملزارع صغار  أيضاً  يستخدم  ك�  واسع.  نطاق  عيل 
يساعد  ما   ،ïالتجاري  ïاملزارع كبار  لدي  م�   ùأك عاملة  وأيدي  الطبيعية،  الزراعية  املدخالت  من  ومزيد 

عىل أن تظل البصمة البيئية لهم محدودة، أي تقلص األثر البيئي.

يرحلون وهم يف الفقراء؛ وكثí منهم  أفقر   ïة من بíالصغ الحيازات  املزارعï ذوي  العديد من صغار  وهناك 
الخدمات  عيل  ضغطاً  يشكل  م�  أفضل،  حياة  عن  بحثاً  الحرضية  املناطق  إىل  الشديد  البؤس  من  حالة 
يسهم  أن  }كن  الصغíة،  الحيازات  أصحاب  زراعات   ïتحس أن  إىل   íتش الحقائق  هذه  أن  ويبدو  واملرافق. 

بشكل كبí يف الحد من الفقر.

وذلك االجت�عية،  واألهداف  التطوير   ïب وخلطه  الجدارة،  إىل  االفتقار  يعيبه  االستنتاج  هذا  فإن  ذلك،  ومع 
بسبب: 

الظروف  تعكس  والتي  ينتجونها،  التي  الغذائية  املواد  من  كبíاً  الصغíة جزءاً  الحيازات  أصحاب  يستهلك  أوالً، 
اقتصادية. وحتي يف البلدان التي يقوم أصحاب الحيازات الصغíة فيها بإنتاج  االقتصادية الخطíة، وليس فرصاً 

.ïمن تلك األغذية التي ينتجها صغار املزارع íمعظم الغذاء، فال يتم تسويق سوى جزء صغ

هناك  بل  التجارية.  الناحية  من  األفضل  الخيار  داñاً  هي  الكبíة  املزارع  وال  الصغíة  املزارع  تكون  ال  ثانياً، 
نظام  وهيكل  الطبيعية،  والبيئة  املحاصيل،  طبيعة  عيل  يعتمد  الذي  للمزارع،  األمثل  الحجم  من  نطاق 
األرض،  كفاءة  ليست  فإنه  الفقر،  من  الحد  حيث  من  أهمية   ùواألك ذلك،  عىل  وعالوة  الزراعية.  األغذية 
من  وحدة  لكل  الناتج  قيمة  حيث  من  العاملة  اليد  انتاجية  وإæا  لألداء،  الرئييس  املقياس  هي  هنا  تُعد  التي 
وبالنسبة  جيد.  بسعر  البيع  قدرة  عىل  أيضاً  بل  الحجم،  عىل  فقط  الناتج  قيمة  تحديد  يقترص  وال  العمل. 
السوق  وقوة  العالية،  التجارية  الصفقات  هذه  تكاليف  بسبب  ستضعف  القدرة  هذه  فإن   ،ïاملنتج لصغار 
عىل  التغلب  }كن  وبين�  التحتية.  والبنية  والخدمات  التمويل،  عىل  الحصول  فرص  ومحدودية  املنخفضة، 

التي  العمليات،  لحجم  أد´  حد  فهناك  الج�عي،  العمل  خالل  من  جزئياً  الصغíة  املزارع  يف  العيوب  هذه 

صغار  من   íالكث وهناك  واقعية.   íغ دونها  التجارية  الجدوى  تكون  والتي  السلع.  بإختالف  تختلف 

املزارعï ذوي الحيازات الصغí يف البلدان النامية اليوم يقعون تحت حد عتبة هذا الحجم. 

مستحيل،  شبه  البيئية   íاملعاي انفاذ  يجعل  الصغíة  الحيازات  زراعات  ملعظم  الرسمي   íغ الطابع  ثالثاً، 

الصورة  هذه  وتُكتسب  الصغíة.  الحيازات  يف  للزراعات  إخرضاراً   ùأك صورة  بوجود  اإلحساس  يُضعف  م� 

الخرضاء عادة عىل حساب انخفاض انتاجية العمل، وبالتايل انخفاض الدخل وإرتفاع مستويات الفقر.
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نموذج تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية3

العامة  الخدمات  تقديم  يف  الكفاءة  وزيادة  العمل،  فرص  من  املزيد  الحرضية  املناطق  توفر  أن  }كن  رابعاً، 
املعيشية  لألرس  املتاحة  الفرص  وتُعد  الريفية.  املناطق  يف  عنها  واملرافق)  الصحية،  والرعاية  التعليم،  (مثل 
املمتدة  وآثاره  الزراعي  النمو  كان  لو  حتى  محدودة،  الفقر  قبضة  من  للهروب  الريفية  املناطق  يف  الفقíة 

يجب  الفقر  من  الحد  وبرامج  التطوير  جهود  فإن  ثم  ومن  أكرب،  بصورة  ومجزية  عمل11جديدة  فرص  تتيح 
مجزية  عمل  فرص  ايجاد  عيل  تعمل  بحيث  فعالية   ùوأك أرسع  نحو  عيل  الحرضي  التطوير  تستثمر  أن 
الوظائف.  هذه   ïلتأم الريف  فقراء  تساعد  التي  االستث�رات   ïوب بينها  والجمع  الحرضية،  املناطق  يف 
املناطق  يف  الزراعية  الصناعات  تتطور  أن  ينبغي  تنافسية،  االستث�رات  هذه  تكون  أن  }كن  وحيث� 
الغذائية،  املواد  مجمعات  تطوير  خالل  (من  القاñة  أو  الجديدة  الحرضية  املراكز  من  بالقرب  أو  الريفية 
الريفية و/أو الحرضية يف آن واحد،  املثال). حيث أن هذا يعمل عيل إيجاد فرص عمل يف املناطق  عىل سبيل 

ويزيد الطلب عىل املواد األولية الزراعية.

عالية  مستويات  تحقيق  عيل  قادرة  تكون  لن  التقليدية  الصغíة  الحيازات  زراعات  فإن  املطاف،  نهاية  ويف 
األرسية  الع�لة  من  التنافسية  قدرتها  وتستمد  املال،  رأس  كفاية  بعدم  تتسم  ألنها  العمل  انتاجية  من 
يف  الحل  من  جزءاً  يعتربون  الصغíة  الحيازات  ذوي   ïاملزارع صغار  أن   ïح ويف  التكلفة.  املنخفضة 
عيل  بقائهم  ض�ن  ليس  النها^  الهدف  فإن  وبالتايل  القريب)،  املستقبل  (ويف  للتطوير  األويل  املراحل 
عيل  وقادرين  كافية،  بدرجة   ïاملزارع كبار  من  ليصبحوا  منهم  البعض  تحول  لتسهيل  ولكن  الحياة،  قيد 

العمليات الزراعية املجدية تجارياً، ومساعدة اآلخرين للتحول بعيداً عن الزراعة øاماً.

وتبعاً  التطوير  مرحلة  وحسب  املوقع،  حسب   ïاملجموعت  ïهات  ïب في�  للتوزيع  املئوية  النسبة  وتختلف 
ترمي  مزارع"  أي  عن  التخيل  "عدم  اسرتاتيجية  ظل  يف  محاولة،  أي  فإن  ذلك،  ومع  األساسية.  للسلع 
املناطق  يف  فقراً   ïاملزارع أشد  حتي  أو  الصغíة،  الحيازات  أصحاب  من   ïاملزارع جميع  عىل  للحفاظ 
القضاء  استدامة  ثم  ومن   ،íكب حد  إىل  الفقر  حدة  تخفيف  عيل  تعمل  قد  الريفية،  املناطق  ويف  الزراعية 
 íالقص املدي  يف  الحياة  قيد  عيل  للبقاء   ïاملزارع صغار  مساعدة   ïب رفيع  خط  وهناك  الجوع.  عيل 
وإطالة أمد معاناتهم من البؤس عيل املدي الطويل. وال يهدف نهج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية إىل 
الدخل  وæو  العمل،  فرص  إليجاد  عريضة  قاعدة  يُعد  بل  فحسب،  الصغíة  الحيازات  زراعة  عيل  الحفاظ 

وتراكم الùوات.

املغالطة 2

Õكن أن يساعد تطوير سالسل القيمة لألغذية أقلية صغÂة فقط من املزارع´، لذلك نحن بحاجة 

إىل أن ننظر إىل ما هو أبعد من تطوير سلسلة القيمة

هناك اثنان من املفاهيم الخاطئة عن طبيعة تطوير سلسلة القيمة تُعد أساس هذه املغالطة:

املعدة  العالية  القيمة  ذات  الزراعية  األغذية  منتجات  عيل  فقط  لألغذية  القيمة  سلسلة  مفهوم  ينطبق  ال 
عيل  ينطبق  انه  بل  صارمة.   íمعاي تضع  التي  ماركت)  (السوبر  الكبíة  املتاجر  أو  التصدير  ألسواق 
التي  األساسية،  لألغذية  الرسمية   íغ األسواق  وتتعرض  سوق.  وأي  الزراعية  األغذية  من  منتج  أي 
ك�  املستهلك)  وطلبات  التكلفة  (مثل  البيئية  الضغوط  لنفس   ïاًملزارع صغار  من  كبíة  أعداداً  تضم 
يف األسواق الرسمية، وبالتايل ك� هو الحال يف سالسل القيمة لألغذية ذات القيمة العالية، يجب أن تُستمد 

من إسرتاتيجيات التحسï املستندة إىل السوق.

[1

11  هذا يعكس توصيات من تقارير التنمية العاملية يف 2009 و 2013  (البنك الدويل 2009 و 2013).
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تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

الزراعية  الحيازات  أصحاب  عىل  لألغذية  القيمة  سالسل  يف  انشاؤها  يتم  التي  املضافة  القيمة  تعود  ال 

يف  األع�ل  أصحاب  عىل  املثال،  سبيل  عىل  تعود  أيضاً،  بل   ïأساسي  ïمزارع بوصفهم  فقط  الصغíة 

الدعم  برامج  من  واملستفيدين   ،ïواملستهلك عمل،  فرص  عن   ïوالباحث الالحقة،  االنتاج  مراحل 

مزارعي  خاصة  الصغíة،  الحيازات  ذوي   ïاملزارع صغار  من   íلكث وبالنسبة  الرضائب.  من  املمّولة 

من  للخالص  األخرى  املسارات  فإن هذه  ارضاً،  }لكون  ال  الذين   ïاملعدم الريف  فقراء  وبالتأكيد  الكفاف، 

الفقر تُعد أكù أهمية وإستدامة من زراعة أرض }لكونها.

أصحاب  (من   ïاملزارع معظم  حتي  أو  جميع  يشمل  أن  }كن  ال  لألغذية  القيمة  سالسل  تطوير  أن  ورغم 

الطويل  املدى  عىل  املستدام  الرئييس  الحل  øثل  تزال  ال  أنها  إال   ،ïمع بلد  يف   ïالحالي الصغíة)  الحيازات 

للتخفيف من وطأة الفقر وسط هذه الفئة املستهدفة.

وهذا ال يعني أن تطوير سلسلة القيمة }كن أن يحل جميع القضايا. لذا فهناك حاجة لربامج إæائية تكميلية من 

توليد  عيل  االستث�ر  لتحفيز  املثال،  سبيل  عيل  القيمة،  سالسل   íغ اخري  مجاالت  عىل  تركز  أن  شأنها 

الكبíة)،  الدخول  لذوي  األغذية  وتوريد  االستهالكية  الخدمات  (مثل  الجانبية"  "املشاريع  العمل  فرص 

إىل   íتش التي  الرئيسية  الفرضية  إىل  االستناد  وكذلك  البيئية.  التحديات  ملواجهة  أو  الفقراء  أفقر  ملساعدة 

واملالية  التجارية   ïالناحيت من  لالستمرار  القابلة  التحسينات   íتيس نحو  تحديداً  موجهة  التطوير  برامج  أن 

االجت�عي  الدعم  إسرتاتيچية  أن  يعني  املقومات  هذه  مثل  غياب  فإن  ذلك  وعىل  الغذا^.  النظام  من 

املثال، خالل مراحل  املؤقتة فقط (عىل سبيل  االنتقالية  املراحل  ال تكون مستدامة وهذا ال يصلح سوى خالل 

ح�ية  "الصناعات الناشئة أو الوليدة") أو يف حاالت الطوارئ.

املغالطة 3 

Öكن حلها يف إطار النظام الغذاÕ Öمشكلة انعدام االمن الغذا

وتحقيق  الفقراء.  دخل  صايف  يزيد  أن  يقتيض  حلها  فإن  إقتصادية،  مشكلة  األساس  يف  هو  الجوع  ألن  نظراً 

عىل   ïاملزارع جميع  عمل  إذا  ولكن  وحده�.  الغذا^  والتصنيع  الزراعة  خالل  من  مستحيل  شبه  يعترب  هذا 

يؤدي م�  الفعيل،  الطلب  العرض  يفوق  أن  املرجح  فمن  منتجاتهم،  وتسويق   íكب بشكل  االنتاج  زيادة 

إىل انخفاض األسعار بشكل جوهري والفاقد من األغذية.

من  توجد  التي  أو  بسهولة  تصديرها  }كن  التي  املنتجات  يف  تتمثل  لهذا،  (مؤقتة)  ممكنة  إستثناءات  وهناك 

األعىل  املضافة  القيمة  ذات  املنتجات  املثال،  سبيل  (عيل  رسيعاً  æواً  تشهد  أسواق  و/أو  جديدة  أسواق  أجلها 

لسد  يكفي  ما  فقط  ينتجون  املزارعون  كان  وإذا  برسعة).  املتنامية  الوسطي  الطبقة  احتياجات  لتلبية 

اضايف  دخل  أي  عىل  يحصلوا  لن  فإنهم  منتجاتهم،  بتسويق  يقومون  وال  بهم،  الخاصة  الغذائية  احتياجاتهم 

يحتاجونه لتمويل االستث�رات الالزمة لزيادة إنتاجيتهم.

األخري القيمة  سالسل  تطوير  مع  جنب  إىل  جنباً  لألغذية  القيمة  سالسل  تطوير   íيس أن  البد  ذلك  وعىل 

ومع  الالئق.  العمل  فرص  من  كبíة  أعداداً  تخلق  أن  }كن  والتي  السوق،  æو  فرص  بوضوح  تحدد  التي   

واالستهالك)،  الحصاد   ïب) لألغذية  القيمة  سالسل  يف  الحصاد  بعد  òا  املتعلق  الجزء  تطوير  كان  إذا  ذلك، 

املواد  طلب  عىل  املبارش  لتأثíه  نظراً  األثر،  أوسع  األوىل  املراحل  يف  له  فسيكون  الكفاية  فيه  òا  شامل 

الزراعية الخام وعىل عدد األسـر املعيشية املرتبطة بالزراعة.

[2
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نموذج تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية3

3-5 » �وذج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية: الخالصة و االستنتاجات

األسباب  فهم  إىل  الحاجة  هو  األول   ،ïرئيسي تحديدين  القسم  هذا  يف  الوارد  العام  التطوير  æوذج  يحدد 

القيمة املحددة  تأثí لسلسلة  التي من شأنها أن تحقق أكرب  الرئيسية والُنهج  القوة  الجذرية للمشاكل، ونقاط 

املد´  واملجتمع  الخاص،  والقطاع  العام،  القطاع  قدرات   ïب الجمع  كيفية  يف  يتمثل  والثا´   .ïمع بلد  يف 

فقراء  جيوب  يف  املال  يضع  أن  املطاف  نهاية  يف  شأنه  من  الذي  األمر  الذهبي")  ("املثلث  فعالة  رشاكة  يف 

الريف والطعام عىل موائدهم.

ويعرض الفصل الرابع عرشة مبادئ أساسية ملواجهة هذه التحديات يف تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية. 
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تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

بشأن  القائم  الوضع  لتحليل   ïمع نهج  إىل  الثالث  الفصل  يف  ذكره  الوارد  القيمة  سلسلة  تطوير  æوذج  يدعو 

سلسلة القيمة لألغذية، ووضع إسرتاتيچيات وخطط للدعم وتقييم األثر اإلæا^.

òعالجتها  يُويص  ثم  جيداً  معروفة  تكون  ما  غالباً  التي  للقيود  طويلة  قوائم  وضع  مجرد  ليس  النهج  وهذا 

أهم  وتحديد  القيمة،  لسلسلة  الشأن  أصحاب  رؤية  بلورة  من  النهج  هذا  يتكون  وإæا  األخرى.  تلو  واحدة 

متكاملة  تطوير  إسرتاتيچيات  وضع  ثم  لها،  األولوية  واسناد  الصلة  ذات  املرتابطة  العوائق  من  مجموعة 

رؤية  واقعي  بشكل  يحقق  أن  شأنه  من  الذي  األمر  والتآزر  التعاون  يخلق  الذي  للتطوير  عملية  وخطط 

أصحاب املصلحة في� يتعلق بسلسلة القيمة12.

الوارد يف  لنهج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية  الشامل  القيمة يتم االسرتشاد باإلطار  ويف تحليل سلسلة 

وبعد  قبل  القيمة  سلسلة  أداء  قياس  ويعتمد  لألغذية.  املستدامة  القيمة  سلسلة  بإطار  الخاص   ،2-3 القسم 

التحسï عىل أساس املفاهيم املتعددة األبعاد للقيمة املُضافة واالستدامة.

اسرتاتيجيات  تتطلب  معينة  خصائص  ولها  نوعها،  يف  فريدة  هي  لألغذية  للقيمة  سلسلة  كل  أن  من  وبالرغم 

الجهود  كل  تعزز  مرتابطة  مبادئ  عرشة  هناك  أن  إال  الخصائص،  تلك  لتناسب  خصيصاً  مصممة   ïللتحس

اإلæائية يف سالسل القيمة لألغذية (الشكل 4).
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.Hausman, Rodrik and Velasco, (2005) للحصول عىل مثال لهذا النهج يتعلق بإصالح السياسات االقتصادية، أنظر 12
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المبادىء العشرة ا�ساسية فى تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية4

املرحلة تقيم سلسلة  املرحلة األوىل من نهج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية هي "قياس األداء". وهذه 
األولية  بالرؤية  يتعلق  في�  الواقع  يف  توفرها  التي  والبيئية  واالجت�عية،  االقتصادية،  النتائج  حيث  من  القيمة 
القيمة  النهج سالسل  تستهدف جهود هذا  أن  وينبغي   .(3 و   2 و   1 (املبادئ  املستقبل  تقدمه يف  أن  ملا }كن 

التي بها أكرب فجوة بï األداء الفعيل واملُحتمل.

املرحلة الثانية من نهج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية هي "فهم األداء". وهذه املرحلة تحدد العوامل 
االعتبار ثالثة جوانب رئيسية: كيف  األداء) مع األخذ يف  الجذرية لضعف  األسباب  (أو  األساسية لألداء  املُحركة 
يرتبط أصحاب الشأن مع بعضهم البعض ومع أنشطتهم االقتصادية واالجت�عية والبيئية الطبيعية (املبدأ 4)؛ وما 
الذي يوجه سلوك أصحاب املصلحة الفردي يف تعامالتهم التجارية (املبدأ 5)؛ وكيف يتم تحديد القيمة يف األسواق 

النهائية (املبدأ 6).

املرحلة الثالثة، يتمثل نهج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية يف " تحسï األداء". وهذه املرحلة تتبع تسلسل 
منطقي من اإلجراءات: التطوير، بناء عىل التحاليل التي أجريت يف املرحلة الثانية، وضع رؤية محددة وواقعية 
مرتبطة بإسرتاتيجية أساسية لتطوير سلسلة القيمة التي يوافق عليها أصحاب الشـــأن (املبدأ 7)؛ واختيار أنشطة 
التحسï والتطوير والرشاكات املتعددة األطراف التي تدعم االسرتاتيجية، و}كنها تحقيق حجم التأثí املُتوخى 

(املبادئ 8 و 9 و 10).

يتم بعدئذ تكرار الدورة، بدءاً من إجراء تقييم أثر الجهود املبذولة لتحسï األداء

أمثلة  باستخدام  منها  كل  توضيح  مع  التفصيل،  من  بقدر  بالرشح  العرشة  املبادئ  هذه  التالية  األقسام  تتناول 
òا  متنوعة،  سلع  عرش  تناولت  حيث  التنوع  من  قدر  أقىص  لتحقيق  الحاالت  واختíت  للحاالت.  æوذجية 
قارات.  ثالث  عرب  دول  عرش  من  املحاصيل،  وزراعة  األس�ك،  ومصايد  املزرعة،  حيوانات  من  أمثلة  ذلك،  يف 
لألغذية،  املستدامة  القيمة  سالسل  لحاالت  كأمثلة  لتكون  øاماً  مؤهلة  تكن   ¾ الحاالت  جميع  أن  ورغم 
االختيار  أن  إال  كامل،  نحو  عىل  بعد  تناوله  تم  قد  يكن   ¾ رòا  االستدامة  أبعاد  من   ùأك أو  واحداً  ألن  نظراً 

وقع عىل كل منها ألنها توضح مبدأ معï بشكل جيد.

4-1 » قياس أداء سالسل القيمة لألغذية – مبادئ االستدامة

تتعلق املبادئ الثالثة األوىل التي يقوم عليها تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية بقياس أداء سلسلة القيمة 

من منظور "خط القاعدة الثالö"، الذي يشمل االستدامة االقتصادية واالجت�عية والبيئية13. وهذه األبعاد الثالثة 
مميزة ولها نظام طبيعي من حيث التوقيت واألولوية:

æوذج  يوفر  أن  ينبغي  والنمو)،  التجارية،  االستمرار  ومقومات  (املنافسة،  االقتصادية  االستدامة  حيث  من 
سلسلة القيمة املطور أرباحاً أو دخول أكرب (أو عىل األقل ¾ تنخفض) بالنسبة للوضع الراهن لكل من أصحاب 
الوقت. وما ¾ يستفيد جميع أصحاب املصلحة عىل مدى سلسلة  ينبغي أن تستمر عىل مدار  الشأن، ك� 

.íالقيمة، فإن النموذج لن يدوم حتى عىل املدى القص

واملنظ�ت  واملؤسسات  االجت�عية،  والقواعد  واالنصاف،  (الشمولية،  االجت�عية  االستدامة  حيث  من  أما 
من  ودخل  إضافية  (أرباح  اضافية  قيمة  املُحدث  القيمة  سلسلة  æوج  يولِّد  أن  فينبغي  االجت�عية)، 
املعيشية  األرس  من  الكفاية  فيه  òا  كبíة  أعداد  عىل  بالفائدة  تعود  بحيث  خاص)  بشكل  األجور 
التي تم استحداثها)، القيمة املضافة  الفقíة، ويتم توزيعها بالتساوي عىل مدى السلسلة (òا يتناسب مع 

.(Ikerd, 2011) ،املصطلح "مبادئ سالسل القيمة املستدامة لألغذية" ليس جديداً ؛ أنظر عىل سبيل املثال 13

[1

[2
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واملنتجون  (املزارعون  املصلحة  أصحاب  كل  أن  يعني  وهذا  اجت�عياً.  مقبولة   íغ تكون  قد  آثار  لديها  وليس 
الصناعيون واملُجهزون، صغاراً وكباراً، نساء ورجاالً، وما إىل ذلك) يجب أن يشعروا بأن لهم نصيباً عادالً (عملية 

رابحة لكافة األطراف)14، وال توجد م�رسات مثíة لألعرتاض اجت�عياً مثل ظروف العمل غí الصحية، وع�لة 
فإن  كذلك،  األمر  يكن   ¾ وإذا  الراسخة.  الثقافية  التقاليد  انتهاك  أو  الحيوانات  معاملة  وإساءة  األطفال، 

النموذج لن يكون مستداماً يف األجل املتوسط.

العملية التي ترمي لنتائج أفضل، رòا ال تتبع داñاً خط مستقيم لكل من أصحاب املصلحة يف سلسلة القيمة، بل øر برتاجع يف البداية مرتبط 
باالستث�ر والتعلم قبل االنطالق.

14

وفي� يتعلق باالستدامة البيئية، فإن æوذج سلسلة القيمة املُطور ينبغي أن يولد قيمة إضافية دون استنفاد 
املوارد الطبيعية بشكل دائم (املياه والرتبة والهواء والنبات والحيوان وما إىل ذلك). وإذا ¾ تكن هذه هي 

الحالة، فإن النموذج ال يكون مستداماً عىل املدى الطويل.

وعىل الرغم من أنه يتم التعامل هنا مع هذه األبعاد الثالثة لالستدامة كل عىل حدة بهدف التوضيح، إال أنها 
 .(-5 (الشكل  بينهم  املبادالت  اىل  حاجة  هناك  ستكون  الحاالت  بعض  ويف  تتداخل،  العملية  امل�رسة  يف 
اقتصادية  أبعاد  عىل  تنطوي  ما  غالباً  وقياساتها،  التطور  يف  اآلخذة،  السوق   íمعاي املثال،  سبيل  عىل 
آن  بشكل صحيح يف  املعيار)  يف  محدد  (ك� هو  الثالثة  الجوانب  معالجة هذه  يتم   ¾ وما  وبيئية؛  واجت�عية 
ويف  السوق.  دخول  عىل  قادرة  تكون  ال  قد  القيمة  سلسلة  يف  الفاعلة  الجهات  فإن  البداية،  من  واحد 
من  ربحية   ùأك تكون  رòا  للموارد)  الحافظة  الزراعة  (مثل  الخرضاء  التقنيات  بعض  فإن  العملية،  امل�رسة 

تقنيات أقل مالñة للبيئة، يف حï أن تقنيات أخرى قد تقلل من األرباح (مثل استخدام مصادر الطاقة البديلة).

[3
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متزايد  نحو  عىل  إسرتاتيچياً  هدفاً  والبيئية  االجت�عية  االستدامة   ïتحس أصبح  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة 
القدرة زيادة  عىل  يعمل  ورòا   (íللمعاي (االمتثال  للسوق  الوصول  يحدد  ألنه  الزراعية  األغذية  لرشكات 
إىل  تؤدي  أن  }كن  والبيئية  االجت�عية  االستدامة  زيادة  فإن  النحو،  هذا  وعىل  السوقي).  (الت�يز  التنافسية 

ُسبل جديدة لزيادة توليد القيمة يف سلسلة القيمة لألغذية. 

املبدأ 1 :
ينطوي تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية

عىل االستدامة االقتصادية

ض«ن االستدامة يف سلسلة القيمة لألغذية يبدأ بتحديد الفرص الكب¹ة إلضافة قيمة اقتصادية

القيمة.  التي تم انشاؤها عرب سلسلة  القيمة املضافة  الرامية إىل ض�ن االستدامة االقتصادية عىل  تركز الجهود 
وهذه القيمة املضافة (أرباح إضافية، دخول، إيرادات، رضائب، وفائض املستهلك) البد وأن تكون ايجابية لكل 
عامل يف سلسلة القيمة املمتدة الذي من املتوقع أن يتغí سلوكه من أجل خلق قيمة اضافية. وهناك استثناء 
محتمل لهذا هو مؤسسات القطاع العام ومنظ�ت املجتمع املد´ املشاركة كجهات فاعلة ومقدمي الخدمات يف 
بعض سالسل القيمة املوسعة لألغذية. ونظراً لدورهم االجت�عي، فإن هذه املنظ�ت قد تسهل االرتقاء يف سلسلة 
القيمة دون الحصول عىل جزء من القيمة املضافة. و}كن أن يعترب هذا استدامة إذا توافر التمويل الحكومي 
بصفة داñة، أي أنها øثل عنرص متكرر من امليزانية العامة السنوية القابلة لالستمرار من الناحية املالية. حيث ال 
}كن االلتزام باملوارد العامة عىل نحو دائم، وأي إرتقاء يعتمد عىل التمويل العام فهو بشكل واضح ليس مستداماً، 

ورòا يحدث يف الواقع أن يكون له أثر سلبي ألنه يقوض ثقة الجهات الفاعلة يف فرص النمو.

وحيث يتم تحديد القيمة يف اإلطار التنافيس للسوق النها^ (سوق املستهلك)، فإن هذه القيمة }كن أن تُستمد 
من أي جانب يكون املستهلك عىل استعداد لدفع الثمن من أجله مثل الجودة أو النكهة األفضل، أو عالمة تجارية 

أو التغليف أو منشأ ُمعï أو منتج عضوي.

ويف الوقت نفسه، }كن أن تُستمد قيمة اضافية من إنتاج منتج غذا^ بكفاءة أكرب، عىل سبيل املثال، عن طريق 
رفع  قبل  السعر  بنفس  املنتجات  وبيع  اإلنتاج،  وزيادة حجم  املعدات   ïالعينية، وتحس املادية  الخسائر  تقليل 
تستهدف  السعر  منخفضة  غذائية  مواد  انتاج  الكفاءة  يف  التحسينات  هذه  تدعم  أن  و}كن  الكفاءة.  مستوى 

املستهلكï األكù فقراً واألكù حساسية لزيادة األسعار.

وتبعاً ملستوى املنافسة يف السوق، فإن املستهلكï سوف يلتقطون مبارشة جزءاً من القيمة املضافة، فقد تكون 
أسعار السوق أقل بشكل كبí من أسعار املستهلكï الذين هم عىل استعداد أن يدفعوا يف سالسل القيمة لألغذية 

املُحسنة (فائض املستهلك).

القيمة  يلتقطون  القيمة  املصلحة يف سلسلة  أصحاب  أن  املفهوم،  بتحديد  الخاص    2-1 القسم  لوحظ يف  وك� 
املُضافة بأربعة طرق:

املدخرات،  عائدات  ذلك  يف  òا  األصول،  ملال_  كعائدات  أوسع  نطاق  عىل  أو  الرشكات،  أرباح  يف  كزيادة 
واإليجارات من تأجí األرايض؛

كزيادة أجور الع�ل من خالل املزيد من الوظائف املنتجة؛ 

كزيادة اإليرادات الرضيبية للحكومة؛

كزيادة قيمة املال للمستهلكï الذين يشرتون املواد الغذائية.

[1

[2

[3
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ورغم  الخارجية)،  (العوامل  البيئة  عىل  السلبية  أو  اإليجابية  اآلثار  أي  املضافة،  للقيمة  خامس  بُعد  وهناك 
تأثíات  املثال  سبيل  عىل  أيضاً،  اقتصادية  أبعاداً  لديها  أن  إال  والبيئية،  االجت�عية  باألبعاد  يتصل  معظمها  أن 

الدخل عىل األرس املعيشية أو األفراد خارج سلسلة القيمة.

واحدة  ملرة  تحوالً  ليس  املضافة  القيمة  فتوليد  دينامي_.  مفهوم  هي  لألغذية  القيمة  سالسل  يف  واالستدامة 
الهيكيل.  والتحول  النمو  عملية  ترسيع  أو  الحركة  موضع  يف  تُوضع  بل  أعىل،  مستوى  عىل  توازن  يتبعه 
وبالتايل  الغذائية.  املنتجات  عىل  الطلب  تنشط  األسعار  وتخفيض  املنتج،  جودة  مستوى  ورفع  الدخل،  فزيادة 
أو يف  اليوم  القيمة  ليس فقط من حيث كونها سلسلة  أي  ديناميكية،  بطريقة  االستدامة  تقييم  يتم  فالبد وأن 

نهاية برنامج للدعم، ولكن أيضاً من حيث قدرتها عىل التكيف والنمو.

املؤاتية  البيئة   ïبتحس للحكومات  املتنامي،  الرضيبي  الوعاء  من  املتحصلة  الرضائب  عائدات  زيادة  وتسمح 
عىل  بعناية،  توظيفها  تم  إذا  األرباح  زيادة  وتعمل  املالية.  الناحية  من  مستدام  نحو  عىل  التجارية  لألع�ل 

تحريك حلقة التغذية املرتدة التي هي يف صلب االستدامة االقتصادية.

داخل  التحويالت  خالل  من   íكب حد  إىل  عودتها  يتم  الدولية  الرشكات  جانب  من  املتأتية  األرباح  كانت  إذا 
أبطأ بكثí. ومن ناحية  النمو سوف تدور بوتíة  الرشكات بدالً من إعادة توظيفها يف بلد االستث�ر، فإن دورة 
العمل  لفرص  املولدة  االستث�رات  تحويل  إىل  يؤدي  قد  إىل موطنها،  األرباح  قيود عىل عودة  فإن وضع  أخرى، 
إىل أماكن أخرى، وهذا هو السبب يف سياسات تشجيع االستث�ر التي عادة ال تضع مثل هذه القيود، أي أنها 

عملية موازنة.

وليس هناك يشء مثل ميزة املنافسة املستدامة يف مجال األع�ل التجارية، فمجرد وجود ميزة تنافسية واحدة 
جوهر  هو  املتغíة  األع�ل  بيئة  مع  التكيف  عىل  فالقدرة  املتتالية،  الفرص  لظهور  النافذة  تفتح  فإنها 

امليزة التنافسية.

لحلقة  كنتيجة  االقتصادي  النمو  æوذج  يكون  أن  }كن  الرشكة،  مستوى  عىل  كيف،   6  - الشكل  ويوضح 
(عىل  /الحوكمة  اإلدارة  هيكل  إىل  للعميل)  قيمة  (استحداث  األداء  من  ابتداًء  التعقيبات  من  املتبادلة  اإلفادة 
األرباح)  استث�ر  (إعادة  املستوى  تطوير  إىل  الفوائد)  من  (وغíها  األرباح  إىل  التعاقد)  املثال،  سبيل 

والعودة إىل األداء.

أصحاب  املزارعون  ذلك  òا يف  النامية،  البلدان  يف  والصغíة جداً  الصغíة  الزراعية  األع�ل  أصحاب  فإن  وعادة 
والكتابة منخفضاً  بالقراءة  اإلملام  أن مستويات  مالية، حيث  يحتفظون بسجالت  التجارية ال  الصغíة  الحيازات 
لديهم  ليس  الصغíة  الزراعية  األع�ل  هذه  أصحاب  من  األكرب  الجزء  فإن  الغالب  ويف  األحيان.  من   íكث يف 
واستدامة  ربحية  تقدير  تعقيد  عىل  يعمل  األمر  وهذا  أرباح.  من  تحققه  ما  عن  غامضة  بسيطة  فكرة  سوى 

أي استث�ر لتعزيز انتاجيتهم.
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تقديرها بشكل  أو  يتم إه�لها  األحيان  الربحية هي يف كثí من  تقدير  فإن  القيمة،  برامج تطوير سلسلة  ويف 
أسعار  من   íبكث أقل  بصورة  األرض  وتكاليف  األرسية  للع�لة  القيمة  تحديد  طريق  عن  وعادة  خاطئ، 
متطلب  أنه  ورغم  أساسياً.  عنرصاً  تُعد  الربحية  فإن  ذلك،  ومع  صفر).  التكلفة  تكون  ما  (وغالباً  السوق 

جوهري للتطوير االقتصادي إال أنه كثíاً ما ال يتم تقديره بشكل كامل: فالنمو يتطلب أرباح15.

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن األرباح قد ال تتحقق عىل الفور، حيث أن تكاليف االستث�ر والوقت املستغرق لإلملام بالعمليات 15
الجديدة، رòا يكون له يف البداية تأثí سلبي (منحنى التعلم).
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مثال توضيحي للمبدأ 1 :

سلسلة القيمة للبطاطس يف الهند

عادة يف سلسلة القيمة التقليدية للبطاطس يف الهند، عادة ال توجد أي حوافز للجودة وبالتايل ال توجد 
التي تفي  البطاطس  بيبيس كوال رشاء  فريتو-الي  أرادات رشكة  الجودة. وعندما  لزيادة   ïللمزارع دوافع 
òتطلبات الجودة الصارمة إلنتاج رقائق البطاطس، واجهتها التحديات. فلتلبية متطلبات جودة فريتو-الي 
اضطر املزارعون إىل تبني زراعة صنف جديد من البطاطس (أتالنتا) الذي يناسب تجهيزه يف رقائق، وتبنى 
م�رسات زراعية جديدة تقوم عىل خليط من مدخالت مختلفة أكù تكلفة، وأيضاً تبنى م�رسات جديدة 

يف مرحلة ما بعد الحصاد، السي� من حيث املناولة والفرز والتصنيف، والتخزين، والنقل.

إذا كانت تؤدي إىل أع�ل  التحسï فقط  يتبنون هذه األنشطة  بشأن  الواضح أن املزراعï سوف  ومن 
تجارية لها مقومات االستمرارية. وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت يف والية البنغال الغربية إىل أن 
زراعة البطاطس ألجل رشكة فريتو-الي أدت إىل زيادة بنسبة 20 يف املائة يف التكاليف املتعلقة بالتشغيل 
يف سلسلة البطاطس التقليدية، إال أن هذا كان يقابله عائد  أعىل، أدى إىل هوامش ربح إج�لية تراوحت 
ما بï 50-10 يف املائة أعىل من تلك املوجودة يف السلسلة التقليدية، اعت�داً عىل غلة املحصول وأسعار 

السوق.

املخاطر  من  والحد  القدرات  لتعزيز  عنارص  من خالل  املالية  الحوافز  استكملت  فقد  ذلك،  وعالوة عىل 
òوجب عقد لنظم زراعية، وæوذج أع�ل تجارية الذي كانت رشكة بيبيس كوال رائدة له يف الهند منذ عام 
مجانية  ومراقبة  رصد  عمليات  املجانية؛  التقنية  اإلرشادية  الخدمات  العنارص:  هذه  شملت  وقد   .2001
للمحاصيل (أي الكشف املبكر عن األمراض)؛ أسواق وأسعار مضمونة؛ إتاحة االئت�ن للحصول عىل بذور 
البطاطس الجيدة وغíها من مدخالت اإلنتاج؛ والتأمï عىل أساس الطقس. ويتم تيسí النموذج من قبل 

الباعة والسكان املحليï الذين استأجرتهم رشكة بيبيس ليكونوا òثابة حلقة الوصل بï املزارعï والرشكة.

وقد أدى هذا الجمع من الحوافز االقتصادية إىل النمو الرسيع لهذه النظم، فقد إزداد عدد املزارعï من 
1800 مزارع يُنتجون 12.000 طن من البطاطس يف عام 2008 إىل 13.000 مزارع يُنتجون 70.000 طن من 
البطاطس يف عام 2013. ومن املثí لالهت�م، أنه مع مرور الوقت أصبح دافع الربح أقل أهمية من الدافع 
للحد من املخاطر. وعىل الرغم من أن سعر الصنف "أتالنتا" كان ينخفض بï الحï واآلخر إىل أقل من 
 ïاملثال ك� حدث يف عام 2012)، إال أن املزارع التقليدي "جيو�" (عىل سبيل  النصف مقارنة بالصنف 
 ùأك كانت  أيضاً  أسعاره  وألن  استقراراً،   ùوأك أعىل  اإلنتاجية  الغلة  ألن  "أتالنتا"  إىل  التحول  يف  استمروا 
استقراراً، م� كان يؤدي إىل عائدات أكù موثوقية. وأما البطاطس التي ال تلبي معايí الجودة لرشكة بيبيس 

(عادة ترتاوح ما بï 20-10 يف املائة) كان يبيعها املزارع يف السوق التقليدية.

وهناك إشارات واضحة تشí إىل أن سلسلة البطاطس التقليدية تتجه أيضاً نحو التحديث، وعىل األرجح يف 
تزايد  التحديث  بيبيس كوال. ويشمل هذا  النظم مثل رشكة  تطوير  التأثí من  كنتيجة إلمتداد  منها  جزء 
تطبيق تكنولوجيا التخزين البارد بتكلفة ميسورة (مرتبط بتمديد شبكة الكهرباء)، والحصول عىل معلومات 

عن األسعار من خالل الهواتف املحمولة وتبنى استخدام األصناف املحسنة.

FAO (2009); Reardon et al. (2012); The Hindu Business Line (2012).

املصدر:
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املبدأ 2 :
ينطوي تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية عىل االستدامة االجت¼عية

يتطلب تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية أن تكون القيمة املضافة عن طريق التحس¾ لديها فوائد عىل نطاق 

واسع للمجتمع وال تؤدي إىل أية تكاليف غ¹ مقبولة اجت«عياً

يشí البعد الثا´ من نهج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية، وهو االستدامة االجت�عية إىل جانب حاسم 
يتعلق بالشمولية. وعىل الرغم من أن الشمولية تشí إىل الوصول العادل إىل املوارد واألسواق وإىل وجود صوت يف 
عملية صنع القرار، فهي يف نهاية األمر تتصل بالتوزيع العادل للقيمة املضافة بالنسبة إىل االستث�رات التي øت 
واملخاطر التي اتُخذت. وليس هذا هو املرغوب فيه اجت�عياً فحسب ولكن أيضاً تضخيم عملية النمو من خالل 
التأثíات املضاعفة. واقصاء مجموعات كبíة من بï السكان عموماً }كن أن يؤدي إىل اضطرابات اجت�عية، األمر 

الذي من شأنه أن يقوض استدامة سلسلة القيمة املحسنة.

القيمة  الوظائف،   / الدخول  (األرباح،   1 املبدأ  تحت  سابقاً  املذكورة  األربعة  االقتصادية  اآلثار  مع  وباالرتباط 
الغذائية للمستهلكï، والرضائب)، هناك أربعة أبعاد للشمولية }كن øييزها: 

الزراعيــة الصـغíة  الحيـازات الصـغíة، وأصـحاب املشـاريع  املنتجـï من أصـحاب  البعـد األول هو عدد 
واملتوسطة الذين يستفيدون من اسرتاتيجية التحسï، أي الذين يشهدون زيادة يف أرباحهم. ومع التسليم 
واملتوسطة  الصغíة  الزراعية  املشاريع  وأصحاب  الصغíة،  الحيازات  أصحاب  من   ïاملنتج كل  ليس  بأنه 
بدءاً  اإلمكان،  بقدر   íكب  ïاملشارك يكون عدد  أن  األقل  فيجب عىل  املقرتح،   ïالتحس التعامل مع  }كنهم 
بأصحاب الحيازات الصغíة وأصحاب املشاريع الزراعية الصغíة واملتوسطة. و}كن تشجيع املشاركة إما عن 

طريق الدعم املوجه أو من خالل تحسï البيئة التمكينية بحيث تحدث عملية االنتقاء الذا�.

هذه  وتتضمن   .ïالتحس إلسرتاتيجية  كنتيجة  انشاؤها  يتم  التي  الوظائف  ونوعية  عدد  هو  الثا´  البعد 
أنشطة  أخرى يف  وظائف  أيضاً  بل  التحسينات،  أدخلت  التي  املزارع  بأجر يف  الع�لة  فقط  ليس  الوظائف 
املنتجات،  املناولة في� بعد الحصاد، تجهيز  القيمة: خدمات  الكثí من  املراحل الالحقة (حيث يتم اضافة 
الخدمات اللوجستية وما إىل ذلك) وحتى فرص العمل يف تلك الصناعات غí الزراعية الغذائية التي تستفيد 
الصغíة  التجزئة  تجارة  املحلية،  البناء  أع�ل  املثال  سبيل  (عىل  الدخل  لزيادة  التبعية  اآلثار  من   ùأك

.(ïوخدمات املستهلك
 

[1

[2

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

سلسلة  يف  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  لجميع  املقرتحة   ïالتحس إسرتاتيچية  ربحية  أثر  تقييم 
الرئيسية)،  االفرتاضات  يف  للتغíات  (الحساسية  املالية  املخاطر  تحليل  ذلك  يف  òا  القيمة، 

والتأكد من أنها تت�ىش مع املستويات املتوقعة من التغيíات السلوكية والحد من الفقر.

تقييم ما إذا كانت إسرتاتيچية التحسï من حيث العدد الصايف للوظائف (الدخل من الراتب) 
التي تم انشاؤها، وصايف الدخل الذي تدره الرضائب، واملزايا املقدمة للمستهلكï تت�ىش مع 

التوقعات.

«

«
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املناطق  يف  الفقر  دائرة  من  للخروج  األسايس  السبيل  هي  العمل  فرص  فإن  القيمة،  سلسلة  تطوير  ويف 
.(ïمثل مزارعي الكفاف، والفقراء املُعدم) الحرضية، والسي� فقراء الريف

متعارضة.  أهدافاً  ما  حد  إىل  تعترب  عالية  جودة  ذات  وظائف  وإنشاء  العمل  فرص  من   íكب عدد  إيجاد 
في�  جز^.  بدوام  وظائف  عدة  محل  تحل  أن  كامل  بدوام  واحدة  لوظيفة  }كن  قد  املثال،  سبيل  عىل 
منخفضة  وظائف  عدة  العاملة)  لليد  األعىل  اإلنتاجية  أساس  (عىل  أعىل  بأجر  وظيفة  محل  يحل  أن  }كن 
(عىل   ïمع اقتصادي  نشاط  يف  العمل  فرص  عدد  ينخفض  بين�  فإنه  العادي،  التطوير  æط  ويف  األجر. 

األقل من الناحية النسبية)، إال أن مستوى جودة الوظائف يرتفع.

أما البعد الثالث فيتعلق بتحسï األداء الوظيفي لسلسلة القيمة لألغذية. فدرجة أعىل من الكفاءة وتوزيع 
موثوقية  ùأك أساس  وعىل  السعر،  منخفضة  األغذية  من  وأوثق  أكرب  كميات  يجلب  أن  }كن  أفضل 
من  هم  الذين  الصغíة  الحيازات  أصحاب  من   ïاملنتج من  العديد  ذلك  يف  òا  الفقراء،   ïللمستهلك  
من  تقلل  التحسينات  وهذه  يبيعونه).  م�   ùأك األغذية  من  يشرتون  (من  الصافية  األغذية  مشرتي 
املايض  يف  اجت�عية  اضطرابات  إىل  تؤدي  كانت  ما  كثíاً  التي  األساسية  األغذية  أسعار  ارتفاع  احت�ل 
األعىل  الدخل  ذات  بالرشائح  يتعلق  في�  أما   .(2009 عام  يف  حدثت  التي  األرز  أسعار  أزمة  (مثل 
متطلباتهم،  تلبي  سوف  خاللها  من  القيمة  من  املزيد  واضافة  املُحسنة،   íاملعاي فإن  للسوق  بالنسبة 
مالñة   ùاألك األغذية  من  أوسع  نطاق  عىل  متنوعة  مجموعة  تجهيز  }كن  فإنه  املثال،  سبيل  عىل 
سوف  الدخل  مستويات  مختلف  ذوي   ïاملستهلك فإن  الحالة  هذه  ويف  املتنامية.  املتوسطة  للطبقة 
}كن  االستهالك،  جانب  من  فإنه  وبالتايل،  الغذائية.  بالعنارص  وغنية  أماناً   ùأك أغذية  من  يستفيدون 

أن يؤدي تطوير سلسلة القيمة لألغذية إىل فوائد كبíة وعىل نطاق واسع.

اضافية عىل  كفرض رضيبة  االجت�عية  لألهداف  استخداماته  إىل   íويش بطبيعته،  مبارش   íغ الرابع،  البعد 
برامج  مساعدة  أو  لتمويل  الرضائب  عائدات  استخدام  و}كن  القيمة.  سلسلة  ارتقاء  بسبب  الدخل 
يف  عالقة  تبقى  أو  التجارية،  لألغذية  القيمة  سالسل  من  املستبعدة  األرس  تلك  إلعانة  االنتقالية  الدعم 
والحصول  التعليم  مثل  القدرات  بناء  عنارص  عىل  وبالرتكيز  جز^.  بدوام  أو  منخفضة  أجور  ذات  وظائف 
أن  العامة  الربامج  هذه  ملثل  و}كن  الشب_،  والربط  التنقل  فرص   íوتيس واملعلومات،  القروض  عىل 
اإليرادات  تدعم  أن  }كن  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .ùأك نحو  عىل  مجزية  عمل  فرص  إىل  االنتقال  تسهل 

الرضيبية اإلضافية أرضية الح�ية االجت�عية16.

بالشمولية فحسب،  املتعلقة  األشياء  بهذه   ïاملنتفع ليس مجرد عدد من  األمر  فإن  األربعة،  األبعاد  ويف جميع 
الحرض)  أو  الريف  (مثل  واملوقع  والعمر،  والدخل  الجنس  نوع  مثل  الخصائص  حيث  من  توزيعها  أيضاً  بل 
كل�  وبالتايل،  اجت�عياً،  قبوالً   ùاألك فهم  تستفيد،  أن  حرماناً   ùاألك للفئات  و}كن  التعليم.  ومستوى 

إزدادت االستدامة االجت�عية كل� تحققت النتائج بشكل أكرب.

أصحاب  أو   ïاملزارع بعض  أن  لو  املثال،  سبيل  فعىل  اإلج�يل،  الصايف  األثر  تقدير  أيضاً  املهم  ومن 
عىل  يأ�  قد  هذا  فإن  معينة،  سياسة  أو  برنامج  من  يستفيدون  املتوسطة  أو  الصغíة  الزراعية  املرشوعات 
واملستهلكون).  الشأن  وأصحاب  واملزارعون  (الع�ل   ïواملستهلك األخرى  املشاريع  أصحاب  من  غíهم  حساب 
تكميلية  برامج  بوجود  إال  معينة،  قيمة  سلسلة  تطوير  سياق  يف  التكاليف  هذه  مثل  تجنب  الصعب  ومن 
التي  االنتقالية   íالتداب أو  األخرى  املستدامة  االقتصادية  الفرص  من  يستفيدون  ال  الذين  أولئك  ملساعدة 

تساعد هؤالء األشخاص عىل تجنب ما يُعرف "بالهبوط الحاد". 

حياة  دورة  مدى  عىل  للجميع،  تكفل  حيث  االجت�عي  لألمن  كفالة  بأنها  االجت�عية  الح�ية  أرضية  مفهوم  الدولية  العمل  منظمة  تُعرف 
واألمن  والتعليم،  الصحي  والرصف  واملياه  الصحة  مجاالت  يف  ميسورة  بتكلفة  االجت�عية  الخدمات  عىل  والحصول  األسايس،  الدخل  اإلنسان، 

.(ILO, 2011) الغذا^ واإلسكان
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مثال توضيحي للمبدأ 2 :

سلسلة القيمة لألناناس يف غانا

الخصوص  وجه  عىل  ناجح  مثال  غانا  يف  األناناس  قيمة  سلسلة  لتطوير  بلوسكايز  رشكة  مساهمة  تُعد 
تم  وقد  الفواكه،  بتجهيز  تقوم  بلوسكايز  لألغذية. ورشكة  قيمة  سلسلة  تطوير  يف  االجت�عية  لالستدامة 
تأسيسها يف عام 1998 من قبل مستثمر أجنبي له عالقات مبارشة مع املتاجر الكبíة (السوبر ماركت) يف 
أوروبا. وعىل مر السنæ ïت الرشكة، ويرجع ذلك جزئياً اىل التوسع يف أنشطتها يف غانا وجزئياً اىل تكرار هذه 
األنشطة يف بلدان أخرى (الربازيل ومرص، وجنوب أفريقيا). ويف عام 2010، باعت الرشكة 3800 طن من 
الفواكه املجهزة (أناناس وفواكه أخرى) وحققت إيرادات من املبيعات بلغت 24 مليون دوالر أمري_ من 
عملياتها يف غانا. وعىل الرغم من أن بلوسكايز ليست مؤسسة اجت�عية، فقد شجعت الشمولية يف سلسلة 
 ïوالع�ل واملستهلك  ïاملزارع قبل  القيمة من  التقاط  يتم  التنافسية. وكان  تقويض قدرتها  القيمة دون 

والحكومة، يف الوقت الذي يتم فيه تقليل تأثí العوامل الخارجية السلبية إىل أدÿ حد.

وتشمل قاعدة املوردين للرشكة مجموعة صغíة نسبياً حوايل 200 من صغار املزارعï ذوي التوجه التجاري. 
ورغم أنها ال تستند إىل خطط التعاقد مع املزارعï املستقلï، مع عدم رشاء الرشكة املنتجات إال بعد فرزها 
وتصنيفها عند بوابة املصنع أو نقطة الجمع، حيث أن الرشكة تُعد واحدة من الرشكات القليلة التي ظل 
املزارعï أصحاب الحيازات الصغíة مرتبطï بها بشدة بعد األزمة خالل األعوام 2009-2004 يف سلسلة 
قيمة األناناس يف غانا. يف ذلك الوقت، ول_ تظل قادرة عىل املنافسة مع منتجي أمريكا الوسطى والجنوبية، 
تحولت غانا إىل أصناف جديدة من األناناس التي ترغبها األسواق، وصاحب هذا التحول نَْقله إىل عمليات 
التدريب   íتوف املزارعï عىل نطاق صغí، مع  العمل مع  بلواسكايز  الكبíة. وقد واصلت رشكة  الزراعة 
وخدمات الدعم التقني باملجان، وتقديم القروض املُعفاة من الفوائد ملدخالت اإلنتاج واملعدات. ك� كان 
يتم الدفع للمنتجï دون تقصí بعد أسبوعï من التسليم بالسعر املتفق عليه سنوياً، والذي كان أعىل من 
تكلفة اإلنتاج، مع إجراء تعديل ملراعاة التضخم واالستفادة من املكافئات املرتبطة بالتجارة العادلة وشهادة 

التجارة العضوية األخالقية. وتتحمل بلوسكايز كافة التكاليف املالية إلصدار هذه الشهادة.

يتوافر لدى رشكة بلوسكايز حوايل 1500 من املوظفï يف مصنعها للتعبئة يف غانا، حوايل 60 ىف املائة منهم 
يف وظائف داñة. وعند التعيï، يقوم املُجهز بتنفيذ ما يطلق عليه االسرتاتيجية الداعمة للتنوع، ونتيجة 
لذلك فإن 40 يف املائة من فريق اإلدارة (òا يف ذلك املدير العام) هم من النساء. ومع الرواتب التي هي 
تقريباً أربعة أضعاف الحد األدÿ لألجور، باإلضافة إىل بيئة عمل آمنة وصحية وتوافر املرافق ووسائل راحة 

للعاملï بشكل موسع، فإن هذه الوظائف تلبي بسهولة تعريف األمم املتحدة الخاص بالعمل الالئق.

ويف الوقت نفسه، يتم التقاط القيمة من قبل املستهلكï والحكومة. ويستفيد املستهلكون من املنتجات 
ذات الجودة العالية والصحية، والطازجة واملأمونة من الناحية األخالقية. وتنتج بلوسكايز بصفة رئيسية 
قطع الفواكه الطازجة املعبأة للمتاجر الكبíة (السوبر ماركت) يف أوروبا التي يتم شحنهــــــا جواً بحيث 
إنتاج  الرفوف يف غضون 48 ساعة من جني املحصول. ويف اآلونة األخíة، بدأ املُجهز يف  املنتج إىل  يصل 
العصائر الطازجة للسوق املحلية. وحيث أن بلوسكايز øارس األع�ل التجارية بصفة رسمية، فإنها تدفع 
الرضائب املستحقة بنسبة 32 يف املائة عن صايف أرباحها، م� يوفر إيرادات للحكومة الغانية التي تساعد 

يف øويل النفقات الجارية، وإدخال التحسينات عىل البيئة املؤاتية.
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كاملرتبطة  اجت�عياً  مقبولة   íالغ النتائج  تفادي  رضورة  االجت�عية  االستدامة  إطار  يف  أيضاً  يندرج  ك� 
يعرف  òا  أي  املؤسسية  باألمور  يتعلق  وهذا  والفوائد.  للتكاليف  العادل   íغ التوزيع  حدوث  باحت�ل 
العمل   بظروف  املتعلقة  تلك  مثل،   (ïوالقوان واللوائح  والسياسات  التجارية،  (امل�رسات  اللعبة"  "بقواعد 
خالل  الحيوانات  ومعاملة  للطعام،  الغذائية  والقيمة  والسالمة  األغذية،  تجهيز  مصانع  ويف  املزارع  يف 
مثل  وامل�رسات  نطاقاً  األوسع  والثقافية  االجت�عية  والقواعد  األعراف  أيضاً  تشمل  ك�  الذبح.  أو  اإلنتاج 
املنتجات  تفضيالت  أو  الهند)  يف  البقر  لحوم  أو  الكورش  طعام  تجهيز  أو  حالل  املثال،  سبيل  (عىل  الدين 
يف  متزايد  نحو  عىل  تدوينها  يتم  وامل�رسات  والقواعد  األعراف  هذه  والدواجن).  األس�ك  (مثل  الطازجة 

معايí تجهيز املنتجات الغذائية التي تحكم الوصول إىل األسواق والقدرة التنافسية.

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

(تابع) مثال توضيحي للمبدأ 2 :

سلسلة القيمة لألناناس يف غانا

القيمة املضافة املجتمعية  وأخíاً، فإن بلوسكايز لديها مكون بيئي قوي لعملياتها، م� يقلل من فقدان 
بسبب العوامل الخارجية. ويتم اعت�د نحو 50 يف املائة من انتاج األناناس بأنه عضوي. وباإلضافة إىل ذلك، 
البيئي  األثر  من  يحد  ال  أن  شأنه  من  الذي  األمر  اإلنتاج،  منطقة  من  بالقرب  األناناس  تجهيز  يتم  فإنه 
لعمليات النقل فحسب، بل أيضاً يقلل من النفايات، ألن الرشكة تقوم بتدوير كل املخلفات الغذائية إىل 
س�د يُعاد إىل املزارعï. وباملثل، فإن بلوسكايز تتعقب املياه الخاصة بها والطاقة املستخدمة لكل كيلوغرام 
من الناتج، حيث أنها تهدف بشكل مستمر إىل الحد من بصمتها البيئية الشاملة. ك� أنها تشارك أيضاً يف 

تحسï الطرق املحلية، التي تعود بالنفع عىل أنواع أخرى من النشاطات االقتصادية واالجت�عية.
 

Webber (2007); Blue Skies (2010, 2012); GIZ. (2011), Wiggins and Keats (2013).

املصدر:

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

أي  لألغذية  مستدامة  قيمة  سلسلة  تطوير  من  املختلفة  الفوائد  أن  من  للتأكد  تقييم  إجراء 
القيمة، عىل  عادل عرب سلسلة  بشكل  توزيعها  يتم  الغذائية،  والقيمة  العمل  األرباح، وفرص 

أساس نوع الجنس والفئات العمرية، ومستويات الدخل واملجتمع ككل.

االجت�عية،  باملؤسسات  تتعلق  اجت�عياً  مقبولة   íغ نتائج  حدوث  احت�ل  وتقليل  تقييم 
واألعراف والقواعد الثقافية والسالمة والرفاهية.

«

«
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المبادىء العشرة ا�ساسية فى تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية4

املبدأ 3 :
ينطوي تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية عىل االستدامة البيئية

تعتمد اإل ستدامة يف سالسل األغذية عىل تقليل اآلثار السلبية إىل أدÆ حد عىل املوارد الطبيعية غ¹ املتجددة التي 
يعتمد عليها نظام األغذية الزراعية بشكل أسايس

إن سالسل القيمة لألغذية قد تعتمد بشكل أسايس، أكù من أي نوع آخر من سالسل القيمة، عىل البيئة الطبيعية، 
السي� يف مرحلة اإلنتاج. ويف اآلونة األخíة، تم تسليط الضوء عىل هذه التبعية بسبب ما حدث من زيادات يف 
التقلبات املناخية وندرة يف املوارد الطبيعية. وينبغي التمييز بï التبعيات البيئية الحرجة (األساسية) التي تهدد 
بقاء سلسلة القيمة ومن ثم يتعï معالجتها يف أقرب وقت ممكن (عىل سبيل املثال، اإلفراط يف صيد األس�ك الذي 
يؤدي إىل رسعة استنزاف املوارد، أو استخدام املواد الكيميائية املحظورة م� يؤدي إىل االستبعاد من األسواق) 
الناحية  من  يجب  التي  التأثíات  تلك  ولكن  السلسلة  لبقاء  مبارشاً  تهديداً  تشكل  ال  التي  البيئية  والتأثíات 

النموذجية معالجتها تدريجياً مع مرور الوقت (مثل انبعاثات الكربون دون املعايí القانونية).

التشغيلية عىل مدى  املراقبة  أكرب من  البيئية إىل قدر  البصمة  والتقليل من  التبعية  الحد من مخاطر  ويتطلب 
الحافظة للموارد) ومن  الزراعة  القيمة. و}كن تحقيقق ذلك من خالل تبني امل�رسات املُحسنة (مثل  سلسلة 
التعاقدية والبنية  الزراعية والزراعة  الري والدفيئات  املثال،  للتحديث واالرتقاء (عىل سبيل  خالل أشكال أخرى 

التحتية العامة).

وتتضمن العنارص املختلفة للبصمة البيئية لسالسل القيمة لألغذية ما ييل:

البصمة الكربونية، مثل انبعاثات الكربون من الطاقة املستخدمة يف تصنيع األسمدة ويف النقل؛

البصمة املائية، أي مقدار املياه التي تستخدم يف إنتاج وتجهيز األغذية؛

للزراعة؛ الصالحة  األرض  توافر  ومحدودية  الغذائية،  العنارص  نضوب  مثل  الرتبة،  حفظ  عىل  تأثíها 

تأثíها عىل التنوع البيولوجي، عىل سبيل املثال فقدان املوائل الطبيعية، واملخاطر املرتبطة بالزراعة األحادية 
(زراعة املحصول الواحد) عىل نطاق واسع؛

حيث  من   ïاملستهلك وأذواق  بالربحية،  الصلة  ذات  املعقدة  والروابط  الطعام،  وهدر  الغذائية  املخلفات 
التفضيل، والتعبئة والتغليف؛ و

إطالق السموم يف البيئة، أي انتشار املواد السامة يف الهواء أو الرتبة أو املسطحات املائية يف أي مرحلة من 
مراحل السلسلة الغذائية.

البيئية  اآلثار  بتتبع  متزايد  الخاص عىل حد سواء بشكل  والقطاع  العام  القطاع  يقوم كل من  أن  األمر  ويحتاج 
الناجمة عنه� وإظهار مدى التقدم يف هذا الخصوص. وقد زاد هذا من أهمية تطوير وتتبع املعايí البيئية òزيد 
من التفصيل. وهذا بدوره ينطوي عىل الحاجة إىل وضع مؤرشات التي تكون، من الناحية العملية، قابلة للقياس 
 ùأك القيمة، تكون  فاعلة معينة يف سلسلة  أو جهة  القيمة،  البيئية لسلسلة  البصمة  الكمي وذات مغزى. مثل 
خضوعاً للقياس، وبالتايل ستصبح امل�رسة عملية وسائدة عىل نحو متزايد إلدراج "االخرضار" بوصفه تكلفة إنتاج 

وبحيث }كن يف نفس الوقت إنشاء القيمة وتحسï القدرة التنافسية.
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تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

مثال توضيحي للمبدأ 3 :

سلسلة القيمة للحوم األبقار يف ناميبيا

تعترب ناميبيا، مع حجم الصادرات الذي بلغ 12 000 طن يف عام 2010، العباً صغíاً نسبياً يف سوق لحوم 
بها مسطحات خرضاء  وتوجد  øاماً.  السعر  تنافس عىل  أن  ال }كن  فإنها  لذلك،  ونتيجة  العاملي.  األبقار 
طبيعية فريدة من نوعها، حيث يجري إنتاج املاشية يف بيئة طبيعية لينة، م� عمل عىل وضع إسرتاتيچية 

متميزة تقوم عىل االستدامة البيئية كخياراً منطقياً لزيادة القدرة التنافسية.

خالل  من  السوق  يحركون  والذين  األبقار  لحوم  لقيمة  سلسلة  يف   ïالناشط املصلحة  أصحاب  ويتعاون 
اجت�عات  خالل  من  املجلس  ويقوم  والخاص.  العام   ïالقطاع  ïب رشاكة  وهو  ناميبيا"،  لحوم  "مجلس 
وأبحاث السوق والدعم التقني بتسهيل التآزر عىل مستوى سلسلة القيمة. ويكون ذلك جزئياً من خالل هذا 
املجلس الذي أنشأ نظام املزارع التي تنتج اللحوم الناميبية املضمونة. وهذه اللحوم تنتج عن  ماشية تربت 
 íيف بيئة طبيعية وأسواقها عضوية، أي تتوافر بها لحوم أبقار خالية من الهرمونات مع ض�ن تطبيق معاي
الجيدة،  النقل  وم�رسات  الجيدة،  الزراعة  م�رسات   ïب النظام  هذا  يجمع  حيث  الحيوان.  رعاية 
وامل�رسات البيطرية الجيدة وم�رسات التصنيع الجيدة. وتضمن م�رسات الزراعة الجيدة للعمالء أن ما 
ال يقل عن 70 يف املائة من غذاء الحيوان يعتمد عىل الرعي. وللتأكد من أن هذا الرعي ال يدمر البيئة 
الفرص  تقليل  أو  الشجíات  عىل  التعدي  خالل  من  املثال،  سبيل  عىل  ناميبيا،  يف  الهشة  األيكولوجية 
م�رسات  بتشجيع  املجلس  قام  الربية،  الحياة  فقدان  طريق  عن  املثال،  سبيل  عىل  البديلة،  االقتصادية 
خالل  من  الفردية  املزارع  إدارة  وم�رسات  املحلية  املجتمعات  عىل  تعتمد  التي  املراعي  إلدارة  جديدة 
املوارد  عىل  الضغط  من  الحد  أن  هذا  الرئييس يف  العنرص  وكان  القانو´.  اإلطار  يف  والتغيíات  التدريب 
الطبيعية ال يقوم أساساً عىل تخفيض قطعان املاشية، وإæا عىل إدارة أفضل لهم (مثل إتباع ما يعرف بالنهج 
اإلداري املتكامل، الذي يركز عىل تقييد حركة القطيع بأكمله بدالً من النهج التقليدي للس�ح للحيوانات 
بالتجول بحرية). وهذا النهج أدى إىل زيادة يف كمية اللحوم املُنتجة يف الهكتار الواحد وإىل الحد من البصمة 

البيئية يف إنتاج لحوم األبقار.

وتتجسد اإلسرتاتيجية الوطنية يف إسرتاتيجية التسويق لرشكة ميتكو، أكرب رشكة لتجهيز وتصنيع اللحوم يف 
البيع  من  وتحولت   ،2008 سبتمرب  يف  طبيعية"  "محمية  التجارية  عالمتها  الرشكة  أطلقت  حيث  ناميبيا. 
بالجملة إىل البيع مبارشة إىل كبار تجار التجزئة أو مع مقدمي الخدمات الغذائية. وقد سمحت هذه العالمة 

التجارية للمستهلكï الباحثï عن الجودة أن }يزوا لحوم األبقار الناميبية عن غíها من اللجوم.

وقد تم كشف نجاح هذه اإلسرتاتيچية عند مقارنة أداء قطاع لحوم البقر الناميبي بأداء القطاع امل�ثل يف 
املنتجات  øايز  إسرتاتيجية  نفس  تتبنى   ¾ لكنها  م�ثلة  نسبية  مزايا  لديها  كان  التي  بوتسوانا،  جارتها، 
در ناميبيا أيضاً  املستندة إىل البيئة. وæت صادرات ناميبيا أرسع من بوتسوانا خاصة من حيث الحجم. وتُصَّ
يف   ùأك بصورة  بيعها  يتم  العظم، حيث  منزوع  الطازج  املربد  اللحم  قطع  من  أعىل  قيمة  ذات  منتجات 
األسواق النهائية الراقية وبأسعار أعىل بنسب ترتاوح ما بï 40-20 يف املائة عن أسعار لحوم البقر الواردة 
من بواتسوانا. ومع الحصة األكرب من إج�يل املذبوح الذي يباع من قطع اللحم الناميبي تحت اسم "جودة 
بالتجزئة، جعلت املصدرين قادرين عىل دفع حوافز  للبيع  التجارية  بالعالمة  متميزة" املعبأة واملوسومة 
ملزارعيهم بلغت 28 مليون دوالر أمري_ سنوياً زيادة مقارنة باألسعار التي يتلقاها مزارعي جنوب أفريقيا.

 Van Engelen et al. (2012); FAO (2013a). 

املصدر:
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4-2 » فهم أداء سلسلة قيمة األغذية – مبادئ تحليلية 

عىل عكس الكثí من الُنهج اإلæائية األخرى، فإن تطوير سلسلة القيمة يأخذ منظوراً شمولياً م� يسمح بالتعرف 
هذه  والتعرف عىل  النهائية.  األسواق  فرص  من  االستفادة  يجرى  ال  ملاذا  املرتابطة حول  الجذرية  األسباب  عىل 
األسباب الجذرية وتحديدها ينطوي يف جوهره بشكل خاص عىل تفسí واسع ودينامي_ لنموذج هيكل – سلوك 
– األداء (Bain, 1956). وهذا النموذج يدعو إىل فه�ً متعمقاً لهيكل النظام، حول الكيفية التي يؤثر بها هذا 
النظام مع مرور  الذي يغí هيكل  العام  األداء  ينعكس عىل  أن هذا  الشأن وكيف  الهيكل عىل سلوك أصحاب 

الوقت.

تدعم املبادئ 4 و 5 و 6 املرحلة التحليلية من تطوير سلسلة القيمة لألغذية.

املبدأ 4 :
ينطوي تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية هي عملية ديناميكية قاÚة عىل الُنظم

بالفعل عىل نطاق واسع فقط عن طريق تحديد ومعالجة  املستدامة لألغذية  القيمة  أن تتحقق سالسل  Ëكن 
األسباب الجذرية لضعف األداء يف النظام

يبدأ تطوير سلسلة القيمة من منطلق الفرضية بأن سلسلة القيمة هي نظام يتضمن كل يشء – كل نشاط، وكل 
جهة فاعلة – يرتبط ارتباطاً مبارشاً أو غí مبارشاً. ويُعد رسم الخرائط من الناحية النموذجية جزءاً أساسياً من 
تحليل أداء سلسلة القيمة، ألنه يجب أن نفهم سلسلة القيمة بشكل شمويل ل_ نفهم أدائها. وال تعمل سلسلة 
القيمة يف عزلة؛ فهي يف الواقع نظام فرعي مرتبط بالنظم الفرعية األخرى مجتمعة يف نظام شامل. وترتبط سلسلة 
القيمة لألغذية و تتأثر بأنظمة السوق، والنظم السياسية، والبيئة الطبيعية، والنظم الزراعية، ونظم البيئة التحتية، 
والنظم القانونية والتنظيمية، والنظم املالية، ونظم التجارة العاملية، والنظم االجت�عية وغíها من النظم الفرعية 

العديدة .

ونتيجة لذلك، فإن أكرب الفرص لتحسï األداء يف سلسلة معينة للقيمة (أي معالجة األسباب الجذرية للمشاكل 
الجوهرية، والسبب الحقيقي ملاذا بعض األشياء تبدو بأنها فكرة جيدة وال يتحقق ذلك) قد تكمن يف واحدة من 
هذه األنظمة الفرعية املرتبطة وليس يف السلسلة نفسها. وهذا الرتابط املتبادل }كن أن يتخذ أشكاالً معقدة مع 

العالقات السببية (بï السبب والنتيجة) وال يجرى داñاً بصورة واضحة مبارشة.
يستتبع هذا عديد من املالحظات:

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

 إجراء تقيم كمي ونوعي ملعرفة إىل أي مدى }كن أن يقلل تحسï اإلسرتاتيجية من البصمة 
البيئية لسلسلة القيمة لألغذية بالنسبة إىل تحديد األهداف وأفضل املعايí القياسية للم�رسة، 
وضبط اإلسرتاتيجية حتى يتم تحقيق هذه األهداف أو املعايí، رهناً باألهداف األخرى والقيود 

(االجت�عية واالقتصادية).

«
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أوالً: من أجل تحقيق تأثí عند نقطة معينة يف النظام، فقد يكون أكù فعالية أن يتم تيسí التغيí عند نقطة 

لزيادة  املثال،  سبيل  عىل  عندها.   íالتأث إحداث  املراد  النقطة  عند  مبارشة   íالتغي من  بدالً  أخرى  دخول 

املشاركة يف سوق املزارعï، قد يكون من األفضل العمل مع أحد البنوك لتوفí التمويل أو مع أحد املُجهزين 

.ïلوضع عقد متنامي عن القيام بالعمل مبارشة مع املزارع ïالصناعي

ثانياً: معالجة مسألة عند نقطة معينة قد ال يكون لها أي تأثí عىل النظام العام إذا كانت املسائل عند نقاط 

الدخول األخرى ال تُعالج يف نفس الوقت. عىل سبيل املثال، تدريب املزارعï عىل استخدام قطعة جديدة من 

املعدات سوف ال يؤدي إىل التغيí إذا كان املزارعï ال يستطيعون الحصول عىل رأس املال العامل وخدمات 

التصليح. وبعبارة أخرى فإن األمر يحتاج إىل حلول متكاملة، وليس إىل حلول للمشاكل الفردية.

ويتم توضيح هذه النقطة يف الشكل 7، الذي }ثل تدفق املنتجات (عىل سبيل املثال، من املنتجات الزراعية 

الخام إىل املنتجات الغذائية النهائية). ففي الشكل  7ألف، نجد أن معالجة االختناق له تأثí ضئيل أو ليس 

له تأثí ما ¾ يتم معالجة االختناق 2 يف نفس الوقت. عىل سبيل املثال، عند زيادة اإلنتاجية الزراعية من خالل 

توفí مدخالت ذات جودة أعىل سيكون لها تأثí ضئيل يف حالة ارتفاع تكاليف الصفقة أو انخفاض جودة 

التأثí سلبي: فزيادة الكميات قد  املنتج م� يعرقل زيادة حجم عمليات التسويق17. ويف الواقع قد يكون 

 ،íيف املناطق الريفية يف األجل القص ïتؤدي إىل انهيار أسعار السوق املحلية، التي قد تكون يف صالح املستهلك

 Barrett,) املتوسط  األجل  التجارية يف  السوق  إىل  أكù توجهاً  أن يصبحوا  املزارعï عىل  أنها ال تشجع   íغ

.(2008

ثالثاً، يركز تطوير سلسلة القيمة عىل تلك املعوقات التي يكون لها أعظم األثر إذا تم حلها. وعادة ما تكون 

هذه النقاط للقوة (الرفع) أو كقيود ملزمة يف النظام حيث يكون آثر التغيí أكرب ما }كن. وهذا يعني أن 

اآلثار املرتتبة واملرتبطة بالقيود تتطلب رضورة معالجة هذه القيود يف النظام الذي أصبح ملزماً، أي يف تسلسل 

منطقي لألنشطة حيث أنه يُعد أمراً حاس�ً (Demont & Rizzotto, 2012). وهكذا يف الشكل 7 باء فإن 

النقطة 3 هي نقطة قوة ألنها تعيق أكرب قناة "للتدفق"، يف حï أنه يف الشكل 7 ألف فإن النقطة 2 تُعد قيداً 

ملزماً حيث أن لها أكرب األثر عىل "التدفق" من خالل سلسلة القيمة. عىل سبيل املثال، قد يكون من الصعب 

واملُكلف القيام òساعدة صغار املزارعï وأصحاب املشاريع الزراعية الصغíة واملتوسطة بشكل فردي، غí أن 

واضعي  مثل  القوة  نقاط  خالل  من  إليها  الوصول  }كن  القيمة  سلسلة  يف  الفاعلة  الجهات  من  العديد 

السياسات ومقدمي الخدمات، وأماكن األسواق والجمعيات. ويف شكل 7 جيم عند النقطة 6، وصلة غائبة، 

وهي نقطة قوة ألنها تقطع سلسلة القيمة وتخرجها من سوق أكرب. فعىل سبيل املثال، وجد أن ربط صغار 

املزارعï باألسواق الحرضية الجديدة والنائية التي لديها قدرة استيعابية أكرب وأسعار أفضل يؤدي إىل املزيد 

من فرص التطوير أكù من ربطها باألسواق الريفية املحلية األصغر، حتى لو أن املعوق الذي يحتاج للمعالجة 

يكون أكù صعوبة وتحدي.

والنقطة األساسية يف هذا تبدأ من منطلق فهم النظام ككل، وحينئذ }كن وضع اسرتاتيجيات للدعم أكù فعالية 

وأكù كفاءة.

«

«

«

يف  الكافية  املوارد  استث�ر  عدم  بسبب  األرز  لتنمية  الوطنية  اإلسرتاتيچيات   íتأث تقويض  مدى  املثال،  سبيل  عىل   ،(Bemont, 2013) يظهر 
الروابط ومراحل ما بعد اإلنتاج (إضافة القيمة والتسويق).

17
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وسلسلة القيمة ك� سبق القول هي نظام دينامي_ ومن الرضوري فهم دينامياته (كيف ينشأ النظام ويتطور 
الديناميات. وهناك حلقات إفادة متبادلة إيجابية  التي تحرك وقد تؤثر عىل هذه  مع مرور الوقت) والعوامل 
(مثل  فيها  مرغوباً  يكون  قد  والتي  معينة،  اتجاهات  يف  النظام  تدفع  التي  املرتدة)  التغذية  (حلقات  وسلبية 
تؤثر  أن  املمكن  ومن  التنافسية).  القدرة  تآكل  (مثل  فيها  مرغوب   íغ أو  للنمو)،  اإلمكانات  ذات  التكتالت 
الحكومية)  السياسات  خالل  من  املثال،  سبيل  (عىل  منه  بعض  تعكس  حتى  أو  النظام  عىل  االتجاهات  هذه 
املثال،  يلزم ركوبها (عىل سبيل  باعتبارها كموجات   íقبول بعضها اآلخر بشكل كب يقتيض  األمر قد  أن   ïيف ح

تغيí سلوك املستهلك).

والتكنولوجيا،  السوق،  طلب  يف  التغيíات  القيمة  سلسلة  ديناميات  عىل  تؤثر  التي  األساسية  العوامل  وتشمل 
الكبíة،  الرشكات  وسلوك  السوق،  دخول  تعرتض  التي  والحواجز  واملخاطر،  والربحية،  املتاحة،  والخدمات 
أن  فيها  تعمل  التي  والبيئة  القيمة  لسالسل  الديناميكية  الطبيعة  وتتطلب  والسياسات.,  املدخالت   íوتوف
الفاعلة  الجهات  وكذلك  مرناً،  السياسات  أو  الربامج  أو  القيمة،  لسلسلة  التطوير  مشاريع  تصميم  يكون 

الداعمة تكون قادرة عىل التكيف مع الظروف املتغíة.

وعالوة  القيمة.  سلسلة  يف  رائعاً  أداًء  لتحقيق  املطاف  نهاية  يف  الكفاءة  صلب  هي  التكيف  عىل  القدرة  تُعد 
نهج  اتخاذ  فيها  يتم  التي  الحالة  تطبيق  فيمكن  املرشوع،  بتوقف  يتوقف  ال   íالتغي أن  وحيث  ذلك،  عىل 

الرشاكة املستمر بدالً من إتباع نهج ملرشوع أو برنامج مدته محددة يف معالجة قصور األداء يف سلسلة القيمة.
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مثال توضيحي للمبدأ 4 :

سلسلة القيمة للخرضوات يف الفلب´

النظم  منظور  اتخاذ  كيفية  بدقة،  املحددة  القيمة  سلسلة  تعريف  مستوى  عىل  الحالة،  هذه  توضح 
الديناميكية الذي يسمح ألصحاب املصلحة بإيجاد أكù االختناقات الحرجة ونقاط القوة (الرفع) عند كل 

مرحلة من املراحل املتعاقبة يف تطوير سلسلة القيمة.

وك� هو الحال يف كثí من البلدان األخرى، كان التوسع الرسيع يف املتاجر الكربى (السوبر ماركت)، هو 
املحرك الرئييس للتغيí يف سالسل قيمة الخرضوات يف الفلبï. وتُعد رابطة ُمنتجي الخرضوات يف ميندانا 
لربط  ارتكاز (رفع)  الذي يعمل كنقطة  التيسí للسوق  ڨيچس، هو نوع جديد من  أو نورمن  الش�لية، 
مستدام للمزارعï من أصحاب الحيازات الصغíة مع تجار التجزئة الجدد وغíهم من املطالبï يف األسواق. 
قامت  املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الدولية  للتطوير  املتحدة  الواليات  وكالة  مساعدة  ومع 

الرابطة بتحقيق ذلك من خالل تحديد ومعالجة العديد من القيود واملعوقات òجرد ظهورها عن طريق:

تجميع، القيود واملعوقات املتعلقة برؤوس األموال واملعرفة: تأسست رابطة ُمنتجي الخرضوات نورمن 
ڨيچس يف عام 1999 عىل يد مجموعة محددة من املزارعï. وقد اتسمت الرابطة òيزة فريدة من نوعها 
øثلت يف أنها تتكون من نوعï مختلفï من املزارع لكنه� متكاملø ïاماً: مزارع تديرها عائلة صغíة 
 ïمستقل ïتدار بواسطة مزارع íومزارع عىل نطاق صغ ،(ًاñمعظمها ال يزال قا) باستث�ر قليل لرأس املال
بدوام جز^ مع الحصول عىل بعض من رأس املال والتكنولوجيا. والجمع بï هذين النوعï من املزارع يف 
تكتالت للتسويق القائم عىل املحاصيل التي تشمل ما ال يقل عن 12 نوعاً من الخرضوات سمح ألرس 
هؤالء املزارعï بالتعلم من املزارعï املستقلï الذين بدورهم يستفيدون من زيادة الكميات املتجمعة.

القيود املتعلقة بالجودة: عىل مر السنï، ولتلبية الطلبات امللحة للمشرتين عىل نحو متزايد قدمت رابطة 
نورمن فيجس مخططات ض�ن الجودة. والجداول الزمنية لإلنتاج، ونظام للتتبع. حيث يتم متابعة ذلك 
برصامة من قبل جميع األعضاء، مع مزارعï من الرواد ُمعينï ليعملوا كمدربï ومديرين للجودة. ويتسم 
هذا النظام بالشفافية واملسؤولية لتوفí الجودة وتقاسم املنافع املستمدة من هذا بالتساوي بï األعضاء. 
وبشكل فردي ¾ تكن املزارع العائلية الصغíة قادرة عىل تلبية متطلبات السوق، ك� كان الفاقد في� بعد 

الحصاد أكرب كثíاً (يصل إىل 25 يف املائة).

القيود اللوچستية: أنشأت رابطة نورمن ڨيچس يف عام 2006، مركز تدعيم لتحسï كفاءتها. وقد استحدث 
هذا املركز نقطة قوة (رفع) ليس للتسويق فحسب ولكن أيضاً لرشاء عوامل اإلنتاج والخدمات. وشهد 
البالستيكية للتعامل مع املنتجات، ما دفع  تحوالً من استخدام األكياس إىل الصناديق  العام أيضاً  نفس 
واإلدارية  التشغيلية  التكاليف  أي  الشاملة،  النظام  تكلفة  وكانت  تحذو حذوها  أن  إىل  اآلخرين  التجار 
لتقديم هذه الخدمات املختلفة ألعضائها، والتي كان يتم تغطيتها بالكامل من الرسوم عىل أساس القيمة 

(من 2 اىل5 يف املائة) التي يتحملها األعضاء، م� جعل النموذج له مقومات االستمرارية التجارية.

قيود السوق: لتجنب تبعيات السوق رفعت رابطة نورمن ڨيچس أحجام إنتاجها مع جودة موثوق بها 
ذلك  يف  òا  األسواق،  من  مجموعة  مع  مبارشة  واالنخراط  التقليدية  الوسطاء  طبقات  مختلف  لتتجاوز 
عن  فضالً  والتصدير،  الرسيعة،  الوجبات  مطاعم  وسالسل  والفنادق،  ماركت)،  (السوبر  الكربى  املتاجر 
بالجملة. ومع أن كل من هذه األسواق لديه متطلبات مختلفة، م�  التقليدية املحلية والبيع  األسواق 
يُستلزم التكيف املستمر مع بيئة السوق املتغíة، فإنه أيضاً يسمح لرابطة نورمن ڨيچس أن تبيع منتجات 

بدرجات متعددة من الجودة إىل مجموعة من األسواق.

[1

[2

[3

[4
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(تابع) مثال توضيحي للمبدأ 4 :

سلسلة القيمة للخرضوات يف الفلب´

وòرور الوقت زاد عدد أعضاء الرابطة ونطاق اإلنتاج واألسواق. حيث اتسعت عضويتها تدريجياً من 15 يف 
عام 1999 إىل 178 يف عام 2011، وتضم اآلن املزارعï بشكل فردي، والتعاونيات واملؤسسات وجمعيات 
كفاءة  املخطط. وقد سمحت  نحو 5 000 مزارع يف  اإلج�يل  ما مجموعة  يشارك  عام،  املزارعï. وبوجه 
النظام أو املخطط بارتفاع أسعار املنتجات تسليم املزرعة، وانخفاض يف أسعار التجزئة، م� عمل عىل توليد 

.ïوزيادة الفوائد للمستهلك ïصايف دخل إضايف للمزارع

 

Conception, Digal and UY (2007); Sun Star (2011 a, 2011b);
 مقابلة املؤلف مع Michael Ignacio، املدير التنفيذي لرابطة نورمن ڨيچس (2007).

املصدر:

المبادىء العشرة ا�ساسية فى تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية4

املبدأ 5 :
يتمركز تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية عىل الحوكمة

اإلسرتاتيچيات التي تضع االفرتاضات السلوكية وآليات الحوكمة، والعوامل التي تؤثر عليها يف الحسبان، فإنها من 
املُرجح أن تؤدي إىل مستويات عالية من التأث¹

يتطلب تحقيق األثر عن طريق تحسï أداء سلسلة القيمة إىل التغيí السلو� من قبل الجهات الفاعلة. وينتج 
السلوك االقتصادي املحدد من مجموعة محددة من العنارص االقتصادية، واالجت�عية، والبيئية املرتابطة. ويجب 
أن يتم فهم هذه العالقة السببية يف تفصيل كاف، ك� يجب أن يتم تجاوز القيم الحدية للقيود املُلزمة إذا كان 
 íسلوك الجهات الفاعلة. عىل سبيل املثال، لن يؤدي التدريب إىل التغي íبرنامج تطوير سلسلة القيمة يرمي لتغي
 íإذا كان موضوع التدريب ليس (فقط) قيداً ملزماً أو إذا كان التدريب غ (íوبالتايل لن يكون له أي تأث) السلو�

كافياً من حيث املحتوى أو التقديم.

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

لتجديد  األولية  البيانات  تستخدم  التي  الجودة  عالية  القيمة  لسلسلة  دراسات  يف  استث�ر 
الدراسات متعجلة، وأن  أن ال تكون هذه  وينبغي  امللموس.  األداء  الجذرية لضعف  األسباب 

تستخدم محللï من ذوي الخربة واملهارات.

القوة  الفاعلة، ونقاط  الجهات  الرئيسية، وأنواع  القنوات  إىل  القيمة  أن تشí خريطة سلسلة 
(الرفع)، وتدفقات املنتج بتفصيل كاف بحيث }كن اتخاذ القرارات اإلسرتاتيچية، ويف الوقت 

نفسه تجنب التشتيت أو التعقيدات الزائدة.

 التعرف عىل ديناميات نظام سلسلة القيمة ومناقشة آثارها اإلسرتاتيچية.

«

«

«
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المرحلة 3: 
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•

•

•
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المرحلة 2: 
فهم ا�داء



تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

والتي  خارجياً)  وتتفاعل  داخلياً  تعمل  (ل_  القيمة  سلسلة  يف  الفاعلة  الجهات  تترصف  كيف  أخرى،  وبعبارة 

الشخصية،  والتفضيالت  والثقافة،  املخاطرة،  وعنارص  واملنتجات،  املدخالت  (أسعار  حوافزها  عىل  تعتمد 

(العينية)، واالجت�عية واإلعالمية،  واملادية  البرشية،  (املالية،  املعامالت). وتعزيز قدراتها  واالتجاهات وتكاليف 

املثال،  سبيل  (عىل  الفاعلة  الجهات  أنواع  باختالف  والقدرات  الحوافز  هذه  تختلف  وسوف  ذلك).  إىل  وما 

املزارع الصغíة مقابل املزارع الكبíة، أو األع�ل الزراعية التجارية، أو موزعي األغذية؛ والنساء مقابل الرجال، 

يف  يجب  فإنه  ذلك،  وعىل  وهكذا).  الحرضية؛  املناطق  مقابل  الريفية  واملناطق  الشباب،  مقابل  السن  كبار 

برامج تطوير سلسلة القيمة تحقيق تنوع الجهات الفاعلة املشاركة يف سلسلة القيمة.

األداء   ïتحس عىل  تعمل  كانت  لو  حتى  الجديدة  التكنولوجيا  يتبعون  ال   ïاملزارع فإن  املثال،  سبيل  وعىل 

زيادة  اإليضاح، فإن  للغاية. وملزيد من  الربح ضئيل  تأثíها عىل  أو  املخاطر مرتفعة جداً  إذا كانت  أو  التقني، 

استخدام األسمدة قد تعمل عىل زيادة غلة املحصول تحت الظروف العادية، إال أنها قد تعرض املزارعï ذوي 

يف  أو  املحاصيل  فشل  حال  يف  الشحيحة  أموالهم  سيخرسون  أنهم  حيث  أعىل،  مخاطر  إىل  الصغíة  الحيازات 

التكاليف.  يف  الزيادة  لتعويض  الكافية  فيه  òا  ليس  ولكن  العائدات  من  يزيد  الذي  الحصاد  زيادة  حال 

يف هذه الحالة، فإن رشاء األسمدة سيكون قرار غí منطقي من الناحية االقتصادية من جانب املزارع.

أن  املهم  من  يكون  الزراعية،  النظم  مراجع  من  املستمدة  باآلراء  الصائب  التسليم  ومع  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

 íوغ الزراعية  النفقات  من  متنوعة  ملجموعة  النادرة  املوارد  تخصيص  بها  يتم  التي  الكيفية   ïاملزارع يحدد 

يقرر  قد  املثال،  سبيل  عىل  معينة.  لسلعة  القيمة  سلسلة  تطوير  يف  االعتبار  يف  وضعه  يجب  وهذا  الزراعية، 

التغلب  فإن  وبالتايل،  األسمدة.  األسبقية عن رشاء  لها  يكون  أن  ينبغي  املدرسية  الرسوم  دفع  أن   ïاملزارع أحد 

عىل جميع األسباب الجذرية لالستخدام املنخفض لألسمدة قد يتطلب توليفة تجمع بï تأمï املدخالت، النصائح 

(مثل،  السوق  روابط   ïتحس للموارد)،  الحافظة  الزراعة  (مثل،  لألسمدة  الكفؤ  االستخدام  بشأن  اإلرشادية 

التعاقدات) وحتى القروض للرسوم الدراسية.

الروابط األفقية والعمودية  القيمة، فإن الحوافز والقدرات تكمن يف جزء كبí تحدده طبيعة  ويف إطار سلسلة 

آليات  عرب  عمودي  بشكل  البعض  بعضها  مع  مرتبطة  الفاعلة  الجهات  تكون  أن  و}كن  الفاعلة.  الجهات   ïب

الحوكمة التي øتد عىل طول سلسلة متصلة ترتاوح من بداية معامالت السوق البحتة الفورية، عرب آليات التعاقد 

والرشاكات حتى التكامل الرأيس، حيث تقع ارتباطات متعددة يف سلسلة القيمة ضمن حدود رشكة واحدة.

وحيث أن آلية الحوكمة تُعد عامالً رئيسياً ُمحدداً ملقدار االستفادة للجهة الفاعلة يف سلسلة القيمة املستمدة من 

الحوافز  املعاملة، وبالتايل مواءمة  أنها øثل حلوالً مربحة لجميع األطراف يف  التجارية، فمن الرضوري  املعاملة 

عىل مدى سلسلة القيمة وتسهيل تغيí السلوك.

تتفاوت  التي  السلسلة  روابط  مختلف  الرشكات يف  مع  القيمة  سلسلة  الحوكمة يف هيكل  آلية  طبيعة  وترتبط 

الجهات  فإن  أخرى،  وبعبارة  املعلومات.  عىل  والحصول  االتصاالت،  وشبكة  املالية،  وقوتها  حجمها،  حيث  من 

النفوذ  التي لديها  القوة السوقية األكرب بالرشكات  الفاعلة تختلف من حيث قوتها يف السوق. وعادة ما ترتبط 

يف   ïأساسي رشكاء  غالبا  هم  وهؤالء  التوزيع)؛  قنوات  ومسؤويل  الرائدة،  (الرشكات  القيمة  سلسلة  عىل  األكرب 

أي إسرتاتيجية.
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مثال توضيحي للمبدأ 5 :

سلسلة القيمة للشاي يف كينيا

تُعد سلسلة قيمة للشاي يف كينيا واحدة من الحاالت األكù نجاحاً إلدراج صغار املزارعï ذوي الحيازات 
الصغíة يف سلسلة القيمة، سواء من حيث عدد املزارعï املشاركï والدرجة التي يتم إدراجهم إليها. ويُعزى 

هذا النجاح إىل حد كبí لهيكل الحوكمة الفريد للسلسلة.

وتعمل الظروف املناخية عىل جعل كينيا مناسبة øاماً إلنتاج الشاي، والشاي األسود الذي تنتجه يعترب أحد 
املكونات عالية الجودة يف قطاع كبí الحجم من سوق الشاي. ويتم إنتاج نحو 60 يف املائة من جميع الشاي 

الذي ينمو يف كينيا بواسطة املزارعï أصحاب الحيازات الصغíة.

الرغم من أن عائدات غلة املحاصيل ألصحاب الحيازات الصغíة أقل من عائدات العقارات (بصورة رئيسية 
 íويقوم منتجي الشاي عىل نطاق صغ ،(ïبسبب الجهد املكثف األقل املبذول من جانب صغار املزارع
بتوليد دخالً جيداً من الشاي بسبب جودته العالية، وبشكل أسايس بسبب التقاطهم الجزء األكرب من القيمة 

املضافة خالل أنشطة مراحل اإلنتاج الالحقة.

ويقوم مزارعي الشاي من أصحاب الحيازات الصغíة بإحضار الشاي إىل مراكز الرشاء، حيث يتم نقلها إىل 
أحد مصانع الشاي التي يبلغ عددها 63 مصنعاً يف البلد. وكل مصنع لديه ما يقرب من 60 مركزاً للرشاء 
 ï(التي تعمل كنقاط ملراقبة الجودة). وكل مركز للرشاء لديه لجنة من خمسة أعضاء منتخبة من املزارع
الذين يسلمون الشاي ملراكز الرشاء. ويتم انتخاب ستة أعضاء ملجلس إدارة املصنع من بï أعضاء لجان 
الرشاء، حيث يرشف هذا املجلس عىل فريق إدارة املصنع املهني. ويقوم مركز الرشاء باالحتفاظ بسجل 
خاص باألعداد الدقيقة للحقول لدى كل مزارع وبالتايل معرفة مقدار الشاي املتوقع تسليمه من قبل هذا 
املُزارع. ويتم تزويد كل مصنع من مصانع الشاي عن طريق صغار املزارعï من ذوي الحيازات الصغíة 
الذي يبلغ عددهم يف املتوسط حوايل 7000، وكل واحد منهم }تلك مساحة ما بï 0.5 و3 إيكرات مزروعة 
 ïاملزارع يقوم جميع  للبعض، وال  بالكامل  للشاي عبارة عن رشكة مستقلة مملوكة  بالشاي. وكل مصنع 
بتزويدها بالشاي. وهذا هو نتيجة لنظام الخصخصة بعيد النظر. وهناك حوايل 000 450 من صغار مزارعي 

الشاي أصحاب الحيازات الصغíة يف كينيا، منهم 000 150 من حملة األسهم حرصياً للمصانع.
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أصحاب  أو   ïاملزارع صغار  (مثل  األصغر  الفاعلة  الجهات  قبل  من  األفقي)  التنسيق  (أو  الج�عي  والعمل 
الجهات   ïب السوق  قوة  يف  االختالفات  تقليل  إىل  يؤدي  أن  }كن  واملتوسطة)  الصغíة  الزراعية  املشاريع 
خدمات  مقدمي  طبيعة  تؤثر  أن  و}كن  التجارية.  املعامالت  تكاليف  وخفض  القيمة  سلسلة  يف  الفاعلة 
األوسع  التمكينية  والبيئة  والنقل)  واملعلومات  والتمويل  املدخالت  املثال،  سبيل  (عىل  التجارية  األع�ل 
 ïب واألفقية  العمودية  التفاعالت  عىل   íكب بشكل  العامة)  التحتية  والبنية  والربامج،  السياسات،  (مثل، 
أيضاً  تحتاج  قد  لألغذية  مستدامة  قيمة  تطوير سلسلة  فإن جهود  وبالتايل  القيمة.  الفاعلة يف سلسلة  الجهات 

.ïالعمومي ïسلوك مقدمي خدمات األع�ل التجارية واملوظف íإىل تغي

!يناً شامالً  التمكينية رصيداً  البيئة  القيمة ويف فعالية  الفاعلة األخرى يف سلسلة  الجهات  الثقة يف سلوك  وتُعد 
واالختالسات  واالبتزاز  الفساد  أن  ك�  القيمة.  سلسلة  أداء  سيعرقل  الثقة  وانعدام  القيمة.  سلسلة  أداء  يحرك 
أخرى،  جهة  ومن  الثقة.  ظهور  تقويض  عىل  تعمل  القيمة  سلسلة  يف  املضافة  القيمة  من  بعض  تستنزف  التي 

املثال، عن  املنافسة18 (عىل سبيل  قبل  ما  القيمة يف مرحلة  التام عىل مستوى سلسلة  التعاون  يكون  أن  }كن 
طريق الرابطات الصناعية) òثابة أداة لبناء الثقة يف مختلف مراحل سلسلة القيمة.

 تشí مرحلة ما قبل املنافسة إىل نطاق حيث يتعاون أصحاب الشأن العام والخاص دون أن تؤثر عىل أوضاعهم التنافسية إزاء بعضهم البعض. 
صورة   ïتحس بشأن  أو  والتطوير  للبحث  مرشوع  يف  العام  القطاع  ومؤسسات  املتنافسة  الرشكات  من  العديد  يتعاون  قد  املثال،  سبيل  عىل 

املنتج الوطني الذي تستفيد منه جميع األطراف املشاركة.

18
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المبدأ ٥ :

يتمركز تطوير

سلسلة قيمة

مستدامة ل�غذية

علي الحوكمة

المرحلة 3: 
تحسين ا�داء

•

•

•

 المرحلة 1: 
قياس ا�داء

المرحلة 2: 
فهم ا�داء
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(تابع) مثال توضيحي للمبدأ 5 :

سلسلة القيمة للشاي يف كينيا

 ïاملنتج جميع  ويقوم  للشاي.  مصنعاً   (KTDA) 63 كينيا   يف  الشاي  تطوير  وكالة  øلك  املقابل،  ويف 
يف  أسه�ً  }تلكون  ال  الذين  من   300  000 ذلك  يف  òا  الصغíة،  الحيازات  ذوي   ïاملزارع صغار  من 
الوكالة  وهذه  (كتدا).  كينيا  يف  الشاي  تطوير  وكالة  خالل  من  القانون  òوجب  الشاي  ببيع  املصانع، 
خدمات  تقدم  ك�   ،ïللمزارع الزراعي  اإلنتاج  عوامل  توفر  وهي   ،2000 عام  منذ  خاصة  رشكة  كانت 
مزاد  يف  الشاي  معظم  ويباع  الشاي.  وأسواق  ملصانع  السكرتارية)  وموظفي  (اإلدارة  البرشية  املوارد 
ذلك،  يف  òا  التعبئة،  عمليات  عىل   ïñللقا مبارشة  متزايد  بشكل  يباع  أنه   íغ مومباسا،  يف  علني 
لتعبئة  الكينية  الرشكة  هي  الكينية  الرشكات  هذه  وإحدى  الكينية.  للرشكات  املتنامية  الوحدات 
 ïاملزارع فإن  ثم  ومن  األسهم،  أكùية  لها  أن  باعتبار  كينيا  يف  الشاي  لتطوير  وكالة  ولديها  الشاي، 

}كن لهم التقاط جزء من القيمة املضافة حتى عىل مستوى مرحلة التعبئة.

يتدفق  للشاي  الصغíة  الحيازات  ذوي  من   ïاملزارع صغار  بيع  من  املتأتية  األرباح  معظم  أن  وحيث 
الكيني  الشاي  مزارعي  ويعمل  الصغíة،  الحيازات  أصحاب  من  الشاي  مزارعي  إىل  وتعود  أخرى  مرة 
املجاورة.  البلدان  يف  نظرائهم  يكسب  م�   ùأك الشاي  من  ينتجونه  م�  املال  من  املزيد  كسب  عىل 
السائب  املجهز  (الشاي  املُصنع"  "للشاي  املصنع  تسليم  أسعار  تكون  فقط  ليس  املثال،  سبيل  وعىل 
يلتقط  أيضاً  بل  كينيا،  عنه يف  وتنزانيا  وأوغندا،  رواندا،  املائة يف  و40 يف   10  ïب ما  أقل  كبíة)  بكميات 
مزارعي  يلتقط   ïح يف  السعر،  هذا  من  فقط  املائة  يف   25 حوايل  البلدان  تلك  يف  الشاي  مزارعي 

الشاي يف كينيا 75 باملائة.

ملصانع  القانونيون  املالكون  هم   ïاملزارع أن  من  الرغم  فعىل  األخطاء.  من  الحوكمة  نظام  يخلو  وال 
 .íالوكالة إىل حد كب إدارة  أيدي  القرار يف املصانع يف  اتخاذ  الشاي يف كينيا، غí أن عملية  وكالة تطوير 
مبلغ  الصغíة  الحيازات  ألصحاب  يُدفـــع  فإنه  العاديـــة،   ïاملساهم أرباح  علــى  الحصول  من  وبدالً 
تكاليف  خصم  وبعد  الشاي  بيع  يتم  أن  بعد  مكافأة  عىل  والحصول  الرشاء  ملركز  التسليم  وقت  ثابت 
واالستياء  الرضا  عدم  أدى  وقد  كينيا.  يف  الشاي  تطوير  لوكالة  اإلدارية  والرسوم  والتسويق،   / التجهيز 
 ïب االتصاالت  يف  الشفافية  عدم  من  جزئياً  يرجع  الذي  للدفع،  النظام  هذا  بسبب  الصرب)  نفاذ  (أو 
الوكالة،  إىل  الخرضاء  الشاي  أوراق   ïاملزارع بيع  عدم  إىل   ،ïواملزارع كينيا  يف  الشاي  تطوير  وكالة 
وإæا عن طريق الباعة املتجولï إىل الرشكات الخاصة التي تدفع لهم مبالغ أكرب وقت التسليم. ك� أسفر 
أيضاً عن ظهور اتحاد مالك الشاي عىل نطاق صغí يف كينيا. وعالوة عىل ذلك، فإن إسرتاتيجية األع�ل 
التجارية لوكالة تطوير الشاي يف كينيا، التي تقوم عىل أساس االعت�د إىل حد كبí عىل مجموعة محدودة 
أيضاً عىل تعريض  بها)، ك� عمل  الخاصة  التعبئة  من املشرتين وإضافة قيمة قليلة (من خالل عمليات 

الهيكل ككل ملخاطر جسيمة يف السوق. 

CPDA (2008); Knopp and Foster (2010); FAO (2013b); KIDA website (http://www.ktdateas.com)
املصدر:

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

إجراء تحليل بالتفصيل حول الكيفية التي تقوم بها الجهات الفاعلة يف سلسلة القيمة بتصنيف 
املعامالت التجارية عمودياً وكيف تتعاون هذه الجهات أفقياً .

تحديد األسباب الجذرية للسلوك املُالحظ من حيث الكيفية التي يدير بها املزارعون وأصحاب 
االستمرار يف  (أي،  واملشرتين  باملوردين  االتصال  وكيفية  أع�لهم  والتجارية  الزراعية  املشاريع 

طرح األسئلة واألجوبة عن "ملاذا").

«

«
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املبدأ 6 :
يقوم تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية عىل حركة السوق النهاÖ الذي يوجهها

يتم تحديد القيمة يف نهاية املطاف يف السوق النها�، وبالتايل فإن أي إسرتاتيجية للتحس¾ البد وأن تكون مرتبطة 
ارتباطاً مبارشاً وواضح بفرص السوق النها�

ويتم تحديد أداء سلسلة القيمة يف نهاية األمر - سواء òشاركة الرشكات متعددة الجنسيات واألسواق العاملية 
أو أصحاب املشاريع الزراعية الصغíة واملتوسطة واألسواق املحلية - عن طريق أدائها يف السوق النها^، حيث 
القيمة  سلسلة  أن  إىل  وبالنظر  باملستهلك.  الخاص  الرشاء  قرار  خالل  من  الغذا^  املنتج  قيمة  تحديد  يتم 
نقطة  يُعد  الفرص  هذه  حجم  وتقدير  تعريف  فإن  النها^،  السوق  يف  محددة  فرص  نحو  توجه  أن  ينبغي 

انطالق لكل إسرتاتيجية ناجحة تهدف إىل تحسï أداء سلسلة القيمة.

املظهر  (مثل  الجوهرية  الصفات  أساس  عىل  عدمه  أو  منتج  رشاء  بشأن  قرارهم   ïاملستهلك يبني  وسوف 
املنشأ)  وبلد  والتعبئة  الصورة،  نوع  التجارية،  والعالمة  والراحة،  والطعم،  الغذائية،  والقيمة  الخارجي، 
ب يتم  التي  العملية  عىل  متزايد  بشكل  أيضاً  يستند   ïللمستهلك الرشاء  قرار  فإن  ذلك،  ومع  املنتج.  وسعر 

بالبصمة  املتعلقة  االعتبارات  فإن  وهكذا  النهائية.  الرشاء  نقطة  عند  وتسليمها  الغذائية  املادة  إنتاج  ها 
البيئية واآلثار االجت�عية (سلبية أو إيجابية) تدخل يف عملية اتخاذ القرار من جانب املستهلك.

يف  اختالف  يتبعه   ïاملستهلك اختالف  وهى  متنوعة.  بل  متجانسة  ليست  الغذائية  للمواد  النهائية  واألسواق 
توجد  ك�  الشاملة،  الكربى  األسواق  وهى  والجودة  السعر  يحركها  قطاعات  وهناك  وتفضيالتهم.  أذواقهم 
والوطنية  املحلية  األسواق  يف  قطاعات  وهناك  املُتخصصة.  األسواق  من  العديد  يف  مختلفة  قطاعات 
الغذائية  الخدمات  أسواق  ويف  بالتجزئة  الغذائية  املواد  بيع  قطاعات  توجد  ك�  والعاملية.  واإلقليمية 
جانب  إىل  باإلضافة  ماركت)  (السوبر  الكربى  املتاجر  هي  الحديثة  القطاعات  هذه  وأبرز  (املطاعم)، 
الحاسمة  النجاح  وعوامل  واألسعار  التنافسية،  والقدرة  النمو   ومقدار  الحجم  ويختلف  التقليدية.  القطاعات 
لسالسل  القوة  نقاط  مواءمة  كيفية  ومعرفة  النهائية.  السوق  يف  القطاعات  هذه  مختلف  يف  واسعاً  اختالفاً 
القطاعات،  ملختلف  الرئيسية  النجاح  عوامل  مع  معالجتها)  يصعب  (التي  القصور  وأوجه  (املحتملة)  القيمة 
الفرص  أفضل  إىل   íيش سوف  املرجعية)،  األسس  إىل  (استناداً  املنافسة  العروض  ملستوى  ترقى  وكيف 

الواعدة املتاحة.

حالة  يف  فيها،  التي  الداروينية  العملية  تحفز  تنافسية  بيئات  تعترب  فإنها  األسواق،  هذه  طبيعة  وبحكم 
املزارع  استمرار  أي  لألصلح،  البقاء  فقط  يكون  التحفظية)،  السياسات  (مثل  السوق  تشوهات  غياب 
املنافسة  يف  العاملية  األسواق  كل  أن  ندرك  أن  املهم  من  السياق،  هذا  ويف  غíها.  دون  األفضل  والرشكات 
لتكلفة  نظراً  مضمحل)  (وغالباً  قليالً  تواجدها  يكون  األخرى،  البلدان  من  الغذائية  املنتجات  مع 
تبقى  قد  الجمركية   íغ والحواجز  الجمركية  الح�ية  أن  لو  حتى  املحلية،  السوق  إىل  املنتجات  هذه  جلب 

هذه التكلفة مرتفعة بشكل ُمصطنع.

املُجهزين  كبار  يقوم  ما  فعادة  الغذا^،  النظام  عىل  متزايد  بشكل  تهيمن  التي  الحديثة  القيمة  سالسل  ويف 
املتطلبات  هذه  التقاط  ويتم  للموردين.  محددة  متطلبات  إىل  املستهلك  احتياجات  برتجمة  التجزئة  وتجار 
عقود  يف  واملتضمنة  الدوام  عىل  تطلباً   ùواألك باستمرار  املتقلبة  والعمليات  املنتج   íمعاي يف  متزايد  نحو  عىل 

التوريد باعتبارها جزءاً ال يتجزأ، وغالباً ما يرتبط òتطلبات القدرة عىل التتبع.
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المبدأ ٦ :

يقوم تطوير

سلسلة قيمة

مستدامة ل�غذية

علي حركة 

السوق النهائي 

الذي يوجهها

المرحلة 3: 
تحسين ا�داء

•

•

•

 المرحلة 1: 
قياس ا�داء

المرحلة 2: 
فهم ا�داء
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ومع ذلك، وبالرغم من أن الوفاء بهذه املعايí أمراً رضورياً للوصول إىل سوق معينة لكنها ال تضمن دخول السوق 
بنجاح. و}كن أن تتوافر القدرة لدى سلسلة القيمة لدخول السوق بنجاح فقط إذا كان لديها عرض البيع الفريد. 
وعالوة عىل ذلك، سوف تنمو حصتها يف السوق و/أو إيراداتها فقط إذا كانت تقوم بتحسï عرض البيع الفريد 
الخاص بها عىل نحو مستمر. ويتم التقاط عرض البيع الفريد وإبرازه عن طريق العالمات التجارية، و}كن أن 
يرتافق مع تفرد املنتج (عىل سبيل املثال، الفئات الجغرافية)، وسعره وجودته العالية املتآصلة وجودته العالية 
الخارجية (الصورة) وتوافره (من حيث املوسمية والحجم) وما إىل ذلك، أو أي توليفة أو مزيج من هذه الخصائص. 
البيع الفريد يكون òثابة املحصلة لكافة األنشطة يف نطاق التعاون الواسع عىل طول سلسلة  وحيث أن عرض 

القيمة، فإنه يُعد عامالً حاس�ً يف تحقيق القدرة التنافسية. 

وأخíاً، فإن القطاعات قد تنمو أو تتقلص يف اتجاهات طويلة األجل أو يف تغí مفاجئ، حيث تتغí فيها عوامل 
النجاح الحاسمة مع مرور الوقت. عىل سبيل املثال:

التغíات يف أæاط الحياة الناجمة عن التحرض، وæو الدخل والتقدم التكنولوچي، مثل الذي يؤدي إىل حدوث 
تغíات يف أذواق وتفضيالت املستهلك (التي عادة ما تتضمن قيمة أعىل ومنتجات غذائية أكù مالءمة).

التغíات يف سياسة السوق والتجارة (السياسات التجارية الوطنية، واإلقليمية، والعاملية، واالتفاقات) }كن أن 
تبدل إىل حد كبí الفرص املتاحة يف السوق.

أن  }كن  والنباتية)  الحيوانية  األمراض  وتفيش  والفيضانات،  الجفاف،  حدوث  (مثل،  الطبيعية  الصدمات 
تغí ظروف السوق عىل نحو مفاجئ، عىل سبيل املثال، إزاحة منافساً رئيسياً من السوق أو زيادة الطلب 

عىل منتج بديل.

الوطنية أو  التغíات يف رشاء وتوزيع األغذية املؤسسية (مثل رشاء األغذية وتوزيعها عن طريق املنظ�ت 
الدولية) }كن أن تؤدي إىل توليد التهديدات وإتاحة الفرص يف السوق.

التغíات يف التخزين أو النقل أو تكنولوجيا التجهيز والتصنيع (مثل، تجهيز الكساڨا "نبات املنيهوت" للبíة)، 
التغíات يف املعايí أو اعت�د معيار معï من قبل أحد التجار الكبار (مثل تخزين أحد تجار التجزئة الكبار 
املنتجات العضوية فقط أو م�رسة التجارة العادلة يف فئة معينة من املنتجات) قد تتسبب يف حدوث تغíات 

مفاجئة يف فرص أسواق األغذية.

آن  يف  السوق  من  عديدة  قطاعات  تستهدف  أن  القيمة  سلسلة  يف  الفاعلة  الجهات  عىل   ïيتع فإنه  وبالتايل 
 ïيتع ك�  التبعية.  مخاطر  من  للحد  الكافية)  بالدرجة  واسعة  السوق  استث�رات  محفظة  تكون  (أي  واحد 
تُعد   ¾ التي  األسواق  وترك  التغíات،  مع  للتكيف  جاهزة  لتكون  السوق  تطور  باستمرار  تتبع  أن  أيضاً  عليها 

ذات فائدة أو لدخول أسواق جديدة أو ناشئة للحفاظ عىل أداء سلسلة القيمة.

«

«

«

«

«

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

التي }كن أن يستفاد منها بشكل واقعي، استناداً، من  بالسوق  إتحديد وقياس فرص معينة 
الناحية النموذجية، عىل أساس الطلبات املُلتزم بها من قبل ُمجهزين أو موزعï محددين.

 تحديد عوامل النجاح الحاسمة التي تعزز القدرة التنافسية يف قطاعات السوق املستهدفة التي 
تم تحديدها، وكذلك املزايا التنافسية املالñة لسلسلة القيمة املراد تحسينها.

«

«
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مثال توضيحي للمبدأ 6 :

سلسلة القيمة لألرز يف السنغال

األرز هو الغذاء الرئييس يف السنغال. ولدى البلد قدرة عالية إلنتاج األرز يف وادي نهر السنغال، ومع ذلك 
فإنها تستورد 60 يف املائة من 1 مليون طن أرز يُستهلك سنوياً. وبالتايل هناك احت�ل قوي لتطوير سلسلة 
القيمة املحلية لألرز التي }كــن أن تستفيــــد من الفرص الواضحة للسوق النها^.وفي� يرى الكثí من 
املستهلكï السنغاليï أن األرز املحيل من وادي نهر السنغال يكون أقل جودة من األرز املستورد، فهم أيضاً 
العالمة  ذو  جودة  األعىل  األرز  استخدام  عىل  اعتادوا  أنهم  حيث  بالجودة،  التجارية  العالمات  يربطون 
التجارية املستورد من آسيا. فضالً عن أن دراسات السوق كشفت يف اآلونة األخíة أن املستهلكï يف مناطق 
الحرض هم عىل استعداد لدفع عالوة تبلغ 17 يف املائة ألجل األرز ذو العالمات التجارية املفضلة لديهم. 
ونظراً ألن 45 يف املائة من املشرتين يتم اختيارهم لألرز عىل أساس األكياس املعبأ بها، بدالً من االهت�م 
بالفحص البرصي الدقيق والحس لجودة الحبوب، والعالمات التجارية، والتحقق منها حيث أنها تلعب دوراً 

هاماً جداً يف أي جهد تسويقي.

وتعمل التحديات الرئيسية عىل إنشاء سلسلة للقيمة محلية تنافسية لألرز تتمثل يف: أوالً، يف تحسï جودة 
األرز املُنتج، وثانياً، تجميع اإلنتاج، وثالثاً، لتنفيذ إسرتاتيچية للتسويق تم وضعها بشكل جيد. ومن املهم أن 
يتحقق ذلك عىل أساس متï له مقومات االستمرارية من الناحية التجارية. وقد جرت املحاوالت بتقديم 
 íالعديد من املبادرات التي القت نجاحاً بدرجات متفاوتة. وإحدى هذه املبادرات التي كانت تبرش بالخ

هي األرز تíال.

"وتíال" هو العالمة التجارية الجديدة لألرز، التي }لكها ديورا بيليس وهو مستثمر فعال يتخذ بلچيكا مقراً 
يف  االستدامة  تطوير  تحفيز  بهدف  وذلك  التجارية  األع�ل  وإدارة  باالستث�ر  تقوم  وهي رشكة  لرشكته. 
البلدان ذات الدخل املنخفض. ويف عام 2006، بدأ ديورا بيليس بإنتاج مياه الرشب التي أنشأ من أجلها نظام 
تحت  بالتجزئة  للبيع  األرز  من  عبوات صغíة  لتوزيع  بعد  في�  للتوزيع  النظام  واُستخدم هذا  للتوزيع. 
وتوزيع  وتجهيز  إنتا،  يف  القيمة  أنحاء سلسلة  الرشكة يف جميع  نشاط  ويتمثل  "تíال".  التجارية  العالمة 
وتسويق األرز يف داكار وغíها من أسواق املدن األخرى يف جميع أنحاء غرب أفريقيا. وعىل هذا النحو، 

فإنها كانت تواجه تحديات الجودة، والكميات، والتمويل والتسويق بشكل مبارش.

بيليس.  ديورا  مع  التعامل  عىل   ïالحريص واملشرتين  املوردين  من  كل  مع  واعده،  األولية  النتائج  وتُعد 
ويف عام 2011 قام ديورا بيليس بإجراء تجربة صغíة وذلك برشاء 200 طن من األرز من أحد األسواق 
ذات  للقطاعات  وتسويقه  تعبئته  ثم  ومن  لتجهيزه،  تفريز  عامل  مع  الباطن  من  وتعاقد  التقليدية 
آلة  تركيب  األرز  رضب  عملية  وتضمنت  به.  خاص  مرفق  خالل  من  داكار  سوق  يف  املنخفض  الدخل 
لألرز  الجودة  يف  مساوياً  نظيف  أزر  تعطي  كانت  حيث  املنطقة،  يف  تقدماً   ùاألك هي  وكانت  صغíة، 
املستورد. ومن حيث الوسم بعالمة مميزة (عالمة تجارية) فقد اختار ديورا بيليس توليفة من اسم العالمة 
وقد  الهند.  من  ُمستوحى  دويل  رمز  مع  املحلية)  باللغة  "مرحباً"  يعني  الذي  (تíال  املحلية  التجارية 
التي  األسواق  قطاعات  من  كل  يستهدف  أن  بيليس  لديورا  املختلطة  اإلسرتاتيجية  هذه  سمحت 
التي  األسواق  وقطاعات  "محلية"،  أنها  عىل  إليها  يُنظر  التي  لألرز  التجارية  للعالمات  حساسة  تعترب 
التجربة  هذه  عادت  وقد  "أجنبية".  أنها  عىل  إليها  يُنظر  التي  لألرز  التجارية  للعالمات  حساسة  تعترب 
بإيرادات بلغت 000 100 دوالر أمري_. ويف عام 2012، واَصل ديورا بيليس متابعة التجربة بإقامة نظام 
الزراعة التعاقدية مع 450 من مزارعي األرز يف 15 مجموعة ملدة دورتï لإلنتاج. بعد ذلك تم تجهيز األرز 
غí املقشور من خالل التعاقد مع عامل تفريز من الباطن، وحينئذ تم تسويق 226 طنا من األرز األبيض. 
وأدى ذلك إىل مبيعــات بلغت 000 360 دوالر أمري_. ويف الوقت نفســه، تم استحداث 25 وظيفــة
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المبدأ ٦ :

يقوم تطوير

سلسلة قيمة

مستدامة ل�غذية

علي حركة 

السوق النهائي 

الذي يوجهها

المرحلة 3: 
تحسين ا�داء

•

•

•

 المرحلة 1: 
قياس ا�داء

المرحلة 2: 
فهم ا�داء



4-3 » تحس´ أداء سلسلة قيمة األغذية – مبادئ التصميم

تليها فتوجه  التي  األربعة  املبادئ  أما  القيمة إىل حد كبí بشكل عام.  أداء سلسلة  األوىل  الستة  املبادئ  تصف 
الغذائية إىل برامج فعالة تتسم  الواضح املُفصل لألداء الحايل للسلسلة  الفهم  التي بها }كن أن يُرتجم  العملية 
بالكفاءة التي من شأنها أن تدعم أو تعمل عىل تسهيل تطوير سلسلة القيمة. ويتم ترتيب هذه العملية يف ثالث 

مراحل:

وضع أهداف واضحة (رؤية) ووضع نهج لتحقيق الهدف (إسرتاتيجية القدرة التنافسية األساسية)؛ 

إعداد خطة عمل لتحسï ورفع مستوى سلسلة القيمة من الناحية التقنية واملؤسسية و/أو التنظيمية التي 
}كن أن تحقق نتائج عىل نطاق واسع؛ و

تصميم وتنفيذ نظام رصد وتقييم من شأنه أن يتتبع األداء بشكل مستمر إزاء الرؤية، وأن يسمح بالتعديالت 
أين� وحين� يقتيض األمر ذلك. 

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

(تابع) مثال توضيحي للمبدأ 6 :

سلسلة القيمة لألرز يف السنغال

جديدة يف تشغيل وإدارة عمليات األرز الخاصة بديورابيليس. وكان يُدفع للمزارعï أسعار أعىل م� يُدفع 
يف السوق الفورية التقليدية، وكلها تُدفع نقداًعند التسليم. وحصل ديورا بيليس عىل قرض من اثنï من 
صناديق االستث�ر االجت�عي الغí هادفة للربح (روت كابيتال وألرتفï)، لتغطية الفرتة الفاصلة بï الدفع 

للمزارعï وتلقى املدفوعات من املشرتين.

وسواء سيكون هذا النموذج مستداماً عىل املدى الطويل أم ال، فإن ذلك ال يزال يتعï تحديده. والسبب 
الرئييس وراء تطوير سلسلة  الدافع  أن  بين� فشل اآلخرين هو يف  النموذج  ينجح هذا  الرئييس ملاذا قد 
القيمة جزء ال يتجزأ من سلسلة القيمة، وليس òثابة امليرس املؤقت. وعالوة عىل ذلك، ينبغي إدراك أن 
تحقيق وفورات ضخمة يف الحجم تشكل عامالً حاس�ً يف سوق األرز ذو الهامش البسيط، حيث أن لدى 
ديورا بيليس خطط طموحه ترمي إىل آفاق بعيدة من التطوير طويل املدى، منها خطط لتعزيز قاعدة 
وى،  املُقِّ األرز  مثل  أعىل  مضافة  قيمة  ذات  منتجات  ولتطوير  للرشكات،  كنواه  مزرعة  من خالل  اإلمداد 
وإلقامة منشأة للطحن والفرز خاصة òا تتميز بإمكانات لزيادة الجدوى ومقومات االستمرارية التجارية، 

والحد من التعرض ملخاطر اإلنتاج والسوق.

USAID (2009); Demont and Rizzotto (2012); Costello, Demont" and Ndour (2013); 
Durabilis website (http://www.durabilis.eu).

املصدر:

[1

[2

[3
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املبدأ 7 :
التطوير املستدام لسلسلة القيمة لألغذية تحركها رؤية وإسرتاتيچية

Ëكن أن يكون نهج تطوير سلسلة القيمة املستدامة لألغذية فعاالً فقط من خالل تحديد أهداف إÖائية واقعية 
بدقة، واستهداف نقاط معينة وأصحاب املصلحة املعني¾ يف سلسلة القيمة

تربط اإلسرتاتيجية األساسية التحليل بالتنفيذ يف نهج تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية. وتشí اإلسرتاتيچية 
األساسية إىل االتجاه وقوة الدفع اإلسرتاتيچي الرئييس، أي املوضوع املُلح الذي يجمع أهداف التطوير معاً بخالف 
الالزمة  اإلسرتاتيجية  اإلجراءات  تكامل  بشأن  املصلحة  أصحاب  مختلف  طاقات  عىل  ويركز  املستقلة  األنشطة 
النجاح. ولذلك فمن املهم أن تتسم  التعقيد }كن أن يعوق  لتحقيق رؤية مشرتكة. ويف امل�رسة العملية، فإن 
التحليلية  املرحلة  أن  من  الرغم  اإلمكان عىل  قدر  بالبساطة  الصلة  ذات  التطوير  املختارة وخطط  اإلسرتاتيچية 
ستُلقي الضوء عىل تعقيدات سلسلة القيمة وبيئتها. والتوجيه الدقيق لإلسرتاتيچية هو أمر رضوري لتحقيق هذه 

البساطة.

يجب أن تُستهدف اإلسرتاتيچية بثالث طرق:

الرؤية توضح أهداف إسرتاتيجية تطوير سلسلة  أوالً، يجب أن تكون اإلسرتاتيجية مبنية عىل رؤية. وهذه 
املصلحة.  ُملهمة ألصحاب  اإلمكان، ومقبولة، وحتى  قدر  كمياً  واقعية، ومحددة  تكون  أن  وينبغي  القيمة، 
أن  األرجح  (عىل  والبيئية  واالجت�عية  االقتصادية  لألهداف   öالثال القاعدة  خط  الرؤية  تشمل  أن  ويجب 
تعكس املبادالت)، وتت�ىش مع خطط التطوير الوطنية، وغíها من أنشطة الدعم األخرى الجارية وأن تكون 

واقعية، ومستندة إىل فهم ُمتعمق لنظام سلسلة القيمة واملوارد املتاحة لربامج الدعم.
املصلحـة،  أصـحـاب  قبل  من  تطـوير  واسـع  نطـاق  عىل  الشـراء  يف  املشاركـة  يتطلب  الرؤية  وتوصيل 
رجال  وكبار  واملجتمع   ،ïالسياسي جانب  من  وااللتزام  الفردية  والجهود  املبادرة.  وروح  السياسية  واإلرادة 
األع�ل الذي غالباً ما يصنع الفرق بï النجاح والفشل يف تطوير سلسلة القيمة. ويجب أن تقر برامج تطوير 
يف  الكبíة  للرشكات  السوقية  والقوة  الحكومة  سياسات  من  كل  بحقيقة  لألغذية  مستدامة  قيمة  سلسلة 

القطاع الفرعي للمنتجات الزراعية الغذائية، ومواءمة هذه الحقائق مع رؤية سلسلة القيمة.

القطاع  منظور  من  النها^،  والهدف   ،ïاملعني املصلحة  أصحاب  اإلسرتاتيجية  تستهدف  أن  يجب  ثانياً، 
ولكن  مؤقتة  بصورة  فقط  وليس  به،  املرتبطة  الجوع  مشكلة  عىل  والقضاء  للفقر  التصدي  هو  العام، 
هذه  فإن  ذلك  ومع  الفقراء.  يشمل  وأن  البد  القيمة  سلسلة  تطوير  أن  يعني  وهذا  مستدام.  نحو  عىل 
مزارع"،  أى  اقصاء  "عدم  مزارع  أي  إه�ل  عدم  إىل  ترمي  التي  اإلسرتاتيجية  تتضمن  ال  الشمولية 
يجب  حيث  الحال  هو  العكس  يكون  أن  ينبغي  كان  وإن  الفقراء.  أفقر  عىل  املبارش  الرتكيز  تعني  وال 
الحيازات  ذوي   ïاملزارع صغار  من  تجارياً  واملوجه  واملُتحرك  األقدر،  عىل  التطوير  جهود  ترتكز  أن 
عىل   ïاملزارع هؤالء  مثل  فمساعدة  الحجم.  واملتوسطة  الصغíة  الزراعية  املنشآت  وأصحاب  الصغíة 

سبيل املثال، يف تأسيس تعاونيات التسويق يضخم أثر كل دوالر يُستثمر من حيث النمو املستدام.
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نصف  الصغíة  الحيازات  أصحاب  من   ïاملزارع صغار  من  للكفاف   ïه املوجَّ  ïاملنتج عدد  يتجاوز  ورòا 
هؤالء  ومثل   ،Sevile, Buxton and Vorley, 2011) إىل  املثال  سبيل  عىل  (ارجع،  اإلج�يل  عددهم 
املزارعï دخلوا مجال الزراعة ليس باختيارهم ولكن إلنها إسرتاتيجيتهم للبقاء عىل قيد الحياة. وسيتسفيد 
من  االنتقال  لهم  تيرس  التي  التمكينية  البيئة  يف  تحدث  التي  التحسينات  من  كثíاً   ïاملزارع هؤالء 
الجهود  بذل  من  بدالً  األجر،  ذات  األع�ل  ذلك  يف  òا   ùأك واعدة  اقتصادية  أخرى  أنشطة  إىل  الزراعة 
 ïتحس طريق  عن  والوظائف  األنشطة  هذه  من  العديد  استحداث  و}كن  الزراعية.  أنشطتهم   ïلتحس

وتوسيع سالسل القيمة لألغذية (عىل سبيل املثال، الصناعات الزراعية).

التجارية  الزراعية  األع�ل  أكرب أصحاب  العمل مع  عىل  أيضاً   ïاملعني املصلحة  استهداف أصحاب  وينطوي 
عملية  يف   ïرئيسي كرشكاء  بل  مبارشة،  املرشوع  من  كمستفيدين  ليسوا  بصفتهم  الخدمات،  مقدمي  أو 
الغذائية  املواد  وُمجهزي  املمتدة،  الكبíة  التجارية  املزارع  مثل  التوزيع،  قنوات  مسؤويل  وكذلك  التطوير. 
البنوك  مثل   ،ïالرئيسي الخدمات  ومقدمي  ماركت)،  (السوبر  الكربى  املتاجر  وسالسل  واسع،  نطاق  عىل 
من  العديد  إىل  للوصول  قوة  نقاط  توفر  أن  }كن  جميعها  اإلنتاج،  عوامل  تصنيع  ورشكات  التجارية، 

صغار املزارعï املنتجï أو أصحاب املنشآت الزراعية الصغíة واملتوسطة الحجم.

مصلحة  أصحاب  استهداف  دون  (مواتية)  øكينية  بيئة  توفر  أن  التطوير  لربامج  }كن  لذلك،  وكبديل 
مبارشة.  بصورة  املنفعة  تلتقط  سوف  النخبة  أن  يعني  هذا  العملية  امل�رسة  يف  فإنه  ذلك،  ومع   .ïُمعين
ذوي  من   ïاملزارع صغار  معظم  øثل  النخبة  هذه  كانت  إذا  مشكلة،  بالرضورة  يشكل  ال  وهذا 
اإلمدادات  ويعزز  كثíة،  الئقة  عمل  فرص  إيجاد  عىل  يعمل  املُيرس  æوهم  وأن  التجارية،  االتجاهات 
السياسية.  الجوانب  عىل  وليس  الجدارة  إىل  يستند  النخبة  قبل  من  املنفعة  التقاط  أن  أي  الغذائية، 
خالل  من  املثال،  سبيل  (عىل  األرايض  ألسواق  أفضل  أداء  إىل  املُحسنة  التمكينية  البيئة  تؤدي  وحيث� 
الصغíة  الحيازات  أصحاب  من  الكفاف  مزارعي  فإن  األرايض)،  الستث�ر  وأنظمة  واضحة  ملكية  سندات 
املطاف،  نهاية  ويف  زراعتها.  من  عليه  يحصلون  م�  أكرب  أراضيهم   íتأج من  دخل  عىل  يحصلون  قد 
 ïاملزارع  ùأك من  نواة  هناك  يكون  أن  فيجب  محددة،  ذاتية  أو  مبارشة  موجهة  اإلسرتاتيجية  كانت  سواء 
قيمة  سلسلة  تطوير  نهج  لجعل  التجارية  الزراعية  األع�ل  خدمات  ومقدمي  واملشاريع،  لألع�ل  ريادة 

مستدامة لألغذية مجدياً.

األجزاء من سلسلة  تلك  والتحديث يف  االرتقاء  أنشطة  اإلسرتاتيجية مجموعة من  أن تستهدف  ثالثاً، يجب 
القيمة التي }كن فيها تحقيق أكرب األثر من حيث النمو والحد من الفقر واالخرضار (نقاط القوة / الرفع أو 

األسباب الجذرية). وسيتم مناقشة أنشطة االرتقاء والتحديث òزيد من التفصيل يف املبدأ الثامن.

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

ال تنتقل من التحليل إىل التخطيط  قبل وضع رؤية واقعية لسلسلة القيمة وإسرتاتيجية أساسية 
لتحقيق هذه الرؤية التي قد يقوم (غالبية) أصحاب املصلحة يف سلسلة القيمة بالرشاء خاللها.

 استخدام االستهداف الواعي لض�ن أن تكون إسرتاتيجيات تطوير سلسلة القيمة وخطط خالية 
من التعقيدات قدر اإلمكان؛ حيث أن التعقيدات املفرطة }كن أن تعرقل النجاح التشغييل.

استهداف أصحاب املصلحة ونقاط القوة يف سلسلة القيمة أو يف البيئة التمكينية قد يُفيض إىل 
أكرب تأثí عىل القدرة التنافسية واالستدامة.

«

«

«
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مثال توضيحي للمبدأ 7 :

سلسلة القيمة للÝ يف أمريكا الوسطى

نهج  يستخدم  األمريكية  للبلدان  التطوير  مرصف  من  ممّول  ملرشوع  }كن  كيف  الحالة  هذه  توضح 
وغواتي�ال،  والسلفادور  كوستاريكا  يف   ëلل القيمة  سلسلة  استدامة  لتعزيز  جيد  بشكل  موجه 
النموذج  تضمن  وقد  الثانية.  األلفية  أوائل  يف  الدولية   ëال أسعار  أزمة  بعد  ونيكاراغوا،  وهندوراس، 
والتنسيق  التدريب  عىل  والحصول  األسواق،  إىل  الوصول  أساسية:  مكونات  ثالثة  تنفيذه  تم  الذي 

والتعاون البناء.

أسواق  يف  ومتوسط   íصغ نطاق  عىل   ëال ملنتجي  مستدام  لدمج  رؤية  تحقيق  إىل  املرشوع  ويهدف 
املتحدة  الواليات  يف   ëال مشرتي  من  مجموعة  تحديد  وجرى  املتحدة.  الواليات  يف  املُتخصصة   ëال

حيث أصبحت هذه الرشكات مشاركة يف املرشوع بصورة مبارشة.

الذين  الصغíة  الحيازات  أصحاب  من   ïاملنتج صغار  تعاونيات  انتقا^  بشكل  املرشوع  استهدف  وقد 
 (ëبال مختص  (احتياج  البحر  سطح  مستوى  فوق  مرت   200  1 من   ùأك ارتفاع  عىل   ëال يزرعون 
سليمة  تحتية  بنية  ولديهم  إنتاجهم،  من  املائة  يف   10 عن  يقل  ال  ما  بتصدير  بالفعل  ويقومون 
مالياً  مستقرين  أنهم  ك�  سنوياً،   ùأك أو  طناً   150 إنتاج  عىل  والقدرة  السنة،  مدار  عىل  للعمليات 
اختيار  عملية  يف  املتحدة  الواليات  يف   ëال مشرتي  شارك  وقد  والكهرباء.  املياه  إىل  الوصول  و}كنهم 
وقع  الذين   ïاملزارع هؤالء  من   ëال حبوب  من  محددة  كميات  برشاء  أنفسهم  وألزموا   ïاملنتج
حج�ً  أصغر  مجموعات  استهداف  ومع  املحددة.  الجودة   íمعاي تلبية  تم  طاملا  االختيار  عليهم 
للنجاح  احت�الً   ùأك املرشوع  أصبح  ومتوسط،   íصغ نطاق  عىل   ïاملنتج "صفوه"  من  عدداً   ùوأك

يف إقناع املزارعï إلنتاج الë املتميز بخاصية القيمة العالية.

يف  لالستث�ر  م�ثلة  مالية  مخصصات  وضع  مع  املختارين   ïاملنتج يدعم  املرشوع  أصبح  وبذلك 
تلبية  هو،  رئييس  هدف  عىل  تركز  التي  التقنية  واملساعدات   (ëال غسيل  (محطات  التحتية  البنية 
تأسيس  تم  العملية  هذه  ويف  املميز.   ëلل العاملية  األسواق  إىل  للوصول  الالزمة  الجودة  متطلبات 

الروابط بï منتجي الë واملشرتون األجانب وتعزيزها.

الجوانب  عىل  التحسينات  إدخال  يف  ناجحة  بعناية  املوجهة  للدعم  اإلسرتاتيچية  هذه  وكانت 
òشاركــــة  املشــــروع  عمل   2003 عام  مــن  وابتداء  املستدامة.  والبيئية  واالجت�عية  االقتصادية 
عدد  إزداد  حينئذ  يعمل.  أن  }كن  النموذج  هذا  أن  إلثبات  بعناية  املختارين   ïاملنتج من   3000
 .(2009)  íاألخ عامها  يف  تعاونية  جمعيات  عرشة  عرب   6000 إىل  ارتفع  حيث   ،ïاملنتج من   ïاملشارك
أسعار  ض�ن  وبالتايل   ،ëال وجودة  إنتاجية   ïتحس عىل  القدرة  لديهم   ïاملنتج هؤالء  كل  وكان 
عىل  الصادرات  حجم  زيادة  يف  فقط  ليس  املرشوع  ساهم  وقد  حج�ً.  األكرب  للمبيعات  أفضل 
صادرات  إج�يل  من  مميزة)  خواص  (ذو  املتخصص   ëال حصة  زيادة  يف  أيضاً  ولكن  القطري،  املستوى 
املائة يف  املائة يف عام 2003 إىل 50 يف  النسبة من 30 يف  املثال، قفزت  نيكاراغوا، عىل سبيل  الë؛ ففي 
أفضل  وتعليم  للعمل،  جديدة  فرص  واستحداث  األرسة  دخل  زيادة  إىل  أدى  بدوره  وهذا   .2011 عام 
الحد  إىل  أدى  ك�  أبنائهم)،  تعليم  عىل  الدخل  يف  الزيادة  أنفق  املستفيدين  من   íالكث (ألن  لألطفال 

من البصمة البيئية (حيث انخفضت نفايات الë الناتجة أثناء مرحلة التجهيز الرطب).

المبادىء العشرة ا�ساسية فى تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية4

Fernandez-Stark and Bamber (2012)

املصدر:
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المبدأ ٧ :

التطوير المستدام

لسلسلة القيمة 

ل�غذية تحركها

رؤية و استراتيجية

المرحلة 3: 
تحسين ا�داء

•

•

•

 المرحلة 1: 
قياس ا�داء

المرحلة 2: 
فهم ا�داء



تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

املبدأ 8 :
يركز تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية عىل التحس´ واالرتقاء

يفي ما يتعلق بتطوير سلسلة القيمة، فإن الرتجمة الناجحة للرؤية واإلسرتاتيجة املتمثلة يف خطة فعالة التي من 
يمة بعناية والتي  شأنها زيادة القدرة التنافسية، تتطلب مجموعة كاملة وواقعية من أنشطة التحس¾ واالرتقاء املُقَّ

غالباً ما تكون مبتكرة

يقتيض األمر حدوث بعض من أشكال التطوير واالرتقاء (املبتكرة) لتحسï األداء (من حيث القدرة التنافسية) 
لسلسلة القيمة. ويهدف هذا التحسï إىل تحقيق واحد أو أكù من أهداف "خط القاعدة الثالö": (1) لزيادة 
الربحية عن طريق زيادة الكفاءة و/أو القيمة التي تم إنشاؤها يف السوق النها^؛ (2) لزيادة األثر االجت�عي عن 
األسواق  ويف  الكلية.  للسلسلة  البيئية  البصمة  من  للحد   (3) و  عام؛  بشكل  رفة  املُعِّ الشمولية،  زيادة  طريق 
آن  يف  الثالثة  األهداف  تحقيق جميع  عن طريق  متزايد  نحو  التنافسية عىل  القدرة  تحديد  يتم  اليوم  النهائية 
املبادالت بï مكونات  إىل  الحاجة  يقلل من  الذي  االبتكار  إىل  الحاجة  والسعي إلجراء ذلك، سيزيد من  واحد. 

خط القاعدة الثالö لالستدامة.

و}كن تصنيف األشكال املختلفة للتحسï واالرتقاء من حيث ما يجرى تحسينه أو ما يهدف التحسï تحقيقه. 
ويشمل التصنيف بشأن ما يجرى تحسينه وترقيته: التكنولوجيا (عىل سبيل املثال، البذور املُحسنة)؛ التنظيم (مثل 
 ïاملزارع تربط  التي  التعاقدية  الزراعة  (مثل،  الشبكات  املزارعï)؛  بالجملة من قبل مجموعة من  البذور  رشاء 
التصنيف حول ما  أما  املُحسنة).  البذور  القانونية (مثل، قانون أصناف  بأسواق املدخالت واملخرجات)؛ والنظم 
يهدف التحسï تحقيقه فيشمل: اتخاذ اإلجراءات (عىل سبيل املثال، إدخال بروتوكول بشأن السالمة الغذائية)؛ 
التقليدية إىل املتاجر الكربى / السوبر ماركت)؛ وأداء املهام (مثل، دمج  املنتجات / األسواق (مثالً من األسواق 

املزارعï عملية النقل إىل السوق ضمن أنشطتهم).

من  ومتآزرة  متكاملة  مجموعة  عىل  االرتقاء  أو   ïالتحس إسرتاتيجية  تقوم  أن  ينبغي  العملية،  امل�رسة  ويف 
التحسينات الفردية عىل امتداد سلسلة القيمة و/أو يف بيئتها التمكينية. وهذه املجموعة من التحسينات يجب أن 
العوامل  من هذه  أي  تُعالج   ¾ وإذا  الرؤية.  تحقيق  حائالً يف طريق  تقف  التي  الحرجة  املعوقات  كافة  تعالج 
الحرجة، فسوف تفشل جهود التطوير يف سلسلة القيمة. ويجب أن يتم تقييم كل من هذه التحسينات الفردية 
املقرتحة بعناية مسبقاً من حيث التأثíات املتوقعة بشأن الربحية، واملجتمع والبيئة الطبيعية. ومع ذلك، وعىل 
الرغم من أن األثر االجت�عي يستخدم كمؤرش ألداء سلسلة القيمة، فإن هذه األنشطة للتحسï ال تُعد برامج 
للدعم االجت�عي، وإæا تهدف إىل تحقيق تحسينات مستدامة واسعة النطاق يف القدرة التنافسية، أي يجب أن 

يكون هناك حافزاً اقتصادياً واضحاً لتبني مثل هذه التحسينات.

أن  لو  ، حتى  الشأن  متنوعة من أصحاب  قبل مجموعة  اعت�دها من  يتم  أن  تتطلب  الناجحة  التحسينات  إن 
للناحية التجارية بï املزارعï من أصحاب الحيازات الصغíة.  اإلسرتاتيچية تستهدف منهم األكù قدرة وتوجهاً 
وهذا يتطلب إتباع نهجاً مرناً ومتنوعاً نظراً الختالف الجهات الفاعلة يف سلسلة القيمة، فعىل سبيل املثال نجد أن 
املزارعï من صغار وكبار السن، اإلناث منهم والذكور، واملنشآت الزراعية الصغíة واملتوسطة الحجم الواقعة عىل 

بعد، والواقعة يف أطراف املدن، تختلف إىل حد كبí من حيث القدرات والحوافز.

وعىل الرغم من أن القفزة التكنولوچية (أي التوجه مبارشة إىل أحدث التقنيات وتجاوز التقنيات القد}ة، مثل 
استخدام الهواتف املحمولة لتحويل األموال بدالً من االضطرار إىل زيارة فروع البنك) غالباً ما يكون خياراً مه�ً، 
فإن التغيí من الناحية النموذجية يجب أن يكون تدريجياً، وذلك ألن التغíات املفرطة يف آن واحد أو تجاوز 

خطوات التعلم الحرجة قد يقوض تبني التحسن أو االرتقاء.
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وبالتايل فليس فقط طبيعة التحسن يف حد ذاتها يُعول عليها، وإæا أيضاً، كيف يتم توصيلها إىل الحد الذي يكون 
فيه من الرضوري أن تأخذ عدم تجانس أو تنوع الجهات الفاعلة يف االعتبار يف سلسلة القيمة. و}كن أن يتطلب 
هذا استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة واملبتكرة، ومنتجات التمويل، والتدريب والربامج 
املعلومات،  ونظم  لألسواق،  التحتية  البنية  يف  والتغيíات  الدفع،  مستندات  لربامج  التدريجي  اإلنهاء  التعليمية، 

وæاذج إالرشاد وما إىل ذلك.

وإدراج (استهداف) املزارع والرشكات الرائدة التي }كن أن تؤيد وتنارص إدخال وانتشار التحسينات املبتكرة، أي 
التي }كن أن تدفع التغيí، يُعد أمراً بالغ األهمية، فعىل سبيل املثال، إذا كان الهدف هو تحسï ورفع مستوى 
الحيازات  أصحاب   ïاملزارع صغار  من   ïللمنتج بالنسبة  حاسم  أمر  وهو  القيمة،  سلسلة  يف  التجميع  وظيفة 
الصغíة، فيتعï عىل الربنامج أن يُعيد تقييم دور الوسطاء، ورòا تعزيزه بشكل أكù تنسيقاً، وتدار æاذج األع�ل 
تنظيم  يف   ïاملزارع رواد  بواسطة  أو  الجديد،  الوضع  مع  يتكيفون  الذين   ïالحالي الوسطاء  خالل  من  الشاملة 

املشاريع واألع�ل الحرة أو عن طريق وسطاء التسويق الجدد.

مثال توضيحي للمبدأ 8 :

سلسلة القيمة ألس¼ك "نداچاال" يف بوروندي

رغم أن هذه الحالة محدودة النطاق إال أنها توضح استدامة األثر الذي }كن تحقيقه من خالل تحسï أو 
رفع مستوى تكنولوجيا بسيطة ولكنها فعالة.

فهناك أس�ك شبيهة بالرسدين تُعرف محلياً باسم "نداچاال" يتم صيدها من بحíة تنجانيقا، ويتم تجفيفها 
وبيعها محلياً. وهو أهم منتج سم_ ُمعالج يف بورندي.

يف  األس�ك  تجفيف  عملية  يف  øثل  القيمة  سلسلة  يف  الرئييس  الزجاجة  عنق  أن  لوحظ   2004 عام  ويف 
الشمس مبارشة عىل الرمال عىل طول شواطئ هذه البحíة، وقد قدمت منظمة األغذية والزراعة يف نفس 
التدريب  وقدمت  الشبكية،  األسالك  من  مصنوعة  للتجفيف  مرتفعة  أرفف  فيه  أدخلت  مرشوعاً  العام 
للمنتجï حول كيفية بناء واستخدام هذه األرفف حيث أن طريقة تجفيف األس�ك عىل الرمال مبارشة ¾ 
تكن نظيفة وغí صحية إىل جانب أنها بطيئة، م� كان يؤدي إىل حدوث خسائر ملموسة يف مرحلة ما بعد 
الصيد. بين� تجفيف األس�ك عىل أرفف الشباك السلكية يقلل من وقت التجفيف من ثالثة أيام إىل !ا´ 
التجفيف  أرفف  ألن  الذورة. ونظراً  أثناء مواسم   ùأك أن يجففوا دفعات  للُمجهزين  ساعات، م� يسمح 
ترتفع مرتاً فوق األرض فهذا يعني أن األس�ك أقل تعرضاً للتلوث أو ألن تأكلها الحرشات، هذا باإلضافة إىل 

إمكانية تغطيتها بسهولة يف حالة سقوط األمطار. ك� أن هذه التقنية ال تحتاج إىل ع�لة كثيفة.

عند استعراض سلسلة القيمة يف عام 2013، وبعد مرور تسع سنوات من انتهاء هذا املرشوع قصí األجل 
ُوجد أن هناك استدامة ومواصلة لهذا األسلوب املُحسن بكل أبعاده. ويقدر ما يباع من األس�ك املجففة 
عىل األرفف بضعف ما يباع من السمك املجفف عىل الرمال، ك� أن الخسائر يف مرحلة ما بعد الصيد هي 
أقل بكثí، واألسواق التي }كن الوصول إليها أوسع بكثí. وهذه الفوائد تعوض بسهولة تكلفة األرفف وتدر 
زيادة ملموسة يف دخل املنتجï. وقد قام املنتجï بزيادة املساحة املُخصصة إلقامة أرفف التجفيف من 
هكتار واحد إىل خمسة هكتارات يف الفرتة ما بï عامي 2004 و 2013، واستمروا يف إدارة التدريب بشأن 
تجفيف األس�ك عىل األرفف من خالل مركز تجريبي مستقل للتدريب. وسمح هذا بخلق فرص جديدة 
للعمل يف مجاالت التجهيز والتوزيع والتعامل مع التكنولويا الجديدة وزيادة أحجام السمك املجفف. وقد 
زاد عدد األشخاص املشاركï بصورة مبارشة يف عمليات تجفيف األس�ك، ومعظمهم من النساء، من 500 

شخص يف عام 2004 إىل 2000 يف عام 2013.

المبادىء العشرة ا�ساسية فى تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية4
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المبدأ ٨ :

يركز تطوير

سلسلة قيمة 

مستدامة ل�غذية

علي التحسين

واالرتقاء

المرحلة 3: 
تحسين ا�داء

•

•

•

 المرحلة 1: 
قياس ا�داء

المرحلة 2: 
فهم ا�داء



املبدأ 9 :
تطوير سلسلة قيمة لألغذية قابلة للتوسع واالرتقاء

تحقيق التحس¾ عىل نطاق واسع، أي التغي¹ التحويل سوف يتطلب أن ترتكز التدخالت عىل نقاط القوة (الرفع)، 
أو أن يوضع بيان عميل وعملية التكرار التي تقوم عىل افرتاضات واقعية قيد الحركة

إن تطوير سلسلة القيمة ال تنصب حول العمل مع مجموعة صغíة من الجهات الفاعلة يف سلسلة القيمة يف 
مناطق جغرافية محدودة ("الجزر الصغíة املتميزة بالتفوق")، وإæا ترمي إىل التأثí عىل نطاق واسع. وهذا يعني 
زيادة الربحية لغالبية الجهات الفاعلة (من املحتمل أن تكون تجارية) يف سلسلة القيمة؛ وخلق آالف من فرص 
العمل؛ وزيادة الصادرات أو استبدال الواردات بنسب مئوية ثنائية الرقم ("تحريك املؤرش"). وبغية تحقيق هذا 
املستوى من التأثí، فإن برامج الدعم والتيسí يجب أن تعمل أما من خالل الروافع (نقاط القوة) يف النظام (عىل 
سبيل املثال، سياسة وسلوك رشكة كبíة، أو التغيí املؤسيس، أو توفر خدمات تطوير األع�ل التجارية)، أو من 
بياناً  التجارية له، وأظهر  التجارية أو مقومات االستمرارية  خالل مضاعفة تحسï أو ارتقاء معï ثبتت جدواه 
عملياً وتم الرتويج له وانترش يف وقت الحق من خالل التكرار (النسخ امل�ثلة). و}كن الجمع بï الروافع (نقاط 
القوة) والتكرار (النسخ امل�ثلة) لتحقيق التوسع واالرتقاء بتطوير سلسلة القيمة، عندما يكون هناك æوذج أثبت 
نجاحه عىل مستوى الرشكات (الصغíة أو املحلية) وتقوم إحدى املؤسسات عىل املستوى الوطني باعت�ده (مثل 

الجمعيات أو منشآت األع�ل الزراعية الكبíة).

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

(تابع) مثال توضيحي للمبدأ 8 :

سلسلة القيمة ألس¼ك "نداچاال" يف بوروندي

ويف الوقت نفسه، فقد تحسنت األس�ك املوردة للمستهلكï من حيث الطعم، والسالمة، والقوام، والكمية، 
وألن فرتة صالحية املنتج أصبحت أطول، فقد زاد االمتداد الجغرايف لألسواق الداخلية. وقد تحققت زيادة 
يف اإلمدادات السمكية بسبب هذه التقنية املُحسنة مع زيادة طفيفة يف كمية األس�ك التي يتم صيدها، 

وبالتايل، فإن الضغط اإلضايف الواقع عىل الùوة السمكية يف البحíة أصبح قليالً.

FAO (2013C) املصدر:

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

وضع خطة عمل للتحسï تتضمن نهج مستدام "لخط القاعدة الثالö"، ولكن ال يخلط الدعم 
االجت�عي البحت مع أهداف التطوير االقتصادي.

بيان الوضع بوضوح بشأن الربحية لكل تحسï ُمقرتح باستخدام افرتاضات واقعية من حيث 
.íاحت�ل االتباع ومستوى التأث

وضع خطة يتوافر فيها الوقت الكايف واملوارد للعمل من خالل عمليات التعلم التي ال }كن 
تجاهلها، والتأكد من وجود إسرتاتيجية خروج واضحة يف حالة وجود نهج قائم عىل مرشوع 

مدته محدودة.

«

«

«
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مثال توضيحي للمبدأ 9 :

سلسلة القيمة ملنتجات األلبان يف أفغانستان

تفسح سلسلة القيمة ملنتجات األلبان املجال بشكل خاص لزيادة التوسع والتكرار، و}كن أن يُدفع التوسع 
 ïعن طريق تدفق كميات أكرب من الحليب إىل مراكز التجميع نتيجة لزيادة أعداد املوردين وقيام املزارع
املنتظمة  النقدية  التدفقات  بتلقي  يتشجع  وكاله�  يقتنوها،  التي  الحلوب  األبقار  عدد  بزيادة 
املرتبطة بإنتاج الحليب عىل املستوى التجاري. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه }كن تكرار æوذج مركز تجميع 
إضافية. وقد  تُدر دخوالً  يخلق فرص  الذي  التجهيز  القيمة من خالل  مناطق جديدة وإضافة  األلبان يف 
ساعدت منظمة األغذية والزراعة يف وضع نهجاً متكامالً ملخططات مشاريع منتجات األلبان يف أفغانستان 

الذي القى نجاحاً بوجه خاص يف هذا الصدد.

ويف أعقاب التطوير الناجح ملخططات مشاريع منتجات األلبان املتكاملة يف ثالث مناطق من أفغانستان 
(مزار رشيف وقندوز وكابول)، تكرر هذا املخطط مرة رابعة يف هرات، بتمويل من الحكومة اإليطالية، 
ومطحنة   ،ïاملزارع تعاونيات  تديرها  األلبان  تجميع  نقاط  من  متضامنة  مجموعة  املخطط  أنشأ  حيث 
يف  أنفسهم  حلوب  أبقار   1-5 }لكون  ممن   ïاملزارع صغار  ونظم  هرات.  يف  للتجهيز  ومصنع  لألعالف، 
تعاونيات عىل مستوى القرية. وهؤالء بدورهم تم تنظيمهم يف اتحاد ملنتجات األلبان. ويدير االتحاد نظام 
لتجميع األلبان ومصنع لألعالف ومصنع ملنتجات األلبان كنظام متكامل رأسياً الذي يربط املزارعï مبارشة 
الصدد، øت  النموذج. ويف هذا  للنجاح يف هذا  املحرك األسايس  القيمة كانت هي  باملستهلكï. وإضافة 
الخدمات يف  لتقديم  الخاص  الحكومة والقطاع  املزارعï عىل حد سواء عن طريق زيادة قدرة  مساعدة 
ومنتجاتها.  األلبان  إنتاج  عوامل   ïوتحس واإلرشاد  اإلصطناعي،  التلقيح  مثل  التجارية  األع�ل  مجال 
واملنتجات النهائية التي تخرج من املصنع هي منتجات تشمل القيمة املضافة مثل الحليب الطازج املبسرت 

.ëوالج (رايب ëل) املخيض ëالزبادي (يوغورت) والقشدة والل ëيف زجاجات أو أكياس، والل

وانضم أكù من ألفï من املزارعï بشكل منظم يف 12 جمعية تعاونية إىل مخطط مشاريع منتجات األلبان 
الذي استمر من عام 2007 إىل عام 2013. ويف املتوسط زاد املزارعون من كمية األلبان التي يسلموها يومياً 
من 4 إىل 12 لرتاً يومياً. أما مصنع األعالف فقد وجد أسواقاً بï أعضاء االتحاد وغí األعضاء، حيث ازدهرت 
وبحلول نهاية عام 2012 كونت احتياطي نقدي تجاوز 000 100 دوالر أمري_. وعىل الرغم من أن االنتهاء 
من مصنع منتجاب األلبان، الذي كان يُعد أمراً رضورياً باعتباره من مقومات االستمرارية التجارية الشاملة 
للمخطط، إال أنه تأخر، ومنذ ذلك الحï تزايدت قدرته االستيعابية، ومع حلول عام 2013 كان يعمل òقدار 

60 يف املائة من طاقته (وهذا يكفي لتحقيق الجدوى التجارية).

المبادىء العشرة ا�ساسية فى تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية4

ألن  أيضاً  بل  ذاته،  فيه يف حد  (اإليجاW) مرغوب  األكرب   íالتأث ليس فقط ألن  األهمية  بالغ  أمراً  التوسع  ويُعد 
التحسï غالباً ما يتم تيسíه عن طريق االنتقال إىل نطاق أوسع من العمليات. وتعمل وفورات الحجم، وخفض 
تكاليف املعامالت، وزيادة قوة السوق عىل تعزيز كل من القدرات والحوافز بشكل كبí والتي من شأنها أن تحرك 

عمليات التحسï املختلفة.

التوسع عىل  نطاق  يف  الزيادة  تكون  أن  املألوف  ومن   .ïوالتحس التوسع  لنطاق  وأفقية  عمودية  أبعاد  وهناك 
مستوى واحد من السلسلة (عىل سبيل املثال، ظهور سالسل املتاجر الكربى (السوبر ماركت) التي تعمل في� بعد 
تعاونيات  املثال، ظهور  سبيل  (عىل  أخرى  مستويات  النطاق عىل  لزيادة  والتحدي  الفرصة  من  كالً  إيجاد  عىل 
املزارعï). وتتطور سلسلة القيمة عن طريق العديد من الجهات الفاعلة التي تقوم بإجراء الكثí من املعامالت 
صغíة الحجم لبعض جهات فاعلة قليلة تقوم بإجراء معامالت أقل ولكن أكرب حج�ً، حيث يتيح النطاق األوسع 

يف نفس الوقت للحركات أن تدفع االبتكارات والديناميات.
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المبدأ ٩ :

تطوير سلسلة 

قيمة ل�غذية 

قابلة للتوسع 

واالرتقاء

المرحلة 3: 
تحسين ا�داء

•

•

•

 المرحلة 1: 
قياس ا�داء

المرحلة 2: 
فهم ا�داء



املبدأ 10 :
يتسم تطوير سلسلة قيمة مستدامة لألغذية بأنه متعددة األطراف

يتطلب التحس¾ الناجح لسلسلة القيمة لألغذية جهوداً منسقة وتعاونية من قبل القطاع الخاص باعتباره املحرك 
للعملية، ومن قبل القطاع العام والجهات املانحة واملجتمع املدæ كميرسين.

 ïوحيث أن األداء العام لسلسلة القيمة يعتمد عىل مجموعة متنوعة من املنظ�ت، فإن وجود برنامج لتحس
أدائها من املرجح أن يكون األكù نجاحاً إذا كان ينطوي عىل جهد متعدد األطراف مع øايز واضح يف األدوار التي 
يقوم بها مختلف أصحاب الشأن. حيث أن جميع نُهج التطوير التي كان من املتوقع، سواء يف القطاع العام أو 

.íالقطاع الخاص، أن تتحمل العبء من جانب واحد تقريباً قد فشلت إىل حد كب

الرئييس كاملعتاد لتنفيذ إسرتاتيجية  ويف الستينات والسبعينات كان من املتوقع أن تكون الحكومة هي املحرك 
إحالل الواردات وإدارة مجالس التسويق، إال أن هذا النهج أثبت عدم جدواه يف تحقيق االستدامة من الناحية 

املالية. ويف الث�نينات، تولت برامج التكيف الهيكيل نقل العبء إىل القطاع الخاص.

وعقب فشل القطاع الخاص يف الظهور كقوة محركة بالدرجة التي كانت متوقعة، جاءت املنظ�ت غí الحكومية 
يف التسعينيات واحتلت الصدارة يف جهود التطوير. وعندما أظهرت أزمة أسعار الحبوب يف 2008 جوانب الضعف 
االنخراط مبارشة يف سالسل  العام إلعادة  للقطاع  اتجاه  املستمرة يف سالسل قيمة لألغذية األساسية، كان هناك 
القيمة، ويصبح مرة أخرى قوة محركة. ومن غí املُرجح أن تكون مثل هذه الجهود أكù نجاحاً اليوم م� كانت 

عليه يف الستينات.

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

(تابع) مثال توضيحي للمبدأ 9 :

سلسلة القيمة ملنتجات األلبان يف أفغانستان

وبفضل جودة املنتج العالية وقاعدة العمالء األوفياء، فقد تجاوز املخطط إسرتاتيچية التسعí االفرتايس من 
قبل مستوردي منتجات األلبان، م� يدل عىل زيادة مرونتها لصدمات السوق.

وعىل الرغم من انتهاء الدعم الخارجي يف 2013، فمن املتوقع øاماً أن مخطط هرات ملشاريع منتجات 
األلبان املتكامل سوف يتتبع نجاح املخططات الثالثة األخرى، التي واصلت عملياتها بشكل مستقل منذ عام 
 ïيتلق الال�  للنساء،  خاص  بشكل  مفيداً  كان  املخطط  فإن  االجت�عية،  االستدامة  منظور  ومن   .2010
ويتحكمن يف ما يقرب من 90 يف املائة من إيرادات بيع الحليب الخام، حيث اُستخدمت هذه اإليرادات يف 

تغطية تكاليف الغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم ألفراد أرسهم.

FAO (2013d) املصدر:

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

بيان الكيفية التي يحقق بها برنامج تطوير سلسلة القيمة التأثí عىل نطاق واسع عىل امتداد 
الذي من املرجح أن يكون عليه)، عىل  النطاق  الثالثة لالستدامة (وما هو حجم هذا  األبعاد 

أساس افرتاضات واقعية.

«
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المبادىء العشرة ا�ساسية فى تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية4

وعىل ذلك، فإن الحاجة تدعو الستكشاف نُهج رصيحة متعددة األطراف للتغلب عىل أوجه القصور يف مختلف 
هو  اإلمكانات  معظم  لديه  يكون  أن  املحتمل  من  الذي  األسايس  والنموذج  االتجاه.  أحادية  الُنهج  هذه 
بدور  والعام  الخاص   ïالقطاع من  كالً  فيه  يضطلع  حيث  شاملة،  وإسرتاتيچية  مشرتكة  رؤية  تحركه  أحادي، 
القيمة  إستحداث  لزيادة  قوة محركة  òثابة  الخاص  القطاع  يكون  أن  ينبغي  قيادي يف مجاالت محددة. حيث 
األسهم  قيمة  وزيادة  الالئق،  العمل  فرص  وخلق  الغذائية،  املنتجات  عىل  الطلبات  تلبية  املثال،  سبيل  (عىل 
املانحة  الجهات  ذلك،  يف  òا  العام،  القطاع  ويؤدي  القيمة).  لسالسل  البيئية  البصمة  من  والحد   ،ïللمساهم
واملجتمع املد´. دوراً للتيسí والتنظيم، ك� يركز عىل تحسï البيئة التمكينية (املؤاتية) لألع�ل التجارية، عىل 

سبيل املثال، القوانï، واللوائح والبنية التحتية العامة، والسياسات، والبحث والتطوير.

وينطوي هذا النموذج عىل تحول يف نهج دعم التطوير من املشاريع قصíة األجل املمّولة øويالً عاماً إىل إقامة 
رشاكات للتمويل املشرتك عىل املدى الطويل، بدالً من اللجوء للمشاركة مبارشة يف سلسلة القيمة األساسية و /أو 
فرض التحسï واالرتقاء من أعىل إىل أسفل، ويتخذ القطاع العام دور امليرس الذي يرتك القطاع الخاص (أصحاب 

املشاريع) يقومون بالتنفيذ.

و}كن أن يتضمن التيسí جهوًد داñة سواء كانت قليلة أو كثíة، مثل خدمات اإلرشاد االنتقائية أو معلومات 
السوق املُحددة، والجهود املؤقتة (الحفازة) التي تهدف إىل ما يسمى "تحضí املضخة" مثل بدء الدعم (عىل سبيل 
املثال، ض�نات القروض، واملنح ملرة واحدة، ونظم مستندات الدفع التي يتم الغاؤها تدريجياً)، أو تيسí روابط 

جديدة بداخل القطاع الخاص (كوسيط محايد).

 ïفإن من األفضل أن يتم توصيلها من خالل نُهج الرشاكة ب ،íوحتى لو أن القطاع الخاص يتوىل قيادة جهود التيس
القطاعï العام والخاص، حيث يكون القطاع العام هو أحد املشاركï مبارشة يف سلسلة القيمة، عىل سبيل املثال، 
كمشرت للمواد الغذائية (للوزارات، أو للمساعدات الغذائية الطارئة أو الحتياطي الغذاء). ك� øكنه استخدام قوته 
الرشائية لتيسí أنشطة التحسï واالرتقاء التي تسمح للجهات الفاعلة املستهدفة يف سلسلة القيمة لألغذية � 
تصبح أكù قدرة عىل املنافسة يف أسواق األغذيـة الخاصـة ويكون لديها تأثí قوي عىل خطوط القاعدة الثالثية 

االقتصادية، واالجت�عية، والبيئية.

مدى  تستمر عىل  التي  األجل  قيمة مشرتكة طويلة  استحداث  ويركز عىل  وقتاً،  القيمة  تطوير سسلة  يستغرق 
تنسيق  فإن  ثم،  النها^. ومن  الغذا^  املنتج  منظورة يف   íمعنوية غ وتتمثل يف صورة خصائص  القيمة  سلسلة 
 íها لحد كبíالجهود التي يبذلها مختلف أصحاب الشأن تُعد أمراً أساسياً الستمرار هذه الجهود التي }كن تيس
من خالل إقامة الرشاكات بï القطاعï العام والخاص، والرابطات بï املهنية (وهذا األخí يشار له أيضاً بلجان 
سلسلة القيمة أو املجالس السلعية)، وإرشاك أصحاب الشأن عىل مدى امتداد سلسلة القيمة (الجهات الفاعلة، 

ومقدمو الخدمات، والحكومة) يف التعاون يف مرحلة ما قبل املنافسة.

وتعمل هذه الرابطات أوالجمعيات املتعددة األطراف عىل تيسí تبادل املعلومات  والتعلم املرتبط بالتحديات 
التي تواجه جميع أصحاب الشأن، وتوفí منتدى للمناقشة، والوصول إىل التوافق يف اآلراء حيث }كن وضع رؤية 
وإسرتاتيچية مشرتكة في� بï أصحاب املصلحة، òوجب القانون ويقودها يف الغالب القطاع الخاص، الذي }كن 
بإجراء دراسات، ووضع  القيام  املثال،  اإلضافية، òا يف ذلك، عىل سبيل  األدوار  العديد من  يأخذ عىل عاتقه  أن 
مدونات لقوانï الصناعة بشأن امل�رسة أو املعاير، والقيام بحمالت الرتويج والدعوة. وللدعوة أيضاً مكوناً عاملياً، 
اإلقليمية  الحوكمة  مؤسسات  مع  التعامل  يف  القوة  بتوحيد  والخاص  العام   ïالقطاع عن   ïممثل يقوم  حيث 

والعاملية التي تؤثر عليهم، مثل املعايí الدولية لألغذية.
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مثال توضيحي للمبدأ 10 :

سلسلة القيمة ألس¼ك السلمون يف شييل

يعود الفضل يف ظهور ومرونة سلسلة قيمة ألس�ك السلمون يف شييل، إىل حد كبí، نتيجة للتعاون الوثيق 
بï القطاعï العام والخاص والتزامه� عىل املدى الطويل برؤية مشرتكة. ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات 

بيئية.

الظهور

بحثية  مؤسسة  وهي  شييل  مؤسسة  إىل  التشييل  السلمون  ألس�ك  قيمة  سلسلة  ظهور  يرجع  أن  }كن 
تكنولوچية غí هادفة للربح، تم انشاؤها يف عام 1976 من قبل الحكومة الشيلية ورشكة أي . � . �. وقد 
حفزت املزايا النسبية لشييل مزارع إنتاج سمك السلمون (مثل املناخ املناسب، واملوارد املائية الساحلية 
للسلمون". وبعد عمليات  املحدود  "انتاركتيكا  تأسيس رشكة  الواسعة) مؤسسة شييل يف عام 1982 عىل 
طويلة ومضنية من املحاولة والخطأ، أصبحت الرشكة تعمل بشكل وثيق مع املزارعï والوكاالت الحكومية 
أعالف  مستحرضات  بشأن  (مثالً  العامة  البحوث  معاهد  ومع  الصحية)،   íواملعاي الرتاخيص  بشأن  (مثالً 
السلمون يف  وإنتاج  تربية  مزارع  تجارية من  للسلمون" جدوى  "أنتاركتيكا  أظهرت رشكة  وقد  التغذية)، 
نتائج  للسلمون مع  قيمة  وارتفعت سلسلة  الخاص برسعة  القطاع  استث�رات  لذلك æت  ونتيجة  شييل. 
مبهرة. وأصبحت شييل ثا´ أكرب منتج ألس�ك السلمون يف العا¾ بعد ال�ويج. وزادت قيمة الصادرات !انية 
أضعاف، من 291 مليون دوالر أمري_ يف عام 1993 إىل 2.4 بيليون يف عام 2008. وارتفعت نسبة املنتجات 
ذات القيمة املضافة (مثل رشائح سمك السلمون املدخن، الفيليه بدالً من أجسام السمك مقطوعة الرأس 
والذيل)، من 23 يف املائة إىل 69 يف املائة من إج�يل صادرات صناعة السلمون يف الفرتة ما بï 1994 و 
2004. وعىل الرغم من أن بعض وظائف صيد األس�ك التقلدية قد فُقدت مع التوسع يف مزارع السلمون، 
فقد استحدثت حوايل 45 ألف فرصة عمل جديدة (تقديرات 2006) توفر دخالً أكù استقراراً من التوسع 

يف سلسلة قيمة، م� أدى إىل حدوث تأثí إيجاW عىل الفقر.

املرونة والقدرة عىل الصمود

عندما حدث التفيش الرئييس لألمراض املعدية يف عام 2007، كشف نقاط ضعف خطíة يف تدابí مكافحة 
 ïب بتنسيق  استجابة رسيعة  القت  وقد  القيمة.  سلسلة  يف  متسارعاً  æواً  شهدت  التي  السلمون  أمراض 
القطاعï العام والخاص م� ضمن رسعة تنفيذ هذه التدابí وفرضها بالقوة، وبالتايل حدث عكس اتجاه 
االنحدار يف الكميات الناجمة عن هذا املرض. ويف الوقت نفسه، كانت هناك جهود عىل املدى الطويل تبذل 
 ïاذج جديدة لإلنتاج، ووضعت قوانæ عىل الصناعة والقطاع املايل، حيث قدمت ïñمن قبل الحكومة والقا

ولوائح عملت عىل تعزيز الرقابة التشغيلية بشكل كبí واالمتثال ملتطلبات املعايí يف سلسلة القيمة.

التحديات االجت¼عية والبيئية

سواء أكانت سلسلة قيمة للسلمون يف شييل øثل سلسلة قيمة مستدامة لألغذية بشكل كامل أم ال، فذلك 
(ظروف  االجت�عية  والقضايا  البحرية)،  البيئية  النظم  عىل   íالتأث) البيئية  القضايا  ألن  نظراً  واضحاً،   íغ
الع�ل) ¾ يتم تقييمها بعد بشكل تام. ومع ذلك، حصل العديد من املزارع السمكية الشيلية عىل شهادات 
حول "أفضل م�رسات االستزراع املا^" يف عام 2013، م� يبدو أنها تشí إىل أن هذه املسائل يجرى تناولها 

ومعالجتها.

UNCTAD (2006); Alvial et al. (2012); Niklieschek et al. (2013);
Seafood Source.com (accessed July 2013).

املصدر:

تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية
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المبادىء العشرة ا�ساسية فى تطوير سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية4

توصيات بشأن السياسات واملشاريع

اإلقرار باألدوار املكملة التي تعمل عىل التآزر التي يلعبها القطاعï العام والخاص واملجتمع 
املد´ يف تحسï سالسل القيمة لألغذية، وتيسí وضع رؤية مشرتكة وإسرتاتيجية.

تيسí انبثاق الرشاكة املستمرة بï القطاع العام والقطاع الخاص واملجتمع املد´.

«

«
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تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

مدى  عىل  امل�رسة  من  والتعلم   íالتفك لتطوير  واملتجددة  الرتاكمية  للنتائج  قيمة  سلسلة  تطوير  نهج  يجسد 
من  العديد  مع  للتكيف  وقابالً  مالءماً  لجعله  يكفي  òا  ومرناً  واسعاً  إطاراً  يوفر  فهو  املاضية.  عاماً   ïالثالث
األداء  أنظمة  يف  الجذرية  املشاكل  معالجة  عىل  القيمة  سلسلة  تطوير  وتركز  االقتصادية.  التطوير  تحديات 
عىل  القدرة  لديها  الدعم)  وبرامج  (السياسات  الناتجة  التطوير  وخطط  اسرتاتيجيات  أن  يضمن  òا  الضعيف 

مواجهة الفقر بكفاءة ومعالجة األمن الغذا^ بطريقة ملموسة وبشكل مستدام.
سلسلة  تطوير  كان  إذا  ما  حول  الناقد   íالتفك بعض  قيام  املستغرب  من  فإنه  النهج،  هذا  النتشار  ونظراً 
سياق  خارج  محددة  مشاكل  حل  عىل  تركز  التي  تلك  (مثل  البديلة  الُنهج  بعض  من  أكرب   íتأث له  القيمة 

النظم، أو تلك التي تخلط األهداف االجت�عية واإلæائية).
باآلثار  النتائج  ربط  القيمة،  سلسلة  تطوير  يف  الصعب  من  يكون  ما  غالباً  أنه  يف  املشكلة  من  جزء  ويكمن 
يف  املتأصل  التعقيد  إىل  ذلك  ويرجع  النتائج.  واستدامة  حجم  تقييم  بأنشطة  الفقر  من  الحد  أنشطة  مثل 
برامج  نهاية  بعد  إال  قياسها  }كن  ال  ثم  ومن  تحدث،  ما  غالباً  التأثíات  بأن  الحقيقة  وإىل  القيمة،  سالسل 
من  يقلل  وبالتايل  التكلفة،  من  يزيد  وهذا  التمويل،  من  مزيد  يتطلب  قد  األثر  قياس  فإن  ذلك  وعىل  الدعم. 
القيمة  لسلسلة  30 مرشوعاً  أجريت عىل  دراسة،  املثال، يف  سبيل  إجراؤها. عىل  يتم  التي  األثر  تقيي�ت  عدد 
منهجي   íصغ تقييم   (Humphrey and Navas-Aleman, 2010) وجد  املانحة  الجهات  قبل  من  ممولة 
األثر  تقييم  فإن  ذلك،  عدا  وفي�  النتائج.   من  والتحقق  البسيط  املرشوع  نشاط  عن  بعيداً  لألثر  مستقل 
ضعف  وهذا  والتمني.  القولية  األدلة  نطاق  برسعة  يدخل  أنه  يبدو  القيمة  سلسلة  أنشطة  ملداخالت  اإلæا^ 

وقصور يف تطوير سلسلة القيمة ما زال يتعï معالجته.

ال يخلو تطوير سلسلة القيمة يف امل�رسة العملية من التحديات والقيود. وهذه تشمل ما ييل:

أوالً، ليس هناك فهم مشرتك ملفهوم تطوير سلسلة القيمة أو اتفاق بشأن كيفية تنفيذه. عىل سبيل املثال، 
من  كل  أشار  فقد  املتحدة،  األمم  منظومة  داخل  القيمة  سلسلة  لنهج  انتقادي  استعراض  إجراء  يف 
الوكاالت األعضاء ليس لديها تعاريف واضحة لنموذج  (Stamm and Von Drachenfels, 2011) اىل أن 
تقويض  إىل  بدوره  ذلك  يُفيض  م�  داخلياً،  جيد  بشكل  وتعميمها  إبالغها  يتم  القيمة  سلسلة  تطوير 

الشفافية الخارجية.

يف  بشكل عرصي  وصفت  التطوير  جهود  من   íكث فإن  العاملي،  املستوى  عىل  التفاهم  يف  للقصور  ونتيجة 
القيمة òعناها  تطوير سلسلة  مبادئ  أكù من  أو  تنتهك واحد  أنها  إال  القيمة،  لسلسلة  التعريفية  البطاقة 
اإلنطالق  يتم  و¾  الجذرية،  املشاكل  معالجة  حيال  املثال،  سبيل  عىل  يشء،  فعل  يتم  و¾  هنا.  املحدد 
التجارية  الزراعية  واألع�ل  املزارع  استهداف  أو  مضافة  قيمة  الستحداث  الواضحة  السوق  فرص  من 
ما  وغالباً  الكفاف).   زراعة  مجرد  عىل  الرتكيز  اقترص  (وإæا  التجارية  االستمرارية  مقومات  لديها  التي 
القطاع  قبل  من  ومبارشة  كبíة  تدخالت  عىل  مضللة  تعريفية  بطاقات  تحمل  التي  الجهود  هذه  تنطوي 

العام، أو أنها تعتمد بشكل حاسم عىل الدعم العام بدون إسرتاتيچية واضحة أو واقعية للخروج.

مع  واملالية،  االقتصادية  الجوانب  عىل  األحوال  أغلب  يف  القيمة  سلسلة  تطوير  يف  الرتكيز  يزال  ال  ثانياً، 
الرغم من أن  إليها فقط بشكل هاميش يف كل األحوال. وعىل  التي يُنظر  مراعاة اآلثار االجت�عية والبيئية 
الجوانب  حيث  من  القيمة  سلسلة  تحسن  استدامة  لض�ن  واع  جهد  بذل  يلزم  أنه  إال  اآلن،   íيتغ هذا 
الفهم املشرتك  االجت�عية والبيئية، مع األخذ يف االعتبار إمكانية ظهور مخاطر بعد ذلك، السي� يف غياب 
تتسم  التي  البيئية  الح�ية  برامج  أو  االجت�عي  والدعم  القيمة  سلسلة  تطوير   ïب بالخلط  يتعلق  في� 

بطبيعة مختلفة øاماً.

«

«
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ا�مكانات و القيود5

سيكون  مخترصة  طرق  واتخاذ  طويالً  وقتاً  وتستغرق  ُمعقدة  عملية  القيمة  سلسلة  تطوير  يُعد  ثالثاً، 
شامل  تقييم  إلجراء  كافيان   íغ األخرى  واملوارد  الوقت  يكون  ما  غالباً  العملية،  امل�رسة  ويف  !نه.  له 
و فالثقة  التطوير،  وبرامج  ملشاريع  معيبة  تصمي�ت  عن  يُسفر  م�  املُعقد،  القيمة  سلسلة  لنظام 

التعلم، تُعترب من العنارص األساسية يف تطوير سلسلة القيمة، وال يظهران بï عشية وضحاها.

وتتعرض  طويالً،  وقتاً  تستغرق  دورية  عملية  هو  الزراعية،  األغذية  قطاع  يف  السي�  االقتصادي،  النشاط 
واالضطرابات  الجفاف  املثال،  سبيل  عىل  انتكاسات،  إىل  تؤدي  أن  }كن  التي  الخارجية  للصدمات 
مشاريع  خالل  من  دعمه  يتم  ما  عادة  الذي  لألغذية  القيمة  سالسل  وتطوير  السياسية.  والتغíات  االجت�عية 
عىل  املشاكل  تفاقم  إىل  يؤدي  الذي  األمر  بالجمود  يتسم  بشكل  ومنظمة  سنوات)   3-5) األجل  قصíة 
نهج  يف  قدماً  للميض  أفضل  وسيلة  تكون  رòا  األجل  طويلة  الرشاكة  نُهج  أن  إىل   íويش التنفيذي،  املستوى 

تطوير سالسل قيمة مستدامة لألغذية.

رابعاً، تطوير سالسل القيمة هي عملية مجزأة "سلسلة واحدة يف املرة الواحدة" ولديها ثالث نقاط معتمة 
ُمتعارف عليها جيداً:

لألغذية القيمة  سالسل  تستهدف  التي  التطوير  جهود  من  العديد  الفاعلة:  الجهات  قبل  من  القرار  اتخاذ 
ي وهذا  اليد.  متناول  يف  التي  األساسية  السلع  عىل  جداً  ضيق  بشكل  تركز  ألنها  املستدام  األثر  تحقق  ال 

محصول  يف   ïمتخصص  íغ املزارعون  يكون  املعتاد  ويف  املزرعة.  مستوى  عىل  خاص  بشكل  مناسباً  كون 
 ïوب بينه  (والجمع  محصول  إنتاج  يف  حتى  أو  الزراعية)  الدورة  بسبب  املثال،  سبيل  عىل  (وذلك  òفرده 
تعتمد  القيمة  سالسل  من  بعينها  واحدة  بشأن  املتخذة  وقرارتهم  األس�ك)،  مصايد  أو  الحيوا´  اإلنتاج 
لألغذية للقيمة  معينة  املزارعï يف سلسلة  ولتغيí سلوك  األخرى.  القيمة  املتخذة يف سالسل  قرارتهم  عىل 
يف   íللتغي تشجيع  إىل  أيضاً  يستدعي  قد  معينة)  سوق  يف  الذرة  بيع  عىل  حملهم  املثال،  سبيل  (عىل 
سلسلة القيمة األخرى (مثالً، لتوفí فرصة سوقية لفول الصويا). وبعبارة أخرى، هناك حاجة إىل التحسï يف 

دمج النظم الزراعية بشكل أفضل مع التفكí يف الجهود املبذولة لتطوير سالسل القيمة لألغذية.

خالل  من  عريضة  قاعدة  ذو  إæا^  أثر  تحقيق  إن  الغذا^:  النظام  تطوير  مقابل  القيمة  سلسلة  تطوير 
لكل  التبادلية  التفاعالت  عىل  أوسع  نظرة  إلقاء  يتطلب  لألغذية  للقيمة  معينة  سلسلة  يف  النمو   íتيس
إىل  تؤدي  قد  الذرة  إنتاج  ميكنة  املثال،  سبيل  عىل  الغذا^.  النظام  مستوى  عىل  لألغذية  القيمة  سالسل 
سلسلة  يف  أخرى  روابط  يف  تستحدثه  م�   ùأك الزراعة  مستوى  عىل  تضيع  التي  العمل  فرص  من  املزيد 
يأخذ  قد  الحيوية  الطاقة  أسواق  لتزويد  النخيل  لزيت  القيمة  سلسلة  تطوير  فإن  آخر،  وكمثال  القيمة. 
الغذا^  األمن  تقويض  إىل  األغذية، ويفيض  أسعار  ارتفاع  إىل  يؤدي  ورòا  الغذا^،  اإلنتاج  عن  بعيداً  األرض 
القيمة  النتائج غí مرغوب فيها اجت�عياً، فهناك حاجة الختيار واٍع لسالسل  بصفة عامة. وحيث أن هذه 
التي تستهدف الربامج التكميلية التي تسمح لآلثار السلبية املتوقعة يف تطوير سلسلة قيمة معينة لألغذية 
 íلغ القيمة  سالسل  (تطوير  ذلك  من  أبعد  وما  الغذا^  النظام  يف  متزامنة  أخرى  تطورات  يقابله  أن 

األغذية، األع�ل الحرة، والتجارة، وما إىل ذلك).

[1
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الذي   االستدامة  منظور  من  جيداً  لألغذية  القيمة  سالسل  أداء  يجعل  لألغذية:  القيمة  سالسل  عرب  التآزر 
سالسل  مختلف  من  الطلب  تجميع  هنا:  األمثلة  وتشمل  بينها.  الرتابط  جوانب  عىل   íكب حد  إىل  يعتمد 
أو  التجارية  املدخالت  أو  الذي رòا يخلق كتلة حرجة تجعل تقديم بعض خدمات معينة  القيمة لألغذية 
أوقات يف  األولية  الزراعية  السلع  تنتج  التي  القيمة  سالسل  ربط  االستمرارية؛  òقومات  تتسم  املالية 
من  معينة  أنواع  يجعل  م�  تجهيزها  سيتم  التي  املواد  توريد  العام  طوال  توفر  قد  العام  من  مختلفة 
(عىل  املختلفة  لألغذية  القيمة  سالسل  من  امل�ثلة  الروابط  تجميع  اقتصادية؛  جدوى  ذات  التجهيزات 
للنظام  املهمة  القوة  نقاط  وإنشاء  التعلم  يحفز  قد  الغذائية)  املواد  تجهيز  مناطق  يف  ك�  املثال،  سبيل 
األخرى  السالسل  يف  لألغذية  للقيمة  معينة  سلسلة  من  الثانوية  للمنتجات  أسواق  ووجود  ككل؛  الغذا^ 
وتدعو  املعتمدة.  القيمة  سلسلة  يف  الربحية  عىل   íكب بشكل  تؤثر  قد  األغذية)   íلغ أو  (لألغذية  للقيمة 

الحاجة إىل إنشاء واستغالل هذا التآزر قدر اإلمكان.

األرس  تلك  مساعدة  تشمل:  وهذه  القيمة.  سلسلة  مفهوم  نطاق  تتجاوز  القضايا  بعض  فإن  وباختصار، 
بوصفها  واقعي  بشكل  إدراجها  }كن  ال  التي  الحجم  واملتوسطة  الصغíة  الزراعية  املنشآت  وأصحاب 
سلسلة للقيمة }كن أن تصبح أكù قدرة عىل املنافسة؛ والتقديم الفعال والكفء للسلع والخدمات العامة 
واألمن  الطبيعية  املوارد  وإدارة  املستهلك؛  صحة  يف  التغذية  ودور  املحددة؛  األساسية  السلع  وليست 
عىل  الضوء  تسلط  القيمة  سلسلة  تطوير  نهج  يف  املختلفة  القيود  وهذه  الوطني.  املستوى  عىل  الغذا^ 
عريضة،  قاعدة  عىل  القاñة  الوطنية  التنمية  برامج  يف  لالنخراط  العام  القطاع  إىل  الحاجة  مدى 
األخرى،  االجت�عي  الدعم  آليات  من  وغíها  االجت�عية  السالمة  وشبكات  االنتقالية،  واإلسرتاتيجيات 
القيمة  لسلسلة  اإلæائية  الجهود  تكمل  ال  التي  الهادفة  البيئية  والربامج  الغذائية،  التوعية  وحمالت 

فحسب، بل توجهها أيضاً.

الكتيب، وهو  الذي منها هذا  قيمة مستدامة لألغذية،  والزراعة بشأن تطوير سلسلة  األغذية  وكتيبات منظمة 
العملية  والنصائح  التوضيح  بعض  ويقدم  التحديات،  لهذه  التصدي  يف  البدء  بهدف  نرشه  تم  الذي  األول 
تقيي�ت  وإجراء  أفضل  نحو  عىل  والربامج  املشاريع  وتنفيذ  وتصميم  أفضل،  بشكل  السياسات  وضع   íلتيس

أكù وأعىل جودة حول استدامة تأثí تطوير سالسل قيمة مستدامة لألغذية.
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رفاهية   ïتحس يف   íكب بشكل  املساهمة  هو  لألغذية  مستدامة  قيمة  سلسلة  تطوير  من  النها^  الهدف  إن 
من  محددة  لحالة  املطبوع  هذا  ويقدم  سواء.  حد  عىل  واملقبلة  الحالية  لألجيال  واسع  نطاق  عىل  املجتمع 
عرشة  من  ومجموعة  للتطوير،  وæوذج  تحليلياً،  وإطاراً  مفهوماً،  الغذا^  النظام  يف  لألغذية  القيمة  سالسل 

مبادئ التي تشí بوضوح للطبيعة املتعددة األبعاد ملفاهيم القيمة املضافة واالستدامة.

األجور؛  من  والدخول  األصول؛  مال_  عائدات  طرق:  خمس  يف  القيمة  سالسل  يف  املضافة  القيمة  حرص  يتم 
تعريفاًواسعاً.  املُعرفة  البيئة  عىل  والتأثíات  الرضائب؛  وإيرادات  املستهلكï؛  عىل  تعود  التي  والفوائد 
التنافسية  القدرة  تتجاوز  التي  األداء  تقيي�ت  بإجراء  املضافة  القيمة  òفهوم  الخاصة  التفاصيل  هذه  وتسمح 
لألبعاد  الوقت  نفس  يف  التأثíات  تقييم  إجراء  عن  فضالً  الصغíة  الحيازات  ذوي  من   ïاملزارع صغار  وإدراج 
وطبيعة  وعدد  واسع،  نطاق  عىل  الùوات  تراكم  ويُعد  والبيئية،  واالجت�عية،  االقتصادية،  لالستدامة:  الثالثة 
الرضيبية،  القاعدة  وتعزيز  الغذائية،  اإلمدادات   ïوتحس إتاحتها،  يتم  التي  املبارشة   íوغ املبارشة  العمل  فرص 
فعال  بشكل  تسهم  التي  األمور  من  كلها  العادل  والتوزيع  األغذية،  إنتاج  مجال  يف  األقل  البيئية  والبصمة 

يف أداء سلسلة القيمة لألغذية.

توفر سالسل  أن  }كن  ال  ك�  الغذا^.  النظام  مشاكل  لألغذية جميع  القيمة  سلسلة  تطوير  يحل  أن  }كن  وال 
يتعذر  ك�  الغذا^،  النظام  مستوى  عىل  الخيارات   ïب املفاضلة  إدراج  }كن  وال  للجميع،  دخالً  القيمة 
للتطوير  وطنية  وإسرتاتيجيات  عامة  برامج  إىل  األمر  يحتاج  ثم  ومن  تام.  بشكل  السالبة  البيئية  اآلثار  تجنب 
إيرادات  خالل  من   íكب حد  إىل  واإلسرتاتيجيات  الربامج  هذه  øويل  يتم  ذلك،  ومع  القيود.  هذه  ملعالجة 
بصفة  القيمة  سلسلة  تطوير  نهج  وضع  }كن  وبذلك  القيمة،  سالسل  طريق  عن  تحصيلها  يتم  التي  الرضائب 
الحد  إىل  تهدف  إسرتاتيجية  أي  صلب  يف  خاصة  بصفة  لألغذية  مستدامة  قيمة  سلسلة  تطوير  ونهج  عامة، 

من الفقر والقضاء عىل الجوع عىل املدى الطويل.

64

الخالصــــة و
ا�ستنتاجات

س
اد

س
ل ال

ص
لف

ا
1

2
3

4
5

جع
مرا

ال
حق

مل
ال



المراجع
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المفاهيم ذات الصلة بمفهوم
سلسلة القيمة

الملحق



تطوير سالسل قيمة مستدامة ل�غذية - مبادئ توجيهية

املذكورة  السنوات   íوتش امللحق،  هذا  يف  بإيجاز  القيمة  سلسلة  òفهوم  الصلة  ذات  املفاهيم  من  العديد  يرد 
الرغم  االقتصادية. وعىل  التطوير  املصطلحات يف مراجع  استخدام هذه  فيها  بدأ  التي  األوقات  إىل  األقواس   ïب

من أن هذه املصطلحات غالباً ما تستخدم بشكل تباديل، إال أنها øثل أفكار أو مفاهيم مختلفة.

سلسلة السلع األساسية / lière¥ (الخمسينات)

نطاق  عىل  والتصنيع  بالتجهيز  اإلنتاج  نظم  ربط  عىل  تاريخياً   ²lière أو  األساسية  السلع  سلسلة  نهج  يركز 
ومقدار  األساسية  السلع  خرائط   ïوتُب األحوال.  أغلب  يف  تقني  منظور  من  النها^  واالستهالك  واسع 
النقل  مثل  الجوانب  بعض  وتقييم  األخرى،  إىل  الفاعلة  الجهات  إحدى  من  املادية  املنتجات  تدفقات 
هذا  نشأة  وترجع  التجهيز.  وعمليات  املنتجات  مع  التعامل  يف  التقنية  التحويل  ونسب  اللوچستية  والخدمات 
مثل  السلع  بعض  تصدير  سالسل   ïتحس يف  يستخدم  كان  حيث  السابقة،  الفرنسية  املستعمرات  إىل  النهج 
 ïب الدخل  وتوزيع  توليد  شمل  بحيث  الث�نينيات  بداية  منذ  النهج  هذا  اتسع  وقد  والقطن.  والكاكاو   ëال
وقوة  الج�عي،  والعمل  والقدرات)،  (الحوافز  الجهات  لهذه  السلو�  النموذج  وكذلك  الفاعلة،  الجهات 
السوق، والحوكمة الشاملة للسلسلة، òا يف ذلك، تنظيم القطاعات واملؤسسات، واآلثار التبعية غí املبارشة ذات 
النفع عىل االقتصاد األوسع نطاقاً. وعىل هذا النحو أصبح املفهوم م�ثل ملفهوم سلسلة القيمة. و}كن االستعانة 

(Moustier and Leplaideur,1999) و  (Lauret,1983) :ببعض املراجع الرئيسية يف هذا الصدد هي

القطاع الفرعي (السبعينات – الث¨نينات)

ووضع  الذرة)  (مثل،  معينة  زراعية  خام  مواد  من  عادة  الغذاء)  عىل  (القائم  الفرعي  القطاع  نهج  يبدأ 
وسيطة  منتجات  إىل  املواد  هذه  تتحول  خاللها  من  التي  املتنافسة  القنوات  مختلف  وتحليل  وتحديد  خارطة، 
الخاصة  التكنولوجيات  من  كل  بحسب  املتنافسة  القنوات  مفهوم  ويتحدد  املختلفة.  األسواق  يف  تُباع  ونهائية 
التنافسية داخل القطاع الفرعي م� يقدمه نهج سلسلة  والعالقات التجارية، م� يسمح بفهم أعمق للتغíات 
تنوع  عىل  التعرف  فيه  يتم  دينامي_  نظام  أنه  عىل  الفرعي  القطاع  إىل  ويُنظر   .²liere األساسية  السلع 
الفرعي  القطاع  إىل  وبالنظر  القنوات.  مختلف  يف  وأوضاعها  االقتصادية  الفاعلة  الجهات  التجانس)  (عدم 
 ïب والعالقات  القطاع  بداخل  الصغر)  واملتناهية  الصغíة  الرشكات  (السي�  الفاعلة  الجهات  وموقع  ككل، 
من  وفعالة  للتطوير  شاملة  اسرتاتيجيات  استخالص  بغية  القوة  نقاط  يحدد  أن  للنهج  }كن  الفاعلة،  الجهات 
أن   íغ القيمة،  سلسلة  ملفهوم  املبارش  األصل  هو  الفرعي  القطاع  نهج  فإن  النحو،  هذا  وعىل  التكلفة.  حيث 
املراجع  النها^.  السوق  عىل  والرتكيز  والعوملة  الحوكمة  لعنارص  واضحة  معالجة  إىل  يفتقر   íاألخ هذا 

.(Staatz, 19997)و (Hagglbade and Gamser, 1991) :الرئيسية التي }كن االستعانة بها

سلسلة اإلمداد (الث¨نينات)

من خالل جهد  القيمة  لخلق  تصميمها  تم  التعاونية  الرتتيبات  متعددة  العرض هي رشكات  أو  اإلمداد  سالسل 
الناحية  من  واملعرفة  والتمويل  واملعلومات  والخدمات  املنتج،  حاسمة:  تدفقات  خمسة  بإنجاز  متكامل 
حيث  اإلمداد،  سلسلة  يف  والخدمات  املنتج  لتدفقات  الرئييس  املعرب  هي  اللوجستية  الخدمات  وتُعد  العملية. 
بالتجزئة.  البيع  منفذ  يف  النهائية  املنتجات  عرض  حتى  الخام  للمواد  األصيل  اإلنتاج  من  النطاق  }تد 
والتخزين  والنقل  املرافق  وقدرة  واملعدات  املعلومات  ونظم  والتغليف  التعبئة  مثل  متعددة  جوانب  وتشمل 

یشیر مصطلح املعرفة ھنا إىل القدرة العملیة عىل استخدام املعلومات.19
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املشرتيات،  (مثل،  الفردية  الرشكات  مستوى  عىل  اإلمداد  سالسل  تقييم  يتم  أن  و}كن   .ïوالتأم والتنظيم 
عملت  وقد  التتبع).  نظم  املثال،  سبيل  (عىل  اإلج�يل  السلسلة  مستوى  وعىل  والتوزيع)  والتحويل، 
برزت ك التي  اإلمداد،  إدارة سلسلة  يف   íكب بشكل  والتحديات  الفرص  زيادة  والتصنيع عىل  العوملة  اتجاهات 
 (Feller, Shunk and Callarman, 2006) من:  كل  قدم  وقد  الث�نينيات.  يف  امليدانية  للم�رسة  مجال 

و (Blanchard, 2010) و (Bowersox et al, 2013) مداخل جيدة لهذا املفهوم.

سلسلة القيمة لبورتر/(1985)

مفهوم  هو  لبورتر  القيمة  سلسلة  مفهوم  فإن  املطبوع،  هذا  يف   ïاملب النحو  عىل  القيمة  سلسلة  ملفهوم  خالفاً 
ملا  منهجي  تقييم  إجراء  ييرس  فإنه  الخصوص،  وجه  وعىل   .(Porter, 1985) الرشكات  مستوى  عىل 
ملنتج  مربح  ببيع  لها  تتيح  تنافسية  ميزات  الستحداث  تتطور  أنها  أو  منفرد  بشكل  الرشكات  إحدى  به  تتميز 
يتم  التي  املتزايدة  القيمة  يف  وتتقاسم  منافسيها.  من   ùبأك املميزة  املنتجات  بيع  أو  بأقل  م�ثلة  بجودة 
التنافسية،  امليزة  ووجود  اإلدخار).  أو  الحاجات  (تلبية  واملستهلك  (الربح)  الرشكة  من  كل  استحداثها 
رئيسية  أنشطة  خمسة  خالل  من  تستحدث  أن  أو  توجد  أن  }كن  القيمة،  الستحداث  فرص  وبالتايل 
أربعة  جانب  إىل  املستهلك)،  وخدمات  والتسويق  والعمليات،  الصادرة،  واللوجستيات  الواردة  (اللوچستيات 
وعىل  واملشرتيات).  التكنولوچيا،  وتطوير  البرشية،  املوارد  وإدارة  للرشكة،  التحتية  (البنية  للدعم  أنشطة 
مساعدة  منها  الرئييس  والهدف  التجارية،  لألع�ل  إسرتاتيچية  أداة  هي  لبورتر  القيمة  سلسلة  فإن  النحو،  هذا 
القيمة  تقدر  ال  فهي  مربحة،  بصورة  للرشكة  التنافسية  القدرة  بها  تزيد  التي  الكيفية  تحديد  يف  املديرين 
القيمة  æوذج  لدمج  مؤخراً  لبورتر  القيمة  سلسلة  مفهوم  توسع  وقد  بأكملها.  السلسلة  مستوى  عىل  املضافة 
 Porter and Kramer,) تنافسية  قيمة  استحداث  يف  أمداً  وأطول  نطاقاً  أوسع  منظوراً  تأخذ  بحيث  املشرتكة، 
2011). وعىل وجه التحديد، فإنه يتضمن القيمة التي يتم استحداثها يف نقاط أخرى يف سلسلة القيمة، والسي� 
قيمة  خلق  عىل  ويعمل  واملشرتي  للمورد  الحاسمة  الروابط  من  كالً  يعزز  م�  عام،  بوجه  للمجتمع  بالنسبة 
في�  السي�  أوثق،  بشكل  معاً  القيمة  سلسلة  مفهومي   ïب املشرتكة  القيمة  مفهوم  ويجمع   .ïللمستهلك
القرارات  اتخاذ   íوتيس حده،  عىل  كل  للرشكات  التنافسية  القدرة  تقييم  يظل  عندما  حتى  باالستدامة،  يتعلق 

اإلدارية تبقى بوصفها األهداف الرئيسية ملفهوم القيمة املشرتكة لبورتر.

السلسلة السلعية العاملية (1994)

يجمع مفهوم السلسلة السلعية العاملية بï مفاهيم القيمة املضافة والعوملة. ويشدد هذا املفهوم عىل األهمية 
أنشطة  بتنسيق  يقومون  وكيف  التجارية)،  العالمات  ومسوقي  التجزئة  (تجار  العاملية  للرشكات  املتزايدة 
Gere� and Korzeniew- البلدان  من  العديد  عرب  øتد  التي  والتوزيع  اإلنتاج  املختلفة يف شبكات  الرشكات 
النهائية  االستهالكية  األسواق  فهم  أهمية  عىل  الضوء  يسلط  املفهوم  فإن  النحو،  هذا  وعىل   .((icz,1994
تتأثر  بأنها  القيمة  سلسلة  يف  للحوكمة  ويُنظر  القيمة.  سلسلة  لديناميات  املحركة  األساسية  العوامل  بوصفها 
و السلسلة؛  مدى  عىل  الصفقات  أو  املعامالت  لتنسيق  الالزمة  املعلومات  تَّعُقد   (1) رئيسية:  عوامل  بثالثة 

(2) مدى السهولة التي }كن بها تدوين املعلومات املتعلقة باملعامالت التجارية (عىل سبيل املثال، عن طريق 
 Gere�, Hamphrey and) التجارية  املعامالت  متطلبات  تلبية  عىل  املوردين  قدرة  مدى  و(3)  املعايí)؛ 

 .(Sturgeon, 2005
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صايف السلسلة (2001)

يدمج مفهوم صايف السلسلة مفاهيم سلسلة اإلمداد مع الشبكة الخاصة بالرشكة. و}كن تعريفه بأنه مجموعة 
 .(Lazzarini, Chaddad and Cook, 2001) من الشبكات ذات طبقات رأسية بروابط أفقية داخل صناعة ما
وينصب الرتكيز الرئييس عىل التعاون املشرتك بï املنظ�ت وتأثíه عىل التنسيق، وإدارة الجودة ويف نهاية املطاف 
القيمة  مع  القيمة،  واألفقية يف سالسل  الرأسية  بالروابط  أساساً  يتعلق  فهو  النحو،  قيمة. وعىل هذا  استحداث 
املضافة املُستمدة من الهيكل املُحسن (عىل النحو األمثل)، عىل طول كل من البعدين: الحوكمةعىل مدى املحور 
كال  امتداد  عىل  الفاعلة  للجهات  الدعم  مقدمي  وروابط  األفقي،  املحور  طول  عىل  الج�عي  والعمل  الرأيس، 

املحورين. ويُعد استيعاب املفهوم محدوداً يف مجال التطوير االقتصادي.

²وذج األع¨ل (الشامل) (2005)

مستوى  عىل  الغالب  يف  إليه  يُنظر  حيث  القيمة.  سلسلة  مفهوم  من  أضيق  األع�ل  æوذج  مفهوم  يُعترب 
وامللكية  االمتياز  حقوق  املثال،  سبيل  (عىل  والنمو  القيمة  اللتقاط  نهجاً  يتبع  أنه  وكيف  الفردية  الرشكات 
أن  املعتاد  من  االقتصادية،  التنمية  ففي  بالتجزئة).  البيع  يف  التوسع  حيث  من  مختلفان  لألع�ل  æوذجان 
الرتكيز  يتم  حيث  الغذائية،  السالسل  يف  وأبرزها  القيمة،  سلسلة  يف   ïمع ارتباط  طبيعة  لدراسة  يُستخدم 
أصحاب  من   ïاملنتج صغار   ïب واسعة  سلسلة  يف  األضعف  هي  تكون  ما  غالباً  التي  الحرجة  الرابطة  عىل 
الدفع  عىل  الغذا^  النظام  يف  الجارية  الثورة  وتعمل  مبارشة.  بصورة  منهم  واملشرتين  الصغíة  الحيازات 
من أجل زيادة مستويات التنسيق بشكل مستمر يف السالسل لكل من األغذية األساسية واألغذية ذات القيمة 
طريق  عن  الخام  الزراعية  املواد  يشرتون  الذين   ïالتقليدي الوسطاء  خالل  من  العمل  يجعل  ما  وهذا  العالية. 
وضع  إىل  يدعو  بل  التجارية.  لألع�ل  كاف   íغ æوذجاً  òثابة  لها  املخطط   íغ الفورية  السوق  معامالت 
æاذج جديدة بقدرة أكرب عىل التنسيق بحيث }كن أن يأخذ الوسطاء التقليديï أدواراً جديدة أو تظهر أنواع 
التسويق).  الداخلï الجدد من املتخصصï، وتعاونيات  الرواد، أو   ïالتسويق (مثل، املزارع جديدة من وسطاء 
تسويق  ونُهج  اإلنتاج)،  (عوامل  املدخالت  إىل  والوصول  املعرفة،  وتبادل  الجديد،  التمويل  إدراج  خالل  ومن 
الحيازات  أصحاب  من   ïاملنتج صغار  من   íكب عدد  بإدخال  تسمح  قد  املبتكرة  الن�ذج  هذه  فإن  املنتجات، 
من  مهم  آخر  ارتباط  وهناك  الشاملة".  األع�ل  "بن�ذج  إليها  يشار  فإنه  الحالة  هذه  ويف  السوق.  الصغíة 
خالل  من  }كن  حيث  الفقراء،   ïواملستهلك الغذائية  املواد  ُمجهزي   ïب العالقة  يف  يتمثل  التطوير  منظور 
الن�ذج املبتكرة املتعلقة باملنتجات وتوزيعها جلب األغذية الصحية (مثل األغذية الغنية واملُحسنة، والشبكات 
لهؤالء  الشامل  األع�ل  (æوذج   ïاملستهلك الفقراء من  أيدي  متناول  تكون يف  بحيث  بالتجزئة)  للبيع  الجديدة 
األع�ل يف  أهمية æوذج  تزايد  وراء  الرئيسية  الدوافع  أحد  الهرم). وهناك  من  السفيل  الجزء  يقعون يف  الذين 
ملموس  بشكل  لإلدارة  قابلية   ùأك مفهوماً  األع�ل  æوذج  كون  يف  يتمثل  العميل  والتطبيق  البحث  مجايل 
الفاعلة،  الجهات  (جميع   íبكث  ùأك عنارص  يتضمن  أنه  حيث  القيمة،  سلسلة  نهج  عن  بشكل رسيع  والتنفيذ 
عنارص  عىل  يركز  األع�ل  æوذج  أن  من  الرغم  وعىل  ذلك،  ومع  البيئية).  العنارص  القنوات،وكافة  وجميع 
محددة لروابط معينة يف السلسلة، إال أنه سيظل، ك� هو الحال يف تطوير سلسلة القيمة، يبحث عن األسباب 
بيئتها.  أو يف  القيمة  توجد يف سلسلة  أين�  واالرتقاء   ïالتحس إسرتاتيجية  عنارص  األداء، وعن  لضعف  الجذرية 
 FAO,) و (Kubzansky, Copper and Barbary, 2011) و (Jackman and Breez, 2010) :ويقدم كل من

2012) و (Lundy et al, 2012) مداخل جيدة لنموذج األع�ل الشامل.
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النظام الغذا� (2008)

العمليات  جميع  يشمل  الذي  لألغذية،  القيمة  سلسلة  مفهوم  من  نطاقاً  أوسع  مفهوم  ذا  الغذا^  النظام  يُعد 
مجموعة  عىل  تؤثر  التي  لألغذية  القيمة  سالسل  جميع  يضم  وهو  السكان.  إلطعام  الالزمة  األساسية  والبنية 
التي  األبعاد  فإن  النحو،  هذا  وعىل   .(ïمع بلد  يف  املوجودة  تلك  (مثل،  الغذائية  املواد  أسواق  من  مختارة 
سالسل  مختلف  عرب  املشرتكة  العنارص  تطوير  خالل  من  إنشاؤها  يتم  التي  التآزر  أوجه  يف  تتمثل  يضيفها 
أو  اللوچستية)،  الخدمات  (مثل، رشكات  الخدمات  ملقدمي  محددة   íالغ القيمة  لسلسلة  كانت  سواء  القيمة، 
املختلفة  الغذائية  السالسل   ïب الروابط  أو  األرض)،  ملكية  وسندات  ترشيعات  (مثل  التمكينية  البيئة  عنارص 
لدى  يكون  أن  و}كن  ُمدخالً).  بوصفه  أخرى  سلسلة  يف  إدخالة  يجري  السالسل  أحد  يف  ثانوي  منتج  (مثل، 
ُمحددة  أو  واسع  نطاق  أو عضوية، عىل  تقليدية،  محلية،  أو  عاملية   – متباينة  فرعية  أنظمة  الغذائية  األنظمة 
والصحة،  الغذا^،  األمن  ذلك،  يف  òا  شامالً،  مجتمعياً  منظوراً  أيضاً  الغذا^  النظام  ويضيف  وهكذا. 
األهداف  ïب التفضيلية  والخيارات  الطبيعية،  البيئة  وح�ية  والتعليم،  والبحوث،  والع�لة،  والتغذية، 
سياسية  أبعاد  لديه  فإن  ثم  ومن  ذلك.  إىل  وما  واأللياف)  والوقود  واألعالف  (الغذا،  للزراعة  املتعددة   
القيمة،  سلسلة  تطوير  يف  هامة  خطوة  برمته  الغذا^  النظام  تحليل  ويُعد  وبيئية.  واجت�عية  واقتصادية 
من  املزيد  عىل  الحصول  و}كن  العامة.  الدعم  برامج   íتأث وتعظيم  القيمة  سلسلة  اختيار  حيث  من  السي� 

.(Ericksen, 2008) و (Reardon and Timmer, 2012) :املعلومات عن مفهوم األنظمة الغذائية من

نظام املسطحات الطبيعية (2010)

واالقتصادية  واالجت�عية  والطبيعية  الجغرافية،  العنارص   ïب ما  الطبيعية  املسطحات  نظام  نهج  يجمع 
الطبيعية  املوارد  باستخدام  خاص  بشكل  املتعلقة  والبيئية  واالجت�عية  االقتصادية  التحديات  ملواجهة 
االستخدامات  كيفية  حول  عميق  فهم  إىل  التوصل  هو  ذلك  من  والهدف  البيئية).  النظم  عىل  (املحافظة 
مع  املرتابطة  ذلك)  إىل  وما  والهواء،  والحيوانات،  والنباتات،  واملياه،  (األرض،  الطبيعية  للموارد  املتعددة 
إىل  املرجح  من  التي  اإلسرتاتيچيات  تصميم  يتم  أن  }كن  أساسها  عىل  والتي   ،ïمع مكان  يف  البعض  بعضها 
من  والحد  ورفاهيتها  املعيشية  األرس  أحوال   ïوتحس الغذا^،  اإلنتاج  من  واحد  آن  يف  تزيد  أن  بعيد  حد 
التفاصيل عن هذا  التي يكتسبها. وملزيد من  النهج ليس جديداً، ولكن تتكشف أهميته  البيئية. وهذا  البصمة 

.(Sayer et al, 2013) و (Lee et al, 1992) :النهج }كن الرجوع إىل

المفاهيم ذات الصلة بمفهوم سلسلة القيمةالملحق

75





تطوير سالسـل
قيمة مستدامة
ل�غذيـــــــــــــــــة

مبادىءتوجيهية

www.fao.org

السياسات  واضعي  الكتيب  هذا  يستهدف 
الميدانين  والممارسين  المشاريع  ومصممي 
 Õمفاهيمي Õفي مجال التطوير، ويقدم أساس
منظمة  مطبوعات  من  جديدة  لمجموعة 
قيمة  سالسل  تطوير  بشأن  والزراعة  ا�غذية 
للتطوير  نموذج  ويعرض  ل�غذية،  مستدامة 
ا�بعاد  المتعددة  المفاهيم  يدمج  الذي 
يسلط  كما  المضافة،  والقيمة  لالستدامة 
أساسية  توجيهية  مبادئ  عشرة  على  الضوء 
هذه  وقيود  إمكانات  مناقشة  جانب  إلى 
التوجيهية. وبذلك يمكن أن يمثل هذا  الُنهج 
تطوير  بمقتضاها  يحتل  قوية  حجة  الكتيب 
سلسلة قيمة مستدامة ل�غذية وضعه في 
قلب أي استراتيجية ترمي إلى الحد من الفقر 

والقضاء على الجوع  على المدى الطويل.

منظمة ا�غذية والزراعة 
ل�مم المتحدة (الفاو)

شارع ترمي دى كاركالة، روما، إيطاليا 00153

I3953AR/1/07.18

ISBN 978-92-5-130787-8

9 7 8 9 2 5 1 3 0 7 8 7 8


