البساتني تطعم مدن جمهورية
الكونغو الدميقراطية
العمل من أجل حتسني احلياة في
املدن الكونغولية املكتظة بالسكان
العمل من أجل زيادة إنتاج اخلضر
والفاكهة في األراضي احلضرية
وشبه احلضرية

التعاون مع وزارة التنمية الريفية
في الكونغو ،واإلدارة الوطنية لدعم
البساتني في املناطق احلضرية وشبه
احلضرية ،واللجان االستشارية في
البلديات
العمل بفضل بلجيكا

كان لعدم االستقرار السياسي في
جمهورية الكونغو الدميقراطية في
التسعينات من القرن املاضي وأوائل
القرن احلادي والعشرين دور كبير في
مشكالتها احلضرية الراهنة .فلم
يكن على املدن أن تتعامل مع منو
سكانها فحسب ،بل كان عليها أن
تأوي ماليني املهاجرين من املناطق
الريفية والالجئني من الواليات
الشرقية التي مزقتها احلرب .فقد
زاد عدد سكان العاصمة كينشاسا
من  3. 5ماليني نسمة في  1990إلى
ما يقرب من  9ماليني في عام .2011
وفي عام  ،2025سوف يزيد هذا الرقم
عن  12مليون نسمة.
ستعاني أفريقيا كلها من تأثيرات
التوسع العمراني السريع ،مع عجز
املدن املزدحمة عن التكفل بفقراء
املدن ،الذين ال ميلكون أي أرا ٍ
ض
وال القدرة على إنتاج طعامهم.
فالقالئل الذين استطاعوا اقتحام
احلدائق وزراعة اخلضر فوق أرا ٍ
ض غير
مستخدمة داخل املدن وحولها،
كانوا يعتبرون عادة ً مغتصبني ،ألنهم
يستخدمون األراضي بصورة غير
قانونية .ولكن من أجل النقود ،كانت
هذه هي فرصتهم الوحيدة للحصول
على الطعام.

احلصول على األراضي واملياه
بصورة قانونية

بدأت منظمة األغذية والزراعة
في تنفيذ مشروعها "زراعة مدن

ما كان يعتبر عادة أراض بور  -وهي قطع صغيرة من األراضي
على طول الطرقات ،أو اجلداول أو فيما بني املنازل  -أصبح اآلن
سلة أغذية جديدة ملدن جمهورية الكونغو الدميقراطية ،بفضل
مشروع منظمة األغذية والزراعة الذي أوضح كيفية أن يكون
للبساتني في املناطق احلضرية وشبه احلضرية تأثير ٌ إيجابي
هائل على األمن الغذائي .فالكثيرون من آالف البستانيني الذين
شاركوا في مشروع املنظمة "زراعة مدن أكثر خضرة" في
خمس مدن من جمهورية الكونغو الدميقراطية كانوا يعتبرون
في يوم ٍ من األيام "غاصبني" يستخدمون أرا ٍ
ض ال ميلكونها
لزراعة خضر ألسرهم .ولكن عشر سنوات من الدعم املوسع
الذي قدمته منظمة األغذية والزراعة ،ساعد هؤالء على تقنني
أنشطتهم وحتسني أساليب زراعتهم .فاملشاركون لم يحسنوا
تغذية أسرهم واكتساب املال من بيع فوائضهم في األسواق
احمللية فحسب ،بل ورّدوا إنتاجهم إلى احملال الكبيرة واملطاعم
والفنادق املوجودة في املدن .فهم يُنتجون في العاصمة
كينشاسا وحدها ما يتراوح بني  80 000و 100 000طن من
اخلضر سنويا ً من احلدائق املوجودة في املدينة وحولها.
أكثر خضرة" في عام  2000في
العاصمة كينشاسا ،بالعمل مبدئيا ً
مع سلطات البلدية ملساعدة
البستانيني الذين يقدر عددهم
بخمسة آالف شخص في املدينة
على ضمان حصولهم على األراضي.
وكان الكثيرون منهم يعملون
في أراض خالية دون تصاريح .بل

إن تعاونيات املزارعني املعترف بها
رسميا ً ،لم تكن متلك األراضي التي
تزرعها ملكية قانونية .كما قام
املشروع بترتيب أعمال الري والصرف
ضمانا ً لتوفير مياه نظيفة .وبذلك
حتاشى املشروع استخدام مياه
الصرف الصحي ،واملياه القذرة التي
تلقيها املنازل أو املباني التجارية

هناك اآلن  70في املائة من اخلضر التي
تستهلكها مدينة كينشاسا تزرع محليا ً في
حدائق جاهزة للتسويق في املدينة وما حولها.

مثال ً  -أو مياه من اجلداول امللوثة
التي يحتمل أن تلوث اإلنتاج.
ومبجرد البدء في املشروع ،ركزت
املنظمة على ضمان منافذ
إلى األسواق بربط حدائق املدن
باملؤسسات الزراعية وجتار التجزئة.
كما اتصلت املنظمة باحلكومة التي
أدرجت نتيجة لذلك بساتني احلضر
وشبه احلضر في خطة التنمية
الوطنية ،وأنشأت إدارة وطنية
لدعمها.
واليوم أصبحت األعداد كبيرة
تروي قصة جناح .فاملشروع توسع
في خمس مدن في جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،واستطاع
البستانيون أن يحصلوا على
 1 650هكتار ا ً من األراضي بصورة
قانونية ومزودة بصهاريج وشبكات
ري جتمع املياه النظيفة وتخزنها.
وقام املزارعون بإنشاء  477احتاد ا ً،
وكانت هناك  12 200امرأة من بني
 20 000عضو .وأصبح لديهم صوت
مشترك لعملهم معا ً يجعلهم
في موقف أقوى عند مطالبتهم
بخدمات اإلرشاد والبحوث من
احلكومة ،والتفاوض مع املوردين،
والشراء باجلملة لتخفيض تكاليف
مدخالتهم .وضمانا ً إلشعار جميع
املشاركني مبلكية هذا املشروع ،قام
مبساعدتهم على إيجاد تسهيالت
للحصول على قروض صغيرة.
وقد شارك أكثر من  10 000عضو
في املدارس احلقلية للمزارعني،
حيث تعلموا أساليب أفضل في
الزراعة تركز على حماية البيئة،
وصحة املستهلك عن طريق تقليل
استهالك املبيدات .كما تعلموا
استخدام اخمللفات بصورة أفضل،
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مثل استخدام اخمللفات العضوية في
الكومبوست ،مما يحسن جودة التربة
وبالتالي اإلنتاج .وباإلضافة إلى
ذلك فقد أنشأ املشروع  55حديقة
مدرسية لتعليم األطفال دروسا ً في
البستنة والتغذية ،مع التكفل في
الوقت نفسه بأن يكون في املدارس
خضر صحية لوجبات التالميذ.

املشروع يخزن سلة أغذية
مغذ ية
يكوّ ن كل ما سبق صورة إيجابية
للغاية .فهناك اآلن  70في املائة
من اخلضر التي تستهلكها مدينة
كينشاسا تزرع محليا ً في حدائق
جاهزة للتسويق في املدينة وما
حولها .وال يقتصر ذلك على ملء
سلة األغذية الوطنية إلغراق
األسواق احمللية بخضر وفاكهة
صحية تسهم بتغذية جيدة ،بل
إن املشروع شجع املزارعني األفراد
واحتاداتهم على الدخول إلى
األسواق املناسبة .وكانت النتيجة
أنهم أصبحوا يوردون اآلن فواكه
آمنة وجيدة النوعية ،مثل البابايا
واملاجنو واألناناس واخلضر إلى
املطاعم والفنادق واحملال التجارية
الكبيرة املوجودة في املدن.

بل إن أحد احتادات املزارعني في مدينة
مجاورة جتاوز اخلطة األصلية للمشروع،
لشراء مواد غرس جيدة لزراعة
البطاطس التي أصبحت "تصدر"
اآلن إلى كينشاسا ،بينما اعتادت
العاصمة أن تعتمد على البطاطس
التي تأتيها بالطائرة من مقاطعات
كيفو الشرقية أو تستوردها من بلدان
أخرى ،أما اآلن فإنها تتلقى شحنات
البطاطس من مبانزا  -جنوجنو على
بعد  150كيلومترا ً فقط ،وهو ما

قلل من تكاليف النقل ،لتقل بذلك
تكاليف البطاطس بشك ٍ
ل عام.
وقد أثبتت زراعة مدن أكثر خضرة
في جمهورية الكونغو الدميقراطية
أنها مدخل لتحسني حياة وسبل
معيشة عشرات املاليني من السكان
الذين تكتظ بهم املناطق احلضرية
في الكونغو ،وتنويع نظام تغذيتهم،
وخلق فرص عمل جديدة ،وزيادة دخل
األسر الفقيرة من  50دوالر ا ً أمريكيا ً
إلى  300دوالر أمريكي في الشهر
الواحد ،وحتسني البيئة نفسها
بإدارة مياه الصرف وزراعة نباتات
خضراء تقلل من درجة احلرارة في
املدن وتنظف هواءها .وقد جعل
هذا املشروع جمهورية الكونغو
الدميقراطية في موقف أفضل من
أغلب بلدان املنطقة في حتملها
لتأثير التوسع العمراني.

تعلم عشرة آالف مزارع
مح ّلي في املدارس احلقلية
كيف يقللون من استعمال
املبيدات ،وهو ما يحمي
األسر ،والبيئة أيضا.

