النساء في مزارع األلبان يعدن استثمار
دخلهن في مساندة أسرهن
العمل من أجل األسر الزراعية في
أ فغا نستا ن
العمل من أجل زيادة توافر األلبان
وزيادة الدخل وفرص العمل

التعاون مع املنظمات املنتجة
وشركات األلبان

العمل بفضل أملانيا وإيطاليا،
وأفغانستان

بد ال ً من الدخل املوسمي الذي يأتي
من احملاصيل ،فإن أي مشروع لأللبان،
مبجرد إنشائه أو حتسينه ،بإمكانه
أن ينتج ألبانا ً تباع في كل أسبوع
أو حتى في كل يوم مقابل دخل
نقدي .وفي الغالبية العظمى من
احلاالت ،يذهب هذا الدخل النقدي
إلى النساء من أفراد األسرة .وفضال ً
عن ذلك ،فإن البحوث أوضحت على
مدار السنني أن الدخل النقدي
مباشرة
الذي تكسبه املرأة يذهب
ً
إلى إعالة األسرة ،حيث تدفع ثمن
األطعمة والتعليم والدواء .ففي
أفغانستان ،زاد أحد املشروعات التي
نفذتها منظمة األغذية والزراعة
من قدرة اآلالف من أصحاب احليازات
الصغيرة على إنتاج األلبان ،مما ساعد
بدوره في إقامة مشروعات جيدة
ومنتجة لأللبان ،األمر الذي حسن من
تغذية األسرة وحقق األمن الغذائي،
باإلضافة إلى إسهامه في توليد
الدخل وإيجاد فرص للعمل.
وقد سعت منظمة األغذية
والزراعة منذ البداية إلى التنمية
"الشاملة" ،مبعنى أنها سعت
حتديد ا ً إلى إشراك صغار احلائزين في
أنشطة مشروعات األلبان .وبدأت
املنظمة عملها في ظل تهديدات
مستمرة ومتزايدة لألمن ،وقامت
بعقد لقاءات مع مجالس القرى
أو رجال الشورى لشرح أهمية أن
تتعاون القرى معا إلقامة مشروعات

بصم آالف املزارعني األفغان  -وأغلبهم من النساء -
على خطابات تطالب بتوسيع مشروع األلبان الذي نفذته
منظمة األغذية والزراعة ليشمل قراهم وبيوتهم .وهذه
اخلطابات التي ُكتبت في عام  ،2010تشهد بنجاح املشروع،
الذي حتقق رغم تصاعد مشكالت األمن وعدم وجود بنية
أساسية مناسبة في مواقع املشروع .وقالت النساء إنهن
رأين بأنفسهن كيف استفاد جيرانهن من املشروع ،وأعربن
عن أملهن في أن يروا املشروع وهو ميتد ليغطي عدد ا ً أكبر
من الناس والقرى .وكان املشروع قد ركز عندما بدأ في عام
 2005على زيادة إنتاج األلبان ،ولكنه توسع تدريجيا ً ليطرح
نهج لسلسلة العرض بأكملها ،مما حقق زيادة في األمن
الغذائي األسري .فقد زاد من متوسط الدخل السنوي
للمشاركني من  550دوالر ا ً أمريكيا ً في عام  2005إلى 2000
دوالر أمريكي في عام  ،2010كما أوجد فرصا ً جديدة للعمل
في قطاع األلبان في أفغانستان.
تعطيهم صوتا ً أقوى وعالقات
أفضل مع السوق لبيع ألبانهم.
كما أن بإمكانهم  -كمشروع  -أن
يحددوا أسعار ا َ عادلة إلنتاجهم،
وأن يتعاملوا مع املوردين احملليني
للمدخالت واخلدمات ،ضمانا ً حلصول
املشاركني في املشروع على ما
يحتاجونه من مدخالت ليواصلوا
أعمالهم ويتوسعوا فيها.

ازدهرت مصانع األلبان األفغانية
وأصبحت تعمل بطاقة تتراوح
بني  70في املائة و  150في
املائة.

حدث حتسن في صحة أفراد األسرة بسبب توافر األلبان،
كما أن متوسط الدخل تضاعف أربع مرات.

الدخل املنتظم يخلق
التزاما ً

رغم أن الدخل الذي يأتي من إنتاج
األلبان متواضع ،فإن كونه منتظما ً
ومضمونا ً يعطي للمشاركني القوة
التي يحتاجونها ليظلوا ملتزمني
بإنشاء تعاونية بطريقة تفيدهم.
وأهم عامل هنا هو أن االستثمار
األساسي في املشروع كان في
أنشطة تعود بالفائدة املباشرة
على األسر الزراعية على مستوى
القرية .فاليوم لم يجد القرويون
الذين يعيشون في بعض املناطق
شديدة اخلطورة من البالد فوائد
مالية فحسب ،بل وجدوا األمن في
العمل معا ً ،وهو ما عزز استدامة
إنتاجهم لأللبان.
وقد سعت املنظمة منذ البداية إلى
حتقيق االستدامة واالعتماد على
األعراف والقدرة على إنتاج األلبان.
فالدعم والتوجيهات املبدئية ركزت
على حتسني عملية تنظيم تعاونيات
األلبان .فبمجرد إنشاء مشروع
لأللبان وتشغيله ،لم تتدخل املنظمة
في قرارات املشروع املؤسسية ،وإمنا
قدمت توجيهاتها بتوجيه أسئلة عن
النتائج احملتملة التي ميكن أن حتدثها
هذه القرارات على اإلنتاج أو الربح،
وكانت كلها أسئلة مصممة بحيث
تضمن أن يكون لدى التعاونيات

الذكاء الالزم في مجال األعمال
لكي تواصل عملها بنفسها عندما
ينتهي املشروع.
وانتهى في عام  2010متويل ثالثة
مصانع لأللبان كان املشروع قد
أنشأها ،وميلكها وميونها املنتجون
الريفيون ،وتوجد في أماكن بالغة
الصعوبة يتعامل فيها السكان
في كل يوم مع مسائل األمن،
باإلضافة إلى الفقر وعدم وجود
بنيات أساسية .ورغم ذلك فإن
معامل األلبان لم تستمر فحسب،
بل وازدهرت وأصبحت تعمل بطاقة
تتراوح بني  70في املائة و  150في
املائة .وعلى املستوى الوطني،
فإن املشاركني في معامل األلبان
شعروا بتحسن في صحة أفراد
األسرة بسبب توافر األلبان ،كما
أن متوسط الدخل تضاعف أربع
مرات .وولدت املصانع مئات من
فرص العمل في هذا القطاع ،نظر ا ً
ملا يحتاجه من أفراد للقيام ببعض
املهام مثل جمع األلبان ونقلها،
وطحن األعالف ،والتسويق ،وإقامة
منافذ لبيع األلبان بالتجزئة.
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النجاح يفضي إلى تكرار
التجربة والتوسع فيها

مع انتشار الكالم من قرية إلى
أخرى عن النتائج الناجحة باستمرار،
تلقى املشروع سيال ً من الطلبات
ملساعدة سكان القرى واجملتمعات
احمللية األخرى .وكانت النتيجة أن
ما سبق أن تعلموه قد تكرر في
أماكن أخرى ومت التوسع فيه .وقد
جذب ذلك دعما ً من اجلهات املانحة
ومن الشركاء من القطاع اخلاص،
مثل مؤسسة  ،Land O’Lakesوهي
تعاونية أمريكية ضخمة ساهمت
مبعدات أحد معامل األلبان .وقد
أقرت اجلهات املانحة بأهمية العائد
املستمر ومبشاركة املرأة ،وأوضحت
البيانات األخيرة أن ما يتراوح بني
 85في املائة و  97من أموال أرباح
األلبان تذهب إلى النساء اللواتي
يتحكمن فيها بصورة مباشرة.
إن احلفاظ على التركيز القوي على
تنمية القدرات الوطنية وحتقيق
نتائج ملموسة على األرض عن طريق
دعم تنمية معامل األلبان اململوكة
محلياً ،هو عامل النجاح اجلوهري،
ولكن األهم من كل ذلك ،هو أن
املشروع أثبت أنه كان نعمة على
نساء املنطقة ،اللواتي يبعن األلبان
ومنتجاتها مقابل مبالغ نقدية يعدن
استثمارها في صحة وتعليم أسرهن
وحتقيق أمنها الغذائي.

