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حترير برتراند هيرفييو

ركزت ميديتيرا في طبعتها األولي علي تساؤالت عن الهوية ،السالمة واجلودة للسلع
الغذائية البحرمتوسطية ،ومن ثم إلقاء الضوء علي تأثير حتديد املنشأ كضمان للجودة
ودرع للعديد من البلدان البحرمتوسطية في مواجهة التقليد وإعادة توطني تلك
السلع.

وقد مت نشر التقرير السنوي للمركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة إلقليم البحر
املتوسط “سيام” ،واملعنون اآلن مبيديتيرا ،كوثيقة مرجعية منذ  1999تعكس تطور
قطاع الزراعة في الدول الواقعة بحدود البحر املتوسط .وتقدم اخلرائط واألشكال البيانية
واجلداول تفاصيل تتعلق مبؤشرات التنمية الزراعية فيها.
وتنشر ميديتيرا في خمس لغات (الفرنسية ،اإلجنليزية ،األسبانية ،العربية واإليطالية)
وتطرح أساساً للنقاش وإتخاذ القرار بني صانعي السياسات واملهنيني.
السيد برتراند هيرفييو ،السكرتير العام احلالي للمركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة إلقليم البحر
املتوسط “سيام” ،هو احملرر العلمي مليديتيرا .واملركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة إلقليم البحر
املتوسط ،وهو منظمة بني حكومية أنشئت عام  ،1962أصبح يضم اآلن ثالثة عشر دولة عضو بحوض البحر
املتوسط :وصار تدريجيا هيئة معترفا بها في مجاالت الزراعة ،الغذاء والتنمية الريفية في إقليم البحر
املتوسط.

املنطقة املتوسطية

وميثل هذا العمل حتليل رصني للمخاطر في هذا اجملال ،وكذلك إدراكات املستهلك من
أجل حتديد الدور الذي تلعبه الهوية والسالمة واجلودة في هيكلة السوق .ولقد مت أخذ
صناعة اللنب كمثال لتوضيح الفرص املستقبلية والسياسات املنفذة في عديد من
األقطار املتوسطية.
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تصـديـر:
يعتبر التقرير السنوى التاسع الصادر عن املركز الدولي للدراسية الزراعية املتقدمة للبحر
املتوسط( ،سيام  ،)CIHEAMحتت عنوان :املنطقة املتوسطية  ،2007ضربا من االبتكار والتجديد.
وكان املركز قد عهد فى طبعته األولى إلى “دار الصحافة العلمية” ،وهى دار نشر متخصصة
فى نشر املؤلفات فى مجال العلوم السياسية واالجتماعية ،وسوف تقوم أيضا بنشر النسخة
اإلجنليزية .وللسنة الرابعة على التوالى ،يتم نشر هذا التقرير ايضا باللغة العربية فى القاهرة،
بفضل دأب ومثابرة الدكتور /محمد نوار؛ كما يتم نشرة باللغة األسبانية فى مدريد للمرة
الثانية ،وباإليطالية للمرة األولى ،فى بارى.
ويتوخى تقرير املنطقة املتوسطية أن يصبح املرجع السنوى بشأن الزراعة ،واألغذية ،والتنمية
الريفية املستدامة فى إقليم البحر املتوسط ،وهو يعتمد على شبكة من الباحثني واخلبراء،
فى معاهد جامعية فى الدول املطلة على البحر املتوسط ،والذين يجرون التحليالت واملقارنات،
ويتقدمون باملقترحات ضمن برامج البحوث والتدريب املشترك.
وعلى الرغم من ان حدود املنطقة املتوسطية ،وتعريفها ،ال يزال غير قاطع ،إال أن هنالك إحدى
اخلصائص التى تساهم بشكل بارز فى حتديد تلك املنطقة ،أال وهى الغذاء ،ومن ثم النظام
الغذائي ،وهذا العامل الدال على الهوية موضع حسد –الى درجة ان انتاج املنتجات املتوسطية
آخذ فى التوسع اآلن ،بل إنه أخذ يتوطن فى مناطق أخرى من العالم حيثما يكون املناخ والتربة
مواتيني.
ومع التسليم بالهشاشة الواضحة لتلك الصفة الدالة على الهوية ،فإن ضمان سالمة الغذاء
املنتج فى منطقة البحر املتوسط ،يصبح ضرورة اقتصادية كبرى.
والغرض من التقرير املاثل بني أيدينا اآلن ،حتليل سالمة الغذاء فى منطقة البحر املتوسط ،عن
طريق دراسة األخطار ،وحتليل مفاهيم املستهلك ،وإبراز الدور الذى تلعبه سالمة الغذاء فى
تشكيل السوق ،وأخيرا ،عرض السياسات املنفذة فى ذلك اجملال.
وبدال من اقتصار هذا التقرير على عروض عامة ،فإنه يحاول أن يلقى بنظرة متعمقة على
الوضع الذى تشغله منتجات األلبان ومشتقاتها فى إطار ،الهدف السياسى الرامي الى ضمان
سالمة الغذاء ،وتستكمل الصورة بذكر امثلة عن كيفية تنظيم صناعة األلبان فى عدة دول.
ويتضمن التقرير السنوى –كما كان احلال فى السنوات السابقة -مؤشرات التنمية الزراعية فى
الدول احمليطة بالبحر املتوسط .ويود املركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة للبحر املتوسط
(سيام) أن يعرب عن خالص شكره للمؤلفني الذين وافقوا بحماس على تكريس جهودهم لبحث
تلك املوضوعات ،وفريق احملررين بدار “الصحافة العلمية” الذين أسهموا مبهاراتهم وخبراتهم

فى مشروع حترير هذا التقرير.
والشكر موصول للدكتور /محمود عالية الذى تفضل بتصميم هذا التقرير واإلشراف على
إخراجه .وسوف ميكن اإلطالع على تقرير املنطقة املتوسطية  ،2007على موقع (سيام) واملرصد
املتوسطى على شبكة املعلومات الدولية (االنترنيت) فى عام 2008
>
http://www.medobs.org
>
http://www.ciheam.org
برتراند هيرفيو
األمني العام
ملركز الدراسات الزراعية املتقدمة للبحر املتوسط
(سيام)

املشاركون فى إعداد التقرير:

اإلدارة :برتراند هيرفيو ،األمني العام ملركز الدراسات الزراعية املتقدمة للبحر املتوسط (سيام).
التنسيق :محمود عالية ،سيام –املعاهد الزراعية البحر متوسطية ،مونبلييه ،فرنسا.
املؤلفون:
-

أكا آية املكي ،قسم االقتصاد الريفى ،مدرسة الزراعة الوطنية ،مكناس ،املغرب.
لوي ميجيل ألبيزو ،قسم اقتصاد األغذية الزراعية ( ،)CITAجوبييرنودي أراجون،
أسبانيا.
جوليان فريسينييه ،مركز الدراسات الزراعية ،تولوز ،فرنسا.
جان لوي موبوا ،املعهد الوطنى للبحوث الزراعية ،رين ،فرنسا.
سمير ميلى كبير االستشاريني للبحوث العلمية ،مدريد ،أسبانيا.
دانييل راما ،مرصد جتارة منتجات األلبان ،كرميون ،إيطاليا.
جان لوي راستوان ،جامعة مونبيلييه فرنسا.
جابريل روشيتوان ،مركز الدراسات الزراعية املتقدمة للبحر املتوسط (سيام) -املعاهد
الزراعية البحر متوسطية ،مونبيلييه ،فرنسا.
مرسيدس سانشيز ،جامعة نافارا ،بامبلونا ،أسبانيا.
آنا إيزابيل سان خوان ،االحتاد االقتصادي لألغذية الزراعية ،سيتا ،جوبييرنو آراجون،
اسبانيا.
لقمان زايبت كلية الزراعة  -Mograneتونس.

الترجمة من الفرنسية الى اإلجنليزية :كارولني جـ .لوان.
الترجمة من اإلجنليزية الى الفرنسية :تيريز زارميبا -مارتان.
الترجمة من اإلجنليزية الى العربية  :محمد غزال ،حتت إشراف د .محمد حلمى نوار.
اخلرائط :باتريس مترانو .مرسم اخلرائط التابع لقسم العلوم السياسية ،باريس
التجميع :إيزابيل فيرييه

اختصــــارات ،وفــواحت الكـلمــات
انزمي التحويل الى أجنيوتنسني
الوكالة األسبانية لسالمة الغذاء
الصناعات الزراعية والغذائية
اجلمعية الفرنسية للتوحيد القياسى
وكالة وزارة الزراعة
أعراض نقص املناعة املكتسبة (اإليدز)
وكالة وزارة الزراعة (وتسمى اآلن  -AGEAراجع أعاله)
املسمى (الفرنسى) للمنشأ احملمى.
مؤشر كتلة اجلسم
شهادة مدير املزرعة
جتمع جتارة التجزئة فى بريطانيا
مرض جنون البقر
جلنة دستور األغذية
عقود الزراعة املستدامة
السياسة الزراعية املشتركة
االتفاقية الصناعية املعنية بالتدريب من خالل البحث
حامض اللينوليك املرتبط
مصنع جتهيز األلبان فى املغرب
منظمة السوق املشتركة
ببتيدات الكازين
اجمللس الوطني للغذاء (فرنسا)
اجمللس الوطنى ملسمى منشأ منتجات األلبان
مركز التجارة الداخلية الوطنية اقتصاديات األلبان
شهادة مطابقة السلعة
مركز البحوث الفرنسى لدراسة ومتابعة مستويات املعيشة
املركز الفني لألغذية -الزراعية (تونس)
عقود الزراعة اإلقليمية
اللجنة االستشارية الفنية (تونس)
اإلدارة العامة
الدرهم املغربى
اإلدارة املركزية للمشروعات (أسبانيا)

ACE
AESA
AFI
AFNOR
AGEA
AIDS
AIMA
AOC
BMI
BPREA
BRC
BSE
CAC
CADs
CAP
CIFRE
CLA
CLML
CMO
CMP
CNA
CNAOL
CNIEL
CPC
CREDOC
CTAA
CTEs
CTC
DG
Dh
DIRCE
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احلمض النووى
فئات املنشأ
الدينار التونسى
الصندوق األوروبى لضمان الزراعة والتوجيه (اإلرشاد) الزراعي
احليازات الزراعية ذات املسئولية احملدودة (فرنسا)
املؤشرات الصحية فى اجلماعة األوروبية
اجملموعة االقتصادية األوروبية
هيئة األغذية اليونانية
الهيئة األوروبية لسالمة الغذاء
مرض جنون البقر
االحتاد األوروبى
منظمة األغذية والزراعة
إدارة الغذاء واألدوية (الواليات املتحدة).
احتاد صناعات األلبان (أسبانيا)
معادل اللنب الطازج
صندوق تطوير القدرة على املنافسة (تونس)
فركتو ساكاريدس
اإلحصاء الزراعي العام
جتمعات الزراعة اجلماعية (فرنسا)
املمارسات الزراعية اجليدة
املبادرة العاملية لسالمة الغذاء
السمات اجلغرافية
الكائنات (املنتجات) املعدلة وراثيا ً
املمارسات اجليدة للتصنيع
جاالكتو ليجو سكارديس
حتليل اخملاطر والسيطرة على النقاط احلرجة
فيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز
هيئة اجلمارك واملعهد األسباني للتجارة اخلارجية
االحتاد الدولى حلركات الزراعة العضوية
املعايير الدولية للغذاء
صندوق النقد الدولى
املعهد الوطني الفرنسى لتسمية املنشأ
معهد اإلحصاء الوطنى فى أسبانيا
مؤسسة التجارة الداخلية فى قطاع األلبان (أسبانيا)

DNA
DO
DT
EAGGF
EARL
ECHI
EEC
EFET
EFSA
ESB = BSE
EU
FAO
FDA
FENIL
FME
FODEC
FOS
GAC
GAEC
GAP
GFSI
GIs
GMO
GMP
GOS
HACCP
HIV
ICEX
IFOAM
IFS
IMF
INAO
INE
INLAC

اختصارات وفواحت الكلمات

املعهد الوطنى للتغذية وتكنولوجيا الغذاء (تونس)
املعهد الوطني للتوحيد القياسى وامللكية الصناعية (تونس)
املعهد الوطنى لإلحصاءات والبحوث االقتصادية (فرنسا)
املعهد الوطنى للبحوث الزراعية (فرنسا)
املعهد الدولى للبحوث
مسمى املصدر(تونس)
املعهد الوطني لسوق األغذية والسلع الزراعية (إيطاليا)
املنظمة الدولية للمعايير
املعهد الوطنى لإلحصاء بإيطاليا
برنامج أولوية االستثمار التكنولوجي
نشرة احلكومة التونسية (تونس)
تفويض بالتسويق
وزاة الزراعة والثروة السمكية واألغذية ،فى أسبانيا
البروتينات األساسية فى األلبان
ألفية التنمية
نظم تنفيذ التصنيع
األلبان ،ومنتجات األلبان
احلدود القصوى للفضالت
هيئة املعايير فى مالطة
برنامج مكافحة أمراض احليوان فى منطقة املتوسط (منظمة الصحة
العاملية ،أثينا)
املعهد الهولندي لبحوث األلبان
املعايير التونسية
األلبان املتخمرة األخرى
املنظمة العاملية لصحة احليوان
عموم شمال إفريقيا (املغرب)
منظمة الشبكة الدولية للسمات اجلغرافية (منظمة التجارة العاملية/
االحتاد األوربى)
مكاتب التنمية الزراعية (املغرب)
قيمة الناجت
حماية مسمى املنشأ
بولي إيثيلني تريفتاليت
حماية السمة اجلغرافية
حتديث البرنامج (تونس)

INNTA
INORPI
INSEE
INRA
IRI
IS
ISMEA
ISO
ISTAT
ITP
JORT
MA
MAPA
MBP
MD
MES
MMP
MRL
MSA
MZCP
NIZO
NT
OFM
OIE
ONA
OrIGIn
ORMVA
OV
PDO
PET
PGI
PMN
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البرنامج التونسى للغذاء والتغذية
البرنامج الوطني للحكومة الفرنسية للتغذية والصحة
البرنامج الوطنى للنهوض باجلودة (تونس)
األسعار املدفوعة للمنتجني
املسمى املسجل للمنشأ
الشبكة الوطنية للمحاسبة الزراعية (أسبانيا)
التعرف على الترددات الالسلكية.
املشروعات الصغيرة واملتوسطة /املشروعات املتناهية الصغر
مصلحة التوحيد القياسى الصناعي باملغرب
حالة انعدام األمن الغذائى فى العالم
البرنامج اخلاص ملنظمة األغذية والزراعة املعنى باألمن الغذائى
اتفاقية الوقاية الصحية وصحة النبات (منظمة األغذية والزراعة/
منظمة الصحة العاملية)
االتفاقية املعنية باحلواجز الفنية أمام التجارة (منظمة التجارة
العاملية)
اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة (منظمة التجارة
العاملية)
املواصفات الفنية
األغذية التقليدية املتميزة املضمونة
مقياس فرنسى ألعداد البكتريا فى كل مللى ليتر من األلبان
وحدة إدارة البرنامج (تونس)
األلبان املصبرة -األلبان طويلة (الصالحية)
اململكة املتحدة
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
صندوق التأمني ضد البطالة فى فرنسا
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
الواليات املتحدة
وزارة الزراعة بالواليات املتحدة
القمة العاملية للغذاء
منظمة الصحة العاملية
منظمة التجارة العاملية

PNAN
PNNS
PNQ
PP
RDO
RECAN
RFID
SME/VSE
SNIMA
SOFI
SPFS
SPS
TBT
TRIPS
TS
TSG
UFC
UGPQ
UHT
UK
UNCTAD
UNEDIC
UNIDO
US
USDA
WFS
WHO
WTO

> مقـدمـة
فى  .2002أثر الوضع الغذائى غير اآلمن على 11.2مليون نسمة ،فى 14دولة من بني 22دولة
متوسطية ،أي أن  %4من سكان تلك الدول تضرروا من جراء ذلك ،كما تسببت األمراض التى
ترجع الى الغذاء فى وفاة  1.8مليون نسمة ،أي  %54من إجمالى الوفيات .وعلى الرغم من أن
نقص التغذية يبدو أقل شيوعا فى منطقة البحر املتوسط ( )%4عنه فى املناطق النامية
األخرى ( ،)%14إال أننا جند ،من الناحية األخرى ،أن حدوث احلاالت املرضية املتعلقة بالغذاء ،أعلى
بكثير فى حوض البحر املتوسط ( )%54عنها فى العالم ككل ( .)%40وتنطوي تلك النتيجة
على مفارقة غريبة ،ألن أحد نظم التغذية املوصى بها من قبل خبراء التغذية ،يأتى من منطقة
البحر املتوسط (النمط التقليدي للغذاء فى كريت).
ولقد أصبح املستهلكون فى هذه األيام يستشعرون قلقا متزايدا بشأن قضايا الصحة والغذاء.
وينعكس ذلك القلق فى الطلب على جودة املنتجات الغذائية ،واملواد الغذائية اآلمنة .وكانت
األزمات الغذائية؛ والسيما تلك التى وقعت فى عقد التسعينيات من القرن املاضى ،قد أبرزت
أهمية سالمة الغذاء ،ودفعت السلطات الى التعجيل بتحديث اللوائح املتعلقة بالتشريعات
الغذائية ،وإلى فرض معايير صارمة فيما يتعلق باملواد الغذائية واألعالف احليوانية ،ولقد مت
تعزيز اآلليات العامة حلماية املستهلك وفقا ملبدأ التحوط ،ومبدأ االقتفاء .ويثير مبدأ التحوط
بعض األسئلة بشأن التكلفة املترتبة على تلك اإلجراءات ،وبشأن املسئولية .والتحوط معناه
تقدير اخملاطر والسيطرة عليها (وهذا يتطلب بعض النفقات) ،كما أنه يعوق التبادل احلر للسلع،
حسب مقتضى األحوال (مما يتعارض مع لوائح ونظم االحتاد األوربى ومنظمة التجارة العاملية،
وينزل عقوبات على بعض العوامل االقتصادية) .وفيما يتعلق بالتعرف على اخملاطر وحتديدها،
فإن عبء إثبات عدم وجود أضرار للسلعة ،أصبح موضوعا للمناقشات اجلارية حاليا .ويندرج
مبدأ التحوط حتت الوالية العامة ،ومن ثم فإنه يستدعى مسئولية الدولة.
إن املصالح االقتصادية والسياسية املعرضة للخطر فى موضوع سالمة الغذاء ،كبيرة
وملحوظة .وفى أوربا ،كان سوق املواد الغذائية قاب قوسني او أدنى من  830مليار يورو فى عام
 ،2005ويستحوذ على نسبة تتراوح ما بني  %22-%12من ميزانية الوحدات املعيشية ،حسب
الدولة .وعلى هذا ،أصبحت املعايير املتعلقة بسالمة الغذاء ،متثل حتديا ً لإلدارة ،سواء على
مستوى السلطات العامة .أو على مستوى جميع الشركات فى املنظومة الغذائية .ولقد غدت
اللوائح املشتركة بني القطاعني العام واخلاص ،مسألة ضرورية ،إذا كنا نريد تنظيما فعاال ،وإذا
كنا نريد بلوغ األهداف املرجوة فى مجال سالمة الغذاء.
ونتيجة للتحسن فى وسائل النقل وإمكاناتها ،ونتيجة لتحرير التجارة ،والعوملة ،أصبح
املستهلكون يحظون باختيارات واسعة من السلع الغذائية الواردة من مناطق جغرافية
متعددة ،وأصبحت املنافسة بني املوردين شديدة .وعالوة على ذلك ،تزايدت مطالب املستهلكني
بشأن سالمة الغذاء وجودته .كما أنهم أصبحوا يبحثون عن التنوع واألصالة ،ومع ذلك ،فإن
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الصورة الذهنية للجودة لدى املستهلك ،وسلوكه وتصرفاته ،أصبحت من األمور املعقدة
واملستعصية على الفهم .وأصبح يتعني على السلع تلبية مختلف الشروط بخصوص
التغيرات التكنولوجية ،والتوزيع على امتداد سالسل الغذاء اخملتلفة وتبدأ العملية بالسلع
الزراعية اخلام التى يتم تصنيعها بعد ذلك ،وطرحها فى السوق فى عبوات خاصة ،تعتبر جزءا
من العرض الطبيعى للسلعة .واحتياجات املستهلكني متعددة ،ومختلفة ،وتشتمل على
العديد من اخلدمات ،والصورة الذهنية لدى املستهلك عن السلعة التى يستهلكها هى نتاج
عوامل عديدة .وتعتمد جودة الغذاء مبفهومها الشامل على كل تلك العوامل التى تشتمل
على عناصر موضوعية وعناصر ذاتية.
وتلبية لطلب املستهلك راح املنتجون اآلن يركزون على أصناف خاصة من األغذية احمللية،
تستمد جودتها وسمعتها من املنطقة التى تنتج فيها ،ومن املواد اخلام املستخدمة ،وعمليات
التصنيع اخلاصة التى تنطوى عليها عملية االنتاج .وفى هذا السياق ،ظهرت -فى عدة دول
متوسطية وأوروبية -ماركات رسمية حتظى باجلودة ،فضال عما أصبح يعرف بحماية مسمى
املنشأ ( ،)PDOsوحماية السمة اجلغرافية ( ،)PGIsواألنواع الغذائية التقليدية املضمونة ()TSGs
التي تطورت -والتزال -في العديد من الدول البحر متوسطية واألوروبية.
وفى أوربا ،جند أن غالبية املواد الغذائية التى تتمتع باحلماية ،تنتج فى بلدان متوسطية؛ وتتصدر
إيطاليا القائمة بـ  155سلعة تتمتع بحماية مسمى املنشأ /أو حماية السمة اجلغرافية ،تليها
فرنسا بـ  148سلعة ،وتستحوذ هاتان الدولتان معا على  %42من إجمالى عد السلع املصنعة
فى االحتاد األوروبى واحلاصلة على شهادات اجلودة .وتستحوز أسبانيا على  %13.8من إجمالى
عدد السلع احلاصلة على شهادات اجلودة .تليها البرتغال ( ،)%12.8واليونان ( .)%11.4وتختص تلك
األسماء احملمية أساسا ،ببعض أنواع اجلنب ،والفواكه واخلضروات ،واحلبوب ،واللحوم ،الطازجة،
والزيوت ،والدهون .وي ُ ْعنَى عدد كبير من املنتجني حول البحر املتوسط بفكرة مسمى املنشأ،
ألنها مبثابة أداة تدفعهم الى تطوير منتجاتهم احمللية.
وهكذا تطرح فكرة مسمى املنشأ نفسها كمرجعية للجودة ،وتوفر احلماية للمنتجني ضد
عمليات التقليد أو إعادة التوطني .وتوفر تلك الصلة بني السلعة وبني املنطقة التى تنتج فيها
مناخا ً متميزا خاصا للتنمية اإلقليمة؛ ذلك أنها تقوم على حتديد منطقة بعينها ،يصبح
من املتعذر قانونا إنتاج السلعة املعنية ،خارج حدود تلك املنطقة .وامليزة الرئيسية للسلعة
املتسمة مبسمى املنشأ أنه ال ميكن إعادة إنتاجها فى مكان آخر.
ومع ذلك ،فإن حتديد مسمى املنشأ ،ال يحدد فقط سلعة معينة أو منطقة محلية ما ،ولكنه
يشير أيضا إلى قطاع فرعي ،أي إلى سلسلة من اجلهات الفاعلة املنخرطة فى تصنيع السلعة.
ويوضح حتليل صناعات األلبان فى فرنسا ،وإيطاليا ،وأسبانيا ،واملغرب ،أوضاع مختلف جهات
التصنيع املنخرطة فى تلك الصناعات ،فيما يتعلق بهوية وجودة منتجات األلبان ،فى سياقات
اقتصادية -اجتماعية مختلفة فى تلك البلدان املتوسطية.
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اجلزء األول
أســس
ســالمة الغذاء

الفصل 1
 .1مخاطر وسالمة الغذاء فى سياق العوملة
نحو نهج سياسي واستراتيجي1؟
جان لوى راستوان

من وجهة نظر االستهالك على املستوى العاملى ،لم ينجح منوذج التصنيع-الزراعي ،بعد ،فى
      حتقيق هدف أي منظومة غذائية ،كما حددته قمة الغذاء العاملى التى عقدت فى روما حتت
  رعاية منظمة األغذية والزراعة ) (FAOفي 1996
« ...ضمان حصول اجلميع على غذاء متاح ,بأسعار في متناول أيديهم .وأن يكون هذا الغذاء
متالئنا ً مع التراث الثقافى ،ومرضيا ً من الناحية الصحية والغذائية».
إال أنه حدث بعض التقدم ،ال شك فى ذلك.
فمنذ أقل من قرنني من الزمان ،كان الناس ميوتون من اجلوع فى أوروبا ،بأعداد كبيرة :وإن ننس
فال ننسى اجملاعة الطاحنة التى اجتاحت أيرلندا فى  1847-1846وأودت بحياة  1مليون نسمة،
وأجبرت مئات األلوف من األيرلنديني على الهجرة الى أمريكا الشمالية .وكانت هنالك 10
حاالت عجز غذائى حاد فى فرنسا أثناء القرن التاسع عشر .وباإلضافة الى العجز الغذائي
املتواتر ،فى تلك احلقبة ،كان الناس يعانون من العواقب الوخيمة للغذاء الفقير العناصر وغير
املتوازن ،أو من التسمم الغذائي بسبب التهام املواد الغذائية السامة ،او األغذية الفاسدة.
وفى مستهل القرن العشرين ،على سبيل املثال ،كتب الصحفى  Upton Sinclairعما تقوم به
الصناعات الغذائية فى شيكاغو من ممارسات ،تشكل صدمة للجميع ،حيث ذكر سينكلير:
ان اللحوم كانت ملقاة على األتربة وفى نشارة اخلشب التى يتساقط عليها عرق العمال،
السـل ،وكانت تلك اللحوم تستخدم فى
ويبصقون عليها بصاقا يحمل باليني من ميكروب ّ
صنع النقانق(السجق) ،وكانت اللحوم التى يتم تصنيعها مخزنة فى غرف باردة ،تتسلل إليها
املياه من األسقف وكانت ترتع فيها وحولها مئات الفئران.)1906-Sinclair( ...
وال شك أن اإلنسان قد ربط بني الغذاء وبني الصحة منذ فجر التاريخ ،ووضع أبو قراط نظرية
بشأن ذلك املوضوع فى القرن اخلامس قبل امليالد ،وفى حوالى  ،1650قامت “مدرسة ساليرنو
للطب” بإدراج من يتناول الشيلم املصاب بفطر اإلرجوت ( ،)ergotضمن املصابني باملرض املعروف
باسم   مرض احلمرة( .)St. Anthony’s fireولقد ثبت فيما بعد أن أمراض :التسمم الغذائى
 ،botulismواألسقربوط ،والتيفويد ،والكوليرا ،والتسمم بالرصاص هى أمراض منشؤها الغذاء،
مما أدى بالدول الى سن قوانني تتعلق بجودة املواد الغذائية املتداولة فى األسواق ،ومن ثم بدأت
  .1يتقدم املؤلف بخالص الشكر لألستاذ الدكتور /صباح بن جلون ،من معهد احلسن الثاني للدراسات الزراعية والبيطرية فى الرباط ،والسيدة/
روضه خالدي -مدير مختبر اقتصاد األغذية الزراعية التابع للمعهد الوطنى للبحوث الزراعية بتونس ،والسيد /رابح لبيشه استشارى
السياسة الغذائية والصحية مبدينة اجلزائر ،والدكتورة /مارتني بادييا املدير العلمى ،وبنيدكت أوبيرتى من معهد الزراعة املتوسطيةمبونبليية
باملركز الدولى للدراسات الزراعية املتقدمة للبحر املتوسط (سيام)  ،على ما قدموه للمؤلف من عون فى إعداد هذا الفصل
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تولى االهتمام بـ “سالمة الغذاء” .ويرجع قانون “مكافحة غش الغذاء” فى فرنسا الى عام 1851
(أعقبه القانون الصادر فى (أغسطس  1905بشأن غش املنتجات واخلدمات) .وفى عام 1906
صدر فى الواليات املتحدة ،قانون الغذاء والدواء.
ومفهوم األمن الغذائي له تاريخه كذلك ،ولقد صاغ هذا االصطالح علماء االقتصاد الزراعي،
واخملتصون فى التغذية من البلدان النامية فى عقد الستينيات من القرن املاضى ،للحديث عن
هدف توفير كميات كافية من الغذاء (من حيث السعرات احلرارية والبروتني) لتغذية سكان
بالدهم .ويجب أن نذكرهنا ان ذلك الهدف أبعد ما يكون عن التحقيق حتى تاريخه ،ألنه ،طبقا
لتقديرات منظمة األغذية والزراعة ،كان ال يزال هنالك  852مليون نسمة فى العالم ،يعانون
من نقص فى التغذية خالل الفترة من  2000الى   )2005-de Haen(2002أي ما يعادل  %20من
سكان البلدان النامية .ولقد شهد مفهوم األمن الغذائي “الكمى” مداوالت ومناقشات داخل
منظمة األغذية والزراعة ( )FAOلعدة عقود ،وكان السبب فى ظهور عدة سياسات زراعية.
وبعد ازمة مرض جنون البقر فى  ،1996استخدم اصطالح “السالمة الغذائية” ( )food safety
فى الدول املتضررة من جراء ذلك املرض ،وأصبح اصطالحا مقبوال فى وسائل اإلعالم ،اما الشق
املتعلق باألمن الغذائي  food securityفقد تناساه البعض فعال ،ثم قامت عدة حكومات مؤخرا،
الى جانب منظمة الصحة العاملية ( ،)WHOبلفت االنتباه الى ظهور عدة أمراض وبائية متغيرة
ترجع الى أسباب تتعلق بالغذاء ،وأصبح يطلق عليها األمراض التى منشؤها الغذاء  food-
 based2مثل السمنة بصفة خاصة ،هذا فضال عن أمراض القلب ،والسكر ،واحلساسية ،وبعض
انواع السرطان .وطبقا ملصادر منظمة الصحة العاملية ،يوجد فى العالم ما يربو على مليار
نسمة مصابني بالسمنة 3وذلك حسب أرقام  ،2006منهم  %30فى البلدان النامية ،وأخيرا
هناك حوالى مليار نسمة يعانون من نقص الفيتامينات واملعادن ،4وخصوصا األطفال ،والنساء،
وكبار السن ،بسبب سوء التغذية (.)Delpech al.,2005
وهكذا فإنه طبقا لتلك األرقام ،يوجد  2مليار نسمة (أى ثلث سكان العالم)  يعانون من
اضطرابات ترجع الى الغذاء “غير اآلمن”.
وعلى هذا يتضح أن سالمة الغذاء مسألة تتعلق باجلودة .وكان بعض اخلبراء قد حاولوا التفرقة
بني األمن الغذائي ،وسالمة الغذاء ،إال أنه ال يجب النظر الى هذين املفهومني على أنهما
متعارضان ،وإمنا العكس ،هما متكامالن .إن التحول الغذائى الى نوع من الغذاء غير املتوازن،
كما لوحظ فى الدول الغنية أثناء العشرين عاما املاضية ،قد انتقل الى دول التحول االقتصادي،
فى سياق التقاء أمناط االستهالك العاملية .وعلى هذا ،كان البد من اتخاذ إجراءات ملكافحة هذا
االنزالق ،انطالقا من هدف وحيد هو احلفاظ على الصحة العامة (.)2004-Kinsey
ومن ثم ،فإنه يجب من اآلن فصاعدا ،أن يتحدث املرء عن األمن الغذائى (او السالمة الغذائية) 
فى الشمال واجلنوب.
 .2تعرف األمراض التى ترجع الى الغذاء بأسبابها ،فاملواد الغذائية او املشروبات ،بسبب التلوث (امليكروبى ،والفيروسى ،او الكيميائى ،او
الطبيعي) او بحكم تركيبها اخلاص (إفراط او نقص فى مكوناتها الغذائية) ،تتولد عنها األمراض .وليس هذا هو النهج الدولي لتصنيف
األمراض لدى منظمة الصحة العاملية ( -)WHOاألمر الذى يجعل مسألة القياس صعبة -ولكنه مفيد فى النهج الوقائى ،مثله مثل النهج
الذى أخذنا به هنا.
 .3السمنة هى احلالة التى يكون فيها مؤشر كتلة اجلسم ( )BMIأكثر من  IMC 30أى الوزن (بالكيلو جرام) ÷ الطول باألمتار املربعة.
 .4كثير منهم يعانون من نقص التغذية مبفاهيم منظمة األغذية والزراعة (.)FAO
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وتفاديا للغموض ،سوف نستخدم اصطالح “سالمة الغذاء” ،فى ثنايا هذه الوثيقة ،باملفهوم
التالى“ :الوضع الذى تستطيع فيه الدولة أن تكفل الغذاء الصحي لسكانها (والغذاء الصحى
هنا يعنى الغذاء الذي ال يؤدي الى ظهور أمراض)” .و”نهج ما بعد احلداثة” هذا ،أكثر اتساعا من
النهج الذى ساد بعد احلوادث الغذائية فى عقد التسعينيات من القرن املاضى ،ألنه باإلضافة
الى نقص التغذية ومختلف أشكال التلوث امليكروبى ،والكيماوي ،والطبيعي ،يشتمل نهج
احلداثة أيضا على اخملاطر املتعلقة باملنتجات ذات املستويات العالية بشكل غير طبيعى من
السكر ،او امللح ،او الدهون ،وكذلك الغذاء غير املتوازن (من حيث الكم واجلودة) ومن ثم يشير
نهج احلداثة الى النظام الغذائى ،ويشتمل هذا التعريف عالوة على ذلك ،على املسائل املتعلقة
باحلصول على الغذاء ،وباألحوال االقتصادية بصفة خاصة (أسعار املنتجات ،ودخل األسرة).
إطـار  -1كيف ميكن قياس سالمة الغذاء؟
إن مفهوم سالمة الغذاء املعرف أعاله ،يفترض سلفا وضع املعايير الغذائية التى
تلبى احتياجات جسم اإلنسان ضمانا للصحة اجليدة ،وعلى هذا ،البد أن يضع تلك املعايير
أوالً ،خبراء التغذية (أنظر بيانات منظمة الصحة العاملية  ،WHOوبيانات منظمة األغذية
والزراعة .)FAO
ثم البد ،بعدئذ ،من األخذ بنهجني متكاملني:
>

فمن ناحية ،يجب تقييم عناصر املوارد الغذائية عنصرا عنصرا ،مثل املواد املغذية،
والعناصر النادرة (الدقيقة) وعناصر االقتفاء (امليزانيات الغذائية للفاو ،والتى تأخذ
طابع االقتصاد الكلى) ،وتركيبة قوائم الطعام (أبحاث الغذاء والتغذية ،مبا فى
ذلك اجلوانب املتعلقة بامليزانية ،والتى جتري على مستوى األسرة).

>

ومن الناحية األخرى ،يجب تقييم األمراض الناجتة عن النقص الغذائى او اإلفراط
الغذائي (املقاييس اخلاصة بصحة اإلنسان  ،واإلحصاءات الطبية وإحصاءات
املستشفيات ،واحلاالت املرضية وحاالت الوفيات) :وتقوم منظمة الصحة العاملية
 WHOبجمع تلك البيانات.

وأخيرا ،التفاوت بني االحتياجات واملوارد .ويعتبر انتشار األمراض أساسا للمقارنات
الدولية واملقارنات العبر وطنية.
وثمة مصالح اقتصادية ضخمة ،تكون عرضة للخطر ،فيما يتعلق بسالمة الغذاء،
ففى أوروبا ،وصل سوق املواد الغذائية الى ما يقرب من  830مليار يورو فى  ،2005ويستحوذ على
 %25-%12من ميزانية األسرة ،حسب الدولة .ولقد بلغ السوق فى أوربا مرحلة النضوج ،ومعدل
النمو فيه منخفض (بني  %1الى  %2فى السنة) ،وهو مستقر الى حد كبير ،إال فى احلالة
التى تثور فيها الشكوك حول جودة أحد املنتجات .وفى فرنسا ،على سبيل املثال ،انخفض
استهالك اللحوم ،البقرية بنسبة  %35أثناء أزمة جنون البقر؛ ومؤخرا -فى عام  2006-أسفرت
أزمة انفلونزا الطيور عن انخفاض الطلب على الدواجن بنسبة  .%30وملا كان استهالك الغذاء
يتأثر بكثير من العوامل اخملتلفة مثل العوامل البيولوجية والسوسيولوجية (االجتماعية)،
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والنفسية ،واالقتصادية فإنه من الصعوبة مبكان ،حتديد وحتقيق الهدف من سالمة الغذاء.
وعالوة على ذلك ،فإن تصنيع االنتاج الغذائى ،قد أوقف متاما النقاط املرجعية التى كان معموال
بها منذ أمد بعيد (مع املنتجات اجلديدة واألمناط الغذائية اجلديدة) ،وزاد من «قلق مستهلك
ومهد الطريق لظهور أزمات على نطاق واسع.
املواد الغذائية»ّ ،
ويلخص عالم االجتماع ( )C.Fischlerاملوقف اليوم بطريقة حصيفة للغاية عندما يقول« :لقد
أصبح تناول الغذاء واختياره يتسم دائما بالريبة ،والقلق ،واخلوف من شيئني :التسمم ونقص
الغذاء .ولكن نقص الغذاء تناساه الناس فعال فى مجتمعاتنا؛ وأصبح ما يخشاه الناس اليوم
هو السموم».)2001-Fischler( .
ونتوخى فى هذا الفصل ،شرح أسس سياسة السالمة الغذائية ،واحلديث عن مضمون تلك
السياسة فى أوروبا ،وتقييم أثر ذلك على األقطاب الفاعلة فى صناعات األغذية -الزراعية.
وعلى هذا فسوف نناقش األمور التالية:
>

مفهوم اخملاطر الغذائية واألزمات الغذائية.

>

احللول التى تقدمها السلطات العامة من خالل مبدأ االحتراز أو التحوط ،واألجهزة
املؤسسية التى يترتب ظهورها على تلك احللول.

>

االستراتيجيات التى اتخذتها السلطات العامة وقطاع األعمال ،للتجاوب مع السياق
النفسى والتنظيمى اجلديد ،الذى صنعه الطلب على السالمة فى اجملال الغذائى.

مخاطر الغذاء ،واألزمات الغذائية:
يعرف قاموس روبير الفرنسى كلمة “مخاطر” بأنها اخلطر احملتمل الوقوع ،وعلى هذا فإنه ميكن
أن يكون خطرا منظورا تقريبا ،وعندما يرجع املرء الى التعريف األساسى للكلمة ،فإنه ميكن
له -بل فى احلقيقة البد له -أن يتجاوز مفهوم مخاطر الغذاء ،الذى حبس الباحثون وصانعو
السياسات أنفسهم فيه بعد أزمة جنون البقر فى عام  .1996لقد أصبحت ضخامة اخملاطر
التى تشكلها األمراض التى ترجع الى الغذاء ،تتجاوز اآلن جميع النسب املتعلقة بحوادث
الصحة ،واملرتبطة بالطبيعة السمية لبعض املواد الغذائية.
ولهذا فقد اتفق على إدراج األخطار الباثولوجية (املرضية) املرتبطة بالعناصر الغذائية ،ومن ثم
التركيب “العادي” للمواد الغذائية املتداولة فى السوق ،ضمن اصطالح “مخاطر التغذية”.
دراسة أنواع اخملاطر الغذائية
ميكن تصنيف اخملاطر الغذائية الى أربع فئات :مخاطر بيولوجية ،ومخاطر كيماوية ،ومخاطر
فنية ،ومخاطر تغذوية.
ومنشأ اخملاطر امليكروبيولوجية هو تلوث املواد الغذائية بالبكتريا املسببة  لألمراض ( )pathogenic
مما ينقل األمراض والعدوى الغذائية لإلنسان ،حيث ينقل الغذاء لإلنسان ما يزيد على  200مرض
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ُم ْع ٍد ،وبكتيرى ،وفيروسى ،وتسممى .وأكثر األمراض شيوعا هو مرض التسمم الغذائى (بسبب
األغذية املعلبة)  والتلوث البكتيرى ( listeriosisينشأ من اجلنب ومنتجات اللحوم املصنعة) 
والبكتريا املتحوصلة ( campylobacteriosisاأللبان اخلام ،وحلوم الدواجن غير املطهية جيدا،
ومياه الشرب) ،وأمراض النزيف الداخلي الناجتة عن اجلراثيم العصوية  Escherichiaوالكوليرا
(مياه الشرب ،واألرز ،واخلضروات ،وجريش الذرة الرفيعة ،واألسماك واملأكوالت البحرية) .إن وجود
العفن او الفطر املسبب للعفن فى املواد الغذائية ،ينتج عنه سميات فطرية (مثل فطريات
الشيلم)؛ ثم إن ظروف التربية (مثل أمراض برايان   prion diseasesالشبيهة بجنون البقر)،
ميكن أن تسبب أمراضا او على األقل -حيث أنه ال يوجد دليل قاطع على ذلك حتى اآلن -تغييرا
فى اجلينات (مخاطر أمراض احلساسية التى تعزى الى الكائنات احلية احملورة جينيا ً .)GMOs
أما اخملاطر الكيماوية او البيئية ،فسببها تلوث سلسلة العمليات الغذائية باملواد الكيماوية
مثل املعادن الثقيلة ،ومبيدات اآلفات ،والنيترات ،والديوكسني .وعلى ذلك ،فإن مصدر تلك
امللوثات هو طرق االنتاج ،ومنها طرق الزراعة الكثيفة بوجه خاص.5
وال تقتصر تلك األخطار على اإلنسان وحده ،ولكن على املنظومة احليوية ككل ،كما أنها ميكن
أن تؤثر على التربة وعلى املوارد املائية.
وحتدث اخملاطر الفنية عندما يجرى حتويل املواد اخلام الزراعية الى مواد غذائية ،اى فى مرحلة
تصنيع األغذية الزراعية ،او فى مرحلة نقل املنتجات او تخزينها .ومن األمثلة التى نستطيع
أن نذكرها فى هذا الشأن ،وجود أجسام غريبة فى املنتجات ،او عيوب فى احلفظ بعد انقطاع
سلسلة التبريد فى قنوات التوزيع فى مخازن التبريد (مما يؤدي بالتتابع الى تدهور اجلودة ،واملذاق،
والقيمة التغذوية ،يعقبها ظهور أخطار بيولوجية).
وترتبط اخملاطر التغذوية بكمية وجودة الغذاء ،وحتدث تلك اخملاطر عندما يبتعد النظام الغذائى
عن املعايير التى وضعها خبراء التغذية ،ومن ثم ميكن أن ترتبط تلك اخملاطر ،إما بالنقص ،وإما
باإلفراط ،فى املعايير التى حددها خبراء التغذية ،وعلى هذا تنشأ حاالت مرضية بسبب نقص
السعرات احلرارية ،او نقص البروتينات ،او نقص العناصر الغذائية األخرى (الفيتامينات ،واملعادن،
والعناصر الدقيقة (النادرة) ..الخ) ،وكلها تندرج حتت مسمى نقص التغذية .أما اإلفراط فى
التغذية ،على اجلانب اآلخر ،فهو عبارة عن نتيجة حجم وتركيبة املواد الغذائية املهضومة،
التى قد يكون فيها مكونات زائدة ضارة بالصحة (مثل السكر أو األمالح أو الدهون) ألسباب
تتعلق باحلفظ ،او املذاق ،أو اإلشباع ،6فاالستهالك املفرط والقاصر على بعض األغذية مثل
(الهامبورجر ،والشيبسى ،واملشروبات الغازية..الخ) ،مقترنا بحياة مترفة هادئة ،يؤدي حتما الى
السمنة ،واألمراض التى مصدرها الغذاء.
وثمة مالحظتان هامتان يتعني إبداؤهما بشأن مخاطر الغذاء:
>

أنه يتعني النظر إليها من منظور دراسة احلاالت املرضية العامة.

  .5الديوكسني خطر منشؤه الصناعة ،وليس الزراعة.
 .6ويطلق خبراء التغذية على بعض املدخالت الغذائية اسم «السعرات الناضبة» ،ألنها جتلب الطاقة ولكنها خالية من العناصر الغذائية.
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>

أنه البد من دفع ثمن مقابل أخذ تلك اخملاطر فى احلسبان.

مفهوم اخملاطر -مفهوم متغير ،وذاتي ،وعارض.
كما توحي األرقام التى وردت فى مقدمة هذا الفصل ،جند أن حجم اخملاطر الغذائية ،متفاوت
للغاية ،بناء على طبيعة اخملاطر ذاتها ،وحسب الدولة املعنية.
اخملاطر امليكروبيولوجية او “العارضة”:
البد أن نذكر ،فيما يتعلق بتواتر اخملاطر الغذائية ،بأن معدل الوفيات بسبب التسمم ،منخفض
جدا فى االحتاد األوروبى (أقل عشر مرات منه فى الواليات املتحدة حسب أرقام املفوضية األوروبية) 
ويقدر بأنه أقل من  2فى  1000فى فرنسا من معدل الوفيات العامة ( )1998-Apfelbaumأي أقل
من  800حالة وفاة فى  1995مقارنة بـ 16000ألف حالة من حاالت حوادث الطرق ،و 35000حالة
وفاة بسبب أمراض إدمان الكحوليات .ولقد أثبتت دراسة أجراها “املرصد الصحى” (Vaillant et
 )ai,2004إصابة ما يزيد على  200000شخص فى فرنسا كل سنة بأمراض ترجع الى الغذاء
فى عقد التسعينيات من القرن املاضى ،مما ترتب عليه دخول  14000حالة الى املستشفيات،
ووفاة  460حالة فى املتوسط سنويا ،وكانت اإلصابات البكتيرية (ساملونيلال ،ليستيريا ،بكتريا
متحوصلة)  هى املسئولة عن معظم الوفيات .وثمة نظام أوروبى للمراقبة الصحية ،يزمع
إنشاؤه ،ميكن من خالله احلصول على إحصاءات قابلة للمقارنة داخل االحتاد األوروبى ،7بحيث
ميكن اتخاذ اإلجراءات املالئمة بشأن هذا املوضوع.
ولدى الواليات املتحدة نظام ملراقبة أمراض السموم الراجعة الى األغذية ،وإجراء التقديرات
االقتصادية املتعلقة بتلك األمراض ،وفى  2005سجلت وزارة الزراعة األمريكية 76-USDA
مليون حالة من حاالت األمراض الباطنية ،و 325000حالة دخول املستشفيات ،و 5000حالة
وفيات .وفى عام 2000أجرى مسح على خمسة من املسببات الرئيسية لألمراض ،انتهى الى
وجود  3.4مليون حالة ،و 31200حالة دخول املستشفيات ،وقد انطوى ذلك على تكلفة إجمالية
بلغت  6.9مليار دوالر (نفقات عالج ،وتعويضات عن أيام العمل املفقودة ،ووقوع بعض احلوادث،
ووفيات مبكرة).
جدول  1-تقدير التكاليف الراجعة الى أمراض معينة الواليات املتحدة2000 ،
مسببات املرض

عدد احلاالت

عدد حاالت دخول
املستشفيات

التكلفة اإلجمالية
عدد الوفيات
(مليون دوالر)

البكتريا املتحوصلة

1,963,141

10,539

99

1,200

الساملونيلال

1,341,873

15,608

553

2,400

62,458

1,843

52

700

البكتريا العصوية O157

  .7يوجد مشروع صحى يتبع اإلدارة العامة للصحة ( )DG SANCOحتت اسم «مؤشرات الصحة فى االحتاد األوروبى» ،وهو يرجع الى عام ،2004
ولكن لم يتم تنفيذه بعد.
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البكتريا العصوية
non-O157STEC

31,229

921

26

300

التلوث البكتيري

2,493

2,298

499

2,300

3,401,194

31,209

1,229

6,900

اإلجمالى

املصدر :وزارة الزراعة األمريكية ،مسح اقتصادي2004 ،

وطبقا حلسابات إدارة األدوية األمريكية ،فإن متوسط التكلفة السنوية حلالة التسمم الغذائى
التى يتم التعرف عليها  2000دوالر تقريبا (.)2004Frenzen
وال توجد بيانات رسمية تضم نفس القدر من التفاصيل بشأن األمراض امليكروبيولوجية فى
دول جنوب أو شرق املتوسط ،وإمنا تقوم منظمة الصحة العاملية بتقدمي إحصاءات عن الوفيات
مفصلة حسب أسباب الوفاة ،ونستطيع أن نخرج بفكرة تقريبية عن اإلصابات الراجعة الى
الغذاء من خالل إلقاء نظرة على عمود اإلسهال املرضى .وفى  ،2002أدت تلك اإلصابات الى وفاة
ما يقرب من  40000شخص فى بلدان جنوب وشرق املتوسط ،أي  %2.6من إجمالى الوفيات
(مقارنة بـ  %1.0فى  8دول متوسطية فى االحتاد األوروبى) .وطبقا ملصادر عديدة غير منشورة
توجد معدالت مرتفعة نسبيا من اإلصابات بسبب الغذاء فى تلك املنطقة .وفى حقيقة األمر،
ميكن أن يعزى هذا النوع من اإلصابات الغذائية الى عدة أسباب ،معظمها مؤثر للغاية فى
منطقة البحر املتوسط (:)2004-Elmi
>

عدم مراعاة املعايير الصحية فى الزراعة والصناعة والتجارة ،حيث أن تلك املعايير
أقل إلزاما فى البلدان النامية مما هو عليه احلال فى الدول املرتفعة الدخل.

>

انخفاض مستوى املعيشة (الفقر هو العامل الرئيسى الذى يفسر سوء التغذية).

>

التغيير فى أمناط احلياة (أصبح يقتضى تناول الوجبات بعيدا عن البيت ،وتناول
األطعمة فى الشارع فى ظروف صحية مؤسفة فى الغالب).

>

االفتقار الى التربية الصحية.

>

التغييرات السكانية (الزيادة فى الفئات السكانية السريعة التأثر بسبب وجود
املعمرين ،وسوء التغذية ،واإلصابة مبرض نقص املناعة املكتسب /اإليدز).

>

طول سلسلة األغذية -الزراعية ،ومراحل التوقف فى مخازن التبريد ،وانتقال بعض
اجلراثيم املسببة لألمراض الى املناطق اجلغرافية اجلديدة.

>

أساليب الزراعة الكثيفة وأساليب التربية احليوانية.

>

حتور الكائنات امليكروبية الدقيقة ،وظهور سالالت نشطة مقاومة للمضادات
احليوية.

33

34

أسـس سـالمة الغذاء

عدم التوافق املعرفى:
أخذت حاالت حدوث األمراض الناجمة عن الغذاء ،تقل بشكل حاد خالل القرن املاضى ،فى الدول
املرتفعة الدخل ،وثمة تناقض هائل بني احلقيقة العلمية للمخاطر الغذائية ،وكيفية تقييم
املستهلكني لتلك اخملاطر ،وتتماثل مع ذلك القلق االجتماعي املتزايد ،بينما اخملاطر الصحية
تتراجع :وهذا مثال على املفارقة التى ذكرها “توكفيل”  Tocquevilleوالتى تقول :إن سخط
اجلماهير يزداد فى الوقت الذى تقل فيه الفوارق االجتماعية (.)2001-Cochoy
وعلى هذا ،فاخملاطر مزدوجة من حيث طبيعتها ،واخملاطر كما عرفها اإلحصائيون :هى احتمال
حدوث أثر سئ على الصحة بسبب عيب فى جودة املواد الغذائية  .8وسوف تقاس تلك اخملاطر
على أساس معايير األمراض الوبائية ،أما التعريف الثاني للمخاطر ،فيتعلق باجلانب الذاتى:
حيث جند أن اخملاطر هنا ال تقيم وفقا للجداول اإلحصائية ،ولكن وفقا لالحتماالت التى يقدرها
الشخص بناء على معاييره الذاتية ،وهذا ما يطلق عليه اسمه “اخملاطر املنطبعة فى الذهن”،
وهذا النوع من اخملاطر هو ،بطبيعة احلال ،النوع احلاسم فى سلوك املستهلك ،ويتحدث خبراء
التسويق عن “عدم التوافق املعرفى” بني الصورة الذهنية للسلعة عند شرائها ،وصورة السلعة
فى الذاكرة الناجمة عن تراكم املعرفة (.)2001-Gallen
إن االختالف بني اخملاطر املتصورة ،واخملاطر احلقيقية يصبح واضحا فى استطالعات الرأي .ولقد
أسفر مسح أجرته “سوفريس” “ ”Sofresعلى عينة من  1000شخص فى فرنسا فى شهر مايو
 2000بشأن “أكثر مشكالت العالم مدعاة للقلق” ،عن وضع اجلوع فى العالم ،ومرض اإليدز،
واألمن الغذائى على نفس املستوى ،ولكن فى مرتبة أدنى من التدهور البيئى وفى مرتبة أعلى
من شبكات اجلرمية ،ويتعني تفسير هذا االختالف أساسا ،بحكم الطبيعة اخلاصة جدا ً “للسلع
الغذائية” :ذلك أنها السلع االستهالكية الوحيدة (الى جانب األدوية) التى تدخل جسم اإلنسان،
ومن ثم تستلزم يقظة كبيرة من جانب املستهلكني؛ ثم أنها عالوة على ذلك ملكية ثقافية،
أي جماعة إنسانية ،ومع هاتني الصفتني ،فإن السلع الغذائية تكتسب
فالغذاء هو نتاج تاريخ ّ
وضعا خاصا فى االستهالك العاملى .على أن هناك عاملني آخرين يفسران االختالف املذكور أعاله
بني اخملاطر احلقيقية ،واخملاطر املتصورة ،األول :العامل النفسى ،مع الشك املتزايد وعدم التيقن
بخصوص العلم الذى من املفترض أن يكون قادرا على حل جميع املشكالت (املذهب الوضعى
ألوجست كونت) ،ولكنه غير قادر على منع الكوارث (عدوى مرض اإليدز ،ومرض جنون البقر) 
ويتعرض لتهديدات من جانب “صبية الدجالني”  Sorcerer’s apprenticesوالكائنات احلية احملورة
جينياً ( ،)GMOsثم هناك العوامل االجتماعية الناجمة عن صعوبة اخملاطر وضخامتها .إن
األسباب املرضية املنشئة ملرض العدوى بجنون البقر والذى يعرف باسم (،)Creutzfeld-Jacob
الزالت غير واضحة الى حد كبير ،وكذلك مرض جنون البقر ،وأخيرا مرض الهياج العصبى
( )Scrapieالذى أصاب قطعانا ضخمة من املاشية واألغنام فى أوربا .وجند فى نفس الوقت،
أن العقليات ،فى الدول الغنية فى أوروبا ،قد تطورت الى احلد الذى أصبح معه قبول اخملاطر
يتناقص باضطراد (.)1993-Laucer
يضاف الى هذا اإلدراك املتفاقم للمخاطر ،الرغبة فى دفع ثمن أكبر للمواد الغذائية املفترض أن
 .8تعرف اجلمعية الفرنسية للتوحيد القياسى  AFNORاخملاطر فى مجال سالمة الغذاء بانها« :دالة احتمال وقوع أثر ضار على الصحة،
وخطورة هذا األثر ترجع الى واحد او أكثر من األخطار املتعلقة باملواد الغذائية».
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تكون صحية ،والطلب املتزايد من أجل لوائح ونظم سالمة الغذاء والبيئة.
وفيما يتعلق بالقضية األولى (هل املستهلكون مستعدون لدفع الكثير ،مقابل السلع التى
يعتبرونها صحية أكثر؟) .سوف نشرح وجهة نظرنا مع نتائج مسح أجرى فى مدينة تيان جني
فى الصني وهى املدينة التى يبلغ عدد سكانها  10مليون نسمة (.)Zhang, 2005
جدول  2 -الرغبة فى دفع أثمان األنواع اخملتلفة من السلع الغذائية* .الصني 2001
املبالغ اإلضافية
املقبولة
> %20
%40 - %20
%60 - %40
%80 - %60
< %80
Zero
العدد اإلجمالى من
اإلجابات

توزيع اإلجابات%
خضروات بدون
مخلفات من مبيدات
اآلفات
52
14
6
0
2
26

30
5
4
0
0
61

100

100

منتجات عضوية

منتجات خالية من
اجلينات الوراثية
املعدلة
24
4
4
0
0
68
100

املصدر :زاجن* .2005 ،سلع معتمدة من وزارة الزراعة

ومع التحفظات املعتادة بخصوص الطريقة املستخدمة ،نرى أن اخملاطر املتصورة األكثر حسما
فى الصني ،هى التلوث الكيماوي ( 74%مستعدون لدفع أسعار أعلى للمنتجات غير امللوثة).
ومن الناحية األخرى ،رفض غالبية األشخاص الذين جرت مقابلتهم ،دفع أسعار أعلى للمنتجات
العضوية ،او املنتجات املكتوب عليها :خالية من اجلينات الوراثية املعدلة .ويتوقف هذا النوع من
السلوك على الظروف احمللية ،األمر الذى يؤكد مدى حساسية املستهلك إزاء البيئة احمليطة به،
وإزاء البيانات القصيرة األجل.
وكما رأينا ،يتأثر االستعداد للدفع بسياسة متييز السلعة ،التى تدفع املستهلكني بدورهم الى
البحث عن ضمانات حكومية.
إن اعتماد املستهلكني على الدولة هو نتيجة لفقدان ثقة املستهلك فى املنتجني :ذلك أنه تساور
املواطنني شكوك فيما يتعلق بقيام آليات السوق بواجبها بشكل صحيح بالنسبة للتحقق
من جودة السلع ،ولقد مت إرساء الدور األساسى الذى تلعبه الثقة فى العالقات التجارية -الى
حد كبير -مبعرفة االقتصاديني املؤسسيني ،مما يبرر الشك فى الكالسيكية اجلديدة للنظرية
االقتصادية .وبالنظر الى الدورات التى ميكن أن يخضع لها االقتصاد ،فإن السياسات “الليبرالية”
(حيث تعمل أيد خفية لضمان تشغيل السوق بشكل مالئم يرضى اجلميع) حيث تتناوب تلك
السياسات مع السياسات “التدخلية” (حني تخضع األسواق لتقلبات او اضطرابات ،تسبب
التشوهات والتدهورات التى يتعني منعها او احلد منها) .ويبدو ،فى حقيقة األمر ،بعد  20عاما
من أسلوب “تاتشر” و “ريجان” فى رفع القيود والتحرر ،أننا دخلنا اآلن فى مرحلة العودة الى
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الدولة ،وكان ذلك حتت ضغط سلسلة من الفضائح (الدم امللوث ،ومرض جنون البقر ،وأخيرا،
انهيار الشركات الكبرى فى اجملال املالى نتيجة التدليس) .إن التاريخ ال يعيد نفسه ،ومع ذلك،
فإن تدخل الدولة سوف يكتسى أشكاال معيارية جديدة فى سياق “العوملة” ،كما ان تدخل
الدولة سوف يرتكز على معيار  يتبنى  الشرعية ،ويخلق إبداعا دالليا ،وهما وظيفتان مهمتان
للدميقراطية ،وينشأ هذا املعيار حول املبدأ الشهير املعروف باسم “مبدأ التحوط”.
جدول  3 -آراء بشأن األحكام التنظيمية فى فرنسا( .مايو )2000
مجاالت الرقابة

البيئة
سالمة الغذاء
االنترنت
حقوق العاملني
األسواق املالية

تفصيل اإلجابات %
(اإلجمالى فى كل سطر )%100
األحكام التنظيمية غير
األحكام التنظيمية
كافية
كافية
79
13
71
22
64
17
61
29
55
21

لم يبد رأيا
8
7
19
10
24

املصدر :سوفريس ( ،)softresاستطالع للرأي أجرى على  1000شخص

عشرون عاما من األزمات الغذائية فى أوروبا
كانت هنالك دائما حوادث صحية تعزى الى عدم جودة املواد الغذائية ،وبلغ األمر أن أسفرت تلك
احلوادث عن كثير من الوفيات ،وحتولت تلك احلوادث الى أزمات عندما تعرضت احلكومات للتهديد
بإطالق غضب الرأي العام .ويقترن التطور غير املسبوق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت –
الذى وسع مجال املعرفة املكتسبة وسرعة سبل احلصول عليها -باملطالب اجملتمعية اجلديدة
مثل حق الصحة .ولقد ع ّرض اختالط األمور بهذا الشكل البني ،الزعماء السياسيني لتهديدات
خطيرة -سرعان ما تداركوها وإن كانت آثارها ال زالت تتفاعل فى أنحاء العالم حتى اآلن،
وخصوصا فى أوروبا -مما أسفر عن تغييرات بعيدة املدى فى املؤسسات املعنية.
وتعود الكتابات املتخصصة عموما الى عام  ،1996مع احلاالت األولى ملرض العدوى بجنون البقر
(كروتز فيلدت -جيكوب) ،الذى يرجع الى استهالك حلوم البقر املصابة مبرض جنون البقر ،الذى
حدث فى اململكة املتحدة ،وكانت تلك أولى “األزمات الغذائية” ،إال أن عدد احلاالت املعنية فى
تلك األزمة ،وفى األزمات التى حلقتها ،كان محدودا ً باملقارنة باحلوادث األخرى التى وقعت مؤخرا،
كما يتضح من اجلدول التالى:
جدول  4 -حوادث الغذاء الرئيسية املسجلة فى غرب أوروبا فى الفترة ما بني 2000-1980
 1981أسبانيا

زيت الشلجم الفاسد كيميائيا -وفاة  1000شخص

 1987سويسرا

ميكروب ليسيتريا كوالي في اجلنب -وفاة  25شخص
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 1992فرنسا
اململكة املتحدة
 1996فرنسا
أملانيا

ميكروب ليسيتريا كوالي في منتجات حلوم مجهزة -وفاة 63
شخص
مرض جنون البقر الشبيه في اإلنسان مبرض Creutzfeld-Jacob
والذي تفشي في الفترة 1985-وخلف  96حالة وفاة بنهاية عام
2000

اململكة املتحدة إيشريشيا كوالي-الذي يسبب اإلسهال -في اللحوم
1996
(سكوتالند)
 1998فرنسا

ديوكسني في اللنب

 1999بلجيكا

ديوكسني في البيض وحلوم الدواجن

 1999فرنسا

تلوث الكوكاكوال (نوعية رديئة من ثاني أوكسيد الكربون أو
املبيد الفطري املستخدم ملعاجلة طاوالت نقل العبوات) 

 2000فرنسا

مرض جنون البقر في مزارع شركة سوفيبا/كارفور

بناء على دراسة قام بها . 2002-Feillet

ولم تكن هنالك أزمات غذائية خطيرة .9فى أوروبا مؤخرا ( ،)2005-2001ورمبا يرجع ذلك الى
ظاهرتني:
>

إقامة نظم على درجة عالية من الكفاءة إلدارة اخملاطر الغذائية (وكاالت سالمة
الغذاء -انظر أدناه).

>

التغطية اإلعالمية الواسعة الى درجة التشبع.

لقد كانت أخطر احلوادث الصحية الراجعة الى املواد الغذائية ،خالل اخلمسني عاما املاضية ،ما
حدث فى أسبانيا عام  1981بعد استهالك أغذية معلبة حتتوى على زيت شلجم مغشوش ،مما
أدى الى تسمم عدة آالف من األشخاص .كما كان الندالع حاالت التلوث البكتيرى ( )listeriosis
فى عامي  1992 ،1987آثارها اخلطيرة ،إال أن تلك الكوارث ،لم تكن لها آثارها على احلكومات ،وإمنا
مت التعامل معها من خالل القنوات اإلدارية ،وميكن تفسير الوعي الشديد مبشكلة جنون البقر
بحكم الطبيعة “الوحشية” لتلك الظاهرة (األبقار آكلة اللحوم -وكأنها آكلة حلوم البشر،
حيث كانت تقدم لها وجبات من اللحوم) ،وبحكم مشكالت اختالل الوظائف على نطاق واسع،
سواء على املستوى الوطنى او على املستوى األوروبى (عدم التقيد باللوائح والنظم وعدم وجود
عقوبات) ،وبحكم تواتر الظواهر املنوه عنها سابقا (تغطية إعالمية واسعة ،وإضرار بالصحة).
كانت املسألة ال تتعلق بحجم األرقام وضخامتها ،وإمنا تتعلق باجلانب الرمزي منها ،و”استفادت”
 .9كانت األزمة الصحية اخلطيرة اجلديرة باملالحظة فى اآلونة األخيرة هى أنفلونزا الطيور ،والتى حدثت فى  ،2005/2006ولكنها لم تختص
بعلف الدواجن حتت أية ظروف.
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احلوادث التى تلت ذلك من اليقظة الصحفية الدائبة ،والتضخيم فى وسائل اإلعالم ،الذى فاق
كل احلدود بالنسبة لألضرار التى وقعت بالفعل .10ونود أن نوضح بأن أزمة الديوكسني فى قطاع
الدواجن قد أسقطت احلكومة البلجيكية فى .1999
وهناك إحدى احلاالت التى لم يتم إدراجها ضمن القائمة ،ولكنها ،مع ذلك ،جديرة بالذكر ،ألنها
توضح ما ميكن أن يترتب على األزمات الغذائية من تكاليف باهظة؛ إنها حالة البنزين الذى وجد
فى زجاجات ( )Pschittللمياه الفوارة لشركة بيرييه ( .)perrierذلك أنه فى عام  ،1990اكتشفت
إدارة األغذية واألدوية فى الواليات املتحدة ( )FDAآثار بنزين فى رسالة من املياه الفوارة الشهيرة.
وهذه الواقعة لم يكن لها آثار صحية من أي نوع ،ولكنها تعرضت حلملة إعالنية واسعة فى
الواليات املتحدة ،مما أثر بشدة على الوضع املالى للشركة ،ورمبا كان ذلك هو السبب فى بيع
أصول مجموعة بيرييه لشركة نستله .وهكذا ،فإن الشك بشأن أي سلعة ،ميكن أن يؤدي الى
غرق (إفالس) املشروع.
وعلى نفس املنوال ،ميكن أن نذكر حالة شركة  – Snow Brand Milkوهى من كبريات شركات
تسويق األلبان فى اليابان -باعتبارها من احلاالت التي ادت إلى تقويض مشروعات الشركة :كانت
تلك التعاونية تقوم بتسويق العديد من منتجات األلبان ،والعديد من منتجات اللحوم ،ثم
حدثت حاالت تسمم جماعي بسبب منتجات الشركة[أصيب أكثر من  10000شخص ،وحدثت
 10حاالت وفاة] في سنة  2000وسنة  .2002ونتيجة لهذة الفضيحة الكبرى  ،انخفض حجم
مبيعات الشركة وانخفضت قيمة أسهمها ،بنسبة  ،%80وكان على الشركة اتخاذ أجراءات
قاسية العادة الهيكلة [إلغاء  1000وظيفة ،وبيع األسهم] حتى ال تخرج الشركة من سوق
العمل كلية.
إطـار  -2سالمة الغذاء فى شمال وجنوب دول حوض البحر املتوسط :حالة اجلزائر.
ميكن إلقاء نظرة عامة على منطقة البحر املتوسط ،من خالل حتليل الوضع في اجلزائر ،ألنها
مثال ميكن أن يطبق بصفة عامة على البلدان األخرى في املنطقة.
يقدر القطاع غير الرسمي في اجلزائر مبا يناهز  %20من قطاع األعمال احلرفية الصغيرة
والصناعات الصغيرة و  %35من شبكة التجارة [جتارة اجلملة والتجزئة] وعلى هذا فان
القسم االكبر من انتاج الغذاء وتوزيعة يقع خارج نطاق أي سيطرة اقتصادية أو فنية .وعالوة
على ذلك ،فإن أجهزة الرقابة خصوصا ،أجهزة متواضعة االمكانيات [ 3500مفتش حكومي
مقابل  1مليون محل من محالت التجارة والوكاالت التجارية] وأخيرا فإن تواضع القدرة
الشرائية لألسرة يستلزم ضغط األسعار ،مما يعنى التضحية بالتكاليف املتعلقة باجلودة.
وعلى هذا ،فإن هناك ثمة احتماالت عالية حلدوث أمراض مصدرها الغذاء -تتراوح ما بني
 300000و  500000حالة فى السنة (أي ما يوازي من  %1إلى  %1.7من عدد السكان) ،وهذا
أعلى من األرقام الرسمية بكثير ،التى تفيد بوقوع ما بني  3000إلى  5000حالة ،ولكن حاالت
الوفيات محدودة رغم ذلك ،وآخر احلوادث الهامة للتسمم الغذائى وقعت فى “سطيف”
و “تلمسان” 1998وأسفرت عن دخول  345حالة الى املستشفيات 42 ،حالة وفاة .وكانت
 .10ميكن تفسير تلك التغطية اإلعالمية الواسعة ،من ناحية ،بسبب عدم اليقني ،إزاء مخاطر اندالع حاالت جديدة من مرض العدوى بجنون
البقر (كروتزفيلدت-جاكوب) ،والعدد احملتمل من الضحايا فى األجل املتوسط (والذى يتراوح ما بني عدة حاالت الى عدة آالف من احلاالت).
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حاالت التلوث األساسية فى منتجات األلبان ،ومنتجات اخملابز واحللويات ،وحلوم الدواجن،
والكسكسى .وثمة احتماالت عالية لوقوع حاالت تسمم جماعي فى االحتفاالت واملوالد
الدينية ،وفى مطاعم اجلامعات ،ويالحظ أيضا ارتفاع معدل التسمم الغذائى بسبب امللوثات
العضوية املوجودة ،والكيماويات الزراعية ،والنفايات الصناعية (املعادن الثقيلة) ،ومياه الرى.
(.)2006-Leceche
إن هذا املستوى من سرعة تعرض املؤسسات العامة والشركات اخلاصة ،ألحداث
صغيرة نسبيا ،يثير أسئلة بشأن مفهوم اخملاطر ووقعها على املستهلك ،ألن السلوك الشرائى
للمستهلك ،فى التحليل النهائى ،هو الذى يحرك األزمات ،سواء على مستوى املنتج أو على
مستوى صانع السياسات.
مفارقة :مخاطر التغذية:
حتدث مخاطر التغذية بسبب نقص الغذاء ،أو فى احلالة العكسية ،بسبب اإلفراط فى الغذاء  .
نقص الغذاء وعدم األمن:
دأبت منظمة األغذية والزراعة (الفاو) منذ عدة سنوات ،على إصدار تقرير سنوى بشأن وضع
الغذاء فى العالم ( .)2005-de Haenويشير مؤلفو التقرير إلى أهداف قمة الغذاء العاملى فى
 ،1996والتى تكررت فى أهداف األلفية من أجل التنمية ،كان من بينها «تخفيض  عدد الذين
يعانون من اجلوع ،على مستوى العالم ،إلى النصف ،خالل الفترة ما بني 1990إلى  .2015إن
األولوية التى أوليت لتخفيض اجلوع تبررها اعتبارات انسانية واجتماعية واقتصادية ،ألنه ثبت
أن اجلوع وسوء التغذية يسبب ما يزيد على نصف حاالت وفيات األطفال ،ويفاقم من معدالت
الوفيات أثناء احلمل والوضع ،ويضعف نظام املناعة ،ومن ثم يزيد من احتماالت اإلصابة بفيروس
نقص املناعة املكتسب /اإليدز ،والدرن ،واملالريا ،ومعظم األمراض املعدية ،كما أن اجلوع يحول
دون املواظبة على احلضور فى املدارس ،ويفاقم من الفوارق بني اجلنسني ،ويقلل من فرص العمل،
وانتاج األصول (.)2005-de Haen
ويكاد إقليم البحر املتوسط أن يكون بعيدا عن ويالت اجلوع ،مقارنا باألقاليم النامية األخرى.
أما سوء التغذية فكان يعانى منه حوالى  11مليون نسمة فى ثالث عشرة دولة فى الفترة من
 2001إلى  2003أى  %4من إجمالى السكان ،مقارنة بـ %17فى جميع البلدان النامية (راجع
جدول )4ومقارنة بـ %33فى إفريقيا جنوب الصحراء ،وكانت البلدان األشد تضررا ً هى فى املقام
األول األراضى الفلسطينية ( )%20ثم منطقة شرق األدرياتيكى ،تليها األردن ،واملغرب ،واجلزائر.
ومما يبعث على القلق أن نالحظ ،أنه بعد انفخاض ملحوظ فى عدد الفئات التى كانت تعانى
من نقص فى التغذية خالل الفترة من  1970إلى  ،1990عاودت األرقام اإلرتفاع مرة أخرى ارتفاعا
ملحوظا فى الفترة من  1990إلى  +%18 :2001فى البلدان النامية +%20 ،فى إقليم البحر
املتوسط .ويعزى هذا التدهور أساسا إلى زيادة الفقر ،ذلك أن اجلوع وانخفاض الدخل صنوان
مرتبطان فى حقيقة األمر ،وكانت أكثر فئات السكان تضررا هم الفالحون ( )2002-Paalberg
وتؤكد تلك األرقام ،لألسف ،أن أهداف قمة الغذاء العاملى وأهداف التنمية لأللفية لن تتحقق.
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جدول  5 -عدد األشخاص الذين يعانون من نقص فى التغذية 2003-1969
الدولة
ألبانيا
كرواتيا
صربيا واجلبل األسود
سلوفينيا
اإلجمالى الفرعي لشرق اإلدرياتيك
اجلزائر
مصر
األردن
لبنان
ليبيا
املغرب
فلسطني
سوريا
تونس
تركيا
اإلجمالى الفرعى جلنوب وشرق
الدول املتوسطية
إجمالى دول املتوسط
البلدان النامية

1979 1969
-1981 -1971

6.8
9.1
0.3
0.5
0.2
2.5

1.7
3.6
0.1
0.2
0.0
1.9

1.0
0.6
1.9

0.3
0.2
1.4

22.9
22.9

9.4
9.4

1990
-1992
باملليون
0.2
0.7
0.5
0.1
1.5
1.3
2.5
0.1
0.1
0.0
1.5
0.3
0.7
0.1
1.0
7.6
9.1
4058.7

2001
-2003
محقق

من
إجمالى
السكان %

0.2
0.3
1.1
0.1
1.7
1.5
2.4
0.4
0.1
*
1.9
0.6
0.6
*
2.0

6
7
10
3
9
5
3
7
3
<2.5
6
20
4
<2.5
3

100

9.5
11.2
4796.7

4
4
17

25
23
18

التطور
02-91
%
0
57120
0
13
15
4300
0
27
100
14-

املصدر :إحصاءات الفاو ،األمن الغذائي ،أكتوبر2006

أمراض اإلفراط الغذائى:
إذا كانت أزمات األمراض الفيروسية وامليكروبيولوجية املذكورة آنفا قد أثارت موجات من القلق،
بل والذعر فى حقيقة األمر ،لدى احلكومات واملنتجني وكذلك املستهلكني ،بسبب طبيعتها
غير املتوقعة ،فإن هناك مخاطر أخرى أشد وأنكى بالنظر إلى حجمها وضخامتها ،أخذت تظهر
منذ سنوات عديدة ،وهى اخملاطر املرضية التى ترتبط بالعادات الغذائية ،ومن ثم تندرج ضمن
مجال «اإلرادة الطليقة» للمستهلك ،ولقد ثبت من خالل دراسات عديدة لألمراض الشائعة،
أن اإلفراط فى استهالك السكر والدهون ،وقلة استهالك الفواكه واخلضروات ،مقترنا بعدم
ممارسة التمارين البدنية يشكل أرضا خصبة لظهور السمنة واألمراض التى منشؤها الغذاء
(.)2004-Mendez and Popkin

مخاطـر وسالمة الغذاء :فى سياق العوملة

وطبقا ملصادر منظمة الصحة العاملية  ،WHOفإن  %18من السكان الذين تزيد أعمارهم على
 15عاما ً فى منطقة البحر املتوسط عام  2002يعانون من السمنة ،مبعدل يتراوح ما بني  %7كما
فى حالة فرنسا %31 ،كما فى حال مصر .والبلدان األشد تضررا باإلضافة إلى مصر ،هى :مالطة،
واألردن ،واليونان (أكثر من  ،)%25والنسبة أعلى بدرجة ملحوظة بني النساء ( %22مقارنة بـ %14
بني الرجال) وبحلول عام  2010سوف يعانى من هذا اخللل الصحى ما يقرب من  71مليون نسمة
ممن تزيد أعمارهم على  15سنة فى البلدان املتوسطية اإلحدى والعشرين ،أي ما يناهز  %20من
أجمالي السكان البالغني .ومتثل الواليات املتحدة صورة متطرفة حلالة االنفالت الغذائى ،حيث
كان  %35من السكان يعانون من السمنة فى عام  ،2002وسوف تصل النسبة إلى  %46بحلول
 2010إذا استمر املنحنى الكلى فى مساره (انظر امللحق خريطة.)2
إن الوزن الزائد من العوامل اخلطيرة التى تسبب سلسلة من األمراض ،وال سيما أمراض القلب،
املسئولة عن  %42من حاالت الوفيات اإلجمالية فى جميع البلدان املتوسطية %43 ،فى دول
جنوب وشرق املتوسط %57 ،فى دول شرق األدرياتيكى (انظر جدول .)6
وأخيرا ،فإن األمراض التى ترجع إلى الغذاء ،ألسباب ميكروبيولوجية أو غذائية ،هى السبب كما
يقال ،فى  %54من حاالت الوفيات فى منطقة البحر املتوسط ،وهناك اجتاه تصاعدى لهذا السبب
من أسباب الوفاة ،بسبب التدهور الغذائي ،وهو الوضع الذي ظهر نتيجة التغيير امللحوظ فى
النظام الغذائى ،والذى حدث بسرعة كبيرة نسبيا (أقل من  50عاما) (   .)2005-Rastionإن
اليونان –التى كانت مشهورة دائما بجودة نظامها الغذائى التقليدي (منوذج كريت املشهور
للتغذية) -تتحول اآلن إلى التوافق مع النموذج الغربى ( ،)2005-Padilla & alوهو األمر الذي
يفسر ارتفاع نسبة األمراض الراجعة إلى الغذاء ،كما نشاهدها فى تلك البالد هذه األيام.
جدول  6 -تقدير الوفيات حسب األسباب فى البلدان املتوسطية2002 ،
إجمالى
الدول
العشر
فى جنوب
وشرق
املتوسط
249946

إجمالى
دول شرق
اإلدرياتيك
األربع

إجمالى الدول
املتوسطية
الـ22

20128

450590

1644

1492

212

3348

أمراض اإلسهال

1

39

0

40

احلرمان الغذائى

5

7

0

11

سرطان املعدة

28

11

4

43

سرطان القولون واملستقيم

55

10

5

70

فى األلف ،وفى املائة

السكان (باأللف)
الوفيات :جميع األسباب

إجمالى
الدول
الثمانية
فى االحتاد
األوروبى
180516
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السكر

45

26

5

76

أمراض القلب

630

646

121

1398

أمراض اجلهاز الهضمى

75

76

8

160

األرقام اإلجمالية الفرعية لألمراض
الراجعة الى الغذاء

839

815

143

1797

األمراض الراجعة الى الغذاء :جميع
األسباب

%51

%55

%67

%54

أمراض اإلسهال :إجمالى

%0.1

%2.6

%0.1

%1.2

أمراض القلب :إجمالى

%38

%43

%57

%42

املصدر :منظمة الصحة العاملية ،قسم معلومات الصحة والقياس ،جنيف ،ديسمبر2004

إن الوضع فى كل دولة على حدة داخل كل مجموعة جغرافية فرعية فى املنطقة اليورو-
متوسطية ،هو وضع مختلط (انظر امللحق ،خريطة :)1حيث جند أن معدل اإلصابات القاتلة
لألمراض الراجعة إلى الغذاء ،مرتفع جدا فى صربيا واجلبل األسود وكرواتيا (أكثر من  %65من
إجمالى عدد الوفيات فى  )2002بينما جند أن املعدل أقل فى سلوفينيا  ،%57وفى ألبانيا .%59%
وفى بلدان شرق وجنوب املتوسط جند أن تركيا وتونس متضررتان بشدة( %57 ،%62لكل منهما
على التوالى) ،فيما جند أن اجلزائر أقل تضررا نسبياً ( ،)%39أما سوريا فتقع فى منطقة وسط
( .)%47ويؤكد هذا التفاوت وجود مجموعة كبيرة من العوامل املعقدة ،وكذلك ضرورة إجراء
حتليالت أكثر دقة بغية وضع السياسات الصحية املالئمة.
وكما سوف نتبني من الشكل التالى أدناه ،فإن معدل الوفيات لم يتناقص متشيا مع مستوى
اإلنفاق على الصحة؛ األمر الذى مييل إلى أن يوضح أن اإلجراءات الوقائية -فى احلاالت املتعلقة
بأسباب األمراض -أكثر فعالية من تقدمي الرعاية الصحية .مبعنى آخر ،يبدو أن هنالك ارتباطا
قويا بني النظام الغذائى ومنوذج إنتاج الغذاء .ومن ثم فإن الزراعة والصناعات الغذائية ميكن أن
تلعبا دورا هاما فى كل دولة على حدة ،وفى كل إقليم من ناحية تفاقم األمراض الراجعة إلى
الغذاء أو الوقاية منها (.)2006-Hawkes and Ruel
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شكل  1-حاالت الوفاة الراجعة إلى األمراض التى منشؤها الغذاء ،واإلنفاق على الصحة
فى الدول املتوسطية2002 ،

تلخيصا ملا سبق ،فإن  11.2مليون نسمة ممن يعايشون نقص التغذية ،كانوا يعانون من انعدام
األمن الغذائى فى  14دولة من الدول املتوسطية اإلثنتني وعشرين ،فى  ،2002أي ما يعادل  %4من
سكان تلك البالد ،بينما أدت األمراض التى منشؤها الغذاء إلى وفاة  1.8مليون نسمة أي %54
من الوفيات اإلجمالية .وعلى الرغم من أن نقص التغذية يبدو أقل انتشارا فى منطقة البحر
املتوسط ( )%4منه فى األقاليم النامية األخرى ( ،)%14إال أن نشوء أسباب األمراض املتعلقة
بالغذاء أعلى بكثير فى حوض البحر املتوسط ( )%54منها فى العالم ككل ( .)%40وتنطوي هذه
النتيجة على مفارقة غريبة ،حيث أن أحد النظم الغذائية التى أوصى بها خبراء التغذية ،يأتى
من منطقة البحر املتوسط (منوذج كريت التقليدي).
مبدأ التحوط واآلليات العامة حلماية املستهلك:
كرد فعل على اخملاطر التى تعرض لها مختلف السكان بسبب األمراض امليكروبيولوجية أو
الفيروسية التى حدثت منذ  ،1996قام الباحثون بتطويع فكرة مبدأ التحوط – الذى كان قد
مت تصميمه أصال حلماية البيئة -بحيث ينسحب على قضية الغذاء .إال أن هذا املبدأ لم يعن
بعد باألمراض األخرى الراجعة إلى الغذاء ،وخصوصا ً تلك األمراض الناجتة عن مخاطر التسمم
املتعلق مببيدات اآلفات ،أو مخاطر التغذية.
مبدأ التحوط أم مبدأ اإللتباس؟
نشأ مبدأ التحوط من املناقشات الدولية التى دارت بشأن إدارة البيئة :مؤمترات حماية
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بحر الشمال ( )1990 ،1987وإعالن ريو ( ،)1992والقانون الفرنسى للبيئة ( )1995ومؤخرا مؤمتر
مونتريال اخلاص بالكائنات احلية احملورة جينياً ( .)GMOs، 2000وفى املؤمتر األخير مت تعريف مبدأ
التحوط ،على النحو التالي ....“ :عدم اليقني العلمى ...ال يحول بني طرف وبني اتخاذ قرار ...بغية
تفادي أو احلد من ....آثار سيئة محتملة”.
والبد من التفرقة بني “الوقاية” التى يقصد منها تفادي خطر حقيقى ناجم عن مخاطر معروفة
أو واقعة ،و”التحوط” الذى يلعب دوره فى حاالت عدم اليقني حيث يواجه املرء شكوكا باخملاطر
( .)2000-Kourilsky Ph., Vineg Gوفى قطاع الغذاء ،جند أن  90%من البحوث تقوم على فرضيات
يجرى التحقق منها ،وتصل الى نتائج لم تكن بادية للعيان؛ وعلى هذا ،فإن مجال البحوث
مجال يطبق فيه مبدأ التحوط على نطاق واسع ،وبشكل مفرط فى حقيقة األمر.
ويوجد حتى اآلن ما ال يقل عن  17تعريفا ملبدأ التحوط ،حتى إن بعض املؤلفني يتحدثون عنه
باسم “مبدأ االلتباس”!! وتكشف كثرة التعريفات عن أن هنالك مسائل سياسية واقتصادية
معرضة للمخاطر ،ألنه قبل مبدأ التحوط وبعده ،هناك املسائل املتعلقة بتكلفة اإلجراءات،
واملسئولية القانونية فى حالة عدم التطبيق :فالتحوط يعنى تقييم اخملاطر والسيطرة عليها
(وهذا يتطلب نفقات) ،وحسب مقتضيات الظروف ،قد يؤدي التحوط إلى عرقلة حرية تبادل
السلع (على خالف ما تقضى به لوائح االحتاد األوروبى 11ومنظمة التجارة العاملية ،وتوقيع
العقوبات على عدد من الوكالء االقتصاديني) .وفيما يتعلق بتحديد اخملاطر ،فإن مسألة “عبء
إثبات سالمة السلعة يخضع  اآلن للمناقشة” .ويتعني أن نذكر هنا أن مبدأ التحوط يندرج
ضمن اختصاص السلطات العامة ،ومن ثم يستدعى مسئولية الدولة .وفى بعض احلاالت،
توجد إجراءات الترخيص بالتسويق (أو قائمة إيجابية للعقاقير ومنتجات مكافحة اآلفات)،
وحينئذ تقوم الشركة التى تقدمت بطلب الترخيص بالتسويق ،بتمويل تلك العملية .وحيثما
ال يوجد طلب من أجل الترخيص بالتسويق ،فإن الدولة تكون هى املسئولة ،األمر الذى ينقل عبء
اإلثبات إلى املشروعات ومن ثم إلى املستهلكني (الذين يدفعون الضرائب بالفعل كمواطنني)،
وعلى هذا ،يعتبر مبدأ التحوط مبدأ متناقضا إلى حد كبير (.)2000-Godard
وكانت املفوضية األوروبية تكرس اهتمامها ملشكلة اخملاطر املتعلقة بعيوب اجلودة ،بالنسبة
للمنتجات املتداولة فى األسواق منذ  1985من خالل القرار اإلداري رقم  372/85بشأن املسؤولية
القانونية عن السلع املعيبة (ولكن هذا القرار لم يكن قد أدرج ضمن القانون الفرنسى حتى
عام  .)1998ويعتبر هذا القرار أن السلعة معيبة “عندما ال تتوفر فيها السالمة التى من حق
اي شخص أن يتوقعها فيها ،مع أخذ جميع الظروف فى احلسبان ...مبا فى ذلك عرض السلعة،
ووقت طرحها للتداول” .ولكن مت تخفيف أحكام هذا القرار مبوجب قرار آخر رقم  59/92بشأن
السالمة العامة للسلع ،والذى ينص على“ :السلعة السليمة هى أي سلعة ال متثل -فى ظل
ظروف االستخدام العادي أو االستخدام فى األجل املنظور املعقول املدة -أية مخاطر ،أو متثل
احلد األدنى فقط من اخملاطر التى تتناسب مع استخدام السلعة ،وتعتبر فى تلك احلالة مقبولة
ومتسقة مع املستوى العاملى من احلماية من أجل سالمة وصحة األشخاص .”...ويستطيع املرء
أن يتصور جيدا املعركة القوية التى دارت بني املسئولني فى املفوضية وأنصار الصناعة ،والليالى
الطويلة من اخملاض حتى جاء هذا النص امللتوى!! .إن فكرة السلعة “السليمة”  تبدو أكثر مرونة
  .11تنص معاهدة روما (فى املادة  )30على حظر القيود على كمية الواردات (مادة  )28أو الصادرات (مادة  ،)29ولكنها مع ذلك ال تستبعد أية
قيود ،قد يكون لها ما يبررها من أسباب تتعلق بالصحة العامة والنظام العام.
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من السلعة “املعيبة” ألنها تسمح بحد أدنى من اخملاطر ،إال أن الظروف دائما ما تتغير .وشهدت
أوروبا أزمة جنون البقر التى أدت إلى ظهور الكتاب األبيض بشأن سالمة الغذاء ،والذى نشرته
املفوضية األوروبية فى  12يناير  ،2000وأرسى هذا الكتاب األساس لسياسة حقيقية لسالمة
الغذاء ،بعد  40عاما من إطالق السياسة الزراعية املشتركة ( ،)CAPولكنه لم يُرْس الصلة
األساسية بني اإلثنتني العتبارات سياسية .واألمر الذى له داللته ،أن الكتاب األبيض هو نتاج
عمل مشترك لإلدارات العامة املسئولة عن الصحة واالستهالك فى املفوضية ،ولم تشترك فيه
اإلدارة العامة املسئولة عن الزراعة ،وحيث أنها لم تتمكن من اإلعداد لـ “دور” األغذية الزراعية
فى الوقت املناسب ،فإن معظم املؤسسات احلكومية ،ومنظمات املنتجني الزراعيني ،أصبحت
اآلن ال حول لها وال قوة ،وضاق عليها اخلناق ،بحكم املوقف املوحد للمؤسسات األخرى.
وأخيرا ،فإن شروط استخدام مبدأ التحوط منصوص عليها حتديدا فى البيان الصادر عن
املفوضية ،فيما يتصل بالكتاب األبيض (املفوضية .)2000-1 ،وترى املفوضية أن اجملتمع األوروبى-
شأنه شأن أي دولة عضو فى منظمة التجارة العاملية -له احلق فى وضع مستوى احلماية -وال
سيما حماية البيئة ،وحماية صحة اإلنسان واحليوان والنبات -الذى تراه مالئما ....حيثما يشير
التقييم العلمى املوضوعى واألولي ،أن ثمة أسبابا معقولة تدعو إلى القلق ( ...حول)  اآلثار
الضارة احملتملة .”....وقد كان هذا البيان هو األساس الذى استند إليه مشروع قرار توجيهي
صادر عن البرملان األوروبى ،ينص على أنه :للسلطات اخملتصة صالحية اتخاذ اإلجراءات الضرورية
بطريقة تتناسب ومستوى اخلطر ...لوضع التدابير املالئمة موضع التنفيذ ،بغية فرض حظر
مؤقت –وللمدة املطلوبة ،من أجل مختلف تقييمات السالمة واملراجعة واملراقبة -على توريد
السلع أو طلب توريدها أو عرض السلع ،عندما تكون هنالك مؤشرات محددة واضحة ،على
أنها تنطوى على خطورة محتملة ...وفى هذا التعريف ،يلعب تقييم اخلبراء -بالنسبة ملستوى
اخملاطر التى متثلها السلعة -دورا بالغ األهمية ،ومن ثم يثير مرة أخرى مشكلة طبيعة اخملاطر
ومركز اخلبير ،فالتقييم الذى يرتكز فحسب على معايير العلوم اجملردة (مثل علم البيولوجيا فى
هذه احلالة) ،ميكن أن يكون بسيطا ،وملا كانت احلدود بني احلقائق والقيم تكتنفها الغيوم ،من
ناحية ،وملا كان احتكار العلماء للمعرفة يتعرض لتحديات ،من ناحية أخرى( ،وجهة نظر املواطن
العادي بشأن قضية علمية ميكن أن تطور املعرفة) ،فإن كل املعرفة العلمية تتطلب “ترجمة”
حتى يتسنى استخدامها على املستوى احمللى .إنها مسألة ولوج حصون العلم والتكنولوجيا
من األبواب اخللفية للعلم التى تقام اآلن ،وليس من خالل البوابة الرئيسية للعلم املقامة فعال
( .)1999-Latourوفى هذا السياق ،البد من تصميم آليات جديدة من أجل تقييم وإدارة اخملاطر.
اآلليات املؤسسية لسالمة الغذاء فى أوروبا ،وحول العالم:
لقد مت وضع إطار واضح من أجل تنفيذ مبدأ التحوط فى املشاورات الدولية التى أجرتها منظمة
األغذية والزراعة ( )FAOومنظمة الصحة العاملية ( )WHOخالل الفترة ما بني  1997-1995حيث
جرت التفرقة بني ثالث مراحل فى إدارة مخاطر الغذاء (:)2001-Guillon F
>

تقييم اخملاطر.

>

إدارة اخملاطر (إدارة اخملاطر إدارة سديدة من خالل اتخاذ قرارات إدارية مالئمة).
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>

اإلعالم عن اخملاطر (نشر بيانات إعالمية بشأن اخملاطر).

ويشتمل هذا النهج على فكرتني إبداعيتني جديدتني :إجراء عملية تقييم اخملاطر كعملية
منفصلة (خبراء) وإدارة اخملاطر (حكومة) ،وتكامل مرحلة اإلعالم ،وهذا أمر أساسى هام للحد
من أزمات اآلثار السلبية الفردية واجلماعية.
وفى أوروبا ،مت األخذ بهذا النهج فى الكتاب األبيض الصادر عن املفوضية األوروبية ،والذى احتلت
فيه سالمة الغذاء ،مكان الصدارة فى ديباجة ذلك الكتاب“ :وإذ يؤكد على أن االحتاد األوروبى
لديه أعلى معايير لسالمة الغذاء ،فإن ذلك ميثل أولوية كبرى فى سياسات املفوضية” .12ومت فى
ذلك احلني ،وضع عدد من املقترحات ،يجرى تنفيذ معظمها اآلن:
>

إنشاء الهيئة األوروبية لسالمة الغذاء (.)EFSA

>

إصدار قانون يشمل السلع الغذائية (من املزرعة إلى املائدة).

>

التنسيق بني النظم الوطنية للرقابة على اجلودة.

>

معلومات للمستهلك (بيان عن السلعة ،اإلعالن عنها ،اجلوانب اخلاصة بالعناصر
الغذائية).

>

النشرات الدولية.13

أنشئت الهيئة األوروبية لسالمة الغذاء  EFSAفى يناير  2002على أساس مفهوم يتعلق
بنموذج “املقارعة االجتماعية الفنية” الذى يدعو إليه علماء االجتماع ،عن طريق تنظيم تبادل
اآلراء بني العلماء ،وصانعي السياسات ،واملواطنني ،بغرض تقييم األوضاع واإلعداد التخاذ القرار.
وهذا ميثل انتقاال من منوذج “التشاور” إلى منوذج “بناء  النواة” ( .)2001-Callon et alوعلى هذا
تعتبر الهيئة األوروبية لسالمة الغذاء شخصية اعتبارية مستقلة عن املفوضية :حيث إن
مديرها التنفيذي مسئول أمام مجلس إدارة ينتمى أعضاؤه إلى جهات عديدة ذات تخصصات
مختلفة فى اجملتمع املدنى ( 14عضوا ،منهم  4ميثلون املستهلكني والصناعة) .ويلحق بالهيئة
األوروبية لسالمة الغذاء ،منتدى استشارى من  15عضوا (مندوب عن كل دولة) وجلنة علمية
تضم ثمانية تخصصات خلبراء مستقلني .ومن مهام الهيئة ( )EFSAتقدمي املشورة العلمية،
وتوجيه السياسات والتشريعات ،والتعرف على اخملاطر الغذائية وحتليلها فى مرحلة مبكرة،
ومساعدة املفوضية فى حالة نشوء اية أزمات ،والتواصل مع اجلمهور بأسره .وحتت تصرف
الهيئة  250موظفا من أجل هذا الغرض ،وميزانية تبلغ  40مليون يورو ،واتخذت الهيئة من
مدينة بارما مقرا لها منذ عام  .2005واملبادئ املؤسسة للهيئة األوروبية لسالمة الغذاء هى:
االستقالل ،التميز ،التشاور ،املصارحة ،املبادرة بالنشاط ،والقدرة على رد الفعل ،ومع ذلك ،يجب
أال نقلل من شأن الصعوبات احملتملة التى تواجه الهيئة :مثل عناد بعض املؤسسات -كما
 .12صدر هذا البيان فى مرحلة مبكرة جدا ،فى وثائق اجلماعة األوروبية ،حيث كان قد مت النص عليه فى الفصل ( 13الصحة العامة) من اجلزء
الثالث من اتفاقية روما (سياسات اجلماعة األوروبية) ،حينما جاء فيه« :أنه البد من تأمني مستوى عال من حماية الصحة اإلنسانية» ،عند وضع
وتنفيذ جميع سياسات اجملموعة وإجراءاتها (الفقرة  1من املادة  ،152املادة  129السابقة).
 .13قارن الئحة (االحتاد األوروبى) رقم  2002/178الصادرة فى  28يناير  2002بـ «وضع املبادئ والشروط العامة لقانون الغذاء ،وإنشاء الهيئة
األوربية لسالمة الغذاء ،ووضع القواعد اإلجرائية للمسائل املتعلقة بسالمة الغذاء».
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هو احلال مع جميع التنظيمات األوروبية ( 25دولة اليوم 30 ،غدا!!) ،وتطبيق مبدأ التبعية (غير
مسموح للهيئة األوروبية لسالمة الغذاء بالتدخل املباشر ،ولكن لها أن تنظم مناقشات بني
الدول األوروبية ،وتقدمي املشورة ،والتنسيق بني األنشطة -حسب مقتضى احلال -كما ذكر ذلك
صراحة فى الكتاب األبيض) وعلى أية حال ،فإن هذا “املستوى األوربى” مسألة فى غاية األهمية،
نظرا ألن مشكلة األمن الغذائى وسالمة الغذاء مشكلة متفاقمة عاملياً ،بسبب منو التجارة
السلعية ،وكثافة التحركات البشرية ،والقوة املتنامية للمؤسسات العبروطنية (أنظر أدناه).
جدول  7-اإلدارات احلكومية املسئولة عن سالمة الغذاء فى البلدان األوروبية املتوسطية
االختصار

الدولة

اسم املؤسسة

قبرص

املعمل العام للدولة ،وزارة الصحة *

أسبانيا

الوكالة األسبانية لسالمة الغذاء

AESA

فرنسا

الوكالة الفرنسية لضمان سالمة الغذاء

AFSSA

اليونان

الهيئة الهيلينية للغذاء

EFET

إيطاليا

اللجنة الوطنية لسالمة الغذاء

CNSA

مالطة

هيئة املعايير القياسية فى مالطة.

MSA

البرتغال

وكالة جودة وسالمة الغذاء

AQSA

سلوفينيا

مؤسسة -سالمة الغذاء *

املصدر :الهيئة األوروبية لسالمة الغذاء*  .2006 ،مؤسسة غير مختصة

أما فى دول جنوب وشرق املتوسط فال توجد أجهزة مختصة من أجل مراقبة الصحة ،كما ال
توجد خدمات استشارية للخبراء أو تقدمي املعلومات فى مجال الغذاء .وعادة ما تكون سالمة
الغذاء مسئولية كثير من املصالح والهيئات اإلدارية املركزية ،حتت إشراف وزارات مختلفة.
ولقد حدد قانون سالمة الغذاء فى االحتاد األوروبى اهدافا طموحة ،يصعب التساهل إزاءها فى
بعض األحيان:
>

ضمان مستوى عال لصحة اإلنسان وحماية املستهلك.

>

ضمان حرية انتقال السلع فى األسواق الداخلية.

>

إرساء قانون يعتمد على الدليل العلمى ،وتقييم اخملاطر.

>

كفالة قدرة الصناعة األوروبية على املنافسة ،وتنمية الصادرات.

>

تفويض املسئولية لرجال الصناعة ،واملنتجني الزراعيني ،واملوردين.

>

ضمان انسجام القانون ومنطقيته ،ووضوحه.

ولكى نضرب مثاال واحدا على الصعوبات التى ينطوى عليها ذلك القانون ،نشير إلى التعارض
بني تطبيق مبدأ التحوط ،الذى هو بالضرورة مبدأ ينطوي على التقييد من ناحية منو السوق،
وبني الهدف الثاني لالحتاد األوروبى (ضمان حرية انتقال السلع) والهدف الثالث (ضمان قدرة
الصناعة األوروبية على املنافسة) .وعلى أية حال ،فإن أي حظر مؤقت على تسويق إحدى السلع،
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حتت مبررات صحية ،من شأنه تخفيض قدرة املشروعات املعنية على األداء (أثر عدم االستغالل
األمثل للطاقة اإلنتاجية ،وفقدان العمالء ،وتدهور صورة الشركة).
وقد تبدو عملية التنسيق بني النظم الوطنية من أجل مراقبة جودة الغذاء وسالمته ،عملية
مقيدة ،حيث أن  14دولة من بني  25دولة أوروبية .14كانت قد أنشأت بالفعل وكاالت أو هيئات
لسالمة الغذاء فى أراضيها منذ بداية عام  .2006ومن ثم فإن املسألة اآلن ،مسألة تنسيق بني
األجهزة البالغة التعقيد ،خصوصا وأننا جند أن األجهزة اإلدارية فى كل دولة مص َّممة بطريقة
ال تترك شاردة وال واردة :ففى فرنسا ،على سبيل املثال ،توجد  13إدارة تنضوي حتت لواء  6وزارات
معنية باملوضوع .15بل أكثر من ذلك ،هنالك عدد كبير جدا ً من األطراف معنية باألمر .ففى
فرنسا ،مرة أخرى ،تشتمل «املنظومة الغذائية» على ما يقرب من  1.2مليون شركة ،ومئات
من املؤسسات العامة ومؤسسات املنتجني ،واخيرا ،فإن البعد الدولى يضيف مشاكل أخرى.
ولهذا ،فإن املهمة األكثر إحلاحا هى تبسيط الهياكل اإلدارية الوطنية بغية تيسير التنسيق
على املستوى األوروبى ،وهذا أمر ال غنى عنه.
ومعلومات املستهلك تعتبر إحدى االهتمامات التى ظهرت مؤخرا فى املؤسسات العامة
التى يتسم معظمها بالثقافة التكنوقراطية ،وأساليب العمل البيروقراطية ،والتى تؤدي إلى
انعدام الشفافية ،فمن جانب املنتج ،يتركز االجتاه الطبيعى على الرسائل التجارية إلنعاش
املشتريات ،إال أن الشفافية بشأن البيانات املوضوعية التى بنيت على أسس علمية أصبحت
شرطا ضروريا ،ألن نقص املعلومات ميكن أن يسفر عن تشوه السوق ،أو ردود أفعال تتمثل
فى حالة من الذعر .ويتعني إصدار القرارات التوجيهية األوروبية اجلديدة ،بشأن قواعد بيانات
السلعة واإلعالن عنها ،وتعتبر مسألة اإلدعاءات بشأن الصحة ذات أهمية بالغة ألنها تقع
على احلدود بني الغذاء والدواء ،واإلدعاءات بشأن الصحة وميكن أن تفضى إلى منو السوق ،كما
حددت املفوضية لنفسها هدفا يتمثل فى وضع معلومات بشأن التغذية ،ألن ذلك يعتبر قضية
أساسية من قضايا الصحة العامة ،بالنظر إلى أثر النظام الغذائى – املوثق توثيقا كامال -على
أمراض معينة ،16ومن ثم تكون امليزة الوقائية للنظام الغذائي املتوازن ،مثل النظام الغذائى
ملنطقة البحر املتوسط.
ويعنى التكـامل على املستوى الدولى ،املشاركة فى املنظمات احلكومية التابعة لألمم
املتحدة والتى تتناول مشكالت الغذاء ،وميكن أن نذكر املنظمات األربع التالية باعتبارها أهم
املنظمات:
>

املنظمة العاملية لصحة احليوان ( )OIEالتى أنشئت فى عام  1884ومهمتها مراقبة
األمراض الوبائية فى احليوانات ،بغرض منع انتشارها من دولة إلى أخرى.

 .14أملانيا ( ،)1994-Bg vvبلجيكا ( ،)2000-AFSCAأسبانيا ( ،)2002-AFSAفنلندا ( ،)2001-SANAفرنسا ( ،)1998-AFCSAاليونان (،)2000-EFET
أيرلندا ( ،)1998-FASAlهولندا ( ،)2000-IGW8vالبرتغال ( ،)2000-ASAPاململكة املتحدة (.)2000-FSA
 .15تلعب «اإلدارة العامة للمنافسة واالستهالك ومكافحة الغش» -التى تنضوى حتت إشراف وزارة الشئون االقتصادية واملالية -دورا محوريا
فى هذا التشكيل ،وأثبتت قدرتها على إنشاء نظام لإلنذار املبكر وتشغيله بكفاءة ،من أجل الوقاية وإدارة األزمات ،ويدعو املنطق اآلن إلى األخذ
بنظام التخصص حسب املهمة (مراقبة املنافسة من ناحية ،وحماية املستهلك من الناحية األخرى) ،ومبوجب هذا النظام تتجمع األنشطة
والهياكل اإلدارية املتعلقة بالعنصر الثانى ،حتت إشراف وزير معني.
 .16أمراض القلب ،وأنواع السرطان ،والسمنة (وتشير التقديرات إلى أن هنالك ما يناهز  300مليون نسمة فى العالم ،ممن يعانون من زيادة
مرضية فى الوزن ،أي ما يوازي  %5من سكان العالم ...الخ).
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>

منظمة األغذية والزراعة ( )FAOوهى املنظمة املسئولة عن القضايا  املتعلقة بإنتاج
وتسويق ،واستهالك املواد الغذائية واألعالف (أما صناعات األغذية الزراعية ( )AFIs
فتتبع اليونيدو ( )UNIDOمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،األمر الذي يعرقل
املنهج الشامل للنظام الغذائى).

>

منظمة الصحة العاملية .WHO

>

منظمة التجارة العاملية .WTO

وكل هذه املنظمات تعمل على حتسني املعلومات الفنية واالقتصادية على املستوى الدولى
بشأن القطاعات املسئولة عنها؛ وهى تعمل من خالل مشروعات للتنمية ،وتشارك فى وضع
املعايير على املستوى العاملى .وتستخدم كلمة معايير هنا باملعنى املقيد (احملدود) ،بحيث تعنى
االتفاق الدولى على تقسيم وتوصيف أنواع السلع واخلدمات .ولقد أصبح لتلك املعايير أهمية
كبرى فى تنظيم التجارة الدولية حيث أنها أصبحت مطبقة تطبيقا فعليا فى جميع الدول
حول العالم ،وأصبح االلتزام بها هو جواز املرور الفعلى للسلع ،وبدونه ال ميكن أن تدخل السلع
فى حيز  التداول.
جدول 8 -وضع املعايير على املستوى الدولى فى مجال الغذاء الزراعي
الدستور الغذائى ملنظمة األغذية والزراعة منظمة التجارة العاملية
ومنظمة الصحة العاملية
شروط تسجيل مبيدات اآلفات

اتفاقية بشأن اإلجراءات الصحية وإجراءات
صحة النبات.

التصديق على السلعة

اتفاقية بشأن حقوق امللكية الفكرية (:)TRIPS
شهادة املنشأ ،البراءات.

حتليل اخملاطر والسيطرة على النقاط احلرجة
( ،)HACCPواملمارسات املثلى
وضع بطاقات التعريف على السلعة

اتفاقية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة ( )TBT
وضع البيانات على السلعة ،وتصنيفاتها.

املواد املضافة إلى األغذية
تقييم اخملاطر
املواد الغذائية اجلديدة
احلساسية املرتبطة بالغذاء

فى اجلدول املوضح أعاله ذكرنا أهم آليتني مؤسسيتني دوليتني للمنظومات الغذائية اآللية،
األولى :وهى جلنة الدستور الغذائى ( )CACالتى أنشئت عام  1963فى شكل خدمة مشتركة
ما بني منظمة األغذية والزراعة ( )FAOومنظمة الصحة العاملية ( ،)WHOومتارس نشاطها فى
صورة مناقشات فيما بني خبراء عن احلكومات ،وتقوم بإصدار قرارات توجيهية ،يتم -من حيث
املبدأ -إدماجها فى وقت الحق فى القوانني الوطنية للدول األعضاء ( 173دولة فى  .)2006وحتى
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غرة شهر يوليو  ،2005كانت اللجنة قد أصدرت أكثر من  202معيارا جتاريا ،وسبعة قرارات
توجيهية بشأن البيانات املدونة على السلعة ،وخمسة قرارات توجيهية بشأن مبادئ الصحة
العامة 14 ،قرارا بشأن امللوثات 22 ،بشأن التحليالت 5 ،بشأن اخملاطر 38 ،تشريع للممارسات،
 2579قرارا بشأن احلدود القصوى لآلثار املتبقية ( )MRLsبخصوص  213مبيد لآلفات و  377حد
أقصى لآلثار املتبقية لعدد  44نوعا من األدوية البيطرية .كما قامت اللجنة بتقييم  222نوعا
من املواد املضافة لألغذية ،مما ادى إلى إصدار  683نصا بخصوص تلك املواد املضافة .ويجب وضع
تلك األرقام فى نصابها ،بالنظر إلى غزارة املنتجات فى اجملموعات السلعية الدولية ،أو فى األنواع
املوجودة فى جتارة التجزئة لألغذية ( 15000ألف نوع من األغذية فى أي مجمع استهالكي مثال).
وعالوة على ذلك ،فإنه ملا كان التوافق الدولى فى اآلراء يسود فى مداوالت اللجنة ،فإن املعايير،
والقرارات التوجيهية ،وتشريعات املمارسات ،تتوافق مع القاسم املشترك األصغر ،ذلك أن اجلهاز
اخلاص إلصدار املعايير يكون أكثر تشددا ً من الناحية املنهجية ،من اللوائح اخلاصة.
واملنظومة الثانية تتعلق مبنظمة التجارة العاملية باتفاقيتيها املعنيتني مباشرة بسالمة
الغذاء ،وهما :االتفاقية املعنية بإجراءات الصحة وصحة النبات ( ،  )SPSواالتفاقية املعنية
باحلواجز الفنية أمام التجارة ( ،)TBTواتفاقية واحدة معنية بحقوق امللكية الفكرية (،)TRIPs
وهى كلها حتتاج إلى إيضاح ،ولها أثرها على مشكالت تتبع األصل (بيانات املنشأ) ،ومشكالت
التكنولوجيا احليوية (البراءات) .إن االحتاد األوروبى -الذى يعتبر أكبر مستورد وأكبر مصدر للسلع
الغذائية فى العالم -يجب أن يلعب دورا حاسما فى املفاوضات العاملية املعنية بسالمة الغذاء.
ولقد أكد االحتاد عزمه على فرض املعايير العالية للجودة – والتى يطبقها على منتجاته -على
السلع املستوردة .غير أن االحتاد األوروبى ال يزال هو املفاوض رقم  ،26إلى جانب  25دولة عضو ،مما
يضعف من القوة التفاوضية لالحتاد.
وتشير كثير من الدراسات التجريبية إلى اآلثار السريعة لكساد التجارة الدولية ،بسبب
املواصفات القياسية لدستور األغذية  Codex Alimentariusواالتفاقية املعنية بإجراءات
الصحة والصحة النباتية  ،SPSواالتفاقية املعنية باحلواجز الفنية أمام التجارة  -TBTملدة
معينة من الزمن ،وبات التمويل مطلوبا حتى يتسنى للمصدرين تعديل منتجاتهم مبا يتفق
مع املواصفات القياسية املطلوبة  -وبعد ذلك -وبشرط إجراء تلك التعديالت -تنتعش التجارة
بحكم أثر الترشيد على املستوى الصناعي واملستوى اللوجستى .وعلى سبيل املثال ،كانت
املعايير األوروبية املوحدة اجلديدة بالنسبة للحبوب والنُّقل والفواكه اجملففة واملعلبة –وهى
املعايير التى صدرت عام  2002-قد أسفرت عن انخفاض حصيلة صادرات البلدان اإلفريقية
بحوالى  400مليون دوالر ،أي مبايزيد على  50%مقارنة باملعايير السابقة ،وبـ 670مليون دوالر
مقارنة بقواعد اجملموعة الغذائية (Otsuki, Wilson and sewadeh, 2001, quoted by Wilson
 .) and Otsuki, 2003ويفضل املصدرون املعايير املتعددة األطراف ،على االتفاقات الثنائية التى
تزيد من تكلفة التعديالت واملواءمات .وحينما تقوم الدول املستوردة بتطبيق الدستور الغذائى
الغذائية على األفالتوكسني (  )aflatoxinsمثال ،فيما يتعلق باحلبوب ،أو املضادات احليوية
بالنسبة للماشية ،فإن ذلك يحقق زيادة جوهرية فى حصيلة صادرات شركائهم التجاريني
(.)2003-Wilson, and Otsuki
وتلخيصا ملا سبق ،فإن املبادئ األساسية للسياسات الغذائية األخيرة لالحتاد األوربى ،يجب
أن تعمل على إعادة تنظيم املنظومة الغذائية عن طريق دعم الدور املنوط باملستهلكني فى
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جميع املراحل التفصيلية للعملية اإلنتاجية ،وهذا من شأنه حتقيق نقلة من املراجعة اخلطية
لسلسلة انتاج الغذاء (من الدعم الزراعي إلى الصناعات الفرعية) إلى رؤية أكثر تركيزا .ولن
يكون املستهلكون حينئذ احللقة األخيرة فى السلسلة ،وإمنا احللقة املركزية التى يجب أن
يوليها جميع املشتغلني فى املنظومة الغذائية( ،قطاع التوريد الغذائى ،والصناعات الغذائية
الزراعية ،وقطاع السوقيات (اللوجستى) ،وقنوات التوزيع ،واملؤسسات العامة ،واحتادات املنتجني)
االهتمام الالزم (.)2002-Feillet
إن نهجا هذه طبيعته ،من املنتظر أن يكون له أثره على استراتيجيات جميع العناصر الفاعلة
املنخرطة فى منظومة الغذاء األوروبية.

استراتيجيات العناصر الفاعلة فى املنظومة الغذائية:
أصبحت سالمة الغذاء مطلبا متعاظما للمستهلكني ،يترجم إلى شروط سياسية كأحد
احلقوق التى تسعى املؤسسات الوطنية ،واألوروبية (انظر الكتاب األبيض أعاله) والدولية إلى
ضمانها ،ومن ثم ظهرت االستراتيجيات والبرامج الطموحة ،فى الغالب ،ونذكر منها ثالثة
أمثلة هنا :االستراتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية (  )WHOمن أجل سالمة الغذاء،
والبرنامج الوطنى للحكومة الفرنسية للتغذية والصحة ( ،)PNNsوالبرنامج التونسى للغذاء
والتغذية ( .)PNANوأصبحت الشركات مطالبة اآلن مبراعاة تطوير البيئة التجارية والتنظيمية
لديها ،األمر الذى أصبح يتمخض اآلن أيضا عن ظهور أوضاع استراتيجية جديدة .وفى البلدان
النامية جند أن املوقف من اجلهاز املؤسسى لالستراتيجية السائدة ،يتسم بالسلبية ألنها ال
تقدم إال حوافز ضئيلة -أو ال حوافز على اإلطالق -وذلك نظرا للمكاسب التى ميكن أن تتحقق
عن طريق تفادي تلك االستراتيجية .أما فى البلدان عالية الدخل ،فإنه من املرجح ظهور
استراتيجتني متعارضتني :إضفاء الصبغة الدوائية على الغذاء مبعرفة الشركات الكبيرة،
وتطوير وجبات خاصة محلية ،وتعميمها من خالل شبكة املشروعات الصغيرة واملتوسطة،
ومتناهية الصغر.
الصعوبة التى تواجهها السلطات العامة فى ترجمة األفكار إلى أولويات للعمل:
فى الدورة العاملية الثالثة واخلمسني ملنظمة الصحة العاملية التى عقدت سنة  ،2000قررت
املنظمة وضع «استراتيجية عاملية ملراقبة األمراض التى تنجم عن األغذية ،ومراقبة سالمة
الغذاء» ،على أساس أن سالمة الغذاء أولوية من أولويات الصحة العامة ،ومت نشر هذا البرنامج
فى سنة  ،2002وهو يقوم على مالحظة أن األمراض التى مصدرها الغذاء -وال سيما السمنة-
آخذة فى االنتشار بسرعة ،ولكن املعلومات املتاحة ،من أجل التقييم الدقيق للمخاطر،
معلومات محدودة وغير موثوق فيها حلد كبير ،والعمل متواصل منذ سنة  2002إلقامة شبكة
لتقدمي تلك اخلدمة (مراقبة األمراض التي مصدرها األغذية) كأولوية أولى ،ولكن تلك الشبكة
أبعد ما تكون عن التشغيل حتى اآلن.
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وعلى املستوى اإلقليمى هنالك بالفعل مبادرة موجودة منذ مدة طويلة  فى مجال األمراض
ذات األصل احليوانى ،وهى مبادرة جديرة بالتنويه :فى  1979مت وضع برنامج ملكافحة األمراض
احليوانية التى تنتقل إلى اإلنسان ( )Zoonosesفى منطقة البحر املتوسط ،ويدير هذا البرنامج
مكتب أثينا التابع ملنظمة الصحة العاملية ،وتنخرط فى ذلك البرنامج  18دولة متوسطية
وشرق اوسطية ،ويعمل هذا البرنامج باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة ،واملنظمة العاملية
لصحة احليوان .وتتلخص رسالة هذا البرنامج فى الوقاية من األمراض احليوانية واألمراض التى
منشؤها الغذاء ،ومراقبتها ومكافحتها ،وتركز أنشطة البرنامج بصفة رئيسية على التدريب.
وعلى هذا ،فإن هدف إنشاء مرصد دولى بشأن األمراض التى منشؤها الغذاء ،ال يزال أبعد ما
يكون عن التحقيق.
وفيما يتعلق بهدف حتسني سالمة الغذاء ،توصى منظمة الصحة العاملية بضرورة استشارة
اخلبراء ،وإجراء الدراسات اإلكلينيكية (ما بعد التحليالت)  أوال :بشأن اخملاطر الكامنة فى
منظومة انتاج الغذاء (اخملاطر امليكروبيولوجية والكيماوية الناجتة عن التكنولوجيا اجلديدة مثل
التكنولوجيا احليوية ،والتعقيم اإلشعاعي ،والتعبئة عن طريق تفريغ الهواء) ،والناجتة أيضا عن
منو التجارة العاملية فى السلع ،وحركة انتقاالت األفراد .ثانيا ،قيام منظمة الصحة العاملية
بالدعوة الى بذل اجلهود لتحقيق الشفافية لدى املستهلكني ،وتعزيز التعاون الدولي .وأخيرا،
البد من تدعيم القدرات من أجل الوقاية من األمراض التى منشؤها الغذاء ومكافحتها ،عن
طريق الدعم الفنى واألدوات املالئمة (حتليل األخطار والسيطرة على النقاط احلرجة،)HACCP -
وكذلك التدريب.
وعلى الرغم من أن برنامج منظمة الصحة العاملية يستحق التقدير ،ألنه استرعى االنتباه
على مستوى العالم إلى اخلطورة احملتملة لألمراض التى منشؤها الغذاء ،إال أنه يقتصر على
العموميات ،التى لها أهميتها بال شك ،ولكنها جتعل من الصعب حتديد أية إجراءات عملية.
وبلغ عمر البرنامج اآلن أربع سنوات ،ولكن نتائجه الزالت مخيبة لآلمال ،ورمبا كانت خطط
العمل اإلقليمية املستهدفة املزودة بالوسائل الالزمة -ملعاجلة مشكلة حادة كمشكلة
السمنة مثال -هى السبيل املرجو لتطويع البرنامج العاملي وفقا لألوضاع املتباينة ووضعه
موضع التنفيذ العملى .وفى ضوء التقييم الذى عرضناه أعاله ،ميكن أن يكون إقليم البحر
املتوسط أحد اخملتبرات الهامة  .17
إن منظمة األغذية والزراعة -التى كانت تكرس اهتماما دائما لقضية األمن الغذائى لسنوات
عديدة -أقامت نظاما لإلنذار املبكر والدراسة والتدخل ،أقوى من نظيره لدى منظمة الصحة
العاملية ،وهو يتعامل أساسا مع مسألة نقص التغذية والقصور الغذائى .ونود أن نشير هنا
إلى التقرير السنوى الرائع 18وقاعدة بيانات إدارة إحصاء الفاو ( )FAOStatبشأن انعدام األمن
الغذائى ،وهما أداتان رائعتان لرصد ومتابعة األوضاع فى البلدان النامية .وباملثل فقد حدث تقدم
كبير بشأن إبداء الرأي فى سياسات احلكومات والتوصيات الرامية إلى مكافحة نقص التغذية
(قارن فلوريس وآخرين )2005 ،ومع ذلك ،فإنه لم يتم التوصل حتى االن إلى توافق فى اآلراء على
  .17ميكن أن نذكر فى هذا السياق «اخلطة الوطنية لسالمة السلع الغذائية» التى أطلقت مؤخرا فى اجلزائر ( )2006مبساعدة منظمة الصحة
العاملية ،ومنظمة األغذية والزاراعة.
 :SOFI .18حالة انعدام األمن الغذائى فى العالم ()de Haen, 2005

مخاطـر وسالمة الغذاء :فى سياق العوملة

املستوى احلكومي الدولى ،من أجل توفير التمويل الالزم بغية حتقيق الهدف املشترك لقمة
الغذاء العاملى ( )WFSوتنمية األلفية ( )MDالرامي إلى تخفيض عدد األشخاص الذين يعانون
من اجلوع فى العالم إلى النصف خالل الفترة من  .2015-1995ومنذ قيام البرنامج اخلاص لألمن
الغذائى التابع ملنظمة األغذية والزراعة ( )SPFSفى عام  ،1995فإنه لم ينجح إال فى تدبير
 770مليون دوالر أى مبعدل  77مليون دوالر فى السنة ،أو  9سنت فى السنة لكل شخص من
األشخاص املعنيني.
وقد أطلقت احلكومة الفرنسية برنامجها الوطنى للتغذية والصحة ( )PNNSفى  ،2001وكان
ذلك مبثابة فكرة إبداعية فى أوروبا ،وخالل املرحلة األولى للبرنامج ( .)2006-2001مت وضع إطار
مرجعى للتغذية -وهو أمر كان مفتقدا -وقد أطلقت حمالت إعالمية جمعت بني هدف الصحة
العامة واملفاهيم املتعلقة بالتذوق واملتعة واملرح متشيا مع الثقافة الغذائية الفرنسية .ويجمع
البرنامج -الذى كان أحد بنات أفكار عالم هو :البروفيسور «سيرجى هيرسبيرج» -بني نخبة
من اخلبراء ،والسلطات احلكومية املعنية ،واملنتجني فى قطاع األغذية -الزراعية ،وممثلى اجملتمع
(االحتادات والروابط) .وكانت نتائج البرنامج فى مرحلته األولى متواضعة :مجرد نشر الوعى
عن األمراض املتعلقة بالغذاء ،وهذا امر مفهوم ،ولكن كان هنالك قصور ذاتي ملحوظ فى هذا
اجملال ،وكانت أرقام األمراض الناشئة عن الغذاء فى ازدياد مستمر.
أما املرحلة الثانية من البرنامج ( )2010-2006فقد استلهمت الدروس من املرحلة األولى وأبرزت
احلاجة إلى «إعادة صياغة سياسة تغذية فرنسية» (ولكن هل توجد مثل هذه السياسة؟) 
محددة ثالثة أهداف :الهدف األول ،الوقاية عن طريق التربية الغذائية .الثاني ،تتبع املرض،
واالهتمام باإلضطرابات الغذائية (السمنة ،نقص التغذية) ،وأخيرا ،خطة عمل تستهدف
الفقراء .وتتوحد تلك األهداف مع مؤشرات كمية خالل مدة تزيد على 5سنوات(انخفاض  %20فى
حاالت زيادة الوزن ،وانخفاض  %25فى عدد «صغار املستهلكني للفواكه واخلضروات» ،وانخفاض
 %5فى متوسط مستوى الكوليسترول ،وزيادة  %25فى عدد األشخاص الذين ميارسون التمارين
الرياضية) ،وقد مت ترتيبها فى 9نقاط مرجعية ،مع انتظام عملية املراقبة واملتابعة (الدراسات
الوطنية للصحة الغذائية).
ولكى تتحقق تلك األهداف ،فإن التخطيط جار التخاذ إجراءات من أجل حتسني جودة العرض
من خالل آليات للتفاوض والشراكة 19مع أرباب صناعة األغذية -الزراعية ،ومرصد مراقبة
جودة السلع ،مع إطالق حمالت إعالمية اعتبارا ً من عام  ،2007وتقدمي رسائل صحية بشأن
السلع الغذائية (اإلعالن فى وسائل اإلعالم وعن طريق جتارة التجزئة الواسعة النطاق) .ويجرى
التخطيط إلقامة نظام لالكتشاف املبكر للسمنة وعالجها ،وكذلك القيام بإجراءات خاصة
من أجل الفئات املتضررة من السكان ،ودعم العمل احمللى.
وهكذا يبدو أن املرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتغذية والصحة ( ،)PNNSأفضل تصميماً،
وهى توفر احللول للتقييم السديد للموقف ،واألوضاع اخلاصة بقضية الغذاء فى فرنسا .أما
نقطة الضعف فى البرنامج فتكمن فى التمويل الزهيد الذى منح للبرنامج 47 :مليون يورو فى
 .19كان قد مت التخطيط لوضع أدوات اقتصادية لفرض عقوبات على السلع الضارة بالصحة ،مثل الضريبة على السكر والدهون ،ثم جرى
التخلى عنها ،عكس ما لوحظ فى دول أخرى (اململكة املتحدة والواليات املتحدة).
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 ،2007أي بنسبة زيادة  %30عن عام  ،2006والبد من مقارنة هذا املبلغ بـ 5مليار يورو استثمرتها
شركات األغذية الزراعية فى الترويج للسلع فى فرنسا فى  ،2005واملبلغ اإلجمالى الذى قامت
شركة نستله باستثماره فى اإلعالنات فى  100دولة حول العالم ،خالل السنوات العشر
املاضية ،ويبلغ تقريبا  5مليار يورو :النسبة  1إلى .100
وفى دول جنوب وشرق املتوسط ال توجد مثل هذه األدوات ،أى أدوات مثل البرنامج الوطنى
للتغذية والصحة ( )PNNsاللهم إال فى تونس .وفى فترة السبعينيات من القرن املاضى قامت
دول املغرب ومصر بتقدمي دعم كبير لكثير من املواد الغذائية ،وكان الهدف السياسى من وراء
ذلك هو احلفاظ على االستقرار االجتماعي فى الداخل .وفى أعقاب برامج املواءمة الهيكلية
التى فرضها صندوق النقد الدولى فى فترة السبعينيات من القرن املاضى ،جلأت تلك الدول
إلى اتخاذ إجراءات لتعويض إلغاء أو تخفيض الدعم :توزيع الغذاء مجانا ،أو إعانات للدخل
(شبكة األمان االجتماعي ،فى اجلزائر) .ومع ذلك ،فإنه تفاديا لتكرار «مظاهرات اجلوع» (القاهرة
 ،1977وتونس  )1984احتفظت احلكومات فى املنطقة بتنظيم للسيطرة على األسعار فى
الداخل بالنسبة للسلع التى متثل الغذاء الرئيسى للناس (اخلبز و/أو دقيق القمح ،والسكر،
والزيت ،واللنب) ،واليزال مستوى الدعم مرتفعا جدا فى مصر ،حسب دخل األسرة (أكثر من %50
من فئات السكان األشد فقرا) .ومن ثم فإن ذلك ميثل آلية من آليات االقتصاد الكلى لإلبقاء
على الغذاء متاحا ،وهذا ال يرتكز مباشرة على نظام االنتاج القومي ( )2004-Heidues & al
ويالحظ أيضا أن االهتمام بسالمة الغذاء كما هو معروف فى هذا الفصل ،مفتقد متاما فى
هذه السياسات.
إن تونس مثال هام ونادر على اإلجراءات التى تاخذ فى االعتبار قضية الغذاء ،دون الذهاب بعيدا
إلى حد إدماج السياسة الزراعية فى السياسة الغذائية .وال تزال تلك الدولة تتحكم فى
أسعار عدد من املواد الغذائية التى متثل الغذاء الرئيسى للناس ،ولكنها شرعت أيضا فى
اتخاذ إجراءات فى سنة  1995فى صورة «برنامج وطنى للغذاء والتغذية» ( ،)PNANوالذى كان
فكرة أصيلة فى ذلك الوقت؛ وكان الهدف من البرنامج «حتقيق السالمة الغذائية للتونسيني
على أساس مستدام» عن طريق إدراج املكون الغذائى فى سياسات التنمية .ولقد أوضح هذا
البرنامج –الذى تتمثل املرحلة األولى منه فى تقييم األمراض التى منشؤها الغذاء –أوضح زيادة
حادة فى السمنة وارتفاع ضغط الدم ،والسكر ،وأمراض القلب فى فترة التسعينيات من القرن
املاضى .وكانت اإلجراءات التى خططت لها احلكومة التونسية تشتمل على تشجيع الناس
على استهالك السلع احمللية 20بدال من السلع املستوردة ،واستهداف الفئات املعرضة للمخاطر،
وإنشاء وحدات تغذية على املستوى اجلهوى ،وإطالق حمالت التعليم واإلعالم .ونظرا لنقص
الوسائل ،قصر «املعهد الوطنى لتكنولوجيا التغذية والغذاء( -)INNTAوهو املعهد املسئول عن
تنفيذ البرنامج ( -)PNANأعماله على إجراء بحوث التغذية ،وإدخال مناهج التغذية فى املدارس،
وإذاعة برامج لرفع مستوى الوعى ،فى اإلذاعة ( .)2004-Dekhiliوهكذا فإننا جند هنا مرة أخرى،
فجوة بني النوايا احملمودة ،والقدرات العملية على التنفيذ ،التى ال تزال محدودة ،ولذلك ظل أثرها
ضعيفا على الصحة العامة ،نتيجة لذلك.
ولو أردنا أن جند حال للمشكالت اخلطيرة للغاية املاثلة أمامنا ،فإنه البد من أن تصبح السياسة
 .20السلع املستوردة تراعى النظام الغذائى األوروبى ،الذى مت توضيح االهتمام الزائد بالنواحي الباثولوجية فيه.
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الغذائية أولوية حقيقية للحكومة ،مع ما يترتب على ذلك من خيارات فى امليزانية .والبد أن نذكر
فى هذا املقام أن دوال قليلة جدا فى العالم قد تبنت تلك األولوية ،على  الرغم من التحذيرات
الكثيرة التى قدمتها كثير من املنظمات الدولية (مثل منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة
الصحة العاملية) ،واجملتمع العلمى .وإن ما منح لعشرات السنني للفالحني -وهم الفئة املهنية
املوجودة فى بداية البداية للسلم الغذائى -لم مينح بعد لبقية السكان :ففى فرنسا ينطوي
البرنامج الوطني للتغذية والصحة على إنفاق أقل من ا يورو لكل فرد من السكان بينما بلغ
الدعم الزراعي  18300يورو لكل عامل زراعي فى عام .2005

غش اجلودة فى البلدان النامية:
سوف نتناول حالة املغرب لتوضيح تلك املشكلة .لقد مت تناول مشكلة اجلودة فى ذلك
البلد من خالل حتليل على ثالث مراحل (املكى وآخرون.)2002 ،
>

حتديد مخالفات اجلودة ،التي قامت السلطات الرقابية باإلبالغ عنها حسب نوع
السلعة.

>

إجمالى عدد ما جرى حتويله من اخملالفات إلى مكتب النائب العام.

>

اإلجراءات القانونية التى اتخذت بخصوص تلك امللفات.

وفى  1991مت اإلبالغ عن  16674حالة فى املغرب بخصوص غش اجلودة ،وفى عام  1999كان
الرقم  .9382وشملت حاالت اإلبالغ منتجات املطاحن (الدقيق واملكرونة) ،واللنب ،والنب ،والزيوت
(وخصوصا زيت الزيتون) ،ولقد تأكدت هذه الظاهرة بحكم زيادة عدد امللفات احملالة  الى مكتب
النائب العام ( %60تختص بتلك السلع اخملتلفة) إال أن تلك األرقام أقل بكثير ،فى بعض األحيان،
من األرقام احلقيقية؛ بسبب انخفاض عمليات الرقابة املنفذة منذ عام  ،1996عندما مت إطالق
حملة إعادة التأهيل.
وتوجد ثالثة عوامل ميكن أن تبني لنا الدوافع احملركة لغش اجلودة فى الصناعات الغذائية:
>

سياسات األسعار احلكومية :الغش بخصوص الدعم املمنوح لبعض أنواع الدقيق،
والغرض من ذلك احلصول على املزايا املتعلقة بفروق األسعار بالنسبة للمبالغ
التعويضية التى تدفع خملتلف أنواع الدقيق -وكان هذا هو احلال حتى  ،1998عندما
كانت بعض أنواع الدقيق ال تزال حتظى بالدعم ،وخصوصا الدقيق املستخرج من
القمح احمللى الشائع .وال يزال احلال كذلك مع حصة تبلغ  12مليون قنطار من الدقيق
احمللى املدعوم ،األمر الذى أسفر عن حاالت كثيرة من التالعب والغش على الرغم من
اإلجراءات الرادعة التى تتخذها الدولة.

>

املكاسب االقتصادية من الغش ،والتى ترجع فى املقام األول الى اآلثار غير الرادعة
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للعقوبات القانونية ،21وإلى القصور الشديد فى نظام مراقبة اجلودة (وسائل غير
كافية ونقص فى عدد املوظفني) ،والى انخفاض القوة الشرائية ،وأخيرا انتشار األمية،
وعدم وجود الهيئات التى تسعى الى تعليم املستهلكني والدفاع عنهم .إن تدهور
اجلودة فى هذه احلالة ،مناورة متعمدة من جانب العناصر الفاعلة املنخرطة فى جتهيز
وصناعة األغذية-الزراعية ،وهى عالم قائم بذاته على التفضيالت ،حيث تبحث
العناصر الفاعلة عن سبل حتقيق مآربها (وهى الربحية ،واملكاسب غير املشروعة).
>

بيئة القصور الهيكلى الذى تعمل فيه العناصر الفاعلة مما يشجع تلك العناصر
على السعى الى غش اجلودة .وبعض تلك العناصر التى تدرك جيدا أوجه القصور
(التنظيمات املؤسسية)  التى تقيد إمكانياتها فى العمل غير املشروع ،متأهبة
لتجاوز تلك القيود ،بل وتغييرها ملصلحتهم ،ألن تلك العناصر ذات أقدام راسخة
ونفوذ كبير (.)1995-Hamimaz

إن الغالبية الساحقة من ملفات مخالفة اجلودة التى أحيلت الى النيابة العامة فى الدار
البيضاء خالل الفترة ما بني  ،1995-1990كانت تتعلق بصناعة املطاحن ،واأللبان ،والنب ،وكان
متوسط عدد القضايا لكل شركة أكثر من قضية واحدة فى السنة ،مما يوضح أن العقوبات
القانونية غير رادعة .وعلى هذا ،فإن العناصر الفاعلة األساسية لديها حرية مطلقة فى أن
متارس لعبة عدم اجلودة .ويوضح حتليل الصلة بني عدم اجلودة من ناحية ،والتنظيم املؤسسى
من ناحية أخرى .أن عدم اجلودة استراتيجية متبعة لدى كافة العناصر الفاعلة (فى حالة
املطاحن وشركات تصنيع وجتهيز األلبان) .وفى بيئة تسمح باللجوء املنظم واملعتاد الى الغش،
جند أنه حتى الشركات ذات الهياكل التنظيمية املتقدمة نسبيا (من ناحية اإلدارة وعمليات
اجلودة) مضطرة لولوج مجال استراتيجية عدم اجلودة التى هى فى حقيقة األمر نتاج املعوقات
املنتشرة فى القطاع :التوريدات ،وأثر دعم املستهلك ،واآلثار السيئة الستراتيجيات الغش
والتدليس ،واملنافسة من القطاع غير الرسمى ،الخ.
وقد كان لتحرير السوق (اإللغاء التدريجى لدعم املستهلك ،اللهم إال فى حالة بعض السلع
التى حددت لها حصص معينة ،واإلدارة احلرة لسياسة التوريدات (قانون  ،)94-12وتوفير املواد
اخلام) آثار مختلطة على عدم اجلودة ،حيث قلت حاالت الغش فى قطاع املكرونة والكسكسى
(استخدام دقيق القمح العادي ،واأللوان الزائفة)  بسبب منافسة املكرونة املستوردة (قيمة
جيدة مقابل النقود) ،وتوفر الدقيق الفاخر من قمح الديوروم .وكان على صناعة تعليب الفواكه
واخلضروات واملنتجات البحرية أن تتعامل مع مشكالت الصحة العامة  ،وبذلت جهودا جبارة
بسبب اشتراطات اجلودة فى أسواق التصدير.
وفيما يتعلق باملطاحن كان هناك انخفاض ملحوظ فى بعض أنوع الغش ،ولكن استمرت بعض
اخملالفات األخرى (مثل الرطوبة ،واالستخالص فوق املستويات املصرح بها) بل تتزايد وتنتشر
حاالت غش اللنب باملاء فى صناعة جتهيز األلبان .وفيما يتعلق بالنب فإن الطلب عليه يتسم
مبرونة عالية من ناحية السعر ،مما يشجع على إضافة مواد نشوية الى النب فضال عن خليط
 .21عندما تفرض العقوبات فإن أثرها محدود للغاية باملقارنة بحجم املكاسب احملتملة غير الشرعية،أو بحجم املكاسب احملققة.
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من مسحوق النب واحلمص ،ولكن النب عدمي املرونة من ناحية اجلودة .ومما يشجع على غش النب
العقوبات غيرالرادعة.
ومن املتصور فى سوق منفتح متاما أن يتم إزالة بعض معوقات اجلودة (كما هو احلال فى صناعة
منتجات األلبان بصفة خاصة) ،ولكن عدم اجلودة استراتيجية عالية الربحية فى سوق غالبية
السكان فيه من ذوى القوة الشرائية الضعيفة .ثم إن الهياكل املؤسسية لتقدمي الدعم،
وتوفير التعليم ،والقيام بأعمال الرقابة ،وإقرار العدالة ،عدمية الفاعلية .وعالوة على ذلك ،فإن
احلد األدنى من الشروط الالزمة لـ “الثقافة االستهالكية” –وهى ثقافة ضرورية إذا أريد للسكان
أن يدركوا األخطار املاثلة فى سياق اجلودة -أمر ال يزال بعيد املنال ،ألن  %84من السكان الذكور
(فى الريف واحلضر معا) إما أميون ،او حاصلون على التعليم االبتدائى فقط .بل إن النسبة تبلغ
 %86فى املدن الكبرى ،وأما نسبة النساء فهى  %81 ، %94فى املدن الكبرى (أرقام .)1999/1998
ولنلق نظرة اآلن على قطاع املكرونة والكسكسى ،كمثال لقطاع تعرض ملنافسة خارجية منذ
نهاية عقد التسعينيات من القرن املاضى ،فنالحظ –إذا ما قارنا بني ثالثة أنواع من املعلومات
اإلنتاج ،الواردات ،وإحالة قضايا اخملالفات الى مكتب النائب العام (كمؤشر على درجة غش
اجلودة) -أن هنالك انخفاضا ملحوظا فى عدد القضايا احملالة الى مكتب النائب العام ،األمر الذى
يعني أن عدد السلع ،دون مستوى املعايير املطلوبة ،املبلغ عنها ،قد تناقص .وخالل السنوات
العشر املاضية ،الحظنا ثالثة أنواع من املشروعات:
>

املشروعات التى خرجت من العمل متاما لعجزها عن التكيف مع األوضاع اجلديدة.

>

املشروعات التى فى سبيلها الى اخلروج.

>

املشروعات (الشركات اجلديدة) القابلة للبقاء ألنها تدار مبعرفة جيل من املنظمني
على دراية أفضل باألساليب الفنية للتصنيع واإلدارة واالتصال.

فى بحر عشر سنوات ،خرج 12مصنعا من العمل ،ثمانية منها فى السنوات األربع األخيرة
واجته معظم مديري تلك الشركات الى أعمال الوكاالت العقارية ،او اخلدمات الصغيرة لتقدمي
الطعام والشراب (إدارة املقاهى او محالت الوجبات اخلفيفة ،وهى تتميز بربحية عالية مع
انخفاض اخملاطر) ،وهذه احلقيقة تعطي مؤشرا ملسارات عمل املنظمني وأصحاب املشروعات.
أما املنظمون الذين يتسمون باحليوية والديناميكية فهم فقط املهيئون لقبول اخملاطر ،وهم
الذين يستطيعون مواجهة املنافسة التى تنطوى عليها عملية حترير األسواق .وفى التحليل
النهائى ،نتساءل عما إذا كان ميكن استقراء هذا السيناريو فى القطاعات األخرى التى ال زالت
تتمتع بحماية نسبية (مثل املطاحن ،وشركات منتجات األلبان ،الخ) ،والقطاعات التى تنمو
فى أسواق احتكارية ،يكون فيها الطلب -كما ذكرنا تواً -شديد املرونة من ناحية األسعار ،وعدمي
املرونة من ناحية اجلودة .وميكن أن نعثر على إجابة أولية إذا الحظنا اندفاع املستهلكني املغاربة
على اللنب املستورد أثناء شهر رمضان.
وليس بالضرورة أن جتلب املنافسة من اخلارج معها اجلودة دائما ،وليس ثمة سبب يحول بني
املنافسني من اخلارج (مثل تركيا وأسبانيا أو حتى شركات األغذية الزارعية املتعددة اجلنسيات) 
وبني زيادة املعروض فى السوق احمللى ،مع مراعاة عدم كفاية الهياكل الرقابية املؤسسية ،وضعف
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القوة الشرائية للسكان .ولن تستطيع إال املؤسسات التى حتظى بالثقة وتتمتع بالكفاءة ،فى
فرض اإلجراءات الوقائية على املنافسني ،وحماية رجال الصناعة الوطنية الديناميكية ،فى
النهاية ،من املنافسة غير العادلة التى ميكن أن تأتى من “أعلى” (الواردات أو الشركات املتعددة
اجلنسيات) ،او من “أسفل” (الشركات الوطنية الصغيرة فى القطاع غير الرسمى ،التى تعتبر
عدم اجلودة استراتيجيتها) (.)1995-Hamimaz
سالمة الغذاء تفترض مسبقا ضمانا بخصوص الصحة واقتفاء تتبع اجلودة.
فيما يختص بالعناصر العاملة (الفالحني ،رجال الصناعة ،أصحاب احلوانيت ،املسئولني فى
املؤسسات)  ميكن ضمان سالمة الغذاء عند مستوى معني من جودة السلعة ،وإقتفاء تلك
اجلودة ،ألن اجلودة تعبير عن االلتزام باملعايير والقواعد التى مت وضعها على أسس علمية .وفى
حالة وقوع أي حادث ،فإن اقتفاء األثر يحدد لنا بطريقة ميسرة منشأ عيوب اجلودة ،ومن ثم اتخاذ
اإلجراءات الفعالة بخصوص تلك العيوب ،ونتيجة لذلك تصبح سالمة السلعة واقتفاء األثر
عاملني هامني فى استراتيجيات العناصر الفاعلة املنخرطة فى املنظومة الغذائية.
إن جودة السلعة مفهوم معقد ،له وجوه عديدة تتراوح ما بني اخلواص الطبيعية -الكيميائية،
واملكونات الثقافية .ويضع عالم الدراسات اإلنسانية  Cazes- Valetteقائمة بسبعة من تلك
اجلوانب فى حالة السلع الغذائية (التى يجب أن يضاف إليها جانب ثامن) يتوافق كل منها مع
مطالب املستهلك وتوقعاته:
>

اجلوانب التغذوي

(توازن) 

>

املذاق

(حاسة) 

>

الصحة العامة

(صحة)

>

اجلانب الوظيفي

(خدمة)

>

اجلانب الرمزي

(ثقافى)

>

اجلانب االجتماعي (انتماء) 
(أخالقيات)

>

اجلانب اإلنسانى

>

اجلانب االقتصادي (سعر) 

إن البعد الصحى هو واحد فقط من توقعات املستهلكني ،وتختلف مرتبته من دولة الى أخرى
بسبب التنوع الشديد فى مناذج االستهالك ،وأفكار املستهلك ليس فقط على املستوى الوطنى
وإمنا على املستوى احمللى أيضا .ولقد أظهر استطالع للرأى أجراه فى فرنسا ( )Credocفى فبراير
 ،2001أن معيار “غياب اخملاطر الصحية” يحتل املرتبة الثالثة بعد معياري “املذاق” و “القيمة
الغذائية” عند تقدير جودة املواد الغذائية .وهذا النوع من اآلراء يتأثر بطبيعة احلال ،بعامل الزمن
(درجة القرب الزمنى حلادثة اجلودة) ،والوضع االقتصادي ،واملناخ االجتماعي ،الخ.
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ونظرا لزيادة تعقيد األدوات ،وطرق الرقابة على جودة السلع الغذائية ،وضغوط الرأي العام
والتقدم التكنولوجي فى صناعات األغذية الزراعية ،واللوائح الصحية التى متيل الى أن تصبح
أكثر تعقيدا وأكثر تشددا مع املنتجني 22الذين أصبح يتعني عليهم االستثمار فى االهتمام
باملواصفات بكل تفاصيلها ،واالستثمار فى إقامة مصانع جديدة ،واالستثمار فى معدات
مراقبة اجلوددة (.)2001-Mormont M., van Huylenbrock G
ووفقا للتعريف املقترح من املفوضية األوروبية ،يعنى التتبع “القدرة على اقتفاء وتتبع الغذاء،
أو األعالف ،أو املواد خالل جميع مراحل اإلنتاج ،والتجهيز ،والتوزيع” ( ،)CNA, 2001كما أن هناك
تعريفا لالقتفاء فى معايير األيز و   8402-ISOو  ،9000وهى عملية تأهيلية تستخدم جميع
املعلومات عن هوية السلعة ،والهدف هو التأكد من:
>

منشأ السلعة.

>

محتوى السلعة.

>

معلومات أساسية عن مكونات السلعة ،ثم معلومات أساسية عن السلعة تامة
الصنع حتى مرحلة التسويق النهائية.

ومنذ  1يناير  ،2005طالبت الالئحة اإلطارية لالحتاد األوروبى رقم  2002/178األطراف العاملة
املنخرطة فى املنظومة الغذائية ،ضمان اقتفاء جميع املواد الغذائية ،ومواد األعالف ،ومكوناتها،
على امتداد سلسلة الغذاء .وهى تطبق على جميع السلع (بغض النظر عن املنشأ) ،كما تطبق
على الدول اخلمس والعشرين األعضاء فى االحتاد ،األمر الذى يعنى أنه يتعني على الشركات:
>

االحتفاظ بسجالت عن تدفقات السلعة ملدة  5سنوات.

>

القدرة على إعادة تخزين املعلومات عن طريق إقامة جهاز منظم.

>

ضمان االقتفاء املباشر السريع للمراحل السابقة والالحقة ،وقيام السلطات بإعادة
بناء االقتفاء الكامل.

وهذه سلسلة من املطالب والشروط البالغة الطموح ،مما يسبب للشركات مشكالت ضخمة
فنية ومالية الى حد أنه مع نهاية عام  ،2004كان هناك أقل من  %40من شركات األغذية-
الزراعية فى فرنسا ترى أنها التزمت بالقرار التوجيهى  .)2005-Tracenet( 2002/178وعلى أية
حال ،فإنه يتعني على جميع الشركات االمتثال للقرار التوجيهيى فى األجل الطويل ،سواء
كانت تلك الشركات مقرها فى أوروبا أو متارس األعمال التجارية مع شركات أوروبية .وهذا نوع
فنى من أنواع حواجز دخول السلع.
وعلى هذا فإن االقتفاء يخص جميع العناصر العاملة فى أي قطاع أو قطاع فرعى ،من االنتاج
(مبا فى ذلك مدخالت الدعم والتعبئة) الى االستهالك ،ومن ثم فإن وضع اقتفاء سلعة من
السلع ،عملية دقيقة بسبب كثرة العوامل اخملتلفة-من ناحية -وهى العوامل التى البد أن
 .22انتقال املنتجني من االهتمام بالوسائل ،الى االهتمام بالنتائج :راجع القرار التوجيهيى لالحتاد  93/43بشأن الشروط الصحية للمواد
الغذائية.
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تؤخذ فى احلسبان ،ثم التشتت اجلغرافى لتلك العوامل ،من ناحية أخرى .وميكن القول بأن
نظم االقتفاء مطبقة اآلن فى قطاع اللحوم البقرية ،وفى القطاع احليواني بصفة عامة ،ألن
كل حيوان فرد (من اجملترات أو اخلنازير ،او الفصيلة اخليلية )Equidsأو كل قطيع من احليوانات
(الدواجن) ميكن حتديدها والتعرف عليها ،أما املنتجات النباتية فإنها أصعب من أن يتم اقتفاؤها
بسبب الطبيعة املركبة ملعظم ال ُدفعات .ويختلف الوضع حسب أي مرحلة من مراحل سلسلة
الغذاء ،مع االقتفاء اجليد بدءا من صناعة األغذية الزراعية الى جتارة التجزئة الواسعة النطاق،
بسبب اللوائح املسبقة املعمول بها ،وأساليب اإلدارة املطبقة بالفعل فى تلك القطاعات التى
تسيطر عليها املشروعات الكبيرة ،ثم إن املسار من الزراعة (التى تعانى من تشرذم شديد فى
بنيتها) الى الصناعة ،ال ميكن السيطرة عليه متاما ،من الناحية األخرى .وأخيرا ،فإنه يبدو أن
اقتفاء املدخالت الزراعية أمر بالغ الصعوبة ويتطلب وسائل فنية -وخاصة استخدام أجهزة
الكومبيوتر (أجهزة إليكترونية محملة ومركبة فى معدات آلية) -والتى تفتقر إليها معظم
املزارع ،ومع ذلك ،فقد اتخذت خطوات وقطعت أشواط فى هذا الشأن ،ومن املرجح تطور
األساليب الفنية الدقيقة للزراعة ،والتى سوف تسهل عملية االقتفاء امليدانى.
وتستلزم عملية االقتفاء أدوات جديدة 23وإجراءات 24جديدة فى إدارة املشروعات املعنية مبا فى
ذلك عملية التصميم ومعاجلة البيانات ،كما تفترض مسبقا قيام مختلف الشركاء العاملني
داخل نفس القطاع ،باألخذ مبعايير مشتركة ،إنها مسألة تتعلق بالقدرة على رصد منشأ أي
خطأ او خروج على القياس (اقتفاء األصول) ،ثم إدارة خطة من أجل سحب السلع املعيبة،
حسب مقتضى احلال .وعلى هذا فإن سوقا جديدا يظهر الى الوجود اآلن ،حيث زاد حجمه من
 0.6مليار يورو 1997الى ما يناهز  2مليار يورو فى  ،)2005-Tracenet( 2005ويتألف هذا السوق
أساسا من املنتجات واخلدمات املعلوماتية  ،Informaticsومن اخملتبرات التى جترى التحليالت
البيولوجية والطبيعية -الكيميائية.
ولهذا يعتبر بناء اجلودة واقتفاء السلعة مدخالت لها قيمتها (وغالبا ما تكون إجبارية ألنها
مطلوبة مبوجب اللوائح احلكومية) التى تولد اإلبداع والنشاط ،ولكن يتعني دفع ثمن لها ،ومن
ثم يثور سؤاالن أمام الشركات:
>

من الذى يقدم اخلدمة (هل من املفترض أن يكون عنصرا داخليا أم خارجيا)؟

>

كيف ميكن احتساب القيمة املولدة حتى يتسنى متويل اخلدمة؟

وال توجد إال معلومات شحيحة بشأن الدراسات ذات الصلة ،25وال يعرف إال النزر اليسير حتى
اآلن بشأن التكاليف اإلضافية التى تعزى الى سالمة الغذاء .ومع ذلك ،فإنه يتعني أن نالحظ
أن الشركات املتخصصة تقيم اآلن مشروعاتها التجارية لتقدمي تلك اخلدمات اجلديدة ،ألن
تنفيذها سوف ينطوى حتما على تقييم يجريه  خبراء من اخلارج ،ألن املنتجني و/أو املوزعني
ميكنهم إصدار شهادات اجلودة واالقتفاء اخلاصة بهم ،ولهذا بات مطلوبا االستعانة بطرف
 .23مثل التعرف على تردد املوجات الالسلكية ( ،)RFIDاو «الشريحة الذكية» التى تستطيع تخزين كمية كبيرة من البيانات وإصدار إشارات
الى اجهزة االستشعار ،ومن ثم اختزال املراحل فى حيز صغير ،وسهولة إدارة اخملزون ،وهذه التكنولوجيا  لترقيم السلع سوف حتل فى النهاية
محل الباركود .Gencod Bar code
 .24يفرض القرار التوجيهيى  2002/178طريقة حتليل اخملاطر والسيطرة على النقاط احلرجة.
 .25انظر جيرود واحللوانى ،2006 ،من أجل مراجعة ما كتب عن االقتفاء.
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ثالث من القطاع اخلاص أو العام لتزويد العميل باملعلومات املوثوق بها ،ضمانا لكسب ثقته .أما
الوضع االقتصادي املطلوب جلهة التوثيق ،فسوف يتوقف على هيكل السوق ،كما اقترحت ذلك
إحدى الدراسات التى أجريت فى أمريكا الشمالية (:)2001-Crespiet et Marette
عند افتراض وجود عدد كبير من البائعني فى ظروف املنافسة وحيثما تكون
>
املعلومات املتاحة للمستهلك غير وافية :فإن الشهادات اخلاصة «التى تصدرها
هيئات مختلفة حيث تدفع رسوم موحدة عن كل سلعة حتصل على شهادة ،تعتبر
وافية وكافية لضمان توفير املعلومات للمستهلكني»  .
وإذا كان هناك تشوه احتكارى فى فرع ما من فروع الصناعة ،فإن وكالة
>
حكومية إلصدار الشهادات ،هى الوحيدة التى تضمن املنافسة واملعلومات.
ولن تعود الشهادات “اخلارجية” كافية لضمان تفاضل السلع فى السوق ،متى أصبحت السلع
منتشرة ،وسوف يتعني تكريس الفكر حينئذ لوضع استراتيجية تعمل على تهيئة الشروط
واألحوال خللق قيمة للشركة .وتشعر جميع املشروعات التى تقوم بالبيع فى أسواق البلدان
ذات الدخول العالية ،بالقلق نتيجة لعوملة السوق ،ومتثل تلك البلدان حاليا 3/4االستهالك
التجاري للغذاء العاملى ،ونتيجة لذلك ،فإن االلتزام بالتواؤم مع تلك األوضاع يسبب للشركات
فى البلدان النامية مشكالت “حتديث” ضخمة.

االثار االستراتيجية لسالمة الغذاء:
فى حالة العناصر الفاعلة العامة :رأينا أن سالمة الغذاء أصبحت متثل قضية ذات أولوية
قصوى ،وأصبحت القيادات السياسية تشعر بحساسية بالغة إزاء األزمات ،فأقامت  نظما ً
شاملة للرصد والتقييم ،وصاغت  فكرة ذكية ومقبولة شعبياً ،أال وهي مبدأ التحوط ،وعملت
على االستجابة السريعة واحلاسمة ،وسعت إلى إدارة عملية االتصال واإلعالم .وعلى الرغم
من ان تلك اإلجراءات كانت ضرورية بكل تأكيد ،بعد األزمات الغذائية في عقد التسعينيات
من القرن املاضي ،إال أن ثمة احتماال ً لالبتعاد عن اجلادة ،طاملا أن مبدأ التحوط ،ونظرية اخلالف
الفني االجتماعي ،مييالن الى إيالء االسبقية للمخاطر املتصورة وليس للمخاطر احلقيقية ،ومن
ثم إيالء اهتمام زائد على األرجح ،للموضوعات الشديدة الوضوح ،وتكريس موارد محدودة لتلك
األمور.
وفيما يتعلق بالشركات ،يوجد ثالثة مستويات من منوذج االستراتيجية املتعلق باألمن
الغذائي.
>

النموذج الصناعي األساسي ،الذي يتألف من سلسلة من املؤشرات القابلة للقياس
بغرض مسايرة املعايير العامة واملهنية (على سبيل املثال :أيزو  ،9001أيزو ،14001
ومنذ  ،2005أيزو  ، )22000واألخذ بنظام شهادات التوثيق ،واألخذ باجراء أصبح موصى
به اآلن رسميا ً في معظم الدول  ،أال وهو  :حتليل اخملاطر والسيطرة على النقاط
احلرجة  HACCPوالذي من خالله ميكن للصناعات أن ترصد وتراقب بنفسها عمليات
االنتاج ،بغرض منع وقوع مشكالت في اجلودة.
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>

منوذج املستوى الثاني ،مستوى التسويق ،يرمي إلى ابتداع صورة للسالمة عن طريق
العالمات التجارية ،واالتصال بالقنوات العديدة التي تؤدي إلى املستهلك (قيادات
الرأي ،واضعي املواصفات ،قنوات التوزيع ،وسائل االعالم).

>

منوذج املستوى الثالث :وهو منوذج عاملي بالضرورة ،يجد مبرراته في هدف اجلودة
“الشاملة” للسلعة من ناحية القيمة الغذائية ،وجودة املذاق ،ومناسبتها لالعتبارات
الثقافية.

النموذج الصناعي :وهو منوذج آخذ في االنتشار بسرعة  ،حتثه “ديكتاتورية” املعايير التي أصبحت
االن من األسس الراسخة للمنظومة الغذائية ( .)2006-cordon et alإن الرقابةعن طريق معايير
املنظومة الغذائية هي نتيجة لشكل هرمي مقلوب ،مع ارتفاع مستوى التركز في الصناعات
الفرعية (جتارة التجزئة الواسعة االنتشار ،وصناعة األغذية -الزراعية) ومتيل بعض الشركات
الفرعية املهنية الى خلق معايير إضافية إلى جانب القواعد العامة ،وهذه املعايير تبعد تلك
الشركات عن احلوادث الصحية ،بينما تسهل دورها كشركات توزيع ،فضال عن دورها األخالقي
أو االجتماعي  ،كما تسعى تلك الشركات الى حماية سمعتها (لكي حتافظ على حصتها في
السوق) عن طريق إبعاد مسئولية عدم تطابق السلعة ،والقائها على عاتق املوردين بعيدا ً عن
تلك الشركات وخلق صورة ايجابية لها لدى العمالء (أنظر منوذج التسويق ادناه) .ومن الصعب
قياس حدود تلك املواصفات القياسية اخلاصة حيث انه لم تنشر إحصاءات عن ذلك  ،وعلى أيه
حال ،فإنه ميكن تناول تلك الظاهرة عن طريق دراسة شهادات االيزو26وهنالك معياران عامليان
لأليزو بخصوص منظومة االغذية الزراعية .معيار االيزو  2000: 9001بخصوص ادارة اجلودة،
ومعيار االيزو  14001بخصوص ترتيبات احترام البيئة -باالضافة الى معيار خاص ،وضع في
عام  2005وهو معيار االيزو  22000بشان سالمة السلع الغذائية .وتؤدي تلك املعايير الى منح
شهادات للمشروعات.
جدول 9 -شهادة االيزو  )2000( 9001في الدول املتوسطية.
الرقم اإلجمالي الفرعى لدول شرق االدرياتيك.
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3497

55

الرقم اإلجمالي الفرعى لدول جنوب وشرق املتوسط.

172

13751

80

الرقم اإلجمالي الفرعى لدول االعضاء في االحتاد االوربي.

5230

160666

31

اإلجمالي بالنسبة للدول املتوسطية

5466

177914

33

املصدر :أيزو   ،مسح االيزو  ، 2004جنيف .2005

ومع نهاية  ، 2004حصل ما يقرب من  178000شركة على شهادة االيزو  9001في  23دولة
متوسطية ،مع أخذ جميع القطاعات في احلسبان 27والرقم منخفض باملقارنة بالعدد االجمالي
للشركات (عدة ماليني) املوجودة فى تلك البالد ،إال أنه البد من مالحظة الزيادة املضطردة مؤخرا ً
 : Iso .26هي منظمة املعايير الدولية ( ، )International Standard Organizationوااليزو عبارة عن شبكة من املؤسسات الوطنية لتوحيد
القياس في  157دولة ،وتتمثل رسالتها في إبرام اتفاقيات فنية دولية ترمي الى تسهيل التجارة الدولية عن طريق وضع املعايير.
 .27نقل املنظومة الغذائية  20%في املتوسط من اجمالي عدد الشركات.
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(العمود االخير من جدول (  )9حيث بلغ العامل املضاعف  33مرة (باملقارنة بـ 15مرة بالنسبة
جلميع الدول املعنية حول العالم 158 -في عام  ،)2004وزيادة حادة ملحوظة في دول التحول
االقتصادي في املنطقة (العامل املضاعف  )80وفي طليعة بلدان جنوب وشرق املتوسط ،تأتي
إسرائيل (×  ، )221ثم اليونان (×  ،)83ثم تركيا(× )70حيث حصل عدد كبير من الشركات على
الشهادات (أكثر من  1000شركة) .ولكن يجب مقارنة ذلك بـ  84000شركة في ايطاليا40000 ،
شركة في أسبانيا ،حصلت على شهادة االيزو .9001
جدول 10 -شهادة االيزو  14001في الدول املتوسطية
ديسمبر 1999

ديسمبر 2004

التغير (×)

عدد الشركات املعتمدة
جميع قطاعات النشاط
اجملموع الفرعي لدول شرق االدرياتبك

27

470

17

اإلجمالى الفرعى لدول جنوب وشرق
املتوسط

142

1021

7

اجملموع الفرعي لدول االعضاء في
االحتاد االوربي

1329

14850

11

اجمالي الدول املتوسطية

1498

16341

11

املصدر :أيزو  2005مع االيزو  – -2004جنيف .

وبنهاية عام  2004وافقت  127دولة على املعيار 28البيئي اجلديد ،منها  22دولة متوسطية وكان
التطور بطيئا :حيث تضاعفت الشركات التي حصلت على شهادت االيزو  11مرة في عام 2004
عما كان علية احلال في عام 1999في منطقة البحر املتوسط ،مقابل مضاعفتها  6مرات
على مستوى العالم و كانت أكثر الدول نشاطا ً وايجابية في هذا اجملال هي نفس الدول املعنية
بشهادات اجلودة (أيزو  )9000وهي إيطاليا ،وأسبانيا ،وإسرائيل ،فضالً عن سلوفينيا -وكرواتيا،
واملغرب.
إن االنفتاح على التجارة العاملية ،وديناميكية االقتصاد الوطني ،من احلوافز القوية من أجل
املعايير القياسية لأليزو ،ولكن من ناحية أخرى ،جند أن املعايير تخلق تشوهات للمنافسة ألن
الشركات غير احلاصلة عى شهادات تالقي صعوبات في املرجعية لدى عمالئها الكبار(كما في
حالة جتارة التجزئة الواسعة االنتشار في قطاع األغذية الزراعية).

 .28معيار االيزو  ،9000سرعان ما تالة معيار االيزو  ،9001الذي أعيد تعريفه من جديد سنة .2000
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إطار  -3املعايير املتعلقة بسالمة الغذاء :حتديات احلوكمة.
لقد كانت سالمة الغذاء مبعث قلق لرجال الصناعة لفترة من الزمن ،وفي عقد
الستينيات من القرن املاضي  ،ابتدعت شركة في امريكا الشمالية هي شركة   Pillsubry
وهى إحدى الشركات الكبرى في مجال جتهيز احلبوب -طريقة « حتليل اخملاطر والسيطرة
على النقاط احلرجة»   HACCPبالتعاون مع وكالة الفضاء االمريكية  NASAبغرض ضمان
جودة الغذاء املعد لرواد الفضاء .ولقد مت اعتماد هذه الطريقة في دستور األغذية ملنظمة
األغذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية .كأداه إلقرار سالمة الغذاء ،ثم أوصت بها الحقا ً
املفوضية األوربية (قرار توجيهي رقم  )43 /93احتاد أوربي ،بشأن اشترطات الصحة العامة
للمواد الغذائية ،والتي حلت محلها بعد ذلك القواعد التنظيمية (برنامج الصحة العامة) 
في أبريل سنة  ،2004وهو البرنامج الذي دعم طريقة «حتليل اخملاطر والسيطرة على النقاط
احلرجة» وقد مت اعتماد البرنامج في عدد كبير من الدول ،وبالنظر إلى هذا العدد الكبير
جدا ً من التوصيات او االشتراطات ميكن القول بأن طريقة حتليل اخملاطر والسيطرة على
النقاط احلرجة  ،قد أصبحت اآلن (معياراً) يؤخذ في احلسبان من جانب الغالبية الساحقة
لشركات األغذية – الزراعية ،في الدول ذات الدخول املرتفعة ،وكذلك شركات النمو السريع
في القطاع الرسمي في البلدان النامية ،وهذه الطريقة املتشددة للغاية تتيح لنا وسيلة
للتعرف على اخملاطر التي تهدد صحة املستهلك ،وتضع قواعد إجرائية للسيطرة عليها،
ومع ذلك  ،فهي ليست معيارا ً في حقيقة األمر ،وإمنا قاعدة إجرائية ،ونتيجة لذلك ال ميكن
منحها شهادة (. )Boutan ,2006
وبالنظر الى أهمية عالمات اجلودة وإحاطة املستهلكني علما بها و/أو ظهور مبدأ
التحوط ،فقد ظهرت معايير خاصة ترتكز اساسا ً على طريقة حتليل اخملاطر والسيطرة
على النقاط احلرجة من أجل انشاء نظام مرجعي قابل للتحقيق.
>

معيار    EurepGAPوهو نتاج جتارة التجزئة الواسعة االنتشار ،وقد وضع هذا
املعيار في عام  ،1997وهو معيار يتعلق باملمارسات الزراعية اجليدة ( )GAP
بخصوص بعض املنتجات النباتية (مثل الفاكهة واخلضروات ،والزهور)  واملزارع
السمكية .وقد أصبح معيار EurepGAPمعيارا ً مستقرا ً في 70دولة.

>

معيار ( BRCجتمع شركات التجزئة البريطانية) الذي يضم املوزعني البريطانني
جميعاً ،وهذا املعيار يطبق منذ  1998وهو يختص باملوردين الصناعيني لتجارة
التجزئة الواسعة النطاق (وخصوصا ً اولئك الذين يعملون في ماركات خاصة)،
وعلى هذا فإن املعيار يتعلق باملمارسات الصناعية اجليدة (.)GMP

>

املعيار الدولى لألغذية  IFSوالذى بدأ من عام  ،2002وهو مبادرة من جانب املوزعني
األملان ،انضمت إليها الشركات الفرنسية املرتبطة باحتاد الشركات العاملة فى
قطاع التجزئة والتوزيع  :FCDأوشان ،كارفور ،كازينو،الخ .ويشبه املعيار الدولى
لألغذية  IFSمعيار جتمع شركات التجزئة البريطانية .BRC

مخاطـر وسالمة الغذاء :فى سياق العوملة

املبادرة العاملية لسالمة الغذاء (  )GFSIوهى من بنات أفكار “اللجنة الدولية
لسلسلة متاجر التجزئة فى السلع الغذائية” ( ،)CIESوكانت قد تأسست فى
بلجيكا  1953والتى أصبحت منذ ذلك احلني مبثابة “منتدى للشركات العاملة
فى مجال الغذاء” حيث انضمت إلى العضوية فيها  175شركة أغذية -زراعية
تعمل فى جتارة التجزئة الواسعة االنتشار ،أي الشركات الكبرى فى العالم التى
تعمل فى الصناعات الفرعية للمنظومة الغذائية .واملبادرة العاملية لسالمة
الغذاء  ،GFSIالتى انطلقت فى عام  ،2001هى أيضا أحد املعايير الذى يطمح الى
“العاملية” ،حيث إن شعاره“ :متى مت التعرف على الشئ واختباره أصبح مقبوال
فى كل مكان” .ويعترف هذا املعيار باملعيارين السابقني :معيار جتمع شركات
التجزئة البريطانية  ،BRCواملعيار الدولى لألغذية .IFS
هذه الوفرة من اآلليات التنظيمية للقطاع اخلاص ،شجعت األيزو -وهى منظمة
حكومية دولية -على وضع معيار األيزو  ،22000وهذا املعيار اخلاص بالقطاع الغذائى يجب
أن “يشمل” جميع املعايير األخرى ،ألنه ينص على التطبيق الكامل للقواعد اإلجرائية
لطريقة “حتليل اخملاطر والسيطرة على النقاط احلرجة”   12-HACCPمرحلة) كما أنه يطبق
على سلسلة الغذاء برمتها (قطاع التوريد الزراعي ،الزراعة ،الصناعات الغذائية ،التوزيع،
واجلهات التى تقدم اخلدمات املتعلقة بالغذاء) .وسوف يشتمل معيار األيزو  22000-الذى
اعتمدته هيئات األيزو فى يولية2005-على  4مكونات:
>

أيزو   ،22005ويتعلق باقتفاء املواد الغذائية.

>

أيزو ،TS 22004/وهو نظام إلدارة سالمة املواد الغذائية.

>

أيزو ،TS 22003 /ويتعلق بهيئات منح الشهادات.

>

أيزو  ،22002وهو نظام إلدارة اجلودة فى قطاع انتاج النبات.

ومن املفترض أن معيار األيزو  -22000وهو معيار أكثر إلزاما من املعايير السابقة،
ووضع مع املبادرة العاملية لسالمة الغذاء  -GFSIسوف يصبح املرجع العاملى ،ومن ثم
فسوف يؤكد الدور الرئيسى الذى تلعبه املعايير فى مراقبة املنظومة الغذائية ،وسوف
يدعم قوة الشركات الكبرى للصناعات الفرعية.
ومنوذج التسويق املقترح أعاله (الذى ميكن وصفه بأنه ذو طابع «اختصاصى» ،فى مقابل النموذج
الكالسيكى ذو الطابع «التجارى») هو محاولة الستعادة ثقة املستهلك -من باب الضرورة-
التى اهتزت بسبب األزمات الغذائية حيث بدأ املستهلكون يشكون فى قدرة النظام الصناعي
التقنى على تقدمي الغذاء .بدون أخطار (املفهوم النفسى االجتماعى للطمأنينة) .وسوف يصبح
منهج التسويق الستعادة الثقة نافذ املفعول بعدة طرق رمزية :سمعة الصنف (ويتطلب
ذلك استثمارات ضخمة فى اإلعالم) ،عالمات اجلودة الرسمية او اخلاصة (ضمان خارجي) ،توافق
السلعة مع املعايير االجتماعية (اجتاه التنمية املستدامة) ،األلفة مع السلعة (القرب ،منطقة
محلية ،االقتفاء).
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ومن الواضح أنه البد من دمج مجموعة من املتغيرات الرئيسية فى استراتيجية الشركات،
فيما يتعلق بقضية سالمة الغذاء .إال أنه البد أن نضع فى االعتبار ،أن االستراتيجية تتجاوز
السياق احملدود لسالمة الغذاء ،وهى -كما قد رأينا -ترتاب أساسا فى منوذج انتاج الشركات
ومنوذج التسويق .ولكى نتتبع استراتيجية من االستراتيجيات البد أن نأخذ فى احلسبان عالم
املنافسة (اآلخرين) ،والتحليل املشترك لألدوات (بيانات السلعة ،موقع النشاط ،شكل التنظيم،
أسلوب احلوكمة) ،واملشروع االجتماعي (اجلماعة اإلنسانية).
وفى سوق األغذية املعاصر الذى يضم ثالث فئات (أنظر حالة فرنسا فى جدول  )11ميكن التعرف
على منوذجني لالستراتيجية ،من خالل منهج استشرافى ،له منطه فى قطاع األغذية -الزراعية:
النموذج املعولم لالستهالك الكبير ،ومنوذج القرب.
جدول  11 -تقسيم سوق الغذاء الفرنسى2004
الفئة
سلع االستهالك الكبير  
«الصناعية -الزراعية»
السلع اجلديدة «املصممة
ألغراض وظيفية»
السلع احمللية
اإلجمالى

حجم املبيعات
باملليار يورو

حصة
السوق
%

معدل النمو
السنوى فى
املتوسط
%

97

75

75

6

5

5

26
129

20
100

20
100

املصدر :تقديرات أجريناها.

يوضح حتليل استراتيجيات الشركات املهيمنة املتعددة اجلنسيات ،فى قطاع األغذية الزراعية-
(وهى أساسا الشركات األوروبية الكبرى مثل :نستله ،ودانون ،ويونيليفير) التى كانت تركز دائما
على السلع القياسية ذات االستهالك الكبير ،وذات املواءمة العالية مع السوق املستهدف
منذ عقد السبعينيات من القرن املاضى -يوضح أن تلك الشركات أخذت تتجه مؤخرا نحو
إدماج الفئتني الثانية والثالثة (السلع اجلديدة والسلع احمللية على التوالى) ،وأصبحت تلك
الشركات الكبرى تركز اآلن فى استراتيجيتها السلعية على مطالب الصحة /اللياقة ،ونتيجة
لذلك ،أخذت تقوم اآلن بتطوير سلع لها خاصية وقائية (مثل إدخال منشطات وظائف األعضاء
فى السلعة  Probioticوأوميجا ،3الخ)؛ ونحن نطلق على هذه العملية اسم “إضفاء اخلواص
الدوائية على الغذاء”.
وقد يتساءل املرء عن املالءمة االجتماعية لهذا النهج ،ألن جودة النظام الغذائي ميكن أن تكون
أيضا نتيجة للغذاء “الطبيعى” املتوازن واملتنوع ،الذى ينطوى على خيارات أخرى من حيث منوذج
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اإلنتاج (سالسل قصيرة لالنتاج /التوزيع ،وأشكال السلعة املصنعة)   29
إن الشركات الضخمة لألغذية -الزراعية -التى تتمتع بخبرة كبيرة فى التسويق -دائما ما
تبحث عن أسانيد الجتذاب املستهلكني ،ومنذ األزمات الغذائية فى منتصف التسعينيات
من القرن املاضى ،اعتنقت تلك الشركات فكرة “السلعة احمللية” بعد ضغوط مارستها جتارة
التجزئة الواسعة النطاق ،التى سرعان ما طورت أصناف املوزع مستعينة بتلك الفكرة (مثل
الصنف الذى طرحته مجموعة كارفور حتت اسم “خيرات فرنسا”) ،استخدمت إدارات التسويق
مؤخرا أيضا ،ما يسمى بالسلع األخالقية أو التجارة العادلة.
والنموذج البديل الناشئ هو نتيجة استراتيجية القرب Rastion et vissac- charles 1999
وهو يتألف من سالسل انتاج قصيرة (يتم فيها تصنيع املواد اخلام احمللية فى املوقع) ،ومن مزايا
هذا النموذج ضمان اجلودة املثلى للسلعة ،حيث إن احلصول على املادة اخلام أسرع ،واستهالك
الطاقة أقل ،بسبب نقل املواد عبر مسافات قصيرة .وامليزة الثانية هى أن الشركات التى
تشكل تلك السالسل القصيرة ،هى شركات تتراوح ما بني املتوسطة والصغيرة ،وتقيم
شبكة فيما بينها ،وهى تشارك بعضها بعضا فى املوارد ،وفى مهارات االنتاج ،بغرض السيطرة
على التكاليف ،واحلصول على التكنولوجيا احلديثة ،ويعنى إقامة شبكات فيما بينها ،أنه
ميكنها تدعيم قدرتها التسويقية عن طريق تنظيم الشئون اإلدارية “اللوجستية” فيما بينها،
وإنتاج كميات من السلع اإلضافية .وامليزة الثالثة ،أن استراتيجية القرب ،تستخدم منوذجا فى
االنتاج يختلف عما هو موجود فى منظومة التصنيع الزراعي ،وهو منوذج أكثر اقتصادا من
حيث املدخالت الكيماوية ،ومن ثم فهو أقل تلويثا .ولقد أخذ الفالحون الذين يعودون للزراعة
العضوية ،يتزايدون أكثر فأكثر ،وخصوصا فى البلدان النامية على سبيل املثال ،ألن الزراعة
الكثيفة ليست منتشرة فيها بعد .ففى تركيا ،مثال ،زاد عدد املنتجني العضويني من  1947فى
 1996إلى  13082فى  2003وزادت املساحة احملصولية للزراعات العضوية من  6789هكتار إلى
 203190هكتار (دمير باش ،وطوسون.)2006 ،
وعلى الرغم من عدم استخدام منوذج القرب على نطاق واسع بعد فى املنظومة الغذائية ،فإنه
من املفترض تزايد طلب املستهلك على املعلومات فى املستقبل ،وإدراك املستهلك للمفارقة
بني الرسائل التى تصدرها الشركات الكبرى (إنعاش األصل الرمزي لها ،أي صورتها) وخصائص
السلعة كما يتوقعونها ،ومن املرجح أيضا ظهور جهود وأنشطة للتأثير ،من جانب املشروعات
واملتوسطة /واملشروعات املتناهية الصغر -فى محاولة منها للحفاظ على مكاسبها اإلقليمية-
ووضع “معايير موحدة” لإلجراءات من جانب السلطات العامة ،وفى ظل تلك الظروف ،قد يعود
قطاع السلع احمللية إلى الشركات ذات املطالب الشرعية فى هذا اجملال ،األمر الذي يعزز االجتاه
موات ملثل هذا االجتاه فى الدول األوروبية الالتينية ،بالنظر إلى
أساس
صوب منوذج بديل .وثمة
ٌ
ٍ
تراثها الغذائى الغنى ،والعدد الكبير من األسماء األصلية.
إن التحدى الرئيسى لسالمة الغذاء ،الذي ينشأ عن منوذج القرب ،هو قدرة الشركات املعنية
 .29إحدى املفارقات الغريبة -بل وفى احلقيقة أحد مظاهر الالمعقول -فى منظومة األغذية الزراعية -الصناعية ان مستوى اإلنفاق على
الصحة فى دولة مثل فرنسا يقترب كثيرا من اإلنفاق على الغذاء (فى  ،2004كان اإلنفاق على الصحة ميثل  %13من ميزانيات األسر ،وكان
معدل النمو عاليا ،مقارنا بـ %17نسبة اإلنفاق على الغذاء ،والتى تتناقص من حيث القيمة النسبية) .ومن ناحية أخرى ،فإن العالقة بني
الصحة والغذاء حقيقة راسخة من قدمي .مبعنى آخر ،فإن النظام الغذائى واملتنوع واملتوازن ،ينطوى على أثر وقائى ،ومن شأنه تخفيض اإلنفاق
على الصحة آليا.
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على االمتثال للمعايير العلمية والفنية ،وتنفيذ اإلجراءات الصارمة للرقابة على اجلودة؛ إنه حتد
ينطوى على استثمارات ضخمة ،ومهارات إدارية رفيعة املستوى.
اخلـالصــة
سالمة الغذاء فكرة حديثة تشتمل على أمرين :فكرة األمن الغذائى -وهى فكرة راسخة
ومستقرة -وتركز على االعتبارات الكمية وعلى البلدان النامية ،وشروط القيمة الغذائية ملواد
الغذاء ،مع تقدمي ضمانات تتعلق بالصحة ،وخصوصا بعد حادثتني سببتا انقالبا فى السوق:
أزمة جنون البقر فى أوروبا فى  ،1996وظاهرة السمنة املتفشية على مستوى العالم ،والتى لم
يزد الوعي بشأنها إال مؤخرا .ولقد بدأت صدمة العوملة – فى حقيقة األمر -حتدث أثرها فى هذا
اجملال ،كما هو احلال فى مجاالت أخرى.
وتؤدي املفارقة الغريبة التى جتمع بني احلرمان من الغذاء والتخمة الغذائية ،إلى “اضطراب
تغذوي” أصبح يؤثر اآلن على ما يربو على 2مليار نسمة فى جميع أنحاء العالم ،أي ثلث سكان
العالم ،وهاتان الكارثتان موزعتان بطريقة متساوية ،ولكن بشكل غير متجانس إلى حد كبير
فيما يتعلق باإلقليم والطبقة االجتماعية.
إن ظاهرة نقص التغذية ظاهرة محدودة فى إقليم جنوب وشرق املتوسط ( %4تقريبا من سكان
اإلقليم ،مقارنة بـ  %17فى البلدان النامية ككل) ،ولكن ظاهرة شيوع األمراض التى منشؤها
الغذاء ،عالية (حيث أنها مسئولة عن  %54من إجمالى الوفيات فى املنطقة اليورو متوسطية،
مقارنة بـ  %40على مستوى العالم).
واملشكالت املتعلقة بسالمة الغذاء ،هى نتيجة لطبيعة احلساسية واخلصوصية الشديدة –
للغذاء الذى يعتبر منتجا حيويا وتراثيا معا .ويعتبر البعد اجلديد الذى اكتسبه الغذاء -كنتيجة
لألزمات الغذائية -هو البعد املتعلق بالغذاء كسلعة جماعية البد من ضمان سالمتها وإمكانية
احلصول عليها :ذلك أن االنتقال من منوذج الزراعة األسرية التى تقوم على االكتفاء الذاتي ،إلى
منوذج االنتاج الكبير الصناعي-الزراعي ،فى غضون قرون قليلة ،قد قضى على حاالت العجز فى
الغذاء ،ولكنه أثار مخاوف التسمم اجلماعي ،التى أطلق عليها ما يسمى بحاالت الذعر من
الغذاء.
وكانت نتيجة منوذج السوق املعاصر القائم اآلن ظهور شقني:
>     قواعد تنظيمية مختلطة ترجع إلى القطاع العام واخلاص ،وأشكال “مهجنة” من
التنسيق -مثل وكاالت سالمة الغذاء -تستهدف جمع اخلبراء ،واملواطنني ،وصانعى
السياسات ،جميعا على صعيد واحد.
>

إقامة نظم التوحيد القياسى (ذات األوضاع اخلاصة أساسا) ،كما تبذل جهودا ً فى
بعض احلاالت لبناء اجلودة بشكل جماعي داخل سلسلة االنتاج والتوزيع ،لتوفير
ضمانات شروط تتبع (اقتفاء) السعة.
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لقد كان لألزمات الغذائية تأثير ملحوظ على العناصر الفاعلة فى مجال الغذاء ،من ناحية
االستراتيجية .وثارت الشكوك حول منوذج تنظيم االنتاج ،وسياسة التسويق للشركات،
وتغيرت صورة السلعة تدريجيا ،وازدادت تكلفة تصميم السلعة ،وتكلفة التسويق ،وأصبحت
املنظومة الغذائية اآلن فى مفترق الطرق ،بني استراتيجية “اضفاء الطابع الدوائى” على
الغذاء ،وعوملة النظام الغذائى  dietالتى تتبعها الشركات الكبيرة املتعددة اجلنسيات ،وطريق
بديل يرتكز على استراتيجية القرب ،وتطوير سلة من السلع احمللية داخل إطار من سالسل
االنتاج القصيرة ،وتتعايش تلك االستراتيجيات مع بعضها البعض فى الوقت الراهن ،وسوف
تستمر فى ذلك لسنوات عديدة قادمة ،داخل إطار من النموذج “املهجن” النتاج ،وجتهيز ،وتوزيع،
واستهالك الغذاء.
ولقد أدت األزمات الغذائية فى عقد التسعينيات من القرن املاضى إلى إصالحات إدارية ضرورية
(إنشاء وكاالت سالمة الغذاء) .ومع ذلك ،فإن التحدي اجلديد لألمراض التى منشؤها الغذاء
هو البطء فى إحالل سالمة الغذاء محل الهواجس والوساوس ،حيث أن القضايا االقتصادية
واالجتماعية محط االهتمام اآلن ،أهم بكثير فى سياق األمراض الغذائية املتفشية ،أو األمراض
غير املعدية مثل السمنة.
وقام االحتاد األوروبى اآلن بتحديد السياسة الغذائية اجلديدة لديه ،التى تشهد مرحلة جديدة
هامة طال انتظارها -أال وهى االنتقال من منظور العرض لالقتصاد الزراعي ،إلى منظور يكرس
االهتمام باملستهلك .ومما ال جدال فيه ،أن مبادرات عديدة -مثل اخلطة الوطنية للتغذية
والصحة ( )PNNSالتى طرحتها احلكومة الفرنسية ،والبرنامج الوطنى للغذاء والتغذية ،الذى
طرحته السلطات التونسية أيضا -تشهد تقدما فى فهم مسألة األمراض التى منشؤها
الغذاء ،ولكن التمويل الذى تقرر لذلك ،ال يزال  أقل بكثير من املستوى املطلوب ،حتى يكون له
أثره على االجتاهات السائدة احلالية.
وعلى املستوى الدولى ،فإن “استراتيجية منظمة الصحة العاملية لسالمة الغذاء” لم حترز
تقدما فيما بعد مرحلة النوايا الطيبة ،وعلى الرغم من النشاط الكبير ملنظمة األغذيه
والزراعة فى مجال انعدام األمن الغذائى ،إال أنه اليزال يتعني عليها بذل جهود جبارة فى سياق
السياسات العامة الوطنية والدولية ،حتى يتسنى كفالة التوازن الغذائى الفردي واجلماعى
لـ 9مليار نسمة هم سكان الكوكب الذى نعيش عليه ،بحلول  .2050ومن وجهة النظر هذه،
فإن “اإلدارة الرشيدة للغذاء” -أى تقاسم القوة داخل املنظومة الغذائية ،ووسائل السيطرة
على تلك القوة -تعتبر قضية أساسية ،ألن هنالك أربعة شروط البد من الوفاء بها ،إذا كنا نريد
تصميم وتطبيق سياسات غذائية عادلة وقابلة للتنفيذ :أولها ،ضرورة تنظيم جميع العناصر
الفاعلة املنخرطة فى العملية (مبن فيهم ممثلي املستهلكني) ،والبد أن توضع حتت تصرفهم
معلومات متجانسة وموثوق بها .ثانيا :ضرورة وجود أشكال من املناقشات جتمع بني تلك العناصر
الفاعلة على أساس متوازن فيه متسع للجميع .ثالثا :ضـرورة أن تؤدي املناقشـات إلى وضع
قواعـد مؤسسـية عملية وسهلة ،أي قواعد تسـتطيع العناصر العاملة من جميع األحجام
أن تستـوعبها وتهضمها .وأخيرا ،ضرورة وجود آليـة مسـتقلة للرقابة وتوقـيع العقوبات.
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جدول  12 -نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية الى إجمالى السكان ()%
مجموعات الدول
بحسب حالة عدم
األمن الغذائي

2003-2001
تقديري

2004-2002
أولي

-1969
1971

-1979
1981

-1990
1992

-1993
1995

-1995
1997

14

14

العالم النامى

37

28

20

18

17

17

اسيا واحمليط الهادى

41

32

20

17

16

16

شرق اسيا

45

29

16

12

12

12

العالم

اوقيانوسيا
جنوب شرق آسيا

39

26

18

14

12

12

جنوب آسيا

37

37

26

23

22

21

امريكا الالتينية
ومنطقة البحر
الكاريبى

20

13

13

11

10

10

امريكا الشمالية

12

5

5

5

5

5

امريكا الوسطى

30

20

17

20

20

19

منطقة البحر
الكاريبى

25

19

27

29

21

21

امريكا اجلنوبيه

20

14

14

10

9

9

الشرق األدنى
وشمال أفريقيا

24

9

8

10

9

9

الشرق االدنى

21

9

10

13

12

12

شمال أفريقيا

27

8

4

4

4

4

جنوب صحراء
أفريقيا

36

37
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أوروبا الشرقية
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الفصل 2
إدراك مفهوم اجلودة وسلوك املستهلك
لوى ميجيل ألبيزو

جودة السلع الغذائية
تتزايد التجارة الدولية وتتسع نتيجة لالتفاقيات املتعددة األطراف واالتفاقيات الثنائية .ومن
األمثلة اجليدة على ذلك ،االجتاه احلالى فى التبادل التجارى بني الدول األعضاء فى االحتاد األوروبى،
ويجرى التبادل التجارى أيضا فيما بني الدول املتجاورة ،فى جميع انحاء العالم ،وهى إما دول
متقدمة اقتصاديا ،أو دول نامية ،كما إن انخفاض احلواجز اجلمركية يزيد أيضا من تدفق التجارة،
وتتاح فرص أوسع أمام املستهلكني لشراء سلع غذائية مختلفة ،ولقد اختفت معظم احلواجز
اجلغرافية الداخلية واحلواجز اإلدارية ،فى جميع الدول؛ ونتيجة لذلك تغيرت األوضاع الغذائية
حيث أصبح الغذاء متاحا بدرجة كبيرة بسبب وجود أعداد كبيرة من السلع ،مع ارتفاع مستوى
اجلودة فى األسواق نظرا للمنافسة الشديدة.
وفى معظم أسواق الدول املتقدمة جند وفرة من السلع الغذائية ،القادمة من مناطق جغرافية
متباينة عديدة ،بل وبعيدة فى بعض احلاالت .ومن الصعب علينا فى هذه األيام ،أن نتنبأ باملناطق
التى يحتمل أن يظهر فيها منافسون ،فى غضون السنوات القليلة القادمة ،ذلك أن حتسن
إمكانيات النقل ،إلى جانب السياسات الليبرالية ،إمنا يساعد على خلق إمكانيات جديدة
أمام السلع الغذائية الطازجة أو اجملهزة ،للوصول إلى أسواق لم تكن تخطر على بال ،مع
بقائها لفترات أطول مما كان عليه احلال حتى اآلن .وتتزايد اآلن اختيارات املستهلكني ،وأصبحت
املنافسة طاحنة بني أعداد متزايدة من املوردين .ويقتضى التنافس بني األسواق ،بيع منتجات
تتمتع باجلودة ،على الرغم من اختالف تفسيرات مفهوم اجلودة .وأصبح من ضرورات العمل
األساسية ملوردي األغذية ،التأكد من مطالب اجلودة لكل سوق.
ونتيجة ملا سبق ،فإن حتسني اجلودة ،أصبح هدفا عاما ،وأصبحت هنالك إشارة مرجعية دائمة
لفكرة اجلودة ،بيد أنه من الصعب للغاية أن نفهم ما تعنيه تلك الفكرة على وجه الدقة وحتاول
العناصر اليقظة لردود فعل السوق ،تعديل جودة أي سلعة غذائية تبعا لرغبات املستهلكني،
إال أن هنالك منتجني كثيرين ،ال يزالون يؤمنون بجودة منتجاتهم ،ويخفقون فى إدراك اجتاهات
السوق ،واجتاه حركات البيع فيها.
وإذا ما نظرنا إلى القضية برمتها ،فإنه من الصعب علينا أن نحدد إلى أي مدى يتعني أن ترتبط
التغييرات فى اجلودة بالسلعة ذاتها ،أو بالبيئة االقتصادية واالجتماعية التى توجد فيها .ألن
ذلك يتطلب أن نعرف على وجه التحديد ،ما الذى تعنية السلعة بالنسبة للمستهلك ،وأن
نعرف أكثر عن البيئة التى تستهلك فيها السلعة ،ذلك أن مناخ االقتصاد الكلى ،والبيئة
االجتماعية ،ميثالن أهمية كبرى حينما يتعلق األمر باجلودة ،وإن كان مناخ االقتصاد اجلزئى ،و/أو
األوضاع األكثر حتديدا ميكن أيضا أن حتدد تقديرات جودة الغذاء ،ومن ذلك مثالً ،أن نفس النوع
من اللحوم ميكن تقييمه بطريقة معينة إذا قدم فى مطعم فاخر ،وبطريقة أخرى إذا قدم فى
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مكان متواضع؛ فهل املستهلك يقيم فقط جودة اللحم أم أن تقييمه يشمل املكان برمته؟،
واملتعة التى نحصل عليها من النبيذ مثال ميكن أن تعزى -ضمن أمور أخرى -إلى املناسبة التى
احتسينا فيها النبيذ؛ فاالحتفاالت االجتماعية واملهرجانات تضفى كثيرا على الصورة الذهنية
املنطبعة عندنا عن األغذية ،كما تعتبر تلك االحتفاالت واملهرجانات فرصة لشراء أنواع خاصة
من اخلمور؛ فهل يجب تسويق تلك اخلمور بنفس الطريقة التى تسوق بها خمور أخرى؟
إن السلعة الغذائية عبارة عن مجموعة من عناصر متعددة ،يتم تقييمها فى نهاية املطاف،
فى السوق ،مبعرفة املستهلكني ،ولكنها جتتاز أيضا مراحل مختلفة من التجهيز الفنى ،وتفى
بشروط التوزيع على امتداد سلسلة التوريد ،وتبدأ العملية باملواد اخلام الزراعية ،التى يتم
جتهيزها بعد ذلك ،وأخيرا تصل إلى السوق فى عرض طبيعى معني يشتمل على التعبئة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن للمستهلكني احتياجات عديدة ،تنطوي على عدد من اخلدمات ،ويتحدد
رأيهم فى السلعة التى يأكلونها بناء على عوامل عديدة ،ويتم تقييم اجلودة الشاملة للسلعة
الغذائية على أساس تلك العناصر جميعا ،وهى تتألف من مقاييس موضوعية ومقاييس
ذاتية.
إن الثمن هو املؤشر األساسى -سواء فى السوق أو فى ذهنية املستهلكني -الذى ميكن األخذ به
كمؤشر أساسى من أجل تقييم اجلودة ،فلو قام أحد املستهلكني بشراء سلعة بثمن مرتفع،
فإن ذلك يعنى أن جودة تلك السلعة تساوي الثمن ،بغض النظر عن العوامل األخرى .ويقتضى
التقييم السليم تكرار جتربة املستهلك مع السلعة ،وليس مجرد رأى يتكون بعد جتربة شراء
واحدة .والسلع الغذائية يتم استهالكها بطريقة أكثر بكثير من السلع الرئيسية األخرى .ومع
ذلك ،فإن تواتر قيام املستهلك بشراء سلعة غذائية ،ال يتعلق بالضرورة بجودة السلعة ،ولكنه
يتعلق أكثر بنوع السلعة أو بدخل املستهلك .ولكى يقوم املستهلكون بالشراء بشكل متكرر،
فإنهم البد أن يقتنعوا بأن السلعة تساوي ما يدفع فيها من نقود ،وإال فإنهم سوف يتحولون
إلى سلع غذائية أخرى حتقق لهم إشباعا أفضل.
وسعر السوق هو نتيجة سلسلة من القيم املضافة فى غمار عملية انتاج املنتج الغذائى
النهائى ،وما يهم رجال الصناعة هو أن يعرفوا العوامل التى على أساسها يحكم املستهلكون
على جودة السلعة حيث أن االستثمارات املطلوبة فى غمار االنتاج ،يجب أن تستجيب لتقييم
املستهلك ،على أن هذا النهج رمبا يتعارض ،مع االجتاه العام لرجال الصناعة الذين مييلون إلى
اعتبار منتجاتهم ذات جودة عالية ،ولكنهم قد ال يحصلون على األسعار النهائية فى السوق،
التى كانوا يتوقعونها ،ومن ثم فإن استثماراتهم قد ال تعبأ كثيرا بتقييمات املستهلكني.
ومن املهم بالنسبة للمنتجني أن يدركوا أن موقف املستهلكني إزاء السلع الغذائية غالبا ما
يختلف اختالفا كبيرا عن موقفهم.
إن رغبة املستهلك فى أن يدفع مقابل السلع الغذائية ،تعتبر مقياسا هاما لتقييم اجلودة،
ولكنها قد ال تتناسب مباشرة مع تكاليف إنتاج املواد الغذائية .وجند أن الهامش التجاري ،فى
حالة السلع الغذائية العادية ،بني سعر التكلفة والسعر النهائى ،هامش ضيق ،ولكن السلع
عالية اجلودة ،مسألة مختلفة ،حيث قد يرغب املستهلكون فى دفع أسعار عالية-ألي سبب
كان -بينما قد ال تكون تكلفة انتاج تلك السلع عالية باملقارنة بسلع أخرى.
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ومن املهم أن نطرح السلع عالية اجلودة ،بأسعار مرتفعة ،ألن املستهلكني عادة ما يربطون
بني ارتفاع اجلودة وارتفاع السعر .ومن األخطاء الشائعة ،طرح سلعة غذائية فى السوق،
كسلعة ذات جودة عالية ولكن بسعر عادي ،ألنه متى متّ تصنيف السلعة ،ضمن فئة معينة
من األسعار ،فإنه من الصعوبة مبكان إجراء أي تغييرات جوهرية فى السعر بعد ذلك .ومن ثم
فإن مرحلة بداية ظهور السلعة وطرحها للبيع ،تعتبر مرحلة حاسمة ،ألنها تتعلق بوضع
السلعة ومكانتها فى السوق ،أما تغيير وضعها من جديد فيعتبر مهمة مستحيلة ،حتى إن
رجال الصناعة يضطرون بدال من ذلك إلى إطالق سلع جديدة؛ ولهذا السبب ،فإنه يجب متابعة
ومراقبة أنشطة التسويق بكل عناية ودقة من البداية.
واإلبداع محل تقدير شديد فى السوق من جانب املستهلكني الذين يسعون دائما وراء كل جديد
مستحدث ،وميكن أن يتحقق اإلبداع من خالل السلعة املادية ،أو عملية االنتاج ،أو اخلدمات
املتصلة بالسلعة املادية .إن فارق السعر كبير للغاية بني السلع املتميزة ،والسلع العادية
املتوسطة النوع ،فى األسواق املشبعة بالسلع ،ويرجع ذلك جزئيا إلى أن السلع من النوع األول
تنطوي على ابداعات معينة ال ميكن العثور عليها فى مكان آخر.
ومييل صناع املواد الغذائية -الزراعية إلى زيادة عدد املكونات فى املنتج النهائى ،ولكن األسواق
البدائية تقبل السلع الغذائية ذات املكونات املفردة ،بطريقة أكثر سهولة ،بينما جند أن السلع
ذات املكونات العديدة تنتشر فى األسواق احلديثة ،وفى بعض األحيان ،يوجد مكون واحد رئيسى
يضفى على السلعة اسمها ،ولكن إضافة هذا املكون إلى مكونات أخرى هو الذى يصنع الفرق
بني جناح السوق أو فشله ،وهذا هو احلال مع قوالب الشيكوالتة مثال ،حيث إن مادة الشيكوالته
تختلط ببعض العناصر األخرى التى جتعل اجلودة شيئا مختلفا ،وعلى هذا ،فإن الشيكوالته
اخملتلطة بالنُّقل مثال قد تكون منتجا رائجا ،ولكن إذا خلطنا الشيكوالته بعناصر أخرى ،أو
صنعناها كما هى ،فإن تقدير اجلودة قد يختلف متاما.
وعادة ما جترى التفرقة بني اخلصائص الذاتية واخلصائص املضافة للسلعة الغذائية عند
تقييم جودة السلعة ،والغرض هو التمييز بني مجموعتني من اخلصائص التى جتمع بينهما
سمات مشتركة ،ولكن لكل منهما أيضا سماتها املتميزة ،وقد ال يكون االختالف ملحوظا
بني التقييمات املوضوعية والتقييمات الذاتية ،فاألولى ترتبط ارتباطا وثيقا باخلصائص الذاتية،
والثانية تقابل عادة اخلصائص املضافة.
وقد قمنا بتنظيم هذا الفصل على النحو التالى :يتناول القسمان التاليان اخلصائص الذاتية
واخلصائص املضافة بالتفصيل ،ويليهما ثالثة أقسام نحاول أن نشرح فيها كيفية ارتباط
اجلودة بالسلع الغذائية املصنعة مبا فى ذلك تعبئتها ،ونظام التوزيع ،وصورة العناصر واملكونات
املهمة فى تلك السلع .وهنالك قسم إضافى مخصص لشرح سلوك املستهلكني إزاء مختلف
عالمات جودة الغذاء التى تنطبع فى أذهانهم .ثم نختتم الفصل بتعليقات وآراء تبرز أهم
األفكار التى طرحناها فى شرحنا السابق أعاله ،وبعض آثار التسويق.
اخلصائص الذاتية الطبيعية -الكيماوية:
عادة ما ترتبط اخلصائص الذاتية بالسمات الطبيعية -الكيماوية التى متيز املنتج الغذائى.
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ومن السهل على املستهلكني أكتشاف بعض تلك السمات مثل اللون ،والشكل ،والسمات
الكثيرة األخرى التى ترى بالعني اجملردة ،ولكن قد ال يتم تقييمها بالشكل املالئم ،ومن الشائع
لدى املستهلكني أنهم ال يعرفون على وجه الدقة ،اللون الذى يجب أن تكون عليه اللحوم
الطازجة العالية اجلودة.
وتوجد خصائص أخرى ذاتية فى السلعة الغذائية ،ولكن البد من اكتشافها عن طريق التحليالت
الطبيعية الكيمائية أثناء عملية التصنيع ،وميكن أن تكون تلك اخلصائص نتيجة عمليات
كيماوية تخلق خواص طبيعية مثل :الطراوة أو الليونة والنكهة ،الخ .وعادة ما يكون املذاق
هو أهم اخلصائص ،ومع ذلك ،فإنه ال يتم اختباره أو جتربته إال عند استهالك السلعة؛ ويتأثر
املذاق أيضا بقوام السلعة وبعض العوامل اخلارجية مثل املعلومات اإلضافية ،ووفقا لألبحاث
التى أجريت على املستهلكني ،يعتبر املذاق من اخلصائص األساسية التى البد من حتققها ،إذا
أريد للسلعة أن تكون قادرة على املنافسة فى السوق ،ولكن البد أن يقترن املذاق إذا كان يراد
للسلعة أن حتقق جناحا.
تلب
وال يبدو أن املستهلكني على استعداد العتبار أي سلعة غذائية ذات جودة عالية ،ما لم ّ
تطلعاتهم بخصوص املذاق ،ولهذا ،فإن مقاييس التذوق للوقوف على االختالفات فى املذاق،
أصبحت مسألة بالغة األهمية؛ وميكن أن تختلف املقاييس من فئة من املستهلكني إلى فئة
أخرى ،وكذلك من دولة إلى أخرى .وينطوى تقييم املذاق على كثير من املدلوالت االجتماعية-
الثقافية ،ألنه يتكون عبر الزمن ،كما أنه عادة ما يكون راسخا فى أذهان املستهلكني رسوخا
شديدا .ومما جتدر مالحظته فى هذا املقام أن املهاجرين -بعد أن عاشوا فى اخلارج سنوات طويلة-
يعانون من صعوبة فى التعبير عن أنفسهم بلغتهم األصلية بطريقة صحيحة ،ولكنهم مع
ذلك ال يزالون يحافظون على أكالتهم املفضلة ذات املذاق الذى يعشقونه ،وهذا يعنى انهم
يفقدون املعرفة بلغتهم األصلية ،دون أن يفقدوا تفضيالتهم الغذائية من حيث املذاق.
املذاق إذن نتيجة خلصائص طبيعية-كيماوية ،ولكن يتم تقييمه أيضا طبقا العتبارات ذهنية
لدى املستهلكني .واالعتبارات الصحية أيضا متثل أهمية لدى كثير من املستهلكني .وملا كانت
الدهون احليوانية تعتبر من األغذية التى لها خصائصها السلبية التى تؤثر على صحة اإلنسان،
فإن بعض املستهلكني يحاولون حتاشى املنتجات الغذائية التى حتتوى على تلك الدهون ،على
الرغم من متيزها الشديد بالنسبة للمذاق الذى يفضلونه؛ فاملستهلكون تختلط فى أذهانهم،
مصادر املذاق مع اآلثار األخرى السلبية أو اإليجابية ،وعلى هذا ،ميكن القول بأن اجلودة قد انتقلت
من االعتبارات الطبيعية -الكيماوية ،إلى االعتبارات الذهنية للتقييم.
وميكن إجراء اختبارات التذوق على السلعة ذاتها ،بغض النظر عن أية معلومات أخرى ويعرف
ذلك باسم التذوق األعمى ،كما ميكن إجراؤه أيضا مع املعلومات اخملتلفة بشأن السلعة مثل:
املنشأ ،والسعر ،والتغليف ،الخ .وميكن أن تختلف تقييمات املستهلك .وتسعى هذه الطريقة
لتحديد أثر العوامل اخلارجية ،ووضع ترتيب لردود الفعل لدى املستهلكني طبقا ملقياس متدرج-
وحجم ذلك األثر .وميكن أن نتخذ كمؤشر قياسى ،أي سلعة عادية فى السوق ،او سلعة عالية
اجلودة.
وميكن للمستهلكني اختبار هذه اخلصائص قبل االستهالك ،بينما يتم اختبار بعض اخلصائص

إدراك مفهوم اجلودة وسلوك املستهلك

األخرى بعد االستهالك .فاخلصائص األولى هى اخلصائص التى ميكن متييزها عن طريق اختبار
املظهر والرائحة ،بينما اخلصائص األخرى ترتبط أكثر باملذاق والقوام ،من بني السمات األخرى.
وعلى أي حال من األحوال ،فإن املستهلكني هم الذين يصدرون حكم اجلودة التى ميكن قياسها
مبقاييس موضوعية ،وتكمن الصعوبة فى الربط بني املقاييس املوضوعية وأحكام املستهلكني
واخلبراء ،كما أن التقييمات الذاتية معقدة ،وال ميكن ترجمتها بسهولة الى مقاييس
موضوعية.
وتشير الكتابات العلمية الى مجموعة من اخلصائص تعرف باسم “خصائص اخلبرة” وهى
اخلصائص التى يستطيع املستهلكون اختبارها على أساس مؤشراتهم الرئيسية ،وبعضها
ميكن اختباره قبل شراء السلعة ،بينما يتم تصنيف اخلصائص األخرى بعد تذوق السلعة،
فاخلصائص األولى لها أثر كبير على الدافع الى شراء سلعة غذائية ،أما الثانية فأثرها األكبر
على تكرار قرارات الشراء .واجملموعة الثانية هى األهم فى التحليل النهائى ،ألن اخلصائص التى
تشجع املستهلك على شراء السلعة مرة واحدة فقط ،ليست باخلصائص اجلاذبة .وهذا هو
النمط اخلاص بالسلع اجلديدة التى يبدو أنها جتذب املستهلكني فى البداية ،ولكن املستهلكني
بعد ذلك ال يقبلون على شرائها بشكل متواتر.
والبد من مقارنة ردود أفعال املستهلكني بآراء اخلبراء الذين ميكن اعتبارهم اشخاصا على دراية
ومعرفة كبيرة بالسلعة ،وهم ميثلون اجتاهات مهنية كثيرة ومختلفة؛ وبعضهم قد يكون
من العناصر الفاعلة فى سلسلة التوريد (منتجون ،او مصنعون ،او موزعون) ،كما ميكن أن
يكونوا باحثني ،وصحفيني ،الخ .ويقوم هؤالء اخلبراء بتحديد أهداف اجلودة طبقا ألفكارهم عن
السلعة ذات اجلودة املثالية .إنها مهمة شاقة ،ألن أفكارهم قد ال تتوافق مع السلع العادية
فى السوق ،او ما يريده املستهلكون .وهذه املعايير ليست باملعايير اجلامدة ،ولكنها معايير
محسنة ألن التحسينات الفنية يتم إدخالها فى صميم عملية االنتاج .وميكن اعتبار اخلبراء
بأنهم الصفوة وقادة الرأي أيضا ،كما أن تعليقاتهم العامة ذات أهمية كبيرة لألغراض التجارية،
ألن املستهلكني يتأثرون بسرعة بآرائهم.
وتشمل املواصفات الطبيعية للسلعة تامة الصنع عملية التعبئة والتغليف ،واالعتبارات
البصرية هى نفس االعتبارات بالنسبة ألية خصائص ذاتية ،ولكنها تتعلق أيضا باخلصائص
اخلارجية التى سوف نقوم بتعريفها فيما بعد .وميكن أن يدخل فى مفاهيم اجلودة أيضا ،عدة
خصائص مثل :احلجم ،وشكل العبوة أو العلبة ،وسهولة التداول ،وتسهيالت التخزين ،فضال
عن سمات أخرى كثيرة ،وميكن قياس تلك اخلصائص موضوعيا ،ولكن الصعوبة تكمن فى
املواءمة بني التقييم املوضوعي والتقييم الذاتى .وللتغليف والتعبئة أهميتهما ألنهما يولدان
انطباعا أوليا لدى املستهلك عن السلعة.
وميكن كتابة بعض اخلصائص الطبيعية -مثل استخدام نوع معني من العناصر فى سلعة
غذائية -على غالف السلعة ،ولكن قد ال يتعرف املستهلكون بسهولة على خصائص جودة
السلعة ،ألنهم ال يعرفون نوع مذاقها ،وميكن أن يحدث نفس الشئ مع عناصر طبيعية أخرى
كثيرة ذات خصائص طبيعية -كيماوية مميزة ولكن املستهلكني ال يعرفونها متاما ،وإذا كان يراد
للمستهلكني أن يكونوا فى وضع يسمح لهم بترجمة اخلصائص الطبيعية -الكيماوية الى
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تقييمات ذاتية صحيحة ،فإنهم البد أن يتلقوا التعليم املالئم ،حتى يتسنى لهم أن يفهموا
على وجه الدقة معنى تلك اخلصائص.
وميكن إبراز اخلصائص الطبيعية -الكيماوية من خالل خطط مالئمة للمعلومات تستهدف
شرح اخلصائص املفضلة للمستهلكني؛ وقد يصدق املستهلكون املعلومات التى حتملها
السلعة ،رغم عدم قدرتهم على التمييز بني السمات الذاتية للخصائص .والبد أن تكون
الرسالة صادقة ،ولكن فى التحليل النهائى جند أن العوامل اخلارجية وليست اخلصائص الذاتية
هى التى تؤثر على خيارات املستهلك ،وهذا مثال جيد على االنتقال اجلارى حاليا ،فى خيارات
املستهلكني -من اخلصائص الذاتية الى اخلصائص اخلارجية.
اخلصائص اخلارجية:
تعتبر اخلصائص اخلارجية للسلعة هى تلك التى ال تنتسب انتسابا مباشرا الى اخلصائص
الطبيعية ،وإن كانت هى اخلصائص التى تؤخذ فى احلسبان لدى املستهلكني ،عندما يقيمون
جودة السلعة ،أيا كان ما يعنيه هذا للمستهلك الفرد ،ورمبا كان السعر أهم اخلصائص اخلارجية
كمؤشر للجودة ،رغم أنه من الشائع جدا ،اعتبار العالقة بني اجلودة والسعر مؤشرا ً للقبول او
أنها عالقة لها مدلولها ،مبعنى أن السعر ،فى ذاته ،يحمل رسالة مختلفة عن تلك الرسالة
التى يحملها عند املقارنة بجودة السلعة ،او الصورة الذهنية للجودة.
وفى البحوث التى أجريت على املستهلكني ،لم يعط السعر نفس االهتمام الغالب ،ألن
املستهلكني يعتبرون أن الثمن ليس شاغلهم األول ،وإن هذه املقولة ال تتفق فى الغالب مع
سلوك املستهلك الذى كشفت عنه بيانات الشراء الفعلى ،ويبدو أن فئات الثمن هى العوامل
احملددة لبيع السلع ،وهناك دائما مرونة سعرية ،حتدد جودة السلع ،الى حد ما .وميكن تفسير
هذا االختالف بني مقوالت املستهلك ،وسلوكة الفعلى ،بأنه الرد الطبيعي للمستهلك عندما
يحاول أن يخفى قلقه بشأن السعر -ألن إخفاء أسباب اتخاذ املرء لقراراته ،جزء من السلوك
اإلنسانى.
ومنشأ السلعة هو أحد خصائصها اخلارجية ،وهو يحتل مرتبة عالية بني اخلصائص ،وهناك
زوايا كثيرة ميكن النظر من خاللها الى املنشأ ،أكثرها شيوعا بلد املنشأ ،األمر الذى يعنى أن
الصورة الذهنية للمستهلك عن السلعة ،تختلف تبعا للدولة التى جاءت منها السلعة.
وتنطوى السلع الغذائية على مدلوالت تختلف عن نظيرتها فى السلع األخرى ،وخصوصا
فيما يتعلق بسالمة الغذاء .وميكن لبعض الدول فى العالم املتقدم أساسا ،أن تستفيد من
السمعة الطيبة التى تتمتع بها نظم السالمة الغذائية لديها .وهنالك عوامل أخرى -مثل
االنتاج احليواني فى الزراعة الواسعة -ميكن أن تصنع صورة إيجابية أيضا ،كما هو احلال مع
املزارع الضخمة للمواشى املوجودة فى األرجنتني مثال.
وهناك صور ومفاهيم أخرى تتعلق باملناطق األكثر حتديدا مثل املناطق احمللية ،حيث جند أن
السلع التقليدية فى تلك املناطق تلعب دورا هاما ،رمبا العتقاد املستهلكني بأن السلع الغذائية
من مناطق معينة تتميز باجلودة العالية ،ويحدث ذلك مع الفواكه واخلضروات ،أكثر مما يحدث
مع أنواع السلع األخرى .صحيح أن ظروف املناخ والتربة ميكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا فى االختالفات
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املتصورة ،خصوصا لو أن املنطقة تنتج نوعا معينا من السلع له سمة خاصة.
إن اللوائح والنظم التى حتمي مسمى املنشأ (واملعروفة باسم  )PDO regulationsهى مخطط
احلماية األكثر وضوحا وتفصيال فى هذا اجملال .وفى هذه احلالة فإنه يتم حماية مسمى املنشأ
أيضا مع قواعد اجلودة ملراقبة السلع والتأكد من أنها تلبى احلد األدنى من املعايير .وهذه هى
الطريقة األكثر وضوحا وتفصيال حلماية منشأ السلع الزراعية الرئيسية ،وهى طريقة لقيت
جناحا واسعا فى كثير من دول االحتاد األوروبى .كما أن حمالت الترويج تعتبر أداة أخرى من أجل
نشر املعلومات بشأن اخلصائص اخلارجية للجودة املتعلقة بسلع حماية مسمى املنشأ.
إن موقع السوق يعتبر من اخلصائص اخلارجية املؤثرة األخرى ،والتى سوف نتولى شرحها
بتفصيالت أكثر ،فيما بعد ،فى هذه الدراسة .ويتعني دراسة موقع السوق من حيث عالقته
بنموذج التوزيع ،وكيفية تناول البيانات وتداولها ،وتؤثر االتصاالت الشخصية مقابل االتصاالت
غير الشخصية ،بني صاحب املتجر واملستهلكني ،فى تقييمات اجلودة ،كما يؤثر عدد السلع
الغذائية املعروضة والسلع التى يتخصص فيها محل البيع ،واملوقع ،فضال عن عوامل أخرى
كثيرة ،فى صورة محل البيع لدى املستهلكني.
واسم املاركة التجارية للسلعة ليست استثناء من حالة السلع الغذائية ،شأنها شأن سلع
أخرى كثيرة فى السوق ،واالختالف هو أنه ال توجد ما كثيرة من السلع اجلديدة ،على الرغم من
زيادة عدد املاركات نتيجة األزمات الغذائية ،وكذلك املعلومات املطروحة بشأن منشأ السلع.
وباعتبار املاركة من اخلصائص اخلارجية للسلعة ،فإن لها قوته وتأثيرها ،إال أن معظم املاركات
الغذائية ضعيفة ،ومن ثم فإن تأثيرها يقتصر على مناطق جغرافية محددة .أما املاركات
الشهيرة التى يتم توزيعها على املستوى الوطنى والدولى فتعتبر مصدر اعتزاز كبير لدى
معظم املستهلكني.
ولقد أصبحت املعلومات من أهم اخلصائص اخلارجية ،ألنها تنطوي على كثير من اخلصائص
الذاتية واخلصائص اخلارجية األخرى؛ فاملعلومات مطلوبة إلحاطة املستهلكني علما باخلصائص،
وميكن إدارة املعلومات بأساليب مختلفة كثيرة ،ويرتبط حجم املعلومات املتاحة ،ومصداقية
الرسالة اإلعالمية مبؤشرات اجلودة ،ثم إن حجم املعلومات واجلوانب الفنية التى يتعني إحاطة
املستهلكني علما بها ،تعتبر من العوامل الهامة أيضا .ومع ذلك ،فإنه قد ثبت أن استخدام
املعلومات وأثرها ،كانا ضعيفني.
إن كثيرا من اخلصائص اخلارجية هى خصائص غير ملموسة؛ وهى جتتذب مزيدا من االهتمام،
وتتمتع بقيمة أعلى من اخلصائص امللموسة ،وهى تكتسب أهمية كبيرة مقارنة باخلصائص
الذاتية؛ ذلك أن املستهلكني يودون أن يعرفوا مزيدا من املعلومات عن الغذاء الذى يتناولونه،
األمر الذى يعنى ضرورة ابتداع مزيد من اخلصائص اخلارجية ،ومع ذلك ،فإنه ليس من السهل
تقييمها ،ألن لها تأثيرا خفيا ،كما أنها تختلط مع كثير من العوامل األخرى
الصور الذهنية للجودة بخصوص التعبئة والتغليف والعرض:
أصبحت عملية التعبئة والتغليف جزءا من السلعة ذاتها .ولقد عملت التسهيالت املتعلقة
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باخلدمة الذاتية على حتويل التعبئة والتغليف الى طريقة جاذبة للتواصل مع املستهلك ،كما
أن املعلومات املقدمة أصبحت أيضا جزءا من التقييم الكلى جلودة السلعة .وتدل التجارب على
أن املستهلكني يتأثرون بحجم املعلومات املقدمة ،وأسلوب عرضها .وساد االعتقاد فيما سبق
بأنه كلما قدمنا املزيد من املعلومات ،كان ذلك أفضل للمستهلك ،ولكن ثبت عدم صحة هذا
االعتقاد ،ألن حجم املعلومات التى يستوعبها املستهلكون ،محدود ،بل إن املستهلكني ،فى
كثير من احلاالت ،ليسوا معنيني بذلك بصفة خاصة.
ويتمثل االجتاه الراهن فى احلد من حجم املعلومات املقدمة ،ولكن مع وضعها فى صورة تسهل
للمستهلكني قراءتها .وعلى سبيل املثال ،كان االجتاه السابق ،زيادة حجم املعلومات املتعلقة
بالتغذية ،ولكن بسبب كثرة االصطالحات الفنية املستخدمة ،كان من الصعوبة مبكان أن
يتفهم معظم املستهلكني تلك املعلومات .أما اآلن ،فإن حجم املعلومات محدود ولكنه
يشتمل ،مثال ،على القيمة الغذائية مللء ملعقة ،معبرا عنها كنسبة مئوية من املقطوعية
اليومية املوصى بها.
إن املعلومات ضرورة البد منها ،ولكن ليس جميع املستهلكني متعلمني مبا فيه الكفاية حتى
يفهموها او يكونوا على استعداد للعمل بها ،ولقد أصبحت بطاقة التعريف( )Labelامللصقة
على السلعة وتذكر فيه القيمة الغذائية ،من اجملاالت التى جترى بشأنها دراسات كثيرة ،رمبا
أكثر من اجملاالت األخرى ملعلومات املستهلك .ولقد تبني أن أثر البيان اخلاص بالتغذية وامللصق
على السلعة ،محدود ،وأن تأثيره أكبر على املستهلكني الذين يعرفون بالفعل كثيرا من
املعلومات بشأن تلك األمور؛ ومن الناحية األخرى ،فإنه ال يؤثر على املستهلكني الذين يتناولون
غذاء فقير القيمة ،ألنه ال تشغلهم كثيرا مقطوعية الغذاء التى يلتهمونها .واملعلومة التى
كثيرا ما يراجعها املستهلكون ،هى الفترة املثلى الستهالك السلعة الغذائية ،قبل موعد
انتهاء صالحيتها.
ويفضل كثير من املستهلكني ،االعتماد على املعلومات التى يعبر عنها قادة الرأي؛ وهنا يلعب
خبراء التغذية واألطباء دورا عندما يبدون تعليقاتهم على الغذاء ،مثال ،رغم أن املعلومات
التى يقدمونها رمبا تكون موجودة بالفعل على العلبة او العبوة ،واألمر يتوقف على السلعة
املراد تسويقها ،فنجد أن مشاهير الرياضة الذين يتمتعون باجلاذبية والشعبية الطاغية ،يتم
استغاللهم أيضا فى هذا الغرض ،والسيما فى حالة األغذية ذات الطاقة العالية او أغذية
الشباب .والبد أن تتسم الرسالة بالصدق ،وإن كانت تضفى مسحة جديدة على اعتبارات
اجلودة.
كما يستخدم الشكل واللون أيضا ليخلق صورة ذهنية مختلفة للجودة ،ومن ذلك مثال
أن منتجى السلع الترفيهيه يستخدمون أشكاال تختلف عن أشكال السلع العادية ،ومن
املفهوم أنهم يتجهون الى بيع تلك السلع عادة فى أحجام أصغر ألن سعر الوحدة أعلى ،وتباع
السلع الغالية فى حاويات كبيرة ،للمطاعم التى تستطيع حينئذ تقسيم احملتويات الى شرائح
او أجزاء أصغر .وعلى منتجى السلع الغذائية العادية ،االختيار مابني طرح شكل أكثر متيزا
للحاوية أو العبوة بتكلفة أعلى ،او شكل عادي للحاوية أو العبوة بتكلفة أقل كثيرا عادة.
إن العبوة والتغليف املالئمني ،عادة ما يكون محل تقدير املستهلكني ،ويحاول املنتجون
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استخدام املبتكرات فى هذا الشأن ،مثل سهولة التعامل مع العبوة وسهولة فتحها .ويبدو
أن تقشير الفاكهة يلعب دورا هنا ،فاملوالح (احلمضيات) تصبح جاذبة عندما تكون سهلة
التقشير ،وهذا هو أحد أسباب جناح ثمار املاندرين (اليوسفى) أكثر من البرتقال العادى ،عندما
يتم تناوله كفاكهة طازجة .كما أن الزيادة فى استهالك املنتجات املشتقة من األلبان ،كان لها
شأنها فى هذا اجملال.
وميكن تعظيم اجلودة أيضا عن طريق بيع الكمية الصحيحة بدون فاقد ،ذلك أن عدد األشخاص
الذين يعيشون فرادي ،آخذ فى التزايد ،ولهذا فإنهم يحتاجون الى عبوات تناسب احتياجاتهم،
أما العبوات الكبيرة فمعناها أن السلعة املوجودة فيها سوف تبقى فترة أطول مما ينبغى،
مما يثير استياء املستهلك استياء واضحا ،فضال عن احتماالت الفاقد .وتترتب على احتياج
املستهلك هذا ،نتائج أخرى ،وهى ان املنتجني بدأوا فى بيع السلع الغذائية بأحجام أصغر ،ولكن
بأسعار أعلى لكل عبوة باملقارنة بالعبوات الكبيرة .وهذا هو السبب فى أنه أصبح لزاما ذكر
سعر بيع الوحدة على العبوة ،حتى يتسنى للمستهلكني إجراء املقارنات.
إن تطور عملية التعبيئة والتغليف كان نتيجة للتسهيالت اجلديدة فى التخزين فى البيوت ،مثل
الثالجات وأجهزة الفريزر ،وإن كان التخزين يتوقف بدوره على حجم املساحة املتاحة .وملا كانت
البيوت الصغيرة تخضع لقيود أكبر مما تتعرض له البيوت الكبيرة ،فإن املستهلكني يضطرون
الى التردد على محالت بيع السلع بكثرة .وثمة أشكال معينة من العبوات ترتبط بسلع معينة،
فالعبوة التى على شكل “قالب الطوب” ترتبط باأللبان مثال ،لدرجة أن منتجى السلع الغذائية
األخرى يجدون صعوبة فى استخدام تلك العبوات وحمل الرسالة الصحيحة.
ولقد أصبح عنصر تصميم العبوة اآلن ،موضع تقدير أكثر وأكثر ،ويتوقف التصميم على
الصورة التى يريد املنتج الغذائي أن يعكسها ،وإن كان هنالك اهتمام كبير أصبح يوجه اآلن
نحو تصميم العبوة حتى فى حالة السلع العادية ،ويجرى اآلن تكريس املزيد من املوارد البشرية
داع .ولقد
واملالية لتحقيق إبداعات أكبر فى عالم التعبئة والتغليف ،دون زيادة التكلفة بال ٍ
أصبح خبراء التصميم موضع احترام شديد ،ألن مهاراتهم حتسن جودة السلعة.
نظام التوزيع وجودة السلع الغذائية:
إن معظم الدراسات املعنية بقرارات الشراء ،تتعلق مباشرة بالسلع الغذائية ،الذى يحد القرار
النهائى للمستهلك ،هو فى الغالب مدى تنوع األغذية املعروضة فى أي محل من احملالت ،ولهذا،
كانت قنوات التوزيع متثل أهمية بالغة لكل من املستهلك واملورد .وثمة فرص أكبر فى البلدان
التى تتنوع فيها قنوات التوزيع .وال يكفى أن منيز بني أساليب التوزيع احلديثة وأساليب التوزيع
التقليدية ،ألن ثمة بدائل كثيرة فى كل مجموعة من اجملموعتني ،ومن املهم أن نتحدث عن تلك
البدائل ،وأن نعرف كيفية ارتباطها بجودة السلع الغذائية.
ميكن تعريف احملالت التقليدية بأنها محالت صغيرة بها عاملون يعنون بالعميل شخصياً.
ويوجد تواصل كالمى بني الطرفني ،ويحاول صاحب العمل فهم احتياجات العميل ،ونوع وجودة
السلعة التى يريد شراءها .ويعتبر حجم احملل والعنصر البشرى هما العامالن احملددان إلمتام
عملية البيع فى تلك املنافذ ،ولكن كون احملل قدميا لم يجر جتديده الى حد يعتد به ،سواء
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من ناحية الشكل املادي للمحل ،او من ناحية نوعية السلع املعروضة ،او كونه محال حديثا
يضم منتجات غذائية خاصة ،مع إيالء اهتمام خاص باجلودة ،ميثل أهمية كبيرة من ناحية جودة
السلعة.
واحملالت التقليدية ال تقوم عادة ببيع السلع القليلة اجلودة ،وإمنا تركز عادة على السلع الغذائية
التى يريد املستهلك العادي شراءها ،وهى حترص أشد احلرص على السلع الطازجة ،وتقوم
دائما بتجديد مخزونها من البضائع؛ ويسعى أصحابها دائما الى شراء أفضل السلع بأحسن
األسعار ،كما يقومون أيضا بوضع مجموعة كبيرة متنوعة من السلع األخرى ،سعيا منهم
لعرض أكبر تشكيلة ممكنة من السلع من أجل خدمة عمالئهم ،وهذا هو السبب فى أن نسبة
السلع الطازجة التى تباع فى احملالت التقليدية أكبر بكثير من األنواع األخرى من األغذية ،على
عكس احلال فى محالت اخلدمة الذاتية .وهذه املنافذ هى املكان املعتاد الذى جتد فيه السلع
الغذائية ذات اجلودة العالية ،عندما نتذكر أن املذاق التقليدي هو ما يريده كثير من العمالء،
كما أن تلك املنافذ توفر الراحة لعمالئها ألنها تقع عادة بالقرب من مساكنهم ،ثم إن جودة
اخلدمة تعوض عن أي قصور آخر .وعادة ما يكون املستهلكون اوفياء للمحالت التى يتعاملون
معها ،كما هو احلال مع اخملابز الصغيرة ومحالت اجلزارة ،ومحالت اخلضر والفاكهة .كما جتدر
مالحظة أن تلك اخلدمة تقدم من خالل محالت صغيرة بالقرب من محطات املترو حتت األرض
فى املدن الكبيرة ،حيث يستطيع الناس شراء احتياجاتهم وهم فى طريقهم الى منازلهم.
وإن نوعية االهتمام الشخصى التى يلقاها العميل مهمة للغاية من أجل التقييم الشامل
للجودة ،وتعتبر املصداقية أصال من األصول التى يتعني احلفاظ عليها ،من أجل املنافسة مع
احملالت الكبيرة.
والنوع اآلخر من املنافذ -التى ميكن اعتبارها ضمن مجموعة احملالت التقليدية -هى منافذ
صغيرة احلجم ،ولكن عرض السلع فيها مختلف متاما ،وهذا النوع من احملالت عادة ما يشار إليه
باحملالت املتخصصة او “البوتيكات” ،وهى تعبر عن فكرة بيع كمية محدودة فقط من األغذية،
حيث تتخصص فى مجموعة معينة من السلع ،وتقوم فى بعض احلاالت ،ببيع سلع عالية
اجلودة ،يصعب العثور عليها فى أي مكان آخر ،وبأسعار باهظة .وهذه املنافذ هى أيضا قناة
جيدة للسلع التقليدية ذات اجلودة الرفيعة فى السوق.
أما منافذ اخلدمة الذاتية فيمكن تقسيمها الى فئات كثيرة مختلفة ،ألنها تستهدف
مستهلكني مختلفني ،ولكنها أيضا تعرض سلعا غذائية مختلفة ،فهى فى بعض األحيان
تعرض نفس السلع الطبيعية ،ولكن ينظر الى اجلودة على أنها شىء مختلف ،ألن مستوى
اخلدمة املتاح مختلف .ومن املهم بحث مختلف النماذج وربطها باملوضوع الرئيسى لهذه
الدراسة ،أال وهو جودة الغذاء ،وبعض اخلصائص ميكن متييزها بوضوح ،ولكن هناك خصائص
أخرى تعتمد أكثر على التصورات الذهنية لدى املستهلكني -حيث إن بعض املستهلكني قد
يكونون على استعداد ألن يدفعوا أكثر مقابل احلصول على بعض السلع ،او أن يتوجهوا الى
بعض احملالت التى يستطيعون احلصول منها على سلعهم املفضلة.
إن الفارق الرئيسى بني احملالت التقليدية ،وما يسمى بالتوزيع احلديث ،هو أن النوع األخير
يستخدم أساليب اخلدمة الذاتية ،األمر الذى يعنى قلة عدد األفراد الذين يعملون فى احملل ،مع
وجود مختلف املعدات اللوجستية من أجهزة التبريد ذات االستخدام العام .وحلجم احملل تأثير
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كبير على حجم البضاعة املوجودة من السلع الغذائية ،غير أن كثيرا من اخلدمات األخرى ،فى
كل منفذ من املنافذ ،تؤثر أيضا على الصور الذهنية للجودة لدى املستهلكني .ومن اخلصائص
الهامة األخرى فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات ،ما يتعلق باستقاللية احملل او تبعيته لسلسلة
من سالسل التوزيع .ولهذا ،فإنه من الضرورى معرفة السمات الرئيسية لكل منوذج من مناذج
التوزيع ،وحتديد نوع اخلدمات املتاحة ،ومدى جودة تلك اخلدمات ،وأثرها على الصورة الذهنية لدى
املستهلك.
والنمط الشائع للمنافذ هو محالت “السوبر ماركت” الكبرى ذات األحجام اخملتلفة ،ومن نواحي
كثيرة ،يعتبر السوبر ماركت الصغير ،حالة وسط ،ما بني احملل التقليدي الصغير ،والهيبرماركت
الضخم وهو من حيث املوقع يتيح نفس املالءمة والراحة التى تتيحها احملالت التقليدية ،ومتثل
تلك امليزة أهمية كبرى فى املنافسة مع الهيبر ماركت .وال مييل كثير من املستهلكني الى
تسوق املواد الغذائية أكثر من مرة فى األسبوع ،او أقل من ذلك فى الغالب ،ومن ثم فإنهم
يبحثون عن محالت بالقرب من مساكنهم حتى ال يحتاجوا السيارة من أجل التسوق .وعادة
ما تعرض تلك املنافذ السلع الغذائية بأسعار أرخص ،ألنها شركات جتارية أكثر كفاءة من
احملالت التقليدية الصغيرة ،التى حتتاج الى إضافة هوامش ربح عالية حتى تستطيع البقاء.
أما محالت السوبر ماركت فهى تبيع كميات كبيرة ،ونتيجة لذلك تستطيع البيع بأسعار أقل
للوحدة .واملاركات املشهورة ميكن العثور عليها فى أي مكان ،ولكنها غالبا ما تكون أرخص فى
محالت السوبر ماركت منها فى احملالت التقليدية.
ومحالت السوبر ماركت ميكن أن تكون تابعة لسالسل التوزيع ،حيث تستفيد من القوة
التفاوضية لتلك السالسل ،مع صناعات األغذية-الزراعية ،من أجل احلصول على السلع ذات
اجلودة بأسعار معتدلة ،كما ميكن أن يكون لتلك السالسل ماركات خاصة بها ،تدر عليها عادة
أرباحا طائلة ،كما أن تلك املاركات تعتبر وسيلة أيضا للحفاظ على وفاء العميل .ومن بني املزايا
الرئيسية للماركات اخلاصة ،أنها ليست محملة بتكاليف التسويق ،مثل تكاليف اإلعالنات،
وتتنافس تلك السلع مع سلع أخرى تتحمل تغطية تلك التكاليف .إن حجم احملل ال يتناسب
بالضرورة مع حجم سلسلة التوزيع ولعل أهم العوامل هو احلجم الكلى ملساحة األرفف التى
توضع حتت تصرف سلسلة التوزيع.
وتوجد سبل عديدة للتعامل مع املاركات اخلاصة للشركات وجودة تلك املاركات من السلع؛
وتتوقف تلك السبل على سياسة سلسلة التوزيع والصورة التى تريد أن تعكسها .ولدى بعض
سالسل التوزيع عدة أسماء للصنف ،فى محاولة منها لتغطية عدة شرائح للسعر ،وهى تقوم،
فى بعض األحيان ،ببيع ماركاتها اخلاصة من السلع الغذائية ،ولكن بأسعار عالية ،ألنها تتمتع
بجودة عالية ،وعادة ما تشتمل تلك املاركات على منتجات تقليدية ولكنها تفى بجميع شروط
السالمة التى يأملها املستهلكون اآلن ،مثل شهادات االقتفاء ،وخطط ضمانات السالمة.
ويستفيد الصنف اخلاص من صورة الشركة كجزء من قيمة ذلك الصنف ،ولهذا فإنه من
الصعوبة مبكان بناء سلع غذائية جيدة ،ذات سمعة طيبة من حيث اجلودة والسعر إذا لم
يكن احملل او سلسلة التوزيع على مستوى عال من املكانة .وألسباب معينة فإن مستوى جودة
السلع التابعة لنفس الصنف ،وكذلك األمر بالنسبة لبقية اخلدمات التى تقدمها قناة التوزيع،
البد أن يكون على نفس املستوى .وفى بعض األحيان ،عندما تكون قنوات التوزيع قوية للغاية،
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فإنها تستطيع أن متلى شروطها اخلاصة فيما يتعلق مبا يدخل على السلعة من جتديد ،بدال من
أن تقبل ببساطة جتديدات أصحاب املصانع ،ولكن هذه احلالة ليست هى احلالة املعتادة .وقد ال
تختلف الطريقة التى تتبعها سالسل التوزيع مع عدد كبير من محالت الهيبر ماركت ،اختالفا
كبيرا عن الطريقة التى تتبعها سالسل التوزيع التى تعتمد على محالت السوبر ماركت.
واالختالف الوحيد هو أنه يوجد فى محل هيبر ماركت واحد ،مجموعة واسعة من السلع
الغذائية ذات مستويات مختلفة من اجلودة ،حيث يفضل بعض املستهلكني وجود هذا التنوع.
أما فى محالت السوبر ماركت فإن احلالة العكسية هى املوجودة ،حيث إن محالت السوبر
ماركت ليست ضخمة عادة ،وتعرض مجموعة محدودة من السلع ،على مستوى معقول من
اجلودة وبأسعار منخفضة ،وتلجأ شركات البيع بالتجزئة والتى ال تقدم خصومات بسهولة الى
التعامل أكثر مع محالت السوبر ماركت ،كما تستخدم املاركات اخلاصة بها على نطاق واسع.
ويعتمد املستهلكون -الذين يتعاملون مع تلك احملالت -الى حد كبير ،على السلع املعروضة،
ويقنعون باخملتارات السلعية التى تقدمها سلسلة التوزيع.
وعندما يقرر املستهلكون وهم فى بيوتهم ،أين يتوجهون لشراء السلع الغذائية ،فإنهم يتخذون
عدة قرارات فى وقت واحد بخصوص نوع السلعة الغذائية التى يريدون شراءها ،واجلودة التى
ينشدونها .واملبدأ الواضح هو أن السلعة الطبيعية تضم عناصر تشمل املعايير املوضوعية
والذاتية ،فضال عن اخلدمات التى ترتبط باحملل الذى تباع فيه السلع الغذائية ،ويعرف املوزعون-
بحكم قربهم من املستهلكني -كثيرا من احتياجات هؤالء املستهلكني ،كما يعرفون أفضل
من أي شخص آخر ،جودة الغذاء التى يريدها املستهلكون.
الصورة ومفهوم جودة الغذاء:
الصورة هى عنصر آخر فى أي سلعة غذائية ،وهى جزء من التقييم الكلى للجودة .ومعظم
الناس يفهمون ضرورة حتسني جودة اخلصائص الطبيعية ،ولكنهم قلما يدركون أن الصورة أيضا
ميكن أن تتحسن ،وجند أن كثيرا من صناعات األغذية-الزراعية تستدعى اخملتصني لالستعانة
بهم فى كثير من عمليات التجهيز والتصنيع الفنية ،ولكنها قلما تستعني بأناس للعمل
بشأن صورة السلعة ،اللهم إال فى حالة املشروعات الضخمة ،ويرى كثير من املنتجني أن تلك
املهام يستطيع أن يقوم بها املديرون الذين يتعاملون مع كثير من القضايا العامة األخرى.
وتعمل معظم صناعات األغذية -الزراعية ،على تكريس اجلزء األكبر من وقتها ،للعمليات
الصناعية ولكنها ال تكرس إال جهدا محدودا ألنشطة التسويق ،وما ذلك إال نتيجة حلجمها
احملدود على األرجح .وتتمثل القدرات الشخصية ألصحاب املشروعات الصغيرة ،فى إمكانياتهم
املثلى عادة من أجل بناء صورة السلعة .وال شك أن العالقات الشخصية مع عدد كبير من
أصحاب املهارات اإلعالمية األساسية والفعالة ،هى الوسيلة املثلى خللق صورة للسلعة سواء
كانت من األغذية اخلاصة او التقليدية كما أن من العناصر الهامة للصورة ،فى هذه احلالة،
املصداقية الشخصية للبائع.
إن اإلعالم هو أكبر كثيرا ًَ من الدعاية واإلعالن  ،حيث إن الفكرة الشائعة عنهما أنهما الوسيلة
الوحيدة لتعظيم الصورة .بيد ان الواقع الفعلي يؤكد ان الطريقة املعتادة لإلعالن عن السلع
الغذائية  ،قد ال تكون هي الطريقة األكثر فاعلية  ،وإمنا هنالك العالقات العامة وقادة الرأي
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الذين يبذلون جهدا ً ملحوظا ً له أثره في كثير من احلاالت ،بل إن وسائل اإلعالم اجلماهيرية ميكن
ان تكون وسيطا ً فعاال ً على مستوى العالم بأسره بالنسبة للماركات املميزة  ،وليس للماركات
االخرى .ولإلعالنات التلفزيونية تأثير كبير لكنها باهظة التكاليف عادة ـ ما لم تكن على
القنوات احمللية أو اجلهوية وجند ان إعالنات اإلذاعة  ،من الناحية االخرى  ،مواتية من ناحية معدل
العائد/التكلفة .
واألمر كله يتوقف على اجلمهور املستهدف .ومع ذلك فإن كل قناة إعالمية تعرض ما هو
مستحب لدى فئات معينة من اجلمهور  ،وما هو غير مستحب لدى فئات اخرى  ،ومن ذلك
ممثالً أن املرأة ميكن ان تفضل وقتا ً معينا ً أو برنامجا ً معينا ً يختلف عما يفضله الرجل عندما
تشاهد التلفزيون او تستمع الى الراديو  ،وينطبق نفس الشئ عندما نقارن جيل الشباب باجليل
القدمي  ،او املتعلمني باألقل تعليما ً  ،وهكذا .والفئات اخملتلفة من املستهلكني تطلب مستويات
مختلفة من اجلودة ،ومن املهم ان منيز بني تلك الفئات  ،ال لشئ إال لكي نعرف كيف نتواصل
معهم  ،ونعرف أين يتسوقون  ،بحيث نستطيع ان نصل اليهم عند نقاط البيع .
والصورة التي تريد السلعة العادية ان تعكسها  ،يجب ان تكون مختلفة متاما ً عن صورة
السلعة الكمالية اوالسلعة غير العادية  ،ويجب ان تختلف الطريقة املتبعة في حالة السلع
التي تصل الى دوائر واسعة من املستهلكني عن تلك التي تتبع مع السلع التي تستهدف
فحسب مجموعات محدودة من املستهكلني او تعتمد على قادة الرأي  ،وفي احلالة األخيرة جند
ان استخدام اجملالت املهنية املتخصصة وسلية اكثر فعالية  ،سواء كان يستخدمها املهنيون
املرتبطون بالسلعة املعلن عنها  ،او تلك التي يقرؤها املهنيون عموما ً  ،واملعرفة األفضل بتلك
األمور لها أثر هام بالنسبة الختيار قناة اإلعالم .
ومن الصعب جدا ً تغيير صورة السلعة – سواء كانت طيبة او سيئة – التي تكون قد أنطبعت
بشكل دائم في الذهن منذ فترة طويلة  ،وهذا يتعلق بحقيقة مؤداها ان معظم اخلصائص
الغذائية هي خصائص اعتقادية او خصائص يؤمن بها املستهلكون  ،ولكن ال ميكن التحقق
منها لسبب أو ألخر  ،ومن ثم فمتى ثبتت في أذهان املستهلكني فلن تتزعزع إال اذا حلت
محلها خصائص أخرى  ،يكون من الصعب أيضا ً إثباتها  ،وهكذا تعاني املصداقية .ولعل تغيير
اخلصائص الطبيعية للسلعة أسهل كثيرا ً من تلك التي تؤثر على صورة السلعة .
ومتى كانت صورة جودة السلع متدنية  ،فإنه من األفضل ان نقوم بإحالل سعلة جديدة محلها
بدال ً من محاولة حتسني صورتها األصلية  ،فحجم األموال واملدة املطلوبة لتغيير صورة اجلودة
قد ال يساوي اجلهد املبذول في ذلك  ،والعكس صحيح .ذلك أنه من األسهل ان نقدم صورة
جديدة من أن نحسن صور سيئة .إنها عملية تتطلب استثمارا وتخطيطا دائمني  ،والدعاية
املطلوبة لبناء صورة معينة لسلعة يتطلب تخطيطا ً يتراوح بني األجل املتوسط والطويل .
اما السلع الرئيسية ( )commoditiesفإن صورتها غير مستقرة  ،بل أكثر تقلبا ً من أصناف
السلع الغذائية  ،ولقد أتضح أنه مع األزمات الغذائية تزيد احلاجة إلى األصناف الغذائية املميزة
 ،ويلعب املنشأ دورا ً هاما ً  ،ألن كثيرا ً من الشركات صغيرة احلجم  ،وليست لديها أصناف خاصة
 ،أو ألن تأثيرها ضعيف  ،ولهذا السبب فإنها حتتاج إلى نوع من األصناف تستخدمه كمظلة
 ،مثل املنشأ  ،حتى ميكن التعرف عليها .وحتديد منشأ السلعة مثال جيد إلمكانية التعرف
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عليها واالعتقاد في جودتها العالية  ،وعملية توضيح صورة اجلودة ،هي نفس العملية بالنسبة
لكل من األصناف الفردية أو اخلاصة  ،وأصناف املنشأ.
املستهلك وقرارات الشراء.
ما أكثر الدراسات واملقاالت التي حتاول شرح سلوك املستهلك .وإنه ملن األهمية مبكان ،أن نعرف
كيف يتصرف املستهلكون إزاء الظروف احلالية السائدة في السوق  ،فالعرض أكبر من الطلب
في كثير من األسواق  ،ويريد املستهلكون تنويع مشترياتهم  ،ألنهم سئموا السلع التي اعتادوا
شراءها  ،وإنه ملن األمور املثيرة لإلهتمام أيضا ً ان نعرف متى يتخذ املستهلكون قرارا ً بشأن
الغذاء الذي يريدون شراءه ،هل يتخذ هذا القرار في البيت ام في احملل ؟ وإلى أي مدى يكررون
شراء نفس السلع واألصناف  ،وملاذا ؟ ومتى يشعرون بامللل من السلعة ،وملاذا؟ ،وهل يفضلون
السلع اجلديدة املبتكرة  ،أم أنهم يتمسكون بالسلع التقليدية؟ وثمة أسئلة اخرى عديدة  ،ومن
املهم ان نعثر على اإلجابة الصحيحة لها  ،إذا أردنا إطالق سلع جديدة  ،واحلفاظ على وجودها
في األسواق .
وفي معظم األحوال يقوم املستهلكون بتقسيم قرارات الشراء بني مجموعتني من السلع
الغذائية :السلع العادية ،والسلع غير العادية ،وميكن تعريف السلع الغذائية العادية بأنها تلك
السلع التي يتم شراؤها على أساس منتظم ومعتاد فعلياً ،حيث يكون تكرار الشراء عاليا ً
 ،وميكن ان ينطبق ذلك أيضا ً على السلع املوسمية  ،حيث يتم شراء فواكه معينة بطريقة
منتظمة ومتواترة عندما تكون في موسمها ،ولكنها ال تدخل ضمن سلة الغذاء عندما ينتهي
موسمها  ،أو أن تكون غالية الثمن عند عرضها في بداية او نهاية املوسم  ،ومييل هذا النمط
اآلن إلى التغير  ،مع استيراد السلعة من دول كثيرة مختلفة .
والسلعة الغذائية التي تعتبر غير عادية بالنسبة ألحد املستهلكني ،ميكن أن تكون عادية متاما ً
بالنسبة ملستهلك أخر ،ألنه ميكن العثور عليها بشكل معتاد في السوق ،والسلع التي ال
تعرض بشكل معتاد في السوق ،ميكن إدراجها أيضا ً ضمن تلك الفئة ،ألن عملية توريدها على
الدوام ،عملية غير عادية أو ألن نظام التوزيع ال يدرجها في العرض املعتاد ،ولقد أخذت معظم
السلع الغذائية غير العادية تنتقل اآلن الى فئة السلع العادية  ،إما ألن املستهلكني يغيرون اآلن
سلوكياتهم في الشراء ،وإما ألن السوق أصبح قادرا ً على توفير العرض بشكل منتظم .
وقد ينظر املستهلكون الى دوام اجلودة وانتظامها كسبب للتفرقة بني السلع غير العادية
والسلع العادية في مجموعة األغذية التي يشترونها او سلة الغذاء ،ورمبا يختص موقفهم
هذا بالسلع الطازجة أكثر من أية أنواع أخرى من السلع ،ودوام اجلودة ميكن ان يكون عنصرا ً
هاما ً شأنه شأن التقييم الشامل للجودة ،وتوضح األسواق املتنافسة أن املستهلكني ميكن ان
يكونوا مستعدين لقبول السلع الغذائية التي قد ال تكون بالضرورة في قمة اجلودة ،ولكنهم
ال يتسامحون إزاء عدم انتظام اجلودة .وحترص معظم ماركات الغذاء العاملية  ،واملطاعم  ،على
احلفاظ على دوام اجلودة وانتظامها .
إن املستهلكني في الدول الغنية لديهم الفرصة للسفر في أوقات فراغهم ،ومن ثم معرفة
األغذية اخملتلفة في األقاليم والدول األخرى ،وأصبح الناس يعتادون السفر الى اخلارج ،ويفضلون
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التوقف عن شراء سلع رئيسية معينة ،حتى يستطيعوا مواصلة إنفاق جزء من دخلهم
ووقتهم على السياحة والسفر ،ألنهم يحصلون من السياحة على متعة اكبر من قرارات
الشراء الكثيرة األخرى ،وعند العودة الى مواطنم فأنهم يريدون ان يأكلوا ويشربوا ما أعتادوا
عليه من أغذية غريبة عن مواطنهم ،ولهذا يحاولون إدراجها تدريجيا ً ضمن عاداتهم الغذائية
كجزء من مجموعة السلع غير عادية في نظامهم الغذائي.
وهذا االجتاه للتعرف على األغذية غير العادية ،هو أيضا ً النمط العادي ملاليني الناس الذين
ينتقلون من بلدانهم األصلية الى دول أخرى ،بحثا ً عن فرص العمل ،وهؤالء األشخاص مرتبطون
وجدانيا ً بعاداتهم الغذائية ،وميضون السنوات تلو السنوات في تناول الغذاء الذي اعتادوا
أن يأكلوه في بالدهم .ومن الناحية األخرى ،فإنه ال بد لهم من ان يتكيفوا مع الغذاء اجلديد
والعادات الغذائية اجلديدة ،وبالنسبة للكثيرين منهم فإن السلع الغذائية اجلديدة التي دخلت
قائمة طعامهم في البلد األجنبي ،تصبح غذاء عادياً ،أما األغذية اخلاصة بأوطانهم األصلية،
فتصبح غذاء غير عادي  ،واملسألة تتوقف على مدى توفره في الدول املضيفة ،ولكن سلوكهم
في الشراء يختلف عن سلوك األشخاص الذين ولدوا في الدولة املضيفة ،كما أن تقييمهم
للجودة مختلف كذلك.
وميكن اعتبار قرار شراء الغذاء ،أساساً ،قرارا ً من وحي اللحظة  ،يتخذ في املرحلة النهائية  ،أي
عدما يتخذ املستهلك القرار النهائي باحلصول على السلعة او طلبها  ،وقد أوضح عدد من
الدراسات أن املستهلك يأخذ – في املتوسط – ما بني  15-30ثانية لتحديد اختياره في محالت
السوبر ماركت او محالت اخلدمة الذاتية .ولكي نعرف املزيد عن سلوكيات املستهلكني  ،قامت
بعض الدراسات باستخدام الكاميرات لتسجيل عمليات الشراء التي يقوم بها املستهلكون
ويقوم اخلبراء بتحليل املدة الزمنية التي قضاها املستهلكون في احملل وعدد السلع املشتراة.
وفيما يتعلق باملدة املستهلكة في اتخاذ قرار الشراء  ،جند ان هنالك اختالفا ً ملحوظا ً في
هذا الشأن بني السلع العادية والسلع غير العادية  ،ففي حالة السلع األولى  ،قد تكون لدى
املستهلكني فكرة دقيقة عما يريدون شراءه رغم إمكانية اتخاذ القرار النهائي في موقع الشراء
 ،اما في حالة السلع غير العادية  ،فان املدة املستهلكة في اتخاذ القرار ميكن ان تكون اطول
بشكل محلوظ  ،ألن املستهلكني يضطرون الى البحث عن السلع في موقع الشراء  ،حسب
العرض املوجود في احملل  ،وقد يكون ذلك جزءا ً من عملية اجتذاب املستهلكني  ،عندما ينتقلون
من إحدى سالسل التوزيع  ،او أحد احملالت  ،إلى موقع آخر .وسالسل التوزيع على دراية بسلوك
املستهلك هذا  ،وحتاول احلد من تلك التحركات  ،عن طريق طرح عروض خاصة على فترات
متقطعة  ،وهذا أمر غير عادي بالنسبة لعمالئهم.
وثمة ميل أيضا لدى املستهلكني لشراء السلع الطازجة القابلة لتلف أوال ً  ،وبعد ذلك يقومون
بشراء السلع غير القابلة للتلف او الفساد  ،واالنطباع األول بخصوص السلعة الطازجة
انطباع مهم  ،النها سلعة من النوع الذي يُستهلك كثيراً ،بل يُستهلك يوميا ً في كثير من
احلاالت  ،وهذا هو احد أسباب وضع تلك السلع في مدخل السوبر ماركت  /الهيبر ماركت – وهي
طريقة جتلب عائدا ً كبيراً.
ومن الصعوبات البالغة التي تواجه املوزعني احملدثني القدرة على البقاء فى مجال املنافسة على
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اجلودة الن النظام اللوجستي ( السوقي ) نظام معقد ،باملقارنة باحملالت التقليدية الصغيرة
التي حترص على احلصول على أفضل السلع الطازجة في السوق .
إن املدة التي يقضيها املستهلك في شراء السلعة قابلة للقياس ولكن من الصعب معرفة
الدوافع وراء القرار النهائي للمستهلك  ،ذلك ان نتائج البحوث التي قامت بتحليل اجتاهات
املستهلك وسلوكياته في الشراء ال تتفق دائما ً مع أمناط الشراء الفعلية  ،ولقد أمكن تالشي
هذا التناقض عن طريق استخدام استمارات االستبيان التي تشتمل على عدة أسئلة بشأن
سلوكيات الشراء  ،وإجراءات مراجعة مشتريات املستهلك عن طريق بيانات أجهزة املسح (
 ) Scannersالتي تتوافر في محالت السوبر ماركت احلديثة عند منافذ الدفع  ،وفي الكتابات
املعنية بالتسويق جند ان تلك املقارنات معروفة بالشكل الذي ذكرناه ،إزاء التفضيالت التي
يتم اإلفصاح عنها  ،ومن املسائل املثيرة لالهتمام في بحوث االستهالك ،ما يتعلق بتفسير
سلوكيات الناس في الشراء.
وتختلف عملية اتخاذ قرار بالشراء ،حسب املناسبة ،وعلى هذا فإن العملية ليست هي نفس
العملية  ،إذا كان املستهلك يحاول شراء سلة الغذاء ملدة أسبوع أو أكثر  ،أو إذا كانت عملية
الشراء لغرض املالءمة ( )Convenienceحيث يقوم املستهلك بشراء كمية محدودة من األغذية
ولكن لغرض معني  ،وهذا هو السبب في ان محالت املالءمة تستطيع فرض أسعار أعلى مما
تفرضه احملالت العادية .وثمة مثال آخر يتعلق بدور أرفف املواد الغذائية فى محطات البنزين  ،الن
عمالء محطات البنزين يشعرون بالرضا عندما يجدون ما يريدون  ،وال يهمهم السعر كثيرا ً وفي
تلك املناسبة يكون الدافع الى الشراء أقوى منه في حالة احملالت العادية .
ويبدو أن قرارات شراء السلع الغذائية  ،أشد ارتباطا ً مبحالت توزيع األغذية حيث ان نسبة كبيرة
من األغذية تستهلك منزليا ً  ،ولكن عددا ً كبيرا ً من الناس يتناولون طعامهم أيضا ً بعيدا ً عن
بيوتهم  ،أن ويتخذون قرارات الشراء في املطاعم او غيرها من محالت األطعمة ،وهم إما أن
ينفقوا جزءا ً متزايدا ً من دخلهم على الطعام خارج البيت  ،وإما ان يتناولوا في البيت وجبات
سابقة التجهيز.
والسمة العام لسلوك املستهلكني هي انهم على استعداد لتناول الوجبات في املطاعم ،او
محالت الوجبات السريعة او محالت التيك أواي .والفكرة التي شرحناها من قبل فيما يتعلق
بعناصر السلعة الغذائية ميكن ان تطبق أيضا ً على أماكن تناول الطعام  ،حيث ال يستمتع
املستهلكون بتناول الطعام فحسب – الهامبورجر مثالً – ولكنهم يستمتعون أيضا ً باخلدمات
التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة ،مثل أماكن إنتظار السيارات  ،واخلدمة السريعة ،
ضمن مزايا أخرى عديدة  ،باإلضافة الى ان صورة املطعم تؤثر على سلوكيات الشراء .
وفي املطاعم العادية  ،تكتسب اخلدمات ايضا ً أهمية ألن املستهلكني يريدون أن يأكلوا كميات
أقل ألسباب صحية  ،ولكنهم على استعداد ألن يدفعوا أكثر من أجل العناصر اجليدة في
الطعام  ،وأطباق الطعام املنمقة  ،واجلو املالئم لتناول الوجبات  ،وجودة اخلدمة  ،غير أنه تعلق
قيمة كبيرة على اخلدمات ،ألنه من األسهل العثور على عناصر جيدة في الغذاء  ،ثم ان الفروق
ليست كبيرة جداً.
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ويتمشى هذا أيضا ً مع االحتياجات احلالية للمستهلكني الذين يبحثون عن الذوق الرفيع،
والتأنق في تقدمي السلعة ،عند تلبية احتياجاتهم األساسية .
وال يوجد اال القليل من ماركات السلع الطازجة  ،وعادة ما تعرض تلك السلع مع اسم نوع
السلعة ،ومنشئها كنوع من بطاقة التعريف على السلعة  ،ومع ذلك  ،فإن املستهلكني يطلبون
دائما ً مزيدا ً من املعلومات  ،وإدراج عالمات االقتفاء كجزء من نظام التعريف  ،ويختلف مستوى
االقتفاء وطريقة تقدمي املعلومات من سلعة الى اخرى حيث تتراوح ما بني الوسائل البسيطة
وبني الباركود احلديث  ،مع وجود كم كبير من املعلومات مدرجة او معروضة على مواقع شبكة
املعلومات الدولية ( االنترنت ) حيث يستطيع املستهلكون االستعانة باملعلومات املكتوبة او
املرئية  ،ثم إن عرض ماركات كثيرة في السوق هو مبثابة رد يستهدف طمأنة املستهلكني الى
مصداقية السلع الغذائية  ،ومعرفة كثير من املعلومات عنها .
إن الصحة هي الشاغل األول لكثير من املستهكلني  ،ولكن ذلك يتوقف – ضمن أمور أخرى
– على أعمار املستهلكني ومستوى تعليمهم  ،فاملستهلكون الشباب ال ينشغلون عادة –
مثل املستهكلني الكبار السن – باخلصائص الصحية للسلعة الغذائية  ،ومييل املستهلكون
املتعلمون الى تعليق أهمية أكبر على أثر الغذاء على صحتهم  ،مما يفعله املستهلكون األقل
تعليماً .وعلى أية حال ،فقد قامت اجملتمعات احلديثة بتقليص الفجوة بني هذين املوقفني
املتطرفني  ،ويتوفر لدى معظم األشخاص إمكانية احلصول على قدر كبير من املعلومات ،
وأصبحت شبكة األنترنت وسيلة جديدة للحصول على املعلومات بخصوص اي موضوع  ،حتى
ولو كانت مهارة استخدام الكمبيوتر محدودة  ،ولقد ارتفع املستوى العام للتعليم  ،وأصبح
لدى الناس معرفة كافية متكنهم من احلصول على أية معلومات بشأن كثير من القضايا.
وتنتشر األمناط الغذائية العاملية في جميع أنحاء العالم بسبب عوامل كثيرة  ،منها التأثير
الشديد لوسائل اإلعالم وزيادة إتاحة السلع الغذائية في كثير من الدول  ،وزيادة حركة السياحة
والسفر الدولية  ،ونتيجة لذلك  ،يستطيع املستهلكون شراء األغذية التي بإمكانهم أن
يجدوها في أي مكان  ،وأن يعثروا على املاركات الدولية للشركات متعددة اجلنسيات .ومع ذلك
 ،فإن ثمة اجتاهات ايضا ً للحفاظ على الغذاء احمللي بخصائصه املميزة  ،ومذاقه اخلاص  ،وهو
غذاء مألوف للسكان الذين يعيشون في املناطق اجملاورة ملواقع اإلنتاج  ،وميكن لكال النمطني أن
يتعايشا ،وميكن ألي من النمطني أن يحقق جناحا ً جتاريا ً  ،وعادة ما يتفاوت حجم الشركات  ،الن
املاركات العاملية تسيطر عليها شركات كبيرة  ،بينما جند ان السلع الغذائية اإلقليمية واحمللية
تتوافر بشكل أكبر في أيدي الشركات الصغيرة واملتوسطة .
وأما سلوكيات الشراء وتقييمات اجلودة لدى املستهلك  ،فهي ليست نفس السلوكيات
والتقييمات للسلع الغذائية احمللية واملاركات العاملية  ،وفي حالة املاركات احمللية فإن قرب
املستهلك من مواقع االنتاج يعني انه يعلق قيمة كبيرة على اخلصائص غير امللموسة التي
تربط بني الغذاء والبيئة احمللية  ،مبا فيها الثقافة والتراث واألوساط الطبيعية والتاريخ  ... ،الخ
 ،ومع ذلك فإن املاركات العاملية محل تقدير  ،ليس فقط اخلصائصها الطبيعية – الكيماوية ،
وعناصرها غير امللموسة  ،ولكن أيضا ً ألنها متثل مؤشرا ً مشتركا ً ميكن العثور عليه في كثير
من األماكن  ،كما ان املستهلكني يثقون في الشركة التي تنتجها .
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وسالمة الغذاء هي إحدى اخلصائص األخرى التي يضعها املستهلكون في مرتبة عالية في
ميزان اجلودة لديهم  ،وكلمة سالمة تعني عدة أشياء مختلفة  ،الن النتائج في األجل القصير
واألجل الطويل ميكن ان تؤخذ في االعتبار .وتشتمل اجلودة العالية على فكرة ان ما يستهلك
فهو آمن  ،الن الشك غير مستحب بالنسبة ملعظم املستهلكني  ،وتشتمل اآلثار القصيرة
املدى على الغش  ،واألثار الطويلة املدى هي اآلثار على صحة املستهلك .إن الناس ال يريدون ان
يعيشوا حتى أرذل العمر  ،ولكن يأملون في ان يعيشوا حياة بال ّ
منغصات ،ويالحظ زيادة القلق
لدى املستهلكني عندما ينتقلون الى أماكن ليست مألوفة لهم  ،مثل الدول االجنبية  ،او الى
اماكن يتدنى فيها مستوى الصحة العامة  ،مثل املطاعم املشكوك في مستوى الصحة بها ،
وهنا ينبع الشك من جهتني  :الغذاء والوسط الذي يتم فيه تناول الطعام.
مالحظات ختامية :
تبدو اجلودة شرطا ً مسبقا ً لنجاح أي سلعة غذائية في األسواق املشبعة بالسلع حيث يوجد
فائض في كل سلعة تقريبا ً  ،وفي هذه الظروف فإن اجلودة هي الهدف الذي يتعني حتقيقه.
واجلودة كلمة معقدة املعنى  ،ومسألة ال ميكن حسمها بسهولة  ،ويختلف معناها مع الزمن
وحسب املنطقة ،حتى إن نفس اجملموعة من املستهلكني ميكن أن يتغير تقييمها جلودة السلعة
الغذائية مع تغيير األزمان ،كما ان املستهلكني من دول مختلفة ،او من مناطق جغرافية
مختلفة ،ميكن أن تختلف تقييمات اجلودة لديهم أيضا .ويجب على موردي األغذية ان يضعوا
ذلك في االعتبار  ،وان يتصرفوا تبعا ً لذلك  ،ألننا نتعامل مع أسواق تتسم بالديناميكية حيث
جند ان اخلط الفاصل بني النجاح والفشل خط ضيق للغاية  ،والنجاح في دولة ال يعني بالضرورة
النجاح في دولة أخرى  ،وهذا خطأ مشترك ترتكبه الشركات التي تفتقر الى خبرة التصدير ،
وحتاول استقراء النتائج التي توصلت اليها في بالدها وتطبيقها على البلدان األخرى.
وعلى الرغم من وجود كثير من خصائص اجلودة التي ميكن قياسها  ،إال ان القرر النهائي لشراء
السلعة الغذائية يتخذه املستهلك  ،مع تدخل جميع االعتبارات االنسانية فى اتخاذ هذا
القرار .وهكذا تتغلب املقاييس الذاتية  ،في التحليل النهائي  ،على املقاييس املوضوعية  ،التي
تتعلق عادة باخلصائص الذاتية للسلعة  ،بينما ترتبط التصورات الذاتية أساسا ً باخلصائص
اخلارجية العارضة  ،واخلط الفاصل بني املوضوعية والذاتية ليس محدد املعالم متاما ً  ،ولكن
هناك تكامالً بني النوعني  ،وال بد من أخذ كليهما في االعتبار  ،لكي تتوفر لدينا فكرة شاملة
عن جودة السلعة الغذائية.
والقول بأن اخلصائص قابلة للقياس ،ال يعني انه من السهل قياسها ،النه في كثير عن احلاالت
ال تساوي النتيجة اجلهد املبذول ،او الوقت الذي استغرقته عملية القياس  ،وهناك قياسات
معينة يتم اجراؤها عندما تنشأ أزمة او مشلكة ،بغية حسم الصراعات  ،واحلفاظ على حقوق
املستهلكني .والقضية االساسية هي ان جند خصائص لها داللتها ومغزاها  ،خصائص ميكن
رصدها ومتابعتها بانتظام بطرق كمية  ،وتقدمي النتائج مباشرة الى املستهلكني املتعلمني.
ويجب ان يكون حجم املعلومات املنقولة الى املستهلكني محدودا ً  ،ويجب ان يكون معظمه
مكتوبا ً على العبوة  ،الن ذلك هو أفضل مكان تقدم فيه املعلومات الى املستهلك الواعي ،ومن
الواضح ان املستهلكني ال يستفيدون إال استفادة محدودة من تلك املعلومات  ،ولهذا فإنهم
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يحتاجون الى ان يتعلموا شيئا ً بشأن املوضوع إذا كان البد ان يستفيدوا من املعلومات املوجودة
على بطاقة تعريف السلعة (  ، ) Labelوتلك املعلومات هي مزيج من السياسة العامة وقرارات
الشركات اخلاصة .
إن اخلصائص الذاتية هي الصورة الذهنية للمستهلك عن السلعة  ،وهذه اخلصائص ازدادت
تعقيدا ً يوما ً بعد يوم ،حيث أصبح املستهلكون أكثر عصرية وتأنقا ،وازدادت مطالبهم .ومن
الصعوبة الشديدة التعرف على تلك اخلصائص ،ولكن املستهلكني يعلقون قدرا ً من القيمة
عليها ،وهم على استعداد لدفع الثمن مقابل تلبية متطلباتهم  ،وميكن ملنتجي األغذية
واملوزعني – الذين يكتشفون ما هية اخلصائص الذاتية الرئيسية للمستهلكني  ،ويلبون
مطالبهم املرجوة ان يفرضوا على األرجح أسعارا ً أعلى من أسعار منافسيهم  ،ويحدث نفس
الشئ – ولكن بدرجة أقل – مع اخلصائص املوضوعية التي تتغير أيضا ً تبعا ً للزمان واملكان.
ولهذا األمر أثره على استثمارات الشركات  ،عندما يتعني على الشركات إنتاج وتوزيع السلع
الغذائية .
وثمة طريقة أخرى للنظر في تقييمات اجلودة  ،وهي ان نبدأ بالفكرة العاملية ملا تعنيه السلعة
الغذائية  ،بأن نأخذ في احلسبان جميع مراحل االنتاج والتوزيع  ،ابتداء من العناصر الزراعية
الى التسليم النهائي للسلعة  ،وتشتمل تلك العملية على إنتاج وجتهيز املواد اخلام  ،وتعبئة
وتغليف املواد الغذائية املتحصلة  ،مع أخذ جميع اخلدمات في احلسبان  ،أي اخلدمات التي
حتيط بالسلعة الطبيعية  ،والتي يأملها املستهلكون  ،وبناء صورة إيجابية للسلعة من خالل
حمالت دعاية شاملة تستهدف املستهلكني  ،وهذا التحليل يسهل عملية التقييم الشامل
للجودة – ويقتفي طريقة تطور السلعة بشكل اكثر دقة ،كما يخرج بأفكار أكثر دقة أيضا ً عن
اجتاهات املستهلك .
وميثل املذاق أهمية بالغة  ،وإن كانت معظم السلع الغذائية لها نكهات ممتعة على الرغم من
ان تقييمات املستهلك تختلف حسب موطنه وخبراته السابقة  ،ثم إن اخللفية الثقافية تؤثر
على قرارات الشراء  ،وقد مت تعديل اخلصائص الفعلية للسلعة بشكل متزايد بحيث تصبح
خصائص الرائحة واملذاق فيها أقل نفاذية ووضوحا ً  ،تبعا ً للتفضيالت من أجل خصائص للمذاق
أكثر أعتداالً .وتعتبر التعبئة والتغليف مؤشرا ً يسهل للمستهلكني التعرف على السلعة،
والتغليف هو الوعاء املادي الذس يظهر عليه اسم السلعة  ،ومن السهل عادة جتديد التغليف
خالل فترة زمنية أقصر مما يقتضية جتديد بقية السلعة الغذائية ،واصبح التجديد وسيلة من
الوسائل الوحيدة للمنافسة في أسواق متشبعة بالسلع  ،عن طريق طرح منتجات جديدة ،
وعمليات وخدمات جديدة .
وكلما اقتربت خصائص السلعة الغذائية مما يرجوه املستهلكون  ،زادت القيمة التي تعلق
عليها ،ولهذا أصبحت املواد اخلام أقل من حيث األهمية شأنها شأن عملية التجهيز  ،وإن
كانت بدرجة أقل – بينما تزيد قيمة اخلدمات األخرى  ،ويحدث نفس الشئ مع صورة السلعة
 ،واجلهود املبذولة في الدعاية واإلعالن عن السلعة بغرض تعظيم صورة السلعة الغذائية
لدى املستهلك  ،ولهذا النهج مزايا هامة فيما يتعلق بإضفاء القيمة على مختلف خصائص
السلعة  ،كما أنه مبثابة دليل جديد يرشد إلى مواقع أفضل لفرص االستثمار ،عندما يجري
تطوير السلعة الغذائية.
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وتشكو صناعات األغذية الزراعية من السطوة اجلبارة التي تزاولها سالسل توزيع األغذية،
حيث جند موزعني كبارا ً على نطاق واسع في كثير من الدول  ،يتحكمون في نقل كميات
ضخمة من السلع الغذائية ،وتستطيع سالسل التوزيع استدرار تدفقات ضخمة من رأس
املال  ،كما أنها قريبة أيضا ً من املستهلكني في كثير من املناطق  ،ومن ثم تستطيع تفسير
رغبات املستهليكن بشكل أفضل من اي جهة اخرى  ،وترتبط رغبات املستهلكني واحتياجاتهم
ارتباطا ً وثيقا ً بالصورة املنطبعة في أذهانهم ،وميكن تلبية كثير من تلك الرغبات واالحتياجات
عن طريق اخلدمات حيث يلعب اإلعالم والدعاية دورا ً رئيسيا ً  ،ويجب على املنتجني ان يدركوا
ضرورة تطويع استراتيجات االستثمار بحيث تتواءم مع تلك اخلدمات وضرورات الدعاية واإلعالن،
ولو مت تنفيذ ذلك ،ألضاف إلى الصورة الذهنية لدى املستهلك عن جودة املنتج النهائي.
وتؤثر الصورة االنطباعية عن السلعة ،في القرارات التي نتخذها في حياتنا اليومية ،في كثير
من النواحي ،وبعض تلك القرارات يتعلق بدولة املنشأ ،بينما يرتبط البعض اآلخر ارتباطا ً وثيقا ً
بخصائص السلعة الغذائية ،وعلى هذا فإن ثمة جوانب ال ميكن للهيئات التنظيمية في اإلقليم
ان تسيطر عليها ،وال شركات االغذية – الزراعية تستطيع ذلك ،ولكن تأثيره آخذ في التزايد،
فهو يتطلب استثمارات طويلة األجل ،وأهدافا ً واضحة .ومن املهم نقل صورة إيجابية ،كما أنه
من األمور احلاسمة ،ان نتفادى خلق صورة سلبية للسلعة في السوق ،او صورة سلبية تنطبع
في أذهان املستهلكني ،وثمة حاجة خاصة في هذا اجملال لالستعانة بعدد كبير من اخملتصني في
هذا الشأن ،بحيث نتفهم اجتاهات املستهلكني بطريقة أفضل.

الفصل 3
سالمة الغذاء واحتياجات السوق
لويس ميخيل ألبيزو

التحدي الكبير:
في الفصل السابق شرحنا أهمية إنتاج سلع عالية اجلودة تلبية الحتياجات السوق .كما
تناولنا بالشرح صعوبة تقييم اصطالح اجلودة ،وملا كانت السلع الغذائية متوفرة في األسواق
فإن سالمة الغذاء حتظى بقيمة عالية لدى املستهلكني ،وسالمة الغذاء إحدى خصائص اجلودة
التي البد من إدراجها في صلب عمليات اإلنتاج ،وأنشطة التسويق ،حتى يتسنى للسلعة أن
تكون قادرة على املنافسة في معظم األسواق ،وإن احلد من مخاطر الغذاء والصور السلبية
لدى املستهلكني ،يعتبر من التحديات التي يتعني على املنظومة الغذائية الزراعية مواجهتها
في املستقبل ،ويشمل هذا التحدي التكاليف واملزايا التي يتعني على املستهلكني وصانعي
السياسات تقديرها.
إن سالمة الغذاء جزء من مجموعة من اخلصائص غير امللموسة التي أصبح املستهلكون
يبدون اهتماما بها ،كما أصبحوا يعلقون عليها اهتماما متزايدا .كما أن سالمة الغذاء إحدى
خصائص التزكية لهذا الغذاء ،األمر الذي يعني انه البد أن يتفق املستهلكون في املعلومات
أو رسائل الدعاية واإلعالن ،وأن يتفهموا تلك الرسائل .واملصداقية عنصر هام من خصائص
التزكية ،كما أن املعرفة والصور الذهنية تلعب دورا رئيسيا كمدخالت هامة فى التفسير
النهائي لألمور ،وسالمة الغذاء ضرورة للمستهلك ألنه يعتبرها خدمة إضافية يجب إدراجها
ضمن السلعة ذات اجلودة.
ولقد أصبحت سالمة الغذاء مطلبا من مطالب السوق ،وأصبحت السلع الغذائية التي تباع
في األسواق املتنافسة تشتمل – صراحة او ضمناً -على زعم أنها آمنة أي سليمة ،والسالمة
سمة من طبيعة خاصة يصعب قياسها والتحكم فيها .وميكن أن تكون لها معاني مختلفة
لدى املستهلكني ،ومن الراجح أن يُقبل املستهلكون على السلع الغذائية اآلمنة متاما ،ولكن
ذلك ميكن أن ينطوي على أعمال رقابية من شأنها رفع تكلفة اإلنتاج ،لذا كان مهما ً أن نضع
مستويات للسالمة حتقق التوازن بني التكاليف واملزايا ،وينطوي هذا القرار املعنى مبستويات
السالمة على كل من املقاييس املوضوعية والتصورات الذاتية .ويجب على اجملتمع أن يبعث
بالرسالة الصحيحة فيما يتعلق برغبة املستهلك في أن يدفع الثمن مقابل سلع غذائية آمنة
حتى تختبر في موقع السوق ،وسوف يكون من الضروري توفير املزيد من املعلومات ،والتعليم
للمستهلكني بشأن هذه القضايا حتى يتسنى لهم إجراء التقديرات املالئمة.
وتقوم املزايا املتحصلة من اتخاذ اإلجراءات الوقائية في مجال سالمة الغذاء ،على ما يتوفر
من تكاليف التقاضي املتوقعة أمام احملاكم ،وعلى زيادة الطلب في السوق واألسعار املرتفعة
الناجتة عن بيع سلعة أكثر أمنا ،ولعل أكبر حافز اقتصادي إلنتاج غذاء آمن ،التكلفة املرتبطة
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بالغذاء غير اآلمن ،وهذا هو السبب الرئيسي في تطور سالمة الغذاء عادة في اجملتمعات ذات
املؤسسات القوية والقوانني الصارمة حلماية املستهلكني ،ومن العوامل املساعدة األخرى،
الشبكات املنظمة لألغذية الزراعية مع شركات األغذية التي تتبع كال منها.
ولقد اكتسبت سالمة الغذاء أهمية كبرى نتيجة لألزمات الغذائية احلرجة ،وغالبا ما كان ذلك
في أسواق املستهلكني ذوي الدخل املرتفع ،وكلما كانت الدول غنية ،زاد القلق فيها عادة حول
سالمة الغذاء ،أما الدول ذات الدخل املنخفض ،فلها احتياجات مختلفة تتعلق باألمن الغذائي
(  )Food securityأي البحث عن وسائل وسبل توفير كميات كافية من الغذاء جلميع السكان،
وقد تكون هنالك بعض األوضاع التي تهتم فيها بعض فئات اجملتمع بسالمة الغذاء بدرجة
كبيرة ،بينما تعني فئات أخرى باألمن الغذائي .وقد تستخدم سالمة الغذاء أحيانا كحاجز أمام
التجارة ،وخصوصا جتارة الواردات من دول أخرى ،وعلى أية حال ،فإنه ينبغي على الدول ،وخصوصا
الدول النامية ،أن تكون على دراية باحتياجات املستهلكني في أسواق الدول املتقدمة ،إذا أرادت
أن تبيع منتجاتها الغذائية في أسواق الدول املتقدمة.
واحتياجات السوق هي احملددات األساسية في تنفيذ سالمة الغذاء ومع ذلك فإن ثمة عوامل
أخرى هامة وكثيرة تؤثر في القرارات النهائية .وثمة لوائح ونظم عامة متعددة حتكم سالمة
الغذاء التي تؤثر على السوق .كما أن القرارات السياسية لها تأثير شديد على كيفية معاجلة
األوضاع االجتماعية ،والقرارات السياسية هي نتاج اهتمام عام ،بل ونتيجة ردود فعل إنسانية
أيضا ،وهى ترتبط أيضا باملؤسسات العامة ومصداقيتها بني الناخبني أصحاب األصوات ،وسوف
نتولى شرح وحتليل كل عنصر من تلك العناصر فيما يلي أدناه .وتلعب عملية الدعاية واإلعالن
دورا هاما على امتداد تلك العملية ،ويتفاوت الفهم الذاتي لألشخاص وسلوكياتهم من بلد
إلى آخر ومن فئة من املستهلكني إلى أخرى.
ويريد املستهلكون األثرياء الذين ميكن اعتبارهم على مستوى املستهلكني العاديني في الدول
الغنية – ابتكارات وجتديدات في السلع الغذائية ،وحتاول صناعات األغذية – الزراعية دائما طرح
منتجات جديدة في األسواق ،حتى تصبح قادرة على املنافسة ،وينجح بعض تلك الشركات،
ولكن يفشل كثير غيرها ويضطر إلى االنسحاب من السوق ،وكان الحتياجات األسواق ،باإلضافة
إلى الفضائح الغذائية اخملتلفة ،آثارها فيما يتعلق بهموم سالمة الغذاء ،حتى إن املستهلكني
باتوا يطالبون اآلن بضرورة اختبار املنتجات اجلديدة اختبارا شامال ،قبل طرحها في األسواق.
وتخضع اآلن بعض األساليب الفنية واإلجراءات احلديثة ،مثل املنتجات الغذائية ذات اجلينات
املعدلة وراثيا ،الختبار ومتحيص شديد ،وهي ال تلقى قبوال بسهولة.
وثمة مفاهيم مختلفة لسالمة الغذاء ،ولكن النتائج تتفاوت أيضا ،بناء على األفق الزمنى
فى أذهان املستهلكني .واملستهلكون بداهة ضد الغش والتسمم ،واملناورات الرامية الى خداع
عمليات الرقابة ،وهم يدركون اآلثار املباشرة والعاجلة لتلك األساليب على صحتهم ،كما أنهم
يشعرون بالقلق إزاء أثر الغذاء الذي يتناولونه ،على صحتهم في األجل الطويل ،لذا كان البد
من مراقبة املكونات الغذائية بكل دقة .وإذا كان املستهلكون يتطلعون الى حياة مديدة ،إال
أنهم يريدونها حياة من غير منغصات .وإذا ما نظرنا إلى مفهوم سالمة الغذاء من جميع زواياه،
لوجدنا أنه ينسجم متاما ضمن ثقافة الضمان العام للسالمة ،وهو ما يرجوه املستهلكون
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في الدول الغنية ،وإذا كان الناس يجرون وراء املال ويريدون منه املزيد ،إال أنهم يحرصون على
عدم إضاعة أموالهم ،ولهذا السبب يعملون على تفادي اخملاطر في كثير من القرارات التي
يتخذونها.
وفي هذه الدراسة نحاول إلقاء بعض الضوء على منشأ الشواغل الرئيسية حول سالمة
الغذاء ،واألزمات اخملتلفة التي أثارت قلق املستهلكني .أما بالنسبة لألزمات األِخرى ،فإن ثمة
عناصر موضوعية وتصورات ذاتية يتعني النظر اليها بعني االعتبار ،وهي موضوع مناقشة في
القسم التالي ،ومتى مت بحث إحدى األزمات الغذائية وتقصي أسبابها ،فإنه يتعني حينئذ اتخاذ
كثير من القرارات وتلك املرحلة مرحلة حاسمة ملنع وقوع املزيد من املشكالت أو التخفيف
من حدتها إذا وقعت .ونتولى شرح هذا املوضوع في القسم الالحق ،الذي تتلوه ثالثة أقسام
نتناول فيها موضوعات تعتبر ذات أهمية لفهم سالمة الغذاء ،وهي ،االقتفاء (التتبع) ،واجلينات
املعدلة وراثيا ،والترتيبات املؤسسية.
وينتهي الفصل مبسائل وثيقة الصلة باملستهلكني وما يساورهم من قلق ،مثل حتليل سياسات
الدعاية واإلعالن ،وقواعد حماية املستهلك ،ثم نناقش عدة قضايا نظرية فيما يتعلق باالجتاهات
املستقبلية ،ويعقب ذلك قسم ختامي ،يحاول تلخيص األفكار املبينة في األقسام السابقة،
بغرض فهم املسائل الرئيسية حول سالمة الغذاء ،واحتياجات السوق ،وهي املوضوعات
الرئيسية لهذا الكتاب برمته.
األزمات الصحية :املضاعفات واهتمام وسائل اإلعالم:
ال ينكر أحد أنه قد وقعت عدة أزمات في السوق أثناء العقود القليلة املاضية ،والتى كانت
نتيجة لألزمات الغذائية ،وثمة كثير من املسائل والهموم التي تثير قلق كل من املستهلكني
وصانعي السياسات ،فضال عن كثرة أخرى من الوكالء على امتداد سلسلة الغذاء :هل األزمات
الغذائية بدعة في أسواقنا؟ وهل أصبح غذاؤنا اآلن أقل سالمة وأمنا من الغذاء الذي كان
يعرض في األسواق منذ سنوات؟ وهل السلع التقليدية أكثر سالمة وأمنا من السلع اجلديدة؟
وهل الشركات الكبرى تبدي عناية أقل من الشركات املتوسطة والصغيرة؟ ،وغدت األزمات
الغذائية موضوعا لتغطية واسعة في الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى ،األمر الذي يضخم
من أثر السوق .ومن املهم أن نفهم كيف تنشأ وتتطور األزمات الغذائية ،وكيف ترتبط بأزمات
السوق؟ ذلك أن معرفة كيف بدأت تلك األزمات ،وكيف تطورت؟ وكيف حسمت في نهاية األمر؟
فضال عن أن معرفة مدى التناظر بني جسامة ما حدث في السوق وبني األزمات الغذائية ،ميكن
أن تنطوى على دروس ومزايا كبيرة بالنسبة للمستقبل.
وقد ارتبطت بعض األزمات بالسلع التي تبيعها الشركات الكبرى متعددة اجلنسيات ،مما خلق
صورة سيئة ملنتجات تلك الشركات ،وشكل ضغطا ملحوظا على األعمال التجارية لها ،وفي
مثل تلك األحداث ،يكون األثر على األسواق الكبيرة وعلى السلع املنافسة من الشركات األخرى،
محدودا ،وكان هذا هو احلال مثال مع األزمات التي ارتبطت باملياه املعدنية على اختالف أنواعها،
ومشروب الكوكاكوال ،حيث إن استهالك املياه املعدنية ومشروب الكوكاكوال لم يعان معاناة
كبيرة بعد األزمات ،ولكن الشركات واجهت مشكالت خطيرة بسبب إحالل منتجات أخرى في
السوق محل منتجاتها ،وشعرت كلتا الشركتني بالقلق الشديد بشأن مشكالت إعداد األغذية
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لديها ،وحاولتا التعرف على نقاط الضعف لديهما ،والبدء في عمليات إنتاج آمنة ،ومبجرد دخول
األزمات مجال الرأي العام ،قامت الشركتان باستثمار أموال طائلة في الدعاية واإلعالن ،لكي
حتيط املستهلكني علما في مختلف األسواق ،بأن مشكالتها أصبحت حتت السيطرة ،في
محاولة من جانبهما إلقناع املستهلكني بالثقة فيهما وفي منتجاتهما.
وأيا ما كان األمر ،فإن احلالة الشائعة هى :أين تؤثر األزمة الغذائية على سلعة ما ،عموما؟ األمر
الذى يعني أن جميع الشركات التي تبيع السلعة في السوق تتحمل معا األثر السلبي ،وقد
كان هذا هو احلال مع اللحم البقري وحلوم الدواجن ،وفي تلك األحداث كانت اجلهود املشتركة
مطلوبة حلل املشكالت ،وإبالغ األسواق باألخبار واملستجدات .وتتبنى الشركات استراتيجيات
مختلفة إلى جانب التزامها باملعايير العامة ،وهذا يؤثر على األصناف املوجودة لديها ،ويدفعها
في بعض األحيان إلى ابتكار أصناف جديدة ،يكون لها بريق قوى في السوق ،ولدى املستهلكني
تصورات ذهنية عنها ،ألن تلك األصناف مبثابة رايات ترمز الى الشركات سواء عن السلع كسلع،
أو عن مجمل األعمال التجارية للشركات ،فالصورة اجليدة أو الصورة السيئة للشركة تنعكس
على الصنف الذي تعرضه ،والعكس صحيح ،وهكذا ،فإن من نتائج أى أزمة غذائية ،الوجود
الالحق لعدد كبير من األصناف لنفس السلعة التي سبق عرضها في األسواق ،وهذا ما حدث
مع اللحم البقري.
وميكن أن يقتضى األمر عدة سنوات الستعادة ثقة املستهلك ،حيث أثبتت التجربة في عدة
أسواق ،أن هذا ميكن أن يتحقق ،وهكذا عاد االستهالك احمللي للحم البقري في االحتاد األوربي
إلى اجتاهه في األجل الطويل ،على الرغم من أن األسعار لم تنتعش بعد ،األمر الذي يوحي بأنه
حدث حتول في الطلب .ويعتبر التمويل العام ضروريا ألنه عندما يندمج مع اجلهود املبذولة
من جانب احتادات املنتجني املتورطة في األزمة فإنه يساعد على حتقيق مصداقية كبيرة ،ثم
إن اجلهود املستمرة مطلوبة في األجل املتوسط ،فضال عن املهارات املتميزة للدعاية واإلعالن،
والتي يتم تطويعها بحيث تتواءم مع ظروف كل سوق .ومن بني املشكالت التي ميكن أن تترتب
على األزمات ،حتول املستهلكني إلى سلع أخرى بديلة ،وهذا ما حدث مع اللحوم البقرية ،وغيرها
من اللحوم مثل حلم اخلنزير ،والدواجن ،والضأن الخ ،وثمة نتيجة أخرى إضافية هي إحجام
املستهلكني عن تناول منتج غذائي معني ألنهم يرفضونه ،وكان ذلك هو سبب حتول كثير من
أكلة اللحوم الى نباتيني.
وثمة حتديات كثيرة تؤثر على سالمة الغذاء مثل :مسببات األمراض ( )Pathogensومبيدات
اآلفات ،ومخلفات العقاقير ،واملواد املضافة إلى األغذية ،والسموم البيئية ،وامللوثات العضوية
الدائمة ،والعوامل غير التقليدية مثل تلك التى ترتبط مبرض جنون البقر ،واألمراض الناجتة عن
سلخ وتشريح احليوانات ( .)Zootomicومسببات األمراض غير املعروفة املوجودة في األغذية
أكثر من املعروفة ،وهي تسبب األمراض ،وتؤدي إلى دخول املستشفيات للعالج ،بل وقد تؤدي إلى
الوفاة .ولقد كانت هنالك أزمات غذائية كثيرة ،ولكن مرض جنون البقر الذي بدأ في اململكة
املتحدة ،قد أثار من املشكالت أكثر مما أثارته األزمات األخرى على أرجح األقوال ،ولقد كان هذا
املرض معروفا منذ عام 1986م ولكن األزمة انفجرت في عام  1996عندما ثبت وجود ارتباط بني
عدد من الوفيات البشرية وبني املرض ،على الرغم من عدم معرفة كيفية انتقال املرض إلى
اإلنسان على وجه اليقني ،حتى اآلن.
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وثمة أمثلة أخرى للفضائح الغذائية ارتبطت مبرض احلمى القالعية والديوكسني وحمى اخلنزير
في االحتاد األوربي والبكتريا العصوية والتلوث ببكتريا  Listeriaفي الواليات املتحدة .وثمة
ثالث مشكالت متثل حتديات مستمرة :امليكروبات املسببة لألمراض ،ومخلفات مبيدات اآلفات
والفطريات املسببة لألمراض ،وتعتبر الساملونيلال مثاال ً واضحا على اخملاطر امليكروبية التي
تهدد سالمة الغذاء ،ولقد خلقت توترات عنيفة في األسواق ،والسيما في التجارة الدولية،
حيث اشترطت بعض الدول معدل سماح يقترب من الصفر بالنسبة للدواجن مثال ،وال توجد
شروط قياسية موحدة بالنسبة جلميع الدول ،ولكل دولة عضو في منظمة التجارة الدولية،
احلق في حتديد مستوى احلماية الصحية وحماية صحة النبات ،وهذا التنوع في درجة االلتزام
يولد صراعات شديدة في التجارة ،بل إن بعض الدول من باب تقييد األمور أكثر ،تقوم بتطبيق
قواعد مختلفة ،تبعا ملا إذا كانت السلعة تأتي من نفس الدولة ،أو تستورد من اخلارج ،وقد
يؤدي التوسع في املبادالت التجارية إلى زيادة اخملاطر الغذائية ،ولكن في نفس الوقت كان هذا
العامل من العوامل الهامة في حتسني األحوال الصحية في كثير من الدول ،ومن ثم حماية
املستهلكني فيها.
ولقد أصبح املستهلكون اآلن على دراية أفضل باألزمات الغذائية مما اعتادوا أن يكونوا عليه،
ولكن األثر األول الذي يعرض لهم هو األنباء املبالغ فيها عادة عن القضية ،والتي يثبت بعد ذلك
أنها ال تستحق كل هذا االهتمام ،ويكون رد الفعل األول لتلك األزمات سعى وسائل اإلعالم
إلى البحث عن أنباء سلبية يكون لها دوى واسع وتؤدي إلى زيادة مبيعات الصحف ،ويتعرض
استهالك الغذاء ملعاناة شديدة بسبب رد الفعل السلبي .ومن املعروف أن استهالك الغذاء
عملية يومية ضرورية ،ومسألة أشد حساسية من أي أنشطة إنسانية أخرى ،ومتيل األخبار
املنشورة في البداية إلى املبالغة في تأكيد املشكلة ،نظرا ألنه لم يوجد بعد حل لها ،وبسبب
عدم دقة املعلومات عن املشكالت املعنية ،وحينما يقع تصدع شديد في السوق يتأثر كل
من العرض والطلب ،وحتدث اختالالت في السوق على امتداد سلسلة العرض ،وتصبح القوة
التفاوضية بني مختلف مستويات السلع حاسمة من أجل التوصل إلى توازن جديد ،وفي غمار
تلك األحداث تكون لدى قطاع التوزيع ،فرصة أفضل للحفاظ على موقعه ألن لديه الفرصة
للحصول على سلع مماثلة من مناشئ أخرى ،أما منتجو املواد اخلام فهم في املوقف األضعف،
ويتعرضون ألشد األضرار ،سواء من ناحية انخفاض األسعار ،أو من ناحية نظم احلماية ،باملقارنة
بالعناصر الفعالة األخرى في سلسلة عرض الغذاء ،وكذلك فيما يتعلق بعدم اليقني في
العملية برمتها.
إن أزمات السوق تساعد على تعزيز التعاون فيما بني الشركات ،كما تساعد على تعزيز عملية
االبتكار والتجديد ملواجهة التحديات اجلديدة ،وينتج عن التعاون مزايا هامة للمشاطرة في
اخملاطر ،ومن ذلك مثال أن عدة شركات كبرى من شركات اللحوم فضلت أن تشاطرها الشركات
األخرى مجانا في ابتكاراتها اجلديدة من أجل حماية بل وزيادة استهالك اللحوم ،فلقد استشعرت
تلك الشركات أن سلسلة الغذاء بأكملها في خطر ،وأن مزايا املشاطرة في التقدم أكبر من
املزايا اجلزئية التي ترتبط بزيادة مبيعات شركة واحدة .وتتعامل الشركات الكبرى والصغرى
مع املشكالت بطرق مختلفة ألن النوع األول لديه عادة سلع متجانسة أكثر ،بينما جند أن
النوع اآلخر ال يتمتع باقتصاديات النطاق ،لذا يتعني عليها أن تكون أكثر تخصصا في عملها،
ومتيل الشركات الكبرى إلى االستثمار في عملية اإلبداع حتى تستطيع التعامل مع مشكالت
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سالمة الغذاء وقيام طرف ثالث بالتصديق الرسمى تقنيا مسألة بالغة األهمية.
الصورة املدركة للمخاطر:
إن حتليل اخملاطر عادة ما يكون عملية ثالثية املراحل تتألف من التقييم واإلدارة واإلعالم .ويتوقف
تقييم اخملاطر على العوامل احملسوبة إلجراء التحليل ،كما يتوقف على مستوى االحتراز املطبق
في عملية تقييم اخملاطر .ومنهج حتليل اخملاطر منهج له أساس علمي ،يتألف من اخلطوات
التالية )1 :التعرف على األخطار؛  )2خصائص تلك األخطار؛  )3تقييم حالة األخطار؛  )4توصيف
األخطار .وميكن أن تختلف املقدمات أو املبادئ التي ميكن استخدامها في تقييم اخملاطر ،من
التحليل الكمي البحت املرتكز على معرفة علمية ،إلى استخدام مبدأ التحوط .ويؤخذ بهذا
النهج األخير عندما تكون هناك صعوبة في حتديد اخملاطر علميا ،كما في حالة اجلينات املعدلة
وراثيا على سبيل املثال ،بسبب نقص املعرفة ،مما يضطر الدول إلى التوصية بتطبيق مبدأ
التحوط.
ويذهب مبدأ التحوط إلى أن صانعي السياسات يغالون فى احلماية في احلاالت التي يكون فيها
عدم اليقني العلمي كبيرا ،أو حينما تكون نتائج املشكلة ملحوظة ،وميكن استخدام مبدأ
التحوط عندما تكون املعلومات العلمية غير كافية ،وغير قاطعة ،وغير يقينية .وعندما توجد
مؤشرات تدل على أن اآلثار احملتملة على صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات تنطوي على خطورة
راجحة .وهذا املبدأ إجراء حكيم ،ميكن اتخاذه ،ولكن من الصعوبة البالغة حتديد اخلط الذي
يتعني رسمه بني وجود املعرفة وعدم وجودها وتختلط القرارات السياسية في العملية ،وحتدد
املدى الذي تذهب إليه في التطبيق.
لقد أثرت األزمات الغذائية تأثيرا سلبيا على الصورة الذهنية لدى املستهلكني عن األغذية
اجملهزة ،وطبقا لألبحاث التي أجريت على املستهلكني ،اتضح أنه كلما كانت السلعة أكثر
جتهيزا ،زادت أخطار املشكالت الصحية التي تسببها وأصبحت تعتبر أقل سالمة ،األمر الذي
يبني اخملاوف الكبيرة التي تنتاب املستهلكني بشأن عمليات التجهيز الفنيةوالرقابة عليها .ومما
يضيف شكوكا ومخاطر أخرى ،استخدام تكنولوجيات جديدة ،وطرق جديدة إلنتاج الغذاء .ومن
الناحية األخرى فإن السلع الرئيسية املعروفة بأحجامها الكبيرة ،تعتبر لدى معظم الناس
سلعا آمنة للغاية ،إال أنه في حاالت كثيرة جند أن وسائل اإلنتاج التي تنطوي عليها ال تلبي
املعايير الصحية املطلوبة في معظم عمليات إنتاج الغذاء احلديثة ،ومع ذلك فإن استخدام
أو إساءة استخدام بعض املواد من أجل احلفاظ على السلع ،قد خلق شكوكا بشأن عمليات
التجهيز احلديثة بسبب عدم إجراء اختبارات كافية عليها قبل التصريح باستخدامها.
ويشعر املستهلكون باحلساسية إزاء كثير من اخملاطر التي تكتنف السلع الغذائية ،والسيما
العمليات الفنية املستخدمة التي تنطوي على آثار عديدة :إنسانية وبحثية وأخالقية ،وتنخرط
أطراف مختلفة في اجلانب اإلنساني ،فالفالحون معرضون لألخطار عندما يتعاملون مع
الكيماويات على الرغم من وجود قواعد ومعايير من أجل احلد من عملية التعرض للكيماويات
وما يترتب عليها من آثار ،وينطبق نفس الشيء على العمال خالل مراحل التجهيز اخملتلفة،
وخصوصا فى حالة بعض األعمال اخلطرة ،والتى يقوم بها ،فى الغالب ،العمال املهاجرون في
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كثير من الدول الغنية ،وقد ال يتخذ املستهلكون موقفا سلبيا في احلال ،ولكن ثبت أن بعض
املواد تسبب أنواعا ً مختلفة من السرطان ،وتكمن الصعوبة في حتديد كمية املواد التي ميكن
أن حتتوي عليها السلع الغذائية ،وعدد مرات االستهالك املطلوبة ،حتى تكون اآلثار الناجتة عن
ذلك سلبية.
أما القضايا البيئية فقد أضحت اآلن حتظى مبزيد من االهتمام بني املستهلكني واملواطنني ،ولم
تعد السلعة ذاتها هي التي جتتذب االهتمام ،وإمنا عالقتها مع البيئة أيضا ،واألضرار التي قد
تتسبب فيها عملية اإلنتاج ،وكذلك النفايات التي تتخلف عنها بعد استهالكها .وتتفاوت
احلساسية من دولة أوربية الى دولة أوربية أخرى ،شأنها شأن السعر الذي يرغب املستهلكون
فى دفعه مقابل السلعة التى حتترم البيئة ،فكلما كانت الدولة غنية وارتفع مستوى التعليم
البيئي فيها ،ارتفع استعداد املستهلكني في قبول األسعار العالية لهذا النوع من السلع.
ولقد أصبح من العوامل املؤازرة لعمليات البيع في السوق عرض السلع الغذائية ،وال سيما
التى تتمتع بخصائص متميزة تدل على قيمة السلعة ،مثل ناجت الزراعة العضوية ،وقد أصبح
شباب املستهلكني في الدول الغنية عادة ،واملستهلكون املتعلمون ،أكثر اهتماما بالقضايا
البيئية من بقية السكان.
وأما القضايا األخالقية واعتبارات املستهلكني فقد انتقلت من الفالحني في البلدان الغنية إلى
الفالحني الفقراء في االقتصاديات النامية والتكنولوجيا التي يستخدموها .ويرى املستهلكون
أن التجارة العادلة يجب أن تبدي اهتماما أكبر بهؤالء الفالحني الفقراء ،ومن الناحية األخرى
فإن األخذ بأسباب التكنولوجيا احلديثة بات لزاما من أجل زيادة اإلنتاجية ،ومن املدهش أن
نالحظ أن بعض املستهلكني يعتبرون العمليات التقليدية املستخدمة في الدول الفقيرة بدون
تكنولوجيا ،هي الطريقة األفضل للحصول على سلع غذائية أقل خطورة ،وهذا نتيجة لضعف
اإلعالم بشأن عمليات التجهيز التكنولوجية واألفكار الشائعة عن العمليات التقليدية ،سواء
في الدول املتقدمة أو في الدول النامية ،وعادة ما حتتوي السلع الغذائية التقليدية على عناصر
صحية .ومن الناحية األخرى فإن
طبيعية ولكن يتم جتهيزها في بعض األحيان بوسائل غير ّ
التكنولوجيات املستخدمة في الدول الغنية حتتاج إلى إجراء حتليالت واختبارات دقيقة عليها
لضمان عدم وجود آثار ضارة ،ويجب حتليل العوامل حسب كل حالة على حدة ،والرقابة الفنية
هي أفضل الوسائل للحد من املشاكل التي يجب إبالغ املستهلكني بها.
وميكن التمييز بني نوعني من الصور الذهنية بناء على ما إذا كانت الصورة قد تشكلت قبل
األزمة الغذائية أو بعدها ،فاخملاطر التي يتصورها املستهلكون باعتبارها مرتبطة بنوع معني
من الغذاء قبل أن يؤكل ميكن أن تكون حقيقية أو أن تكون صورتها على وجه ال يتناسب
مع حقيقة األوضاع املتعلقة بالغذاء ،وقد أجريت دراسات بغرض التحقق على وجه أفضل
من تصورات املستهلكني من اخملاطر الكبرى الراجعة إلى الغذاء ،ثم جرت مقارنة نتائج تلك
الدراسات مبعلومات اخلبراء املوجودة .وميكن القول بأن الرؤيتني كانتا مختلفتني متاما فيما يتعلق
مبشكالت الغذاء ومنشأ األزمات وقسوة النتائج .ومن اجلدير باملالحظة أن املشكالت الغذائية
التى تسبب العدد األكبر من األمراض للسكان ،ال يتصور أنها األشد خطورة ،بينما استحوذت
األزمات الفردية على اهتمام بالغ .كما أنه من الشائع أيضا تصور املستهلكني خملاطر أكبر،
وبأعداد أكبر ،مما تتصوره صناعة جتهيز األغذية.
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وتعتبر العالمات التجارية املتميزة (املاركات) مبثابة مرجعيات ضرورية للمستهلكني .وخارج
قطاع األغذية ،تعتبر تلك املاركات مبثابة أدوات جتارية الزمة ألي شركة من الشركات ،ولكن
قطاع األغذية قد تخلف كثيرا في استخدام تلك األدوات ،وكانت منتجات طازجة كثيرة تباع
دون اندراجها حتت مسمى السلع املتميزة ،ولم يكن ذلك هو احلال مع املنتجات غير القابلة
للتلف ،ألن معظمها يندرج حتت أسماء ماركات معينة ،رغم أن كثيرا منها له أثر محدود ألنه
يباع في مناطق محددة .وقبل األزمات الغذائية كان من الشائع مثال ،بالنسبة ألنواع عديدة من
اللحوم تصنيفها حسب خواصها الطبيعية وجودة مذاقها ،ولكن ترتب على األزمات الغذائية
أن أصبحت املاركات اآلن أكثر تواجدا في السوق ألن الصور االنطباعية للمخاطر تولد مشاعر
سلبية عن السلع الرئيسية واملنتجات الغذائية غير املرتبطة بالعالمات التجارية املتميزة.
ويشعر املستهلكون باألمان أكثر مع السلع ذات العالمات التجارية دون غيرها ،ويجب أن يشجع
هذا االجتاه املنظومة الغذائية على العمل بشكل أكثر دأبا في هذا االجتاه.
ومن اآلثار األخرى لألزمة ،حجم املعلومات الذي كان يقدم للمستهلكني ،والطريقة التي كانت
تنقل بها املعلومات إليهم ،لكبح جماح تصوراتهم عن اخملاطر وحصرها في أضيق احلدود.
ويطالب املستهلكون مبزيد من املعلومات عن األغذية واخملاطر التي تشكلها على الصحة ،رغم
أنهم قد ال يستخدمون تلك املعلومات الحقا ،والفكرة هي أن تنقل للمستهلكني مزايا النظام
الغذائي الصحي وإجراءات السالمة التي تشتمل عليها منظومة األغذية الزراعية .وكثيرا ما
يطالب املستهلكون باملعلومات ،ولكنهم بعد ذلك ال يستخدمونها بشكل واسع .ويبدو األمر
كما لو كانوا يشعرون باالرتياح عندما يعرفون أن املعلومات متاحة ،وأنها تعمل على حتسني
سالمتهم رغم أنهم ال يعرفون على وجه الدقة ما هي النتائج واآلثار .ويحبذ املستهلكون
الذين لديهم مشكالت صحية ،زيادة كمية املعلومات املقدمة شأنهم شأن أولئك احلريصني
على صحتهم بدرجة أكبر.
وتبني من نتائج األزمات الغذائية ،أن املستهلكني ال يفهمون عموما سبب عجز اخلبراء الفنيني
والعلميني عن السيطرة على املشكالت ،وتفاديها أصال ،وهى املشكالت التى حدثت فى السوق.
ونتيجة لتلك األزمات غدا الناس أقل ثقة فى العلم عما كان عليه احلال من قبل ،إال أنه من
الناحية األخرى ،جند أن بعض جنوم العلم يلعبون دورا هاما فى إيصال املصداقية للمستهلكني
واستعادة الثقة بينهم ،وإن كان هذا ال يعنى أنه لم تطرأ أية مخاوف غذائية حتى يومنا هذا،
حتى مع املبالغة فيها ،فى بعض األحيان .وتوضح عدة دراسات أن تصورات املستهلكني عن
األزمات الغذائية ال تتفق متاما مع الواقع ،وان معلومات املستهلكني عن أشد اآلثار خطورة،
يكتنفها الغموض.
وكان ألزمات السوق أثرها على منشأ األغذية املعنية ،مثل دولة أو منطقة معينة ،كما كان
املستهلكون يتحيزون للتصورات اإليجابية عن منشأ معني .ولقد دعمت أزمات الغذاء بشكل
عام استخدام مسمى املنشأ على السلعة ،وكذلك االستفادة من املعلومات التكميلية
األخرى بغرض تقليص تصورات اخملاطر واحلد منها .وملا كان املستهلكون يطلبون املعلومات
ولكنهم عاجزون عن فهمها بسبب ما تنطوى عليها من تعقيدات بصفة عامة ،فإنهم باتوا
يعتمدون على قادة الرأي حيث أضحت اآلراء التى تقدمها جمعيات املستهلكني ،واألطباء وخبراء
التغذية ،وجنوم الرياضة ،هى األسانيد التى يطمئنون إليها من أجل غذاء صحى ،ومع ذلك ،فإن
أقوال وتعليقات كل هؤالء تستخدم أحيانا فقط ألغراض اإلعالن ،وليس ألغراض واضحة تتعلق
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بالصحة.
وفى األوضاع العادية ،جند أن الثقة لها أثر هامشى على نوايا املستهلك للشراء ،أما اجتاهات
الشراء األخرى فيبدو أنها احملددات األكثر أهمية ،ومع ذلك يتغير االجتاه عندما يواجه املستهلكون
أوضاعا خاصة مثل أزمات الغذاء ،حيث تصبح الثقة حينئذ مكونا هاما .ويبدو كما لو أن الناس
يلوذون بالثقة عندما تثور الشكوك وعدم اليقني ،وتتبع األمناط العادية فى أوضاع أخرى .على أن
الثقة تعتمد على عناصر أخرى ميكن أن تنشأ فى حالة األوضاع احلرجة ،ألنه من الصعوبة مبكان،
أن نغير فجأة التصورات اإلنسانية املنطبعة فى األذهان ،وتقديراتهم للمخاطر .وهذه التغيرات
فى السلوك اإلنسانى يجب أن تشجع الشركات واملؤسسات العامة على إدراك ضرورة تهيئة
بيئة مواتية للثقة.
قرارات سالمة الغذاء
تتعلق قرارات سالمة الغذاء بتقييم اخملاطر .وتشير إدارة اخملاطر إلى انتهاج مختلف السبل،
من أجل حتجيم األخطار احملتملة وتقليصها ،وهى األخطار التى يتم التعرف عليها من خالل
التقييم العلمى للمخاطر .واإلعالم باخملاطر معناه إحاطة اجلمهور علما بإجراءات تقييم
اخملاطر ،وبقرارات إدارة اخملاطر .وتختلف االستراتيجيات املعنية بإدارة اخملاطر واإلعالم بها اختالفا
واسعا من بلد آلخر ،األمر الذى يترتب على اختالف اخلطط التنظيمية ،واختالف إجراءات اعتماد
تلك اخلطط .وتتوقف القررات على؛  )1ما إذا كان مستوى اخملاطر يعتبر مقبوال؛  )2التفسيرات
اخملتلفة للمفاهيم ذات الصلة؛  )3الهموم األخالقية واالجتماعية اخملتلفة للمواطنني؛  )4اختالف
مواقف املستهلكني واختالف درجة التقبل لديهم عموما.
ويتزايد اجتاه األجهزة التنظيمية حول العالم نحو األخذ بنظام حتليل اخملاطر ،والسيطرة على
النقاط احلرجة ،من أجل السيطرة على املسببات امليكروبية لألمراض فى الغذاء ،ويعتبر هذا
اإلجراء فى بعض الدول إجباريا ،وفى دول أخرى تعرف صناعة األغذية جيدا أن ذلك شرط فعلى
من شروط العمل التجاري ،وجند أن كثيرا من نظم منح شهادات التصديق قد أدخلت هذا
اإلجراء فى توصياتها باعتباره قرارا سديدا يرمى إلى تقليل حجم اخملاطر الغذائية وحتسني
األعمال التجارية عموما ،واالرتفاع مبستوى اجلودة.
وعندما تقع إحدى املشكالت ،يصبح من املهم أن نعرف كيف نتصرف سواء من ناحية اإلجراءات
التى نتخذها أو من ناحية التوقيت .وثمة أمثلة كثيرة على تضخيم بعض األزمات بعد اندالعها،
إما لعدم اتباع الطرق املالئمة في معاجلة املشكلة ،وإما بسبب البيانات املؤسفة الصادرة عن
السلطات السياسية ،وإما بسبب سوء تداول األخبار ،وعلي هذا ،تعتبر القرارات التي تتخذ
فور وقوع األزمة ،مسألة حاسمة ،ملنع تداول أخبار لها أضرار الحقه يصعب السيطرة عليها.
وثمة قراران ميثالن أهمية قصوي :األول حتديد مكان املشكلة وحجم األضرار  -وتعقب هذا
القرار قرارات فرعية عاجلة -الثاني ،القيام بطرح إعالمي جيد .وعلي سبيل املثال ،عند وقوع
ازمة جنون البقر في اململكة املتحدة ،قامت احلكومة باتخاذ سلسة من اإلجراءات ملنع دخول
احليوانات املصابة الي منظومة األغذية الزراعية عن طريق اجملازر ،وسالسل التوريدات الفرعية،
ولكن جري تداول تلك القضية اعالميا بشكل سيء.
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وتبدو األيام التالية مباشرة ألي أزمة غذائية أياما حاسمة من أجل حتجيم اآلثار السلبية لألزمة،
وعادة ما يصدر رد فعل من جانب شركات األغذية املتعددة اجلنسيات في غضون فترة زمنية
قصيرة ،النها تخشي من اإلضرار بصورة الشركة بصفه عامة ،أو اإلضرار باملاركة اخلاصة
باملنتج موضوع األزمة ،بصفة خاصة ،وعادة ما تقوم تلك الشركات بإنقاق مبالغ طائلة من
االموال ،من أجل إقناع املستهلكني عن طريق وسائل االعالم بأن املشكالت باتت حتت السيطرة،
وأنه يجري جتحيمها وتقليصها ،وابالغ اجلمهور بكافة االجراءات التي تتخذ للحيلولة دون ظهور
عيوب جديدة.
وقد أصبحت سالسل الغذاء أكثر تعقيدا ،وأصبحت األطراف الفاعلة الرئيسية في السلسة
أكثر ترابطا ،وتبذل قيادات السلسلة جهدا ملحوظا للتأثير علي قرارات سالمة الغذاء ،ليس
فقط قبيل األزمة الغذائية ،ولكن أيضا عندما تصل أي فضيحة غذائية الي وسائل االعالم.
وفي منظومة سالسل الغذاء ،يقوم املوزعون الرئيسيون بارسال رسائل الي بقية السلسلة،
ويحدث نفس الشيء مع سلسلة املطاعم الكبيرة املرتبطة مبطاعم األغذية السريعة .وفي
كلتا احلالتني ،جند أن لدى اجلهتني سلعهما املتميزة اخلاصة( ،أي السلع ذات املاركات) ،للدفاع
عن السلع الغذائية في سالسل التوزيع ،والدفاع عن أسماء املطاعم في املقام الثاني .وادراكا
منها للمخاطر التي ميكن أن حتدث عند انهيار السوق ،فإن تلك الشركات التجارية هي املعنية
في املقام األول باخملاوف الغذائية ،ومطالبة املوردين بالتقيد بالقواعد الصارمة.
االقتفاء (التتبع) :Traceability
في عدة ازمات غذائية ،لم يكن الرد سريعا ،ألن السبب الدقيق للمشكلة لم يكن معروفا في
حقيقة األمر ،وعلي هذا كانت اآلثار السلبية بارزة للعيان ،بأكثر مما تسوغه األبعاد الفعلية
للمشكلة .وهذا السيناريو املتكرر ،جعل من الضروري وضع نهج جديد لسلسلة االغذية –
الزراعية بأسرها ،حيث بات من الضروري احلصول علي معلومات أكثر تفصيال – عن عملية
االنتاج برمتها ،واقتفاء السلعة بدءا من املنتجني وانتهاء باملستهلكني – كوسيلة لرصد
ومتابعة اية مشكالت قد تنشأ وتؤثر علي تقييم السلعة .وهكذا حدث تغير في النهج ،من
نهج يتركز فيه االهتمام علي السلعة ذاتها ،الي نهج أكثر حداثة يشمل منظومة الغذاء
برمتها.
وقد وضعت خطط االقتفاء االختيارية واالجبارية ،حتي أن جميع شركات االغذية – الزراعية
اآلن تستطيع القول بأن لديها شكالً من أشكال نظم االقتفاء الفعالة .واملشكلة هي أن طرق
االقتفاء تتفاوت تفاوتا واسعا ،شأنها شأن مستوي التشدد الذي تطبق به .وتقتضي املنظومة
اجليدة ،تفاعال واسعا مع املعلومات ،ولهذا فإنه يتعني وضع جميع املعلومات علي الكومبيوتر،
ومن بني أكبر الصعوبات ،نقل املعلومات من إحدي مراحل االنتاج الي املرحلة الالحقة .ويعتبر
نظام الباركود وسيلة أساسية لنقل املعلومات ،مع توفر معدات قراءتها الكترونيا ،وقد أدي
االستخدام الواسع للكومبيوتر ،الي قيام بعض الشركات بوضع برنامج خاص لهذا الغرض،
بسبب ضخامة حجم االعمال التي حتتاج مثل هذه البرامج.
ومن املمكن جدا ،رغم صعوبة ذلك ،وضع نظم جيدة لالقتفاء ،في الصناعات الغذائية ،تقدم
معلومات بشأن كل عملية ،وكل سلعة ،علي حدة ،ولكن عندما ترد املدخالت من مناشيء
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مختلفة يصبح تنفيذ االقتفاء أكثر صعوبة وحتدث أكثر الصعوبات عند نقاط االتصال الرأسية،
حيث ال يجري التعرف عادة علي سلعة بعينها ،وامنا علي مجموعة من السلع .وفي حالة
مصانع التجهيز ملنتجات اللحوم ،فإنه من املمكن رصد احليوانات التي تأتي من مزرعة معينة،
أو احليوانات التي تذبح في يوم معني ،فإذا نشأت مشكلة ،فإنه ميكن عن طريق نظام االقتفاء
رصد تلك احليوانات ،وان كانت املسالة ال تتسم بالدقة الشديدة .واخلطوة التالية هي ان نعرف
علي وجه التحديد أين توجد املشكلة ،وأن نرصد العوامل التي سببت أخطاء في التجهيز.
وعلي هذا ،فانه علي مستوي املزرعة ،بدال من أن جنري وراء معلومات فردية عن كل حيوان من
احليوانات ،فانه من األيسر أن نتوصل إلي معلومات عن كل مجموعة ،وهذا هو السبب في أن
االقتفاء مييل عادة إلي االهتمام مبجموعة من احليوانات ،بدال من احلديث ،مثال ،عن اقتفاء حيوان
واحد .ولعل من االسباب الهامة لذلك ،أن املنتجني عادة ما يكونون مستقلني عن بعضهم
البعض ،ولديهم مشروعات صغيرة ،والنتيجة قصور املعلومات وعدم كفايتها من أجل
متابعة العملية بالكامل .ويتم حل تلك الصعوبات تدريجيا مع تطبيق املنتجني لنظم أكثر
حداثة ميكن من خاللها ،فعال ،اقتفاء كل حيوان ،بل واقتفاء جميع العناصر الداخلة في أعالف
احليوانات .وتتبع السلع علي مستوى التوزيع ،الميثل صعوبة كبيرة ،باتباع نفس النظام املطبق
في شركات جتهيز االغذية ،وتتسم شبكات التوزيع بالتركز إلي حد كبير ،والشركات الكبيرة
منها لديها أجهزة كمبيوتر جيدة من أجل اقتفاء السلع ،كأسلوب لتخفيض التكاليف ،سواء
من حيث االنظمة اللوجستية (السوقية) ،أو من حيث تسهيالت التخزين.
وفي بعض احملالت ،تتوافر امكانية قيام املستهلكني مبراجعة السلعة ،ومعرفة تاريخها برمته،
وهذه من طرائف احلداثة واإلبداع ،وهي محل تقدير شديد من جانب املستهلكني ،علي الرغم
من عدم استخدامها علي نطاق واسع ،رمبا ألن املستهلكني ليس لديهم الوقت ،أو رمبا بسبب
الصعوبات الفنية في التعامل علي تلك االنظمة.
كما ميكن االستئناس باملعلومات علي شبكة املعلومات الدولية (االنترنيت) ،حيث يستطيع
املستهلكون االطالع ليس فقط علي كل ما كتب حول صناعة التجهيز ،وامنا أيضا االطالع علي
صور مختلف مراحل االنتاج .والغرض من هذا ،في التحليل النهائي ،هو أن يدرك املستهلكون
أن العمليات الفنية باتت حتت السيطرة بصورة أكبر ،وإن كان ذلك ال يعني أنه ميكن حتقيق
حتسينات من خالل نظم االقتفاء وحدها ،أو أن اجلودة سوف تكون أفضل ،أو أن مستوي أعلي
من السالمة سوف يكون مضمونا ،ذلك أنه ميكن أن تكون لدينا عمليات انتاج ،في وجود أوعدم
وجود نظم االقتفاء ،ولكن من املؤكد أن استخدام تلك النظم ،يساعد علي حتسني عمليات
مراقبة سالمة الغذاء.
ولقد حرصت شركات األغذية  -الزراعية علي األخذ باالقتفاء كوسيلة للتمييز بني منتجاتها،
ومنتجات الشركات املنافسة األخري ،وهذه ميزة حتظي يالتقدير عادة في الواليات املتحدة ،بينما
في االحتاد االروبي ،يُق ِّيم االقتفاء عادة علي أنه أداة إلدارة اخملاطر .وتطالب سالسل التوزيع الكبيرة،
مورديها باستخدام نظم االقتفاء ،وهذا يزيد من التكلفة ،ولكن إذا التزمت جميع الشركات
بنفس القواعد ،فان شروط املنافسة تكون في النهاية ،هي نفس الشروط بالنسبة للجميع.
وعندما قام كثير من الشركات ،في هذه األيام ،بإدخال نظم اقتفاء جيدة ،أصبحت املشكلة اآلن
هي مشكلة الشركات التي تقاعست عن أن تفعل ذلك ،حيث أنها تواجه منافسة في السوق،
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والقصور من جانبها هي .ومع كل ،فان املستهلكني يأملون في قيام جميع الشركات بإدماج
نظم االقتفاء في عمليات االنتاج لديها ،ويأملون بأن تكون السلع الغذائية أكثر أمنا من تلك
السلع التي شملتها األزمات الغذائية الكبري في املاضي ،وهذا من شأنه أن يؤدي إلي نوع من
التمييز ضد الشركات واملنتجات التي ليست لديها نظم اقتفاء.
ومنذ سنوات قليلة ،لم يكن كثير من املستهلكني قد سمع عن مصطلح “ اقتفاء “ وهي كلمة
الزالت غير شائعة لدي الكثيرين ،ولكنها أصبحت اآلن مألوفة عن ذي قبل ،حيث تستخدم
اآلن بشكل معتاد في وسائل اإلعالم .ومن الغريب أن نالحظ أن تلك الكلمة مع استخدامها،
إال أن الناس نادرا ما يعرفون معناها علي وجه الدقة ،ما لم يكونوا من املهنيني احملترفني في
منظومة األغذية الزراعية .ويبدو أن املستهلكني – بسبب ما يساورهم من قلق – يحتاجون
إلي البحث عن أسانيد لها مدلوالت تتعلق بالسالمة ،حتي ولو لم يفهموا متاما ،وعلي وجه
الدقة ،ما تعنيه ،وهذا سبب آخر من أسباب اعتمادهم علي قادة الرأي الذين يستطيعون فهم
املشكالت ،وإبالغ اجلماهير بالرسائل املالئمة .وقد أصبحت كلمة االقتفاء مبثابة القول الفصل
بالنسبة لهموم املستهلك بخصوص السالمة ،ونتيجة لذلك اضطرت الشركات إلي إدخال
نظام االقتفاء في عملياتها اإلنتاجية .وليس لدي الشركات ذاتها ،حوافز إلنشاء نظم االقتفاء
من أجل تعقب الغذاء بعد بيعه واستهالكه ،وتري الشركات أنه ينبغي علي املؤسسات العامة
أن تعني بتلك املسألة.
وتتعايش نظم االقتفاء مع نظم مراقبة األغذية علي امتداد سلسلة الغذاء ،وكال هما يتسبب
في زيادة تكاليف عرض األغذية ،التي يتعني تقييمها ومقارنتها مع املكاسب واملزايا .وتنطوي
نظم االقتفاء علي ارتفاع التكاليف ،لوجود عمليات رقابة إجبارية كثيرة ،بينما جند أن نظم
املراقبة أكثر انفتاحا علي مجموعة مختلفة من اخلطط .وفي كثير من احلاالت ،يقوم بعمليات
الرقابة بعض الشركات كطرف ثالث ،وميكن أن يكون التأمني جزءا ال يتجزأ من نظم الرقابة علي
األغذية وتقوم بعض شركات األعمال بانتهاج النظم الطوعية بناء علي قرارات داخلية لصالح
العمل ،أو بناء علي طلب عمالء خارجيني ،أو مخططات تنظيمية .وتنطوي أكثر نظم االقتفاء
شموال علي مزايا أكثر حداثة مثل السلع التي تلتزم باملمارسات التجارية العادلة ،واألجور
اجملزية ،وحتاول تلك املزايا تعزيز خصائص الثقة والتمايز السلعي .ولكي يكون االقتفاء ناجحا،
فانه يحتاج إلي أن يقترن بانشطة أخري تتعلق باالدارة ،والتسويق ،ومراقبة السالمة.
املنتجات العضوية ذات اجلينات املعدلة وراثيا :
إن املنتجات ذات اجلينات املعدلة وراثيا ( )GMOsهى اإلصطالح الشائع االستخدام ،لكي يشير
إلي احملاصيل النباتية التي يتم تخليقها عن طريق األساليب الفنية للبيولوجيا اجلزيئية
التي توجه نحو تعديل جينات محاصيل األغذية ،وهي متثل حالة خاصة عند دراسة سالمة
الغذاء .وتتم التعديالت اجلينية في جميع السالالت التي تتبع املسار الطبيعي ،ولكن البشر
يستخدمون املنتجات ذات اجلينات املعدلة وراثيا ( ) GMOsلتحقيق نفس األهداف ،أو حتقيق
اهداف مختلفة .وإذا ما اقترحت نفس األهداف ،فإن سرعة التغيير تكون أكبر عادة ،واالحتماالت
مفتوحة مع األهداف اجلديدة.
ويجب أن نذكر هنا عدة فوائد ومزايا الستخدام اجلينات املعدلة وراثيا .فالفوائد احملتملة تشتمل
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علي زيادة الغلة الزراعية ،وإمكانية زيادة األغذية املتاحة ،واحلد من الطلب علي مبيدات اآلفات،
الخ ،وبعض الفوائد ميكن أن ترتبط بالصحة العالجية ،وفوائد أخري تتعلق بالوقاية من األمراض
في احملاصيل احلقلية ،أو في البشر .ورمبا كانت أكبر الفوائد االقتصادية هي ما حتصل عليه
الشركات التي تقوم باألبحاث في تلك امليادين ،وهي األبحاث التي تتركز في عدد محدود
من الشركات ،أما اخملاطر احملتملة فتشتمل علي آثار في األجل الطويل علي صحة اإلنسان،
ومشكالت بيئية في األجل الطويل ،وفقدان التنوع احليوي ،وتركز النفوذ والسطوة في أيدي عدد
محدود من الشركات ،إلخ .وثمة أخطار كثيرة ليست معروفة ،في الواقع ،معرفة جيدة ،ويجري
حاليا حتليل النتائج في كثير من مراكز البحوث ،في االجلني املتوسط والطويل.
والتعديل الوراثي يخلق أوضاعا خاصة ،شأنه شأن أي تقدم علمي كبير آخر ،وميكن أن تترتب
عليه آثار طيبة أو سيئة ،بناء علي كيفية استخدامه ،كما يثير حاالت جديدة من عدم اليقني،
فضال عن احتماالت ظهور آثار جانبية مجهولة .وقد أثار استخدام التكنولوجيا احليوية
النتاج الكائنات الدقيقة املعدلة وراثيا من أجل استخدامها في السلع الغذائية ،جدال كثيرا
ومناقشات مستفيضة بشأن املنتجات الغذائية ،أكثر مما يثيره تطبيق التعديالت الوراثية
في أنشطة أخري ،مثل قطاع الصناعات الدوائية ،وقطاع املنسوجات .والسبب الرئيسي في
ذلك ،أن استهالك الغذاء يؤثر علي صحة االنسان بطريقة مباشرة أكثر ،وتلك قضية كل يوم.
ولقد أثارت التعديالت الوراثية جدال كبيرا بني املوطنني ،وال سيما في أوربا ،بينما ينظر اليها
بشكل مختلف في الواليات املتحدة ،كما أن الدول األخري في العالم قد اتخذت مواقف إما
لصالح التعديالت الوراثية واما ضدها ،ثم إن الدول الزراعية الكبيرة مثل البرازيل واألرجنتني،
لديها مساحات شاسعة من الهكتارات املزروعة مبحاصيل معدلة وراثيا .وفي أوربا يوجد عدة
دول ،مثل أسبانيا يتزايد فيها استخدام اجلينات املعدلة وراثيا في احملاصيل التي تشكل اجلزء
األساسي من األعالف احليوانية ،وذلك في السنوات القليلة املاضية .إال أن استخدامها في
السلع الغذائية اخملصصة الستهالك االنسان محدود للغاية ،متشيا مع قواعد االحتاد األوربي،
ومراعاة حلساسية السوق إزاء تلك املسألة.
ويعتقد املستهلكون بوجود مخاطر تتعلق بصحة االنسان وبالبيئة ،ولكن هناك أيضا من
جانب آخر ،مزايا وفوائد يجب تقييمها من باب املفاضلة بني األمور .ونتيجة لذلك ،فاملستهلكون
هم الذين يتخذون القرارات بشأن استهالك أوعدم استهالك السلع الغذائية التي حتتوي علي
عناصر معدلة وراثيا ،ولكن ،كما هو معتاد ،فإن معلوماتهم في هذا الشأن ضئيلة ،وفي بعض
احلاالت تكون املعلومات املقدمة أكثر أستفاضة عنها في حاالت أخري ،بناء علي القواعد
املوجودة املتعلقة ببطاقة تعريف السلعة (  )labelاملوجودة علي العبوات الغذائية .وتشتمل
مختلف القواعد ،علي وجوب كتابة حد أدني من املعلومات علي بطاقة تعريف السلعة ،بحيث
تكون هناك معلومات ميكن للمستهلكني تقييمها .وثمة نهجان مختلفان في هذا الشأن :
ففي أوربا يوجد اجتاه لوضع بطاقة التعريف إجباريا علي السلعة ،وبها معلومات كافية تسمح
للمستهلك باحلكم علي األمور ـ أما في الواليات املتحدة ،فإن االجتاه يتمثل في أن معظم
املعلومات يجب أن تكون اختيارية .والسبب في ذلك أن بطاقات التعريف اإلجبارية مكلفة ،مما
يؤدي إلي تضخم أسعار السلع الغذائية بال داع.
ولقد مت حتليل تلك املشكلة املعقدة املتعلقة باجلينات املعدلة وراثيا ،من زوايا مختلفة ،مثل
اجتاهات املستهلكني وإدراكهم ،واملعلومات عن السلعة ،ودورالثقة في مصادر املعلومات .وقد

105

106

أسـس سـالمة الغذاء

مت تناول تلك املشكلة خالل أبحاث أجريت علي املستهلكني ،شملت استبيانات تطلب من
املستهلكني حتديد تفضيالتهم ،في محاولة لتحديد اجلوانب اإليجابية والسلبية التي قد
تؤثر علي قرارات املستهلكني في الشراء .وميكن مراجعة النتائج ،مبقارنتها مبا تكشف عنه
التفضيالت ،التي يجري حتليلها من خالل بيانات املستهلكني املسجلة في منافذ اخلروج حملالت
السوبر ماركت .وثمة منهج آخر يقوم علي استخدام االقتصاد التجريبي ،حيث جتري مراجعة
مختلف االفتراضات ،وتقدير االستعداد لدفع ثمن السلعة ،والتفاعالت بني مختلف املتغيرات
هى أساس تقييم املفاضالت ،ولكل منهاج مزاياه وعيوبه.
وتشير النتائج التجريبية التى أسفرت عنها األبحاث إلي تباين اجتاهات املستهلكني وتنافرها،
وإلي أنه من الصعب ،إن لم يكن من املستحيل ،دراسة املستهلك العادي ،فبعض املستهلكني
معنيون باملواد اخلام الزراعية ،وبعضهم مهتم مبكونات الغذاء ،والبعض اآلخر يوجه اهتمامه
إلي السلع الغذائية تامة الصنع ،وجند فئات أخري من املستهلكني حترص علي مزيد من
املعلومات ،ولكن ليس لديها أية تصورات محددة لتلك املنتجات الغذائية .ولقد أصبح ضروريا
احلصول علي مزيد من املعلومات حول السلوكيات الفعلية للشراء ،ولكن القواعد املعمول
بها حاليا في االحتاد األوربي ،حتول دون هذا النوع من التحليل ،ألنه من غير املمكن أن تكون لدينا
سلع غذائية عليها بطاقات تعريف تشير إلي أنها حتتوي على جينات معدلة وراثيا ،بينما ميكن
االستعاضة عنها جزئيا ببيانات جتريبية مستمدة من البيانات الكثيرة اخملتلف عليها.
إن قضية اجلينات املعدلة وراثيا قد استحوذت علي اهتمام اجملتمع بشكل كبير ،ورمبا كانت
حالة جيدة للدراسة من أجل حتليل جميع العوامل التي تؤثر علي مواقف املستهلكني ،فضال
عن الترتيبات املؤسسية ،والقرارات السياسية ،واختالل القوي في سالسل التوريد ،واحلالة
احلقيقية للفنون أو العلوم إزاء هذا املنتج املبتكر .ومن املرجح ان تكون القرارات النهائية ،هي
اخلالصة املوحدة لكل تلك القرارات ،ويبدو أنه ،شيئا فشيئا ،سوف تتجه أكثر السلع في أوربا
واملناطق اجلغرافية األخري الي إستخدام املنتجات املعدلةوراثياً ،وسوف تسمح املؤسسات
ببيعها في األسواق .وثمة اعتبار آخر ،وهو أن الشركات التي تقوم بتطوير املنتجات املعدلة
وراثيا ،قد خصصت لذلك استثمارات ضخمة ،يتعني عليها أن تستردها من خالل مبيعات تلك
السلع وميكن أن يشكل املنهج الذي اتخذه االحتاد األوربي ،باملقارنة بالواليات املتحدة ،عقبة
أمام شركات االحتاد األوربي في منافستها مع شركات األعمال االخري ،حتي أن بعض الشركات
األوربية قد انتقلت إلي اجلانب اآلخر من األطلنطي.
وفي االحتاد األوربي مت تنظيم مسألة االقتفاء ووضع بطاقات التعريف علي عبوات السلع
( ،)labellingمبوجب الالئحة التنظيمية  ،2003 / 1829والالئحة التنظيمية  2003 / 183بشأن
األغذية املعدلة وراثيا ،وتستهدف هاتان الالئحتان حتقيق االنسجام واملواءمة بني القواعد
املعمول بها في دول االحتاد األوربي ،وتشترط اللوائح التنظيمية األوربية فيما يتعلق ببطاقات
التعريف علي عبوات السلع ،وضع املعلومات االيجابية علي تلك البطاقات ،بحيث تكون هناك
معلومات دقيقة عن كل مادة معدلة وراثيا مستخدمة في األغذية املصنعة .وثمة هدفان وراء
تلك السياسات  :األول ،تشجيع إجراءات تنفيذ إدارة اخملاطر ،والثاني ،ضمان إتاحة املعلومات
الدقيقة ألطراف العمل وللمستهلكني ،حتي يتسني لهم اختيار السلعة بنا ًء علي تلك
املعلومات الدقيقة.
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اللوائح الوطنية والدولية :
شجعت اخملاوف من الغذاء علي وضع ترتيبات مؤسسية جديدة في كثير من الدول األوربية،
وعلي مستوي االحتاد األوربي .وكان كثير من الوكاالت – سواء علي املستوي األوربي أو علي
املستوي الوطني – قد اعتمدت اصطالح “ سالمة الغذاء “ في برامجها ،مثل  :الوكالة األوربية
لسالمة الغذاء .وقامت كل من احلكومات والوكاالت املنشأة حديثا بوضع برامج تأمني لتحسني
سالمة الغذاء ،وهي تهتم اهتماما كبيرا ،عادة ،بالقضايا الفنية ،أكثر من اهتمامها بسياسات
الدعاية ،وإن كانت قد أدت دورا هاما لصالح املستهلكني عندما أكدت لهم أن حكوماتهم
علي دراية مبخاوف املستهلكني من الغذاء ،وأنها ال تألو جهدا من أجل حتسني النظم الغذائية
للمستهلكني عن طريق توفير السلع الغذائية الصحية لهم.
وثمة اختالفات كبيرة في املنهج فيما يتعلق بالترتيبات املؤسسية في كل من الواليات املتحدة
واالحتاد األوربي ،ففي الواليات املتحدة تقوم الدولة والقوانني الفيدرالية بتنظيم قواعد سالمة
الغذاء ،من خالل املؤسسات القائمة التي تتعامل أيضا مع القضايا الغذائية األخري ،وتركز
اللوائح التنظيمية التي تصدرها علي املنتج النهائي ،أكثر مما تركز علي عمليات التجهيز أو
التصنيع وهي ما يركز عليه االحتاد األوربي .وتقوم وكالة سالمة الغذاء في االحتاد األوربي بوضع
لوائح تنظيمية خاصة جلميع الدول االعضاء في االحتاد ،وإن كان هذا ال مينع من صدور بعض
اللوائح التنظيمية اإلضافية في كل دولة ،وكثيرا ما أثيرت خالفات ومنافسات ،ليس فقط بني
الدول ،ولكن أيضا بني مختلف املؤسسات في االحتاد األوربي.
وميكن للمؤسسات احلكومية العمل بأساليب كثيرة مختلفة ،وتشمل االجراءات الرئيسية التي
ميكن أن تقوم بها :تصعيد عمليات الرقابة علي معلومات السالمة ،وزيادة تكلفة حاالت انهيار
سالمة الغذاء ،واملكاسب املترتبة علي جناح اإلبداع عند التعامل مع مشكالت سالمة الغذاء،
وتوفير املرونة في اختيار تكنولوجيا سالمة الغذاء ،واالستثمار في البنية العلمية األساسية،
وتدعيم البحوث بشأن اختبارات السالمة .ومن مجاالت االهتمام األخري ،العمل علي زيادة
وسائل تفادي فوضي املعلومات لتي تقدم للمستهلكني ولشركات توريد املدخالت ملشروعات
األغذية – الزراعية .وعن طريق املعلومات اجليدة ،ميكن أن تتحول سالمة الغذاء – التي ميكن
اعتبارها إحدى خصائص تزكية الغذاء– إلي مجال للبحث واالستقصاء ،بسبب املعلومات التي
يستطيع املستهلكون قراءتها علي بطاقات التعريف علي عبوات السلع ،أو عندما يقومون
باستقصاء مصادر معلومات أخري ،قبل شراء السلع الغذائية ،أي أن املستهلكني الذين تتوفر
لديهم معلومات أفضل ،سوف يكونون قادرين علي البحث عن السلع الغذائية التي تتوافر
بشأنها املعلومات املالئمة.
وتقوم املؤسسات العامة بوضع قواعد إجبارية ،أما الشركات اخلاصة فتعني بالقواعد االختيارية
التي وضعتها لنفسها .وتتضمن اللوائح التنظيمية احلكومية اللوائح املباشرة املسبقة،
وقوانني املسئولية الالحقة عن السلع .وترتبط األعمال الطوعية عادة بقواعد ومعايير يضعها
طرف ثالث ،ويحتاج اجلمع بني اإلثنني إلي مزيد من التفاصيل واإليضاحات ،كما يجب أن يؤخذ
في االعتبار التكاليف واملكاسب املترتبة علي تنفيذهما عندما يتحقق املستوي األمثل من
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الكفاءة .وأكثر الذرائع املعروفة لتدخل احلكومة في سالمة األغذية ،انهيار السوق .ويبدو أن
اخملططات اخلاصة تدار بطريقة أكثر كفاءة.
وميكن للجهود املشتركة ،أو اللوائح التنظيمية املشتركة ،بني القطاعني العام واخلاص ،أن تؤدي
الي معاجلة افضل كفاءة وفعالية الهداف سالمة الغذاء .ويقع التنظيم املشترك بني طرفي
نقيض  :عدم التدخل علي اإلطالق ،أو السيطرة الكاملة والتحكم في األمور .أما التنظيم
الذاتي فتقوم به الشركات اخلاصة كال علي حدة ،عندما ال يكون هناك تدخل حكومي ،وهذا
هو األسلوب األكثر انتشارا في الواليات املتحدة .أما بالنسبة للكثير من احلكومات األوربية،
فإن السياسات اإلعالمية والتعليمية هي املناهج النمطية املتبعة ،ولكن يبدو أن هذا ال يكفي
ألن معدل األمراض التي منشؤها الغذاء ،يظل أعلي بشكل متواصل من املعدل املسجل منذ
سنوات قليلة.
وميكن التمييز بني املعايير التنظيمية لسالمة الغذاء ،حيث تنقسم الي جتهيز ،وأداء ،ومعايير
موحدة .ومعايير االداء هي عمليات الرقابة التي تضع احلد األعلي ،أو أقصي مستوى يسمح به
للمخاطر في الغذاء .أما معايير التجهيز فتقتضي من الشركة أن تستخدم ـ علي األقل ـ
حدا أدني من مدخالت الرقابة علي اخملاطر ،وجند أن معظم اللوائح التنظيمية جتمع بني عناصر
من كال اجلهتني ،واملؤسسات العامة هي املسئولة عن وضع تلك اللوائح.
اهتمامات املستهلك :
تتعلق اهتمامات املستهلك بشأن سالمة الغذاء ،باملوقف الذي يتخذه من السالمة بصفه
عامةـ ولتلك املواقف العامة داللتها الكبيرة في التمييز بني فئات املستهلكني ،وهي ال تتعلق
فقط بالغذاء ،ولكن أيضا باملتغيرات املتعلقة بالبيئة ،وأسلوب احلياة ،واخملاطر الغذائية .وعادة ما
يكون لدي املزارع ( ،)farmsوشركات األغذية ،معلومات أفضل حول سالمة السلع التي تنتجها
مما لدي عمالئها أو لدي املستهلكني ،أما املوجود لدي املستهلكني فهو فوضي املعلومات ،التي
البد من تصحيحها.
وعلي الرغم من أن سالمة الغذاء متيل الي االرتباط أكثر بالفضائح الغذائية ،إال أن بعض
املستهلكني يعلقون أهمية أكبر علي بعض الشواغل اليومية املعتادة التي تؤثر علي حياتهم،
مثل مدي توفر شروط الصحة العامة والنظافة في احملالت ،أو مدي طزاجة السلعة ،والطريقة
التي تعرض بها ،أو عدم توفر املعلومات عنها ،وكلها نتيجة خصائص يستطيع املستهلكون
التحقق منها ،بدال من االعتقاد ببساطة في خصائص التزكية التي ال يستطيعون السيطرة
عليها أو التحكم فيها .وهذه الشواغل املتعلقة بالسالمة قد يكون لها آثارها بالنسبة
للسلع التي يشترونها أو االماكن التي يتوجهون اليها للتسوق ،وال تؤخذ تلك اجلوانب عادة
في االعتبار ،ولكن قد يكون لها أثر مستمر أكبر من الفضائح الغذائية األخري املعروفة جيدا.
ويقدم هذا املنهج أيضا وجهة نظر مختلفة ،ألن مخاوف الغذاء الرئيسية ليست في أيدي
املستهلكني ،الذين يأملون في قيام املهنيني اخملتصني ،واملؤسسات العامة ،بحل تلك املشكالت.
ومع ذلك ،فإن للمستهلكني الهيمنة علي قرارتهم اليومية ،ولهم طريقتهم في الرد علي
مشكالت سالمة الغذاء.

سالمة الغذاء واحتياجات السوق

ويجب أن ترتبط الدعاية واإلعالن مبفهوم الثقة ،وميكن تصنيف املستهلكني تبعا لردودهم
علي اخملاطر الغذائية ،فأولئك الذين لديهم ثقة أقل في معلومات سالمة الغذاء مييلون إلي أن
يكونوا أقل حساسية أمام تصورات اخملاطر ،ويعتمدون بدرجة أكبر علي الشبكة االجتماعية
التي ينتمون اليها ،وأما أولئك األكثر ميال إلي الثقة في املعلومات من أي مصدر ،فهم األكثر
حساسية أمام تغير مستوي صورة اخملاطر .خالصة القول ،أن تأثير معلومات سالمة الغذاء
يتوقف علي مصدر الدعاية واإلعالن ،ومدي مصداقيته.
ولكي نتفهم بسهولة شواغل املستهلك وهمومه حول وسائل االعالم بسالمة الغذاء ،يتعني
جمع املعلومات عن نفس املصادر التي تقوم بتحليل مواقف املستهلك فيما يتعلق باملسائل
الفنية األخري املتعلقة بالغذاء .وعلي هذا ،يأتي التليفزيون في املقام األول عادة ،تتلوه بطاقات
التعريف علي العبوات الغذائية ،ثم اجملالت الفنية ،ويحاول أكثر املستهلكني اهتماما باملوضوع،
احلصول علي املعلومات من اجملالت املتخصصة ،بينما يستخدم املستهلكون العاديون وسائل
أخري .وتقدم االذاعة عروضا جيدة من حيث نسبة التكلفة  /العائد ،علي الرغم من ان تأثيرها
ليس كبيرا كتأثير التليفزيون الذي يعتبر وسيلة إعالمية أكثر إقناعا.
ومتي مت حل املشاكل  -أو علي األقل رصدها  -تكون حمالت االعالن ضرورية من أجل استعادة
الثقة الي السوق .ومييل املنتجون إلي استخدام حمالت االعالن الشاملة ،بغية الترويج للعناصر
الغذائية االيجابية ،وتبديد القلق لدي املستهلك حول عدم سالمة الغذاء ،ولتلك احلمالت آثار
مباشرة علي السلع الغذائية املعلن عنها ،وآثار علي السلع الغذائية املنافسة ،ومن ذلك مثال،
أنه وجد أن حمالت االعالن عن الدجاج عززت قضية سالمة ذلك املنتج ،ولكن كان لها آثار
سلبية علي استهالك حلم اخلنزير.
ويجب تطويع القواعد بحيث تعالج هموم املستهلك وأسباب قلقة ،ووفقا للمخاطر احلقيقية
أيضا .وعلي هذا ،فإنه ميكن ترتيب ما يساور املستهلك من قلق وهموم علي النحو التالي  :الدهون
والكوليسترول -التسمم الغذائي امليكروبي -مخلفات مبيدات اآلفات -املواد احلافظة واملواد
املضافة -محتوي السلعة من الدهون  -الهرمونات احليوية  -محتوي السلعة من السكر .ويري
املستهلكون أن خدمات األغذية هي املصدر الرئيسي الندالع األمراض التي منشؤها األغذية،
ويؤثر القلق بشأن سالمة الغذاء علي املستهلكني بطرق مختلفة ،بناء علي خصائصهم
التقليدية مثل السن ،والدخل ،كذلك بناء علي متغيرات أخري جديدة مثل :أسلوب احلياة،
والتوجه الفردي أو اجلماعي ،وااللتزام االجتماعي ،والتوجه املادي أو غير املادي.
املنافسة الدولية ،أصل من أصول األمن الغذائي ؟
استرعت سالمة الغذاء اهتماما ملحوظا من جانب املستهلكني في السنوات القليلة املاضية.
كما كانت مصدر قلق كبير للمؤسسات العامة وللعناصر الفاعلة في سالسل الغذاء .ولقد
قامت نظم األغذية – الزراعية ،تدريجيا ،بتحسني سالمة عمليات التجهيز والتصنيع ،ومن ثم
حتسني منتجاتها ،ومع ذلك ،فإنه من الصعب للغاية ،أن نصل إلي عمليات جتهيز لألغذية -
الزراعية خالية متاما من اخملاطر ( ،)zero – riskألن التكلفة باهظة .ثم أنه فوق مستوي معني من
اخملاطر ،تكون هوامش الربح ضئيلة .وعلي العموم ،فإن املستهلكني يشعرون بأنهم يتمتعون
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بحماية أكبر ،ويدركون أن السلطات ترعي مصاحلهم – في حدود معينة بسبب أوجه القصور
العلمي والفني ،ولكن سالمة الغذاء قد حتسنت مبعناها احلقيقي ،كما حتسنت في أذهان
الناس .وفي هذا اخلصوص ،يكون من املهم في املستقبل أن نعرف الي أي مدي تؤثر األوساط
االجتماعية علي الصورة الذهنية لدي املستهلك عن سالمة الغذاء ،وكيف نتعامل مع األزمات
الغذائية في مختلف الدول واملواقف.
وعندما وقعت األزمات الغذائية ،قامت املؤسسات بالرد علي ذلك باتخاذ اجراءات حلماية
املستهلكني ،واستعادة ثقة اجلمهور في دورها ،ولقد حققت تلك املؤسسات أهدافها بدرجة
كبيرة ،رغم وجود جوانب كثيرة لم يتم اجنازها بعد .وفي املستقبل ،قد نشاهد أيضا انخراط
الشركات الكبري بدرجة أكبر في مواجهة االزمات ـ وهي شركات التوزيع ،وشركات األغذيةـ
الزراعية ،وكذلك شركات اخلدمات الغذائية ،والدور الرئيسي للشركات األخيرة ،يكون من خالل
سلسة مطاعم الوجبات السريعة .وأحد العوامل الدائمة التي لوحظت هو أن جميع تلك
الشركات بفئاتها اخملتلفة ،لديها سلع متميزة ( ماركات ) ذائعة الصيت في األسواق ،وال
تتحمل تلك الشركات تبعات األخطاء ،النها ميكن أن تضر بثقة املستهلكني في ماركاتها
التي رمبا تعتبر أهم أصولها ،ونتيجة لذلك ،تعمل تلك الشركات علي وضع القواعد ،ونظم
الرقابة اخلاصة بها .وملا كانت مخاطر االنهيار لديها كبيرة للغاية ،فإن من مصلحتها متاما منع
انتشارمخاوف الغذاء.
ورمبا يختلف السيناريو اختالفا ب ٌّينا ً في املستقبل ،عندما تصبح السالمة مسألة بديهية
مسلما بها ،وال يكون بالضرورة م ّن ًة مين بها علي أية سلعة غذائية ،طاملا أن املستهلكني
يتوقعون أن تكون السلعة آمنة .وعالوة علي ذلك ،فإنه سوف يتم تنفيذ االقتفاء في كل عملية
من العمليات تقريبا ،وسوف يخرج من عملية األنتاج املنتجون الذين ال يستطيعون تنفيذ
نظم الرقابة والدعاية واإلعالن ،وهو ما يحدث اآلن بالفعل ،إلي حد ما ،ألن سالسل التوزيع
الضخمة ،ترغم املوردين اآلن ،وكذلك املنتجني –،وهي تقوم بتوزيع املاركات اخلاصة بهم – علي
التمسك بتطبيق القواعد بشكل صارم ،األ أن ذلك لن يحول دون وقوع مشكالت ،على أن هذا
ميهد الطريق – علي االقل – للقيام برد فعل فوري ،أسرع مما كان عليه احلال حتي اآلن.
وعالوة علي ذلك ،فإن اخلصائص األخري للسلعة سوف جتتذب اهتماما أكبر .ومع هذا ،فإن الدول،
أو سالسل الغذاء ،التي ال تستطيع وضع نظم فعالة ،لن تستطيع التنافس علي املستوي
الدولي ،وسوف تواجه انخفاض أسعار منتجاتها ،وسوف تواجه أيضا تهديدا بإستبدال سلعها
بسلع من مناشيء أخري .وينطبق نفس الشيء فيما يتعلق باالختالف بني السلع العامة
والسلع تامة الصنع ،وفي تلك احلالة ،ميكن اعتبار السلع الغذائية غير اآلمنة ،سلعا عامة
يسهل استبدالها ،بينما السلع االمنة سوف تكون لها خصائص مميزة يسهل التعرف عليها.
إن سالمة الغذاء ،واحدة من أشد القضايا سخونة في التجارة الدولية ،بسبب انعدام قواعد
االنسجام واملواءمة .بل إنه في االحتاد األوربي ،يصعب اتخاذ قرارات مشتركة ،نظرا ً لوجود
خصوصيات في عدة دول من دول االحتاد ،ويرجع جزء من املشكلة إلي استخدام قواعد ومعايير
مختلفة ،لذا يجب أن تكون اخلطوة األولي هي الوصول الي اتفاق علي القواعد ،ثم وضع حل
توفيقي للسيطرة علي مستويات األزمة .أما الدول ذات االقتصاديات النامية فقد يكون رد
الفعل لديها أشد ضراوة ،علي اعتبار أن سالمة الغذاء أحد احلواجز غير اجلمركية أمام التجارة،
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ولهذا البد من وضع قواعد واضحة أثناء مفاوضات التجارة الدولية.
وسوف تطبق إجراءات وقائية أكثر بغية تفادي اخملاطر ،ومن احملتمل حتسن اإلعالم والدعاية
بشكل كبير ،ألن السجل التاريخي لألزمات اخملتلفة ،يوضح أن البيانات التي كانت تذاع ضمن
األخبار ال تتفق مع النتائج احلقيقية لألزمات الغذائية .وثمة عامل آخر ،وهو أن الغذاء قضية
حساسة ،تؤثر علي النشاط اليومي لكل إنسان ،وعلي هذا ،فإن أية أخبار ميكن تضخيمها،
سواء كان هنالك ما يبرر ذلك أم ال .وهذا يعني أيضا أنه ينبغي أن يكون لدي الشركات الكبري
أناس مختصون ،وعلي دراية بتلك اجلوانب ،حتي يردوا بشكل مالئم ،حلماية أعمال تلك الشركات
وسلعها املتميزة.
ويجب تنفيذ سياسة اعالمية أكثر ايجابية ،ألن األخبار السلبية لها آثار خطيرة ،مما يتطلب
موقفا دينا ميكيا ،إلعداد ونشر األخبار اإليجابية عن األغذية ،وتفادي األخبار السلبية السيئة،
أو علي األقل ،يشرح بوضوح أي مشكلة غذائية قد تنشأ .وميكن فهم العملية برمتها بشكل
أفضل مع زيادة التعليم وسعي السياسات العامة إلي تعريف املستهلك بالغذاء والنظم
الغذائية ،فضال عن النتائج الصحية لهما .وبعد ذلك ،يتطرق األمر إلي اجلمع بني أنشطة
الشركات اخلاصة والسياسات العامة ،علي املستوي الدولي ،واملستوي الوطني.
ويجب أن تشتمل سياسات احلكومة علي البرامج التي تشجع بشكل أفضل عملية تقدمي
املعلومات إلي املستهلك وتعليمه .وميكن نقل املعلومات عن طريق قنوات كثيرة مختلفة،
ولكن نادرا ما يكون املستهلك قادرا علي فهم تلك املعلومات ،وامنا يعتمد علي املهنيني اخملتصني
للحفاظ علي مواكبته لتلك املعلومات ،وتفسير ما هو فني منها .ومع ذلك ،فإن املستهلك
يولي اهتماما كبيرا ببطاقات التعريف رغم أنه يقضي وقتا ضئيال في قراءتها ،وعلي هذا ،فإنه
البد من استخدام الصيغ السهلة من أجل توضيح املعلومات ،بدال من تقدمي بيانات مطولة ،أو
معلومات معقدة ،يتعذر تفسيرها.
وعلي سبيل املثال ،فانه بدال من املعلومات املكتوبة ،يجب أن تشتمل أغلفة السلع علي
أساليب جديدة توضح سالمة الغذاء ،باستخدام األلوان علي أماكن خاصة من األغلفة أو
العبوات ،أو وضع ملصقات تبني املستويات اخملتلفة للرقابة علي السالمة .وقد يكون ذلك أكثر
صعوبة في حالة السلع القابلة للتلف بسرعة ،وتشكل منتجات اللحوم بصفه خاصة ،قلقا
كبيرا للحكومات ،ويجب التشديد على متابعة مؤشرات درجات التبريد للتخزين ،واحلد الزمني
الستهالك اللحوم ،كما يجب تزويد املستهلكني باملعلومات حول اجلداول الزمنية لالقتفاء ،مثل
تاريخ حصاد املادة اخلام ،أو تاريخ ذبح احليوان.
إن نقل كم كبير من البيانات ،كان حاسما في حتسني نظم االقتفاء ،وكان نظام الباركود
أساسيا لنقل املعلومات ،وقد يصبح هذا النظام عتيقا في املستقبل ،في حالة إستخدام
التعريف عن طريق الترددات االذاعية والتي ميكن من خاللها تداول املعلومات بشكل أكثر دقة،
وقد مت تنفيذ ذلك بالفعل ألغراض لوجستية ،علي الرغم من أن ذلك يشكل نوعا من القلق بني
احتادات املستهلكني ،ألنه ميكن تتبع السلع بعد خروجها من السوبر ماركت عن طريق اخلزينة،
إذا لم يتم إبطال مفعول تلك النظم.
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وميكن التعامل مع القضايا األكثر تعقيدا ،مثل معلومات تطور مسببات األمراض .ومن األمثلة
اجليدة في هذا الشأن ،الشهادات املصدق عليها من احلكومة بانخفاض مستوى اخملاطرة فى
األغذية ،وحماية حقوق امللكية الفكرية ،واجراءت تشجيع التعاون بني الشركات ،والعمل علي
وضع قواعد ومعايير االختبار عندما يكون من الصعب فنيا التحقق من املعايير ،التي متثل
مناذج جيدة لقواعد العمل فى املستقبل ،وانخراط احلكومة في اجلهود املبذولة للتعامل مع
القضايا املعنية بالسالمة .وسوف تتطلب القواعد املتعلقة بالتجارة ،أن تبذل الدول جهودا،
علي املستوي الفردي واجلماعي ،في احملافل املعنية بالصحة والقضايا االقتصادية.
وسوف حتتاج مستويات سالمة الغذاء إلي القياس الكمي في مختلف النظم ،كما أنه
البد من حتديد مؤشرات جديدة ،لكي تقوم بذلك ،مع املتغيرات املالئمة التي يسهل العثور
عليها بالنسبة لكثير من السلع الغذائية ،وعمليات جتهيز الغذاء .وسوف يضيف هذا املنهج
مقاييس موضوعية ،وسوف يكون تعليم املستهلك أكبر حتد في أي دولة ،ألن قرارات املستهلك
البد أن تقوم علي أسباب سليمة ،ومعرفة مستقلة .واملناهج اجلديدة لن حتول بني السلع
الغذائية وبني إدخال خصائص اخري لتزكية السلع من حيث سالمتها الغذائية .ثم إنه مع
تقدمي تعليم أفضل للمستهلك فإنه من املفترض حتويل كثير من تلك اخلصائص إلي صفات
الدأب على البحث والتقصي لدى املستهلك واهتمامه بخصائص االعتراف بالغذاء.
ومتيل اجتاهات املستقبل الي أن تاخذ في احلسبان االعتبارات في األجل املتوسط ألنها تقوم علي
معرفة سابقة ،وأحد األمثلة علي ذلك ،الدور الذي ميكن أن يلعبه تعقيم األغذية باألشعة في
املستقبل ،ومع ذلك ،فإن أحداثا غير متوقعة في املستقبل ،سوف تطرح أبعادا جديدة تتطلب
مناهج وسياسات جديدة .ويتعني علي القطاعني العام واخلاص العمل معا وفق معادلة صعبة
تتسم بالكفاءة.
بني حماية املستهلكني ،ومحاولة بناء سالسل عرض آمنة ،لألغذية الزراعية ّ
وسوف تكون املنافسة الدولية شرسة ،وسوف تتزايد سالمة الغذاء بسبب عمليات التكيف
واملواءمة مع الشروط اجلديدة ،علي مستوي البالد بأسرها ،علي الرغم من ان ذلك قد يخلق
صراعات ،يتعني علي املؤسسات الدولية القيام بحلها .والهدف النهائي ايجاد نظم أكثر أمانا
علي مستوى العالم ،وإعانة املستهلكني علي ان يحيوا حياة أطول ،حياة أفضل.

الفصل 4
جودة الغذاء فى أوروبا
آنا آي .سان خوان

سياسة جودة الغذاء فى أوروبا:
الدوافع واألهداف:
فى القرن احلادي والعشرين ،أخذ املستهلكون األوروبيون يبدون اهتماما متزايدا على الدوام
بشأن الصحة والقضايا الغذائية ،األمر الذى انعكس بدوره فى الطلب على السلع الغذائية
اآلمنة وذات اجلودة .ولقد زاد من أهمية موضوع سالمة الغذاء ،اندالع سلسلة من األزمات
الغذائية فى عقد التسعينيات (من القرن املاضى)( ،مثل مرض جنون البقر ،وتسمم األعالف
احليوانية بالديوكسني ،وغش زيت الزيتون) ،مما دفع سلطات االحتاد األوروبى الى الرد على ذلك
بتحديث اللوائح والقواعد التنظيمية التى خرجت فى صورة “الئحة عامة لقانون الغذاء” ،وكان
الدور الرئيسى لتلك الالئحة يتمثل فى فرض قواعد ومعايير أشد صرامة على سالمة الغذاء،
وسالمة األعالف احليوانية .ومن ناحية ثانية ،فقد أخذت تلك الالئحة بنظام االقتفاء ،أي القدرة
على اقتفاء أو تتبع أي مادة غذائية ،ابتداء من مكوناتها األصلية ،وعلى امتداد سلسلة توريد
األغذية ،حتى املنتج النهائى الذى يقدم للمستهلك؛ وأخيراً ،أصبح مطلوبا اآلن وضع بطاقات
تعريف Labelsعلى السلع الغذائية ،بها ما يكفى من املعلومات الدقيقة للمستهلكني،
بخصوص مكونات السلعة ،واالقتفاء ،ووجود جينات معدلة وراثيا من عدمه ،ومزاعم املزايا
الصحية .وهذه القواعد مبثابة قواعد عامة واسعة تطبق على أية سلعة غذائية يتم تداولها
فى االحتاد األوروبى ،سواء كانت محلية او مستوردة.
وفى السنوات األخيرة ،كان هنالك قلق اجتماعي متزايد بشأن استخدام “املنتجات ذات اجلينات
املعدلة وراثيا” ( )GMOsفى األغذية .وقد فطن الرأي العام الى أنه مع املزايا احملتملة الستخدام
اجلينات املعدلة وراثيا ،هناك أخطار محتملة أيضا على اإلنسان ،وعلى الكائنات احلية األخرى،
وعلى البيئة ،رغم أن تلك اخملاطر غير معلوم مداها بعد .واستجابة للقلق اجلماهيرى املتزايد،
قامت بعض سالسل محالت السوبر ماركت الكبرى فى أوربا (مثل ماركس آند سبنسر) برفض
بيع أية سلع غذائية حتتوي عى جينات معدلة وراثيا ،واجتهت السياسة األوروبية صوب اإللزام
بوضع بطاقات التعريف بالسلعة ،وبيان مصدرها (االقتفاء).
وقد مت توحيد وتعديل ،وتوسيع القانون املعنى باالقتفاء ،واألخذ بنظام بطاقات التعريف باجلينات
املعدلة وراثيا ،مبوجب الالئحة التنظيمية رقم  2003/1830الصادرة عن االحتاد األوربى.
وطبقا لالئحة التنظيمية اجلديدة ،فإن أية أغذية او أعالف حتتوى على أية عناصر او مكونات
معدلة وراثيا ،البد من وضع بطاقة تعريف عليها تبني ذلك ،وعلى امتداد جميع مراحل سلسلة
الغذاء .ويشمل القانون احلالي جميع مواد األغذية -واألعالف -املنتجة من عمليات التعديل
الوراثى ،دون تفرقة بني تلك املواد التى حتتوى على احلمض النووي ( )DNAأو التعديالت اجلينية فى
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الكروموسومات ،أو املواد التى حتتوى على بروتينات مستمدة من منتجات اجلينات املعدلة وراثيا
( )europa. eu. int/scad plus/ legوتعفى من وضعها في بطاقات التعريف ،بقايا املنتجات
ذات اجلينات املعدلة وراثيا التى ال تزيد عن حدود  %0.9والتى تعتبر تلوثا حتمياً .والبد من وضع
بطاقة التعريف -التى حتمل عبارة “هذه السلعة حتتوى على منتجات من كائنات ذات جينات
معدلة وراثيا” او “هذه السلعة منتجة من منتج ...املعدل وراثيا ً (ويذكر اسمه)” -على كل وحدة
من وحدات التجزئة .وحينما يكون ذلك مستحيال فإن على األطراف العاملة أن تؤكد أن تلك
املعلومات منقولة مع السلعة على امتداد سلسلة العرض .وتقوم الوكالة األوروبية لألمن
الغذائى مبهام الترخيص والتعريف باملنتجات ذات اجلينات املعدلة وراثيا ،متشيا مع الالئحة
التنظيمية رقم  2003/1892لالحتاد األوروبى ،بشأن املوافقة على األغذية واألعالف املعدلة وراثيا
وطرحها للتداول التجاري.
إن اهتمام املستهلك واستعداده لدفع الثمن ،لكى يتفادي اجلينات املعدلة وراثيا ،كان موضوع
أبحاث علمية عديدة ركزت على عدد كبير من السلع الغذائية والدول ،وكانت هنالك بعض
التطبيقات على املستهلكني األوروبيني (لوسك وآخرون )2003 ،الذين يستهلكون اللحوم
البقرية فى عدة دول أوروبية وفى الواليات املتحدة (بورتون وآخرون )2001 ،والذين يستهلكون
األغذية النوعية ( )genericفى اململكة املتحدة ،وميكن أن جند عرضا موجزا للكتابات احلديثة
بشأن املوضوع فى كتاب لوسك وآخرين ( ،)2005باإلضافة التى التحليالت الالحقة التى تقدم
أساسا ً من أجل توحيد التقديرات بشأن  57تقييما مختلفا لألغذية اخلالية من اجلينات املعدلة
وراثيا.
وباإلضافة الى ذلك ،فإن املستهلكني ال يطلبون فقط الغذاء اآلمن ،ولكنهم أيضا ينشدون
اجلودة والتنوع ،وفى هذا السياق ،ركزت سياسة االحتاد األوربى على األصناف احمللية من األغذية
أي على السلع الغذائية التى ترتبط جودتها أو شهرتها بإقليم معني أو منطقة معينة حيث
يتم إنتاجها ،أو ترتبط مبواد خام معينة ،أو طرق جتهيز فنية ابتدعت فى إطار منطقة جغرافية
محددة .وفى دول أوروبية متوسطية مثل فرنسا وأسبانيا ،يعود تاريخ حماية املنشأ -كوسيلة
للتعرف على سلعة غذائية -إلى بداية القرن العشرين ،وقد بدأ أول ما بدأ فى قطاع صناعة
النبيذ التى كانت أكثر تعرضا للتدفقات التجارية الدولية ،وأكثر عرضة الحتماالت التقليد.
وفى السبعينيات من القرن املاضى مت توسيع القانون الوطنى فى هاتني الدولتني لكى يشمل
السلع الغذائية -الزراعية األخرى .وفى عام  ،1992ثم فى عام  ،1999قدمت املفوضية األوروبية
إطارا قانونيا مشتركا من أجل تعريف وتسجيل املسميات احملمية من السلع الغذائية -الزراعية
واألنبذة ،بحيث يسرى على جميع الدول األعضاء فى االحتاد األوربى ،وقد استمد هذا القانون
اجلديد ،التعريفات ،والشروط ،واإلجراءات من القوانني الوطنية ،وعلى هذا بات ميثل مرجعا
مشتركا جلميع الدول املعنية .وقامت الهيئات التشريعية التابعة لالحتاد األوربى بتعريف
اصطالح “املسمى احملمى للمنشأ” ( )PDOبشكل يقترب كثيرا من االصطالح الفرنسى:
“مسمى املنشأ احملمى” ( ،)ACOاو االصطالح األسباني “تسمية املنشأ”.
وكان الهدف الرئيسى من األمثلة األولى للسلع املتميزة مبسمى املنشأ ،إبالغ الناس باملنشأ
احلقيقى للسلعة كوسيلة لتفادي املنافسة غير العادلة ،وحتاشى سوء االستخدام والتقليد،
ألن ذلك ال يثبط همة املنتجني فحسب ،ولكنه أيضا يحمل املستهلكني على االعتقاد بأنهم
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يشترون سلعة “أصلية” ،بينما احلال ليس كذلك ،فى واقع األمر ،مما يؤدي الى شكل من أشكال
النفور بعد الشراء .ومن املزايا األخرى لسلع املنشأ املتميزة ،متكني الفالحني واملنتجني من
االستمرار فى كسب عيشهم فى املناطق التى يقيمون فيها ،عن طريق العثور على سوق
ملنتجاتهم الغذائية العالية اجلودة والذائعة الصيت ،واحلصول على أسعار تشجيعية مقابل
اجلودة واألصالة ،ثم إن االرتباط الشديد بني السلعة واملنطقة ،يجعل من االقتفاء مسألة
إلزامية؛ ومن ثم تنشأ عالقات رأسية أوثق على امتداد سلسلة التوريدات ،مما يعزز إعادة توزيع
القيمة املضافة بني العوامل االقتصادية.
إن أهمية هذا النوع من االنتاج ال تقدم فحسب للمنتجني -الذين يعملون فى كثير من احلاالت
على نطاق صغير -مكونا ً هاما للقيمة املضافة ،بل توجد عوامل خارجية إيجابية  -رمبا كانت
أكثر أهمية -من أجل تنمية املناطق الريفية ،منها منع هجرة سكان الريف ،واستغالل
األراضى ،واحلفاظ على الريف ،فضال عن املكاسب غير امللموسة مثل احلفاظ على التقاليد
والشفافية .وعن طريق الترويج لألصناف احمللية املتميزة ،ميكن أيضا الترويج لإلقليم ،وهذا بدوره
يشجع السياحة احمللية .وعلى نفس املنوال ،فإن حماية السلع الغذائية احمللية يساهم فى
تنويع االنتاج الزراعي ،ويحول الفالحني من إنتاج السلع الرئيسية بكميات كبيرة ،إلى انتاج
سلع غذائية متميزة ذات جودة عالية .وال يقل عن ذلك أهمية ،من زاوية السياسات ،أن تلك
العالقات املتكافلة التى تدعم بعضها بعضا ،تساعد على تقليص االعتماد على الدعم الذى
تقدمه السياسة الزراعية املشتركة ( ،)CAPومن ثم تتسق مع أهداف التنمية املستدامة
لالحتاد األوربى (أي االنتاج املتميز القادر على املنافسة).
تعريفات قانونية:
اعتمد االحتاد األوروبى الئحتني فى  ،1992هما الالئحة ( 92/2081احتاد أوربى) بشأن حماية
السمة اجلغرافية ،ومسمى املنشأ للسلع الزراعية واملواد الغذائية ،والالئحة ( 92/2082احتاد
أوربى) بشأن شهادات الطابع اخلاص للسلع الزراعية واملواد الغذائية .وبينما تتناول الالئحة
األولى حماية املسميات ،فإن الثانية حتمي الوصفات التقليدية لألغذية .ولقد مت مؤخرا ،حتديث
كلتا الالئحتني مبوجب الالئحتني ( 2006/510احتاد أوربى)( 2006/509 ،احتاد أوربى) على التوالى.
ومتيز الالئحة ( 92/2082احتاد أوربى) بني فئتني من املسميات احملمية :املسمى احملمى للمنشأ،
والسمة اجلغرافية احملمية ،ويعرف املسمى احملمى للمنشأ بأنه“ :اسم إقليم ،أو مكان معني ،أو
دولة ما (فى حاالت استثنائية) يستخدم لوصف منتج غذائى -زراعي منشؤه فى ذلك املكان،
حيث ترجع جودة ذلك املنتج او خصائصه املتميزة ،أساسا -او بشكل خالص -الى البيئة
اجلغرافية اخلاصة مبكان املنشأ ،ملا يتوفر فيه من عوامل طبيعية وبشرية أصيلة ،مثل املناخ،
والتربة ،واخلبرات احمللية ،الخ ،وأن جميع مراحل االنتاج ،والتجهيز ،واإلعداد البد أن تتم فى
املنطقة التى يرتبط اسمها باملنتج” .ومن ذلك مثال ،صناعة اجلنب ،حيث جند أن أسماء بعض
العائالت مثل“ :روكفور” فى فرنسا ،و”برميجيانو ريجيانو” فى إيطاليا ،و “كويزو منشيجو” فى
أسبانيا ،كلها تندرج حتت املسمى احملمي للمنشأ.
أما السمة اجلغرافية احملمية فهى :اسم إقليم او مكان معني أو دولة من الدول (فى حاالت
استثنائية) يستخدم “لوصف منتج غذائى -زراعي ،منشؤه ذلك املكان ،ويتميز بجودة معينة،
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أو سمعة طيبة أو أية خصائص متميزة أخرى تعزى الى ذلك املنشأ اجلغرافى ،أو القيام مبرحلة
واحدة على األقل من مراحل االنتاج أو التجهيز ،أو اإلعداد ،فى تلك املنطقة اجلغرافية احملددة”
وعلى هذا ،فإن املسمى احملمى للمنشأ يتطلب عالقة أقوى بني السلعة واملنطقة اجلغرافية،
بينما قد تتطلب السمة اجلغرافية احملمية ،بكل بساطة ،أن يدين املنتج بسمعته الطيبة
ملنشئه اجلغرافى .ومن األمثلة على السمة اجلغرافية احملمية فى قطاع اللحوم “حلم خنزير
منطقة بايون” فى فرنسا ،و “تيرنيرا جاليجا” فى أسبانيا ،و “سكوتش بيف” (حلم البقر
االسكتلندى) فى اململكة املتحدة.
ومبوجب الالئحة ( 92/2082احتاد أوربى) ميكن تسجيل أي مادة غذائية كـ “غذاء تقليدي متميز
مضمون” ( )TSGإذا كانت تتوفر فيه خصائص تقليدية متميزة ،متيزه عن املنتجات املماثلة
األخرى ،إما ألنه يستخدم املواد اخلام التقليدية ،وإما ألنه يتميز بتركيبة تقليدية ،أو منوذج إنتاجي
و/أو جتهيزي متميز .بل إن االسم فى ذاته يحمل تلك الداللة اخلاصة ،سواء كانت تقليدية
موروثة ،أو نشأت بحكم العادة .ولكن ال تستخدم ماركة الغذاء التقليدي املتميز املضمون،
على نطاق واسع شأنها شأن ماركات املسمى احملمي للمنشأ او السمة اجلغرافية احملمية ،ومن
األمثلة على ذلك“ ،جامون سيرانو” أي حلم اخلنزير املعالج ،فى أسبانيا ،وجنب الـ “موتزاريلال” فى
إيطاليا.
إن فحوى هاتني الالئحتني بشأن املسمى احملمى للمنشأ ( )PDOوالسمة اجلغرافية احملمية (،)PGI
والغذاء التقليدي املتميز املضمون ( )TSGتغطي كافة السلع الزراعية واملواد الغذائية اخملصصة
لالستهالك اإلنساني كطعام 1أو شراب (باستثناء النبيذ ألن له الئحة خاصة به ،واملياه املعدنية
مستبعدة منذ عام  2003وتخضع لقرار توجيهي خاص)  2وبعض املنتجات غير الغذائية التى
تشكل مصادر رئيسية لدخل الفالح ،والتى ترتبط ارتباطا راسخا من قدمي مبناطق جغرافية
معينة (مثل :نباتات الزينة ،والزهور ،والفلني ،والصوف ،والزيوت األساسية ،الخ).
وتضع اللوائح األوروبية رمزا مشتركا عبر االحتاد ،يرمز الى مسمى املنشأ ،والسمة اجلغرافية،
والغذاء التقليدي املضمون ،لكى تقرن املصداقية بالسلع املسجلة ،وتقدم للمستهلك ضمانا
فعليا للمنشأ ،وتساعد املنتجني على زيادة الوعي مبنتجاتهم (أنظر الشكل  .)1ومع ذلك ،فإن
استخدام تلك الشارات على بطاقات تعريف املنتج امللصقة بالسلعة املسجلة ،ليس إجباريا.
شكل  1شارات االحتاد األوروبى للتعرف على مسمى املنشأ ،والسمة اجلغرافية ،والغذاء
التقليدى املضمون

 .1تستبعد الالئحة مثال املنتجات املستخرجة من نباتات التبغ.
 .2قرار توجيهي للمجلس األوربى رقم  /777/80احتاد أوربى ،صادر فى  15يوليه  1980بشأن التقريب بني قوانني الدول األعضاء ،بشأن استغالل
وتسويق املياه املعدنية الطبيعية.
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أما تعليق األسماء اجلغرافية على عبوات األنبذة ،فتحكمة الئحة خاصة-على مستوى عموم
أوربا -تعود الى (1999احتاد أوربى  ،)1999 /1493وتختص بالسوق املشتركة للنبيذ ،وتخصص
الالئحة فصال للخمور ذات اجلودة ،املنتجة فى مناطق محددة ( ،)q.w.p.s.rوقد مت تعديل ذلك
الفصل وتوسيعه فى وقت الحق ،مبعرفة االحتاد األوربى  .2000 /1607وعالوة على ذلك ،فإن كل
دولة تقدم الئحتها اخلاصة ،لكى تضع التعريفات والشروط العامة ،ففى أسبانيا ،على سبيل
املثال ،مت اعتماد قانون جديد مؤخرا بشأن النبيذ والكروم ( )ley 2003/24مت مبوجبه تعريف فئات
النبيذ اخملتلفة طبقا للشروط املفروضة فيما يتعلق باالرتباط باملنطقة اجلغرافية ومواصفات
اجلودة .وباإلضافة الى ذلك ،تقوم هيئة التفتيش ،بالنسبة لكل منطقة جغرافية ،بوضع شروط
تفصيلية للغاية لكل نوع من األنبذة ،حتى يكون صاحلا للحصول على شهادة تعريف باملنشأ
(أنواع الكروم ،وأقصى انتاجية من الكروم للهكتار ،والطرق التكنولوجية لزراعة وحصاد الكروم،
وعمليات التجهيز التفصيلية الستخراج النبيذ ،الخ) .وتتسق مثل هذه اخلطوط التوجيهية،
فى حالة النبيذ ،مع مثيلتها املطبقة على املنتجات الغذائية األخرى املسجلة من خالل الئحة
االحتاد األوربى رقم  92/2081بالنسبة للمسمى احملمى للمنشأ ،او الالئحة رقم 92/2083
بالنسبة لألنواع التقليدية من األغذية املضمونة.
ومع ذلك ،فإنه يوجد العديد من السلع األخرى ذات اجلودة فى أوروبا ،والتى يتم حمايتها على
املستوى الوطني ،بل وعلى مستوى املناطق ،والتى قد ترتبط بدرجات متفاوتة مبنطقة جغرافية،
أو مبعايير محددة للجودة .وفى بعض احلاالت ،حتظى تلك السلع بشارات تصديق ،أى الشارات
اجلماعية التى تستطيع مجموعة من املنتجني استخدامها بشرط التزامهم مبجموعة من
الشروط املتعارف عليها (مثل :مكان املنشأ ،واملواد اخلام ،وطرق االنتاج) .ومبوجب تلك اللوائح،
فإن أصحاب املشروعات الصغيرة احلجم فى مختلف القطاعات ،ميكنهم أن يقوموا بدمج
مواردهم حت يتسنى لهم احلصول على اعتراف عام ملنتجاتهم حيث تكفل لهم شارة
التصديق االعتراف مبستوى اجلودة العالية ،وعمليات التجهيز النوعية (التقليدية) .ومن األمثلة
على شارات التصديق على السلع الزراعية “الشارة احلمراء” ( ،)Label Rougeو”التصديق على
مطابقة السلعة” فى فرنسا ،و “التصديق على جودة الغذاء” ( )C de Calidad Alimentariaفى
إقليم آراجون فى أسبانيا.
إجراءات التسجيل

3

إن تسجيل أى اسم من األسماء مثل :املسمى احملمى للمنشأ ،والسمة اجلغرافية احملمية،
والغذاء التقليدي املتميز ،والنبيذ اجليد الذى ينتج فى أقاليم محددة ،هو عادة نتاج مبادرة
طوعية خاصة من جانب املنتجني املعنيني ،على الرغم من إمكانية وجود دوافع حترك هؤالء
املنتجني بفضل دعم و/أو مبادرة من جانب السلطات اإلدارية العامة احمللية أو اإلقليمية ،ويحتاج
مجموعة من الفالحني أو املنتجني و/أو املصنعني الذين يتعاملون مع نفس السلعة (وقد يشترك
أيضا املستهلكون) الى إعداد طلب ،يتضمن ما يلى )1 :االسم (اجلغرافى او التقليدي ،وصفة
التقليدى تختص مبنطقة معينة) )2 :وصف تفصيلي للخصائص الطبيعية ،والكيماوية،
وامليكروبيولوجية ،واحليوية ،واملذاقية للسلعة بحيث تبرز خصوصيتها املوضوعية )3 .وصف
لطريقة تقدمي السلعة للحفاظ على طبيعتها (مثل تقدميها فى شكل شرائح أو مبشورة) وفى
 .3ميكن االطالع على اإلجراءات العامة للتسجيل لدى املفوضية األوربية (.)a 2004
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أى مرحلة من مراحل اإلعداد (طازجة ،مجهزة) )4 ،حدود املنطقة اجلغرافية الصاحلة إلنتاج املنتج
الغذائى )5 .اإلجراءات املتبعة لضمان اقتفاء السلعة حتى منشئها (مثل :احتفاظ الفالحني
بسجالت ،واألحواض الصاحلة من األراضى ،واملصنعني املؤهلني لعملية التصنيع ،والرقابة على
مختلف مراحل االنتاج) )6 ،شرح تفصيلى لطريقة االنتاج .وأهم من ذلك بكثير) )7،البد أن
يبرهن الطلب على الصلة بني السلعة واملنطقة الى أنتجت فيها ،والتأكيد على تأثير البيئة
الطبيعية والبشرية على اخلصائص النهائية للسلعة وجودتها .ويجوز تدعيم هذا املعيار
األخير باستخدام املستندات التاريخية للتأكيد على الصلة التقليدية بني السلعة واملنطقة
التى تنتج فيها .وأخيرا) )8 ،البد من تعيني هيئة تفتيش (خاصة أو عامة) ،ملراقبة مدى تطابق
السلع مع خصائصها النوعية املطلوبة ،ومنح شهادة التصديق .وهيئة التفتيش عنصر فاعل
أساسى فى تشغيل سلسلة التوريد فيما يتعلق باملسمى احملمى للمنشأ /السمة اجلغرافية
احملمية ،وتوسيع أنشطة الشبكة -مثل تقدمي اقتراحات من أجل تعديل مواصفات السلعة،
أو مقترحات من أجل الترويج ،والعمل على حتديث السجالت ،والقيام بجميع عمليات الرقابة،
والتحقق ،ووضع بطاقات التعريف.
وبعد ذلك ،يقدم الطلب الى السلطات الوطنية اخملتصة (كوزارة الزراعة مثال) ،وال يتم العمل
بإجراءات التسجيل لدى املفوضية األوروبية ،إال بعد إقرارها على املستوى الوطني ،ثم تقوم
املفوضية بنشر اإلقرار النهائى فى اجلريدة الرسمية لالحتاد األوربى .وميكن ألية دولة تقدمي
اعتراضاتها على أساس تعارض اسم السلعة مع عالمة جتارية موجودة فى السوق منذ خمس
سنوات على األقل ،او مع االسم النوعي ،أو إدعاءات فحواها أن السلعة ال تتوافر فيها الشروط
املطلوبة .وميكن للدول من خارج االحتاد األوربى ،أن تقوم أيضا بتسجيل منتجاتها باتباع نفس
اإلجراءات ،شريطة قيامها بتقدمي حماية مماثلة ،ملا يقوم به االحتاد األوروبى بالنسبة للمسمى
احملمى للمنشأ ( ،)PDoوالسمة اجلغرافية احملمية ( ،)PGIوكذلك الضمانات ،وإجراءات التفتيش
واالعتراضات املطابقة او املعادلة ملا هو معمول به فى االحتاد األوروبى.
وقد ثارت اعتراضات عديدة من دول ثالثة ،عندما حاول املنتجون تسجيل أسماء معينة فى
ظل لوائح االحتاد األوربى .ومن األمثلة اجليدة على ذلك ،اجلنب “فيتا” والذى كان قد مت االعتراف
بها أصال من جانب االحتاد األوربى فى عام  1996على أنها سلعة يونانية املنشأ ،حيث عانت
من اعتراضات الدامنرك ،وأملانيا ،وفرنسا ،التى زعمت أنها أيضا انتجت جبنا حتت اسم “فيتا”،
وتبعا لذلك رأت أن انتاجها معرض للخطر بسبب حظر استخدام هذا االسم ،متى أصبح
حقا خالصا للمنتجني اليونانيني .وكانت دعاواهم ترتكز على فكرة أن “فيتا” اسم نوعي ،درج
املستلهكون على استخدامه لإلشارة الى نوع معني من جنب املاعز .أما احلجة اليونانية املقابلة،
فكانت ترتكز على العالقة التاريخية بني السلعة واملنطقة اجلغرافية والالئحة الوطنية التى
كانت معموال بها منذ عام  ،1935والطبيعة اخلاصة للسلعة (ألبان الغنم واملاعز) ،وعملية
التصنيع ،والتفاعل بني الظروف البيئية (املناخ اجلاف ،واملراعى) واخلصائص النهائية للسلعة،
بل طرحت حجة أخرى ،وهى أن شروط تصنيع السلعة قد شوهت فى الدول األخرى (بسبب
خلط األلبان البقرية مثال مع ألبان األغنام واملاعز ،واستخدام عوامل كيماوية لتبييض اجلنب)،
وفى النهاية ،مت التأكيد فى عام  ،2002على أن اسم “فيتا” يشير إلى سلعة يونانية املنشأ
ولهذا يستحق احلماية.
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وقد يصبح الوصف التفصيلى للخصائص النوعية لسلع املسمى احملمى للمنشأ /والسمة
اجلغرافية احملمية ،بالنسبة ملواصفات السلعة ،قضية هامة من أجل توفير احلماية الشرعية.
وتتضح تلك النقطة فى حالة سلعتني إيطاليتني ،لهما حق حماية املنشأ ،وهما “حلم خنزير
بارما” ( ،)Prosciulto di parmaوجنب ( .)Grana Padanoحيث كانت تقوم سلسلة متاجر ASDA
فى اململكة املتحدة ببيع حلم خنزير بارما الذى يتمتع بحق حماية املنشأ ،مقطعا الى شرائح
ومعبأ فى اململكة املتحدة .وباملثل ،كانت شركة رافيل ( )Ravilالفرنسية ،تقوم باستيراد،
وبشر ،وإعادة تعبئة ،وتوزيع جنب “جرانا بادانو” فى فرنسا .فقامت مجموعة شركات Prosciutto
 di Parmaبرفع دعوى قضائية فى اململكة املتحدة ضد سلسلة متاجر  ASDAوالشركة
املسئولة عن عمل شرائح حلم اخلنزير وتعبئتها ،بينما قام  Biraghiوهو ُمن ِتج إيطالى جلنب
جرانا بادانو ،واملستورد الوحيد فى فرنسا ( )Bellonجلنب “جرانا بادانو” املبسور ،برفع دعوى فى
فرنسا ضد شركة رافيل ( .)Ravilوفى كلتا القضيتني ،أثير فى الدعوى بأن عملية الشرائح،
ْ
والبشر والتعبئة يجب أن تتم فى إقليم املنشأ ،من أجل احلفاظ على حق استخدام شهادة
املسمى احملمى للمنشأ ،بالنسبة للحم اخلنزير بارما ،ونفس الشئ بالنسبة جلنب جرانا بادانو
على التوالى .ورفعت القضيتان أمام احملاكم فى اململكة املتحدة ،وأمام احملاكم الفرنسية على
التوالي ،ولكنهما أحيلتا الى محكمة العدل األوروبية ،إلصدار حكم مبدئى بشأن تفسير
الئحة االحتاد األوروبى بخصوص املسمى احملمي للمنشأ .وفى  ،2003أصدرت محكمة العدل
حكمها لصالح الشاكيني على أساس أن بشر اجلنب ،وتشريح حلم اخلنزير إلى شرائح ،وعملية
التعبئة ،تشكل عمليات هامة ميكن أن تضر باجلودة واألصالة ،ومن ثم تضر بسمعة املسمى
احملمى للمنشأ ،إذا لم يتم التقيد بالشروط .وعلى أيه حال ،فقد مت حظر هذه العمليات على
األطراف العاملة خارج إقليم اإلنتاج ،لسبب وحيد وهو أن تلك العمليات قد وضعت خصيصا
وبصراحة لتلك املنتجات.
املسمى احملمى للمنشأ ،والسمات اجلغرافية ،واألنواع املتميزة من األغذية التقليدية
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االحتاد األوربى:
مما ال شك فيه أن القانون األوربى املعنى بجودة الغذاء املرتبطة باملنشأ ،قد جنح فى اجتذاب
املنتجني ،وبحلول شهر يوليو ،2006 /كان هنالك  710سلعة مسجلة ،تتمتع بحماية مسمى
املنشأ/السمة اجلغرافية -بنسبة زيادة  %6عما كان عليه احلال فى عام  .2004وحوالى %60
من الـ 710سلعة ،هى سلع تتمتع بحماية مسمى املنشأ ( .)PDOsومن الواضح أن األغذية
التقليدية املميزة تتخلف فى هذا املضمار كثيرا ،حيث تنطبق فقط على  15سلعة غذائية
(املفوضية األوروبية.)2006 ،
وتقع معظم السلع الغذائية احملمية فى بلدان البحر املتوسط ،وهو أمر متوقع ،مرجعه إلى
حقيقة مؤداها أن تلك السلع موجودة فى تلك البلدان منذ آجال طويلة ،وحتتل إيطاليا املرتبة
األولى ،حيث يوجد لديها  155سلعة تتمتع بحماية مسمى املنشأ واإلقليم ،وواحدة من السلع
الغذائية التقليدية املتميزة ،تليها فرنسا حيث يوجد لديها  148سلعة غذائية محمية .ومتثل
 .4يستبعد قطاع النبيذ من التحليل ،ألنه يخضع للوائح خاصة ،تعنى ليس فقط باجلودة ،والسمات اجلغرافية ،ولكنها تعنى أيضا بتنظيم
السوق املشتركة ،وعلى هذا فهى مختلفة عن تلك اللوائح املصممة من أجل السلع الغذائية داخل إطار السياسة األوربية جلودة الغذاء.
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هاتان الدولتان معا  %42من العدد اإلجمالى للسلع الغذائية احلائزة على شهادة اجلودة فى
االحتاد األوروبى .أما نصيب أسبانيا فهو  %13.8من العدد اإلجمالى من السلع الغذائية املصدق
عليها ،تليها البرتغال ( )%12.8ثم اليونان (( ،)%11.4انظر شكل بيانى.)1
ويبدأ تاريخ متييز املنشأ فى دول شمال االحتاد األوربى مع القانون الذى أقره االحتاد األوربى فى عام
 ،1992وعلى هذا فهو يتخلف عما هو موجود فى الدول املتوسطية بشكل واضح ،فأملانيا لديها
 67سلعة تتمتع بحماية مسمى املنشأ ،والسمة اجلغرافية ،بينما اململكة املتحدة لديها فقط
 29سلعة تتمتع بحماية مسمى املنشأ والسمة اجلغرافية ،وإحدى السلع التقليدية املتميزة.
أما الدول العشر اجلديدة فى االحتاد األوروبى ،فليس لديها بعد أي شهادات على اجلودة (باستثناء
جمهورية التشيك التى لديها  3أنواع من البيرة تتمتع بحماية مسمى املنشأ) ،بينما جند أن
بقية دول االحتاد ،متثل كل منها أقل من  %1من العدد اإلجمالى للسلع املسجلة.
وتكشف املقارنة بني فئات السلع الغذائية ،أن “اجلنب” يأتي فى املقام األول ،حيث يتمتع بحماية
مسمى املنشأ وحماية السمة اجلغرافية  155نوعا ،ونوعان من األغذية التقليدية املتميزة ،تليه
“الفاكهة واخلضروات واحلبوب” ،حيث جند أن  146نوعا منها مسجالً لتمتعه بحماية مسمى
املنشأ أو السمة اجلغرافية (وتشتمل أيضا على البقول)( ،انظر شكل بيانى .)3ومتثل هاتان
الفئتان من الغذاء  42%من العدد اإلجمالى من السلع املسجلة (انظر شكل بيانى .)2ويوجد 102
شهادة تصديق بالنسبة لفئة “اللحوم الطازجة” ،اعتبارا من شهر يوليه  ،2006تشمل اللحم
البقرى ،والضأن ،وحلوم الدواجن ،وفضالت الذبائح ،و 94شهادة لـ “الزيوت والدهون” مع ارتفاع
نسبة متثيل زيت الزيتون عنه بالنسبة للزبد ،و 79شهادة لـ “السلع التى تعتمد فى تركيبتها
على اللحوم” .أما فئة املشروبات األخرى “فتشمل أساسا املياه املعدنية ،ومياه الينابيع ،وعصير
التفاح؛ وتتركز تلك املنتجات أساسا فى أملانيا ،وفرنسا ،واململكة املتحدة ،ويبلغ إجمالى السلع
املتمتعه بحماية مسمى املنشأ وحماية السمة اجلغرافية منها39 ،سلعة .وهناك  24سلعة
إضافية اخرى ،ذات أصل حيواني ،وهى :العسل ،والبيض ،ومنتجات األلبان (باستثناء الزبد)
حتمل نفس رقم حماية مسمى املنشأ /والسمة اجلغرافية ،الذى حتمله “البيرة” .أما الفئات ذات
األعداد األقل من السلع املسجلة فهى “السلع الغذائية األخرى” مثل البهارات ،والتوابل (مثل
الزعفران من منطقة المانشا فى أسبانيا ويتمتع بحماية مسمى املنشأ) ،وسلع غير غذائية
(مثل الزيوت األساسية ،مثل زيت الالفندر من منطقة بروفانس العليا فى فرنسا) ،واألسماك
الطازجة( ،مثل األنشوجة من منطقة  collioureفى فرنسا) بأسماء مسجلة تقل عن عشرة.
شكل بياني  1توزيع عدد السلع الغذائية حسب حماية مسمى املنشأ،
والسمة اجلغرافية ،والسلع التقليدية املتميزة بني بلدان االحتاد األوربى.
وتتناثر مصادر اإلحصاءات بشأن كميات
اإلنتاج وقيم كل فئة من السلع ،أو كل
سلعة حاصلة على شهادة تصديق –بني
الدول األوروبية ،فيما ال يوجد مصدر إحصائى
أوربى واحد يجمع تلك املعلومات .وعلى هذا ال
توجد بيانات شاملة بشأن القيمة االقتصادية
للسلع الغذائية احلاصلة على شهادة املنشأ
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فى االحتاد األوربى ككل ،وبسبب ذلك ،ال توجد تقديرات إجمالية لوزن تلك السلع فى حجم
أعمال صناعة األغذية الزراعية.
ولتقدمي بعض األرقام االقتصادية ،يركز هذا القسم على الدول التى يوجد بها عدد كبير من
السلع احلاصلة على شهادة املنشأ ،وكذلك التركيز على القطاعات التى يوجد بها أعلى تركز
لشارات املنشأ .وعادة ما يتم جمع البيانات مبعرفة الهيئات التنظيمية أو هيئات التفتيش،
بالنسبة ملسمى املنشأ والسمة اجلغرافية ،ثم تقوم الوزارات الوطنية اخملتصة ،مثل الزراعة
والثروة السمكية واألغذية ،مبعاجلات إضافية تفصيلية للبيانات ،للتوصل إلى بعض األرقام
اإلجمالية .وفى سنة  2005قام “املعهد الوطنى لسوق األغذية والسلع الزراعية” ()ISMEA
فى إيطاليا ،بإصدار تقرير تضمن بيانات من مختلف املصادر الرسمية فى دول االحتاد األوروبى.
ورغم أن اجلزء األساسى من التقرير ينصب على إيطاليا ،إال أن هناك بعض املعلومات عن الدول
املتوسطية األخرى مثل :فرنسا ،وأسبانيا ،والبرتغال واليونان .وعندما تتوفر اإلمكانية ،يتم
حتديث تلك البيانات ،مع االستفادة من اإلحصاءات الوطنية ،وإن كنا فى معظم احلاالت ،قد
استقينا املعلومات الواردة فى هذا القسم من التقرير املذكور أعاله.
وفى األشكال من  4إلى ،6نوضح أنصبة الدول من حيث عدد السلع املسجلة التى تتمتع
بحماية مسمى املنشأ أو حماية السمة اجلغرافية ،وحجم اإلنتاج ،بالنسبة لثالثة قطاعات
هى“ :زيت الزيتون”“ ،اجلنب”“ ،الفواكه واخلضروات واحلبوب” .وتوضح األشكال البيانية الدول
املتوسطية فقط ،ألن معظم تلك املنتجات يتركز فيها.
شكل بيانى  2توزيع عدد السلع التى تتمتع بحماية املنشأ ،واحلماية اجلغرافية ،واألغذية
التقليدية املتميزة بني فئات األغذية.

تستحوذ الدول املتوسطية على  88اسما مسجال ،يتمتع بحماية املنشأ /السمة اجلغرافية،
وبالنسبة لزيت الزيتون يتركز نصفها تقريبا في ايطاليا ( ،)%43و تليها اليونان ( ،)%28ثم
اسبانيا ( .)%16ومع ذلك فانه ال يوجد تناسب بني عدد سلع حماية املنشأ /السمة اجلغرافية
وبني حجم اإلنتاج؛ فأسبانيا هي املنتج الرئيسي ،وتستحوز على  %46من إجمالي اإلنتاج احملمي
بنوعيه ،بينما تأتي ايطاليا في املركز الثاني .وعلى الرغم من ضخامة عدد أنواع زيت الزيتون
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احلاصلة على شهادة املنشأ في اليونان ،إال أن إجمالي انتاجه ميثل فقط  %11من انتاج الدول
املتوسطية.
ويوجد  126منتجا ً من اجلنب ،يتمتع بحماية مسمى املنشأ  ,أو السمة اجلغرافيه في الدول
األوروبية املتوسطية ،وتستحوذ فرنسا على  %34منها ،تليها ايطاليا ( ،)%25بينما جند ان
اسبانيا واليونان لديهما نفس العدد تقريبا من أنواع اجلنب احملمي .وكما هو احلال بالنسبة
لزيت الزيتون ،اليوجد تناسب مباشر بني عدد السلع وبني الكمية املنتجة .وعلى هذا فانه على
الرغم من أن فرنسا هي الدولة الرئيسية من
شكل بيانى  3السلع احملمية املنشأ /السمة حيث انواع اجلنب التى تتمتع بحماية مسمى
املنشأ ،اال أنها الثانية بعد ايطاليا من حيث
اجلغرافية ،واألغذية التقليدية املتميزة،
الكمية املنتجة ،فيما جند أن أسبانيا لديها
املسجلة حسب كل قطاع وحسب الدولة  %15من السلع احملمية تنتج  %3فقط من
إجمالي اإلنتاج من اجلنب ،وفي داخل فئة
“اخلضر و الفاكهة و احلبوب” ،جند أن الدول
املتوسطية اخلمس تنتج إجماال  136سلعة
محمية ،يتركز ثلثها فى إيطاليا ،وإن كانت ال
متثل إال  %5فقط من حجم اإلنتاج .ومما يثير
االهتمام ،أن خمس السلع احملمية يتركز فى
أسبانيا ،وإن كانت تساهم بالشطر األكبر من
حيث حجم اإلنتاج .أما فرنسا -على النقيض
من ذلك -فهى ثاني أكبر منتج ولكن نسبه
السلع احملمية  %18فقط.
توضح األرقام إذن ،عدم وجود تناسب بني عدد
السلع احلاصلة على شهادات املنشأ ،وبني
حصتها من السوق .ويفسر ذلك إلى حد كبير
أن سلع املنشأ تلك ،يتم إنتاجها كما هو
معروف عنها ،مبعرفة منتجني على مستوى
محدود النطاق .ومع ذلك ،جند أنه فى داخل
نفس الفئة من السلع الزراعية ،حتقق بعض
سلع املنشأ أسعارا أعلى فى السوق من غيرها
من السلع ،ولهذا السبب فإن األثر االقتصادي
ال يرتبط متاما بعدد السلع ،وال حتى بحجم
اإلنتاج (أنظر أدناه ،حالة زيت الزيتون ،مثال ،فى
أسبانيا وإيطاليا) .وفى الفقرات التالية نقدم
صورة أكثر تفصيال لدول معينة.
فرنســا:
فى فرنسا تتركز غالبية السلع التى تتمتع
بحماية مسمى املنشأ أو حماية السمة
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اجلغرافية ،فى قطاعى اجلنب ،واللحوم الطازجة .فمن بني  157نوعا من اجلنب يتمتع بحماية
النظم الثالثة لشهادات اجلودة فى االحتاد األوروبى ،جند  43نوعا خاصا تنتج فى فرنسا (أنظر
جدول 1-فى امللحق) .وطبقا لتقديرات “املعهد الوطنى ملسميات املنشأ” (،)INAO, 2006 b
بلغ انتاج اجلنب الذى يتمتع بحماية مسمى املنشأ فى فرنسا 193865طن فى عام  ،2004أي
 %17.3من إجمالى انتاج فرنسا من اجلنب ،ويقدر إجمالى املبيعات لسلسلة العرض من منتجات
األلبان التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ بـ  2000مليون ،حسب تقديرات “املعهد الوطني
ملسميات املنشأ” .وينخرط فى ذلك القطاع  30.000من منتجى األلبان ،منهم  1.400يشتركون
فى تصنيع اجلنب ،سواء فى إحدى مراحل التصنيع أو فيها جميعا ،باإلضافة إلى حوالى 625
جهة تصنيع تشمل بعض التعاونيات أو شركات خاصة ،وتستحوذ أربعة أنواع من السلع التى
تتمتع بحماية مسمى املنشأ على نصف انتاج اجلنب احملمى املنشأ فى فرنسا ،وهى :كونت
 ،Comte %22.4وكانتال ( )Cantal %9.7وروكفورت ( ،)Roquefort %9.7وربلوشو (Reblochon
 -)%8.6ويستخرج معظم اجلنب فى فرنسا من ألبان األبقار (حوالى  ،)%85وال يستهلك اجلنب
احملمى املنشأ فقط فى فرنسا ،وإمنا تزداد صادراته بسبب سمعته العريضة .وطبقا إلحصاءات
املعهد الوطني الفرنسى لتحديد املنشأ ( ،)b 2006فقد مت تصدير زهاء  %6من إنتاج اجلنب الذى
يتمتع بحماية مسمى املنشأ فى عام  ،2004وجاء اجلنب الروكفور فى املرتبة األولى حيث بلغ
حجم صادراته  3509طن ( %19من إجمالى االنتاج) ،وجاء اجلنب الكونت فى املرتبة الثانية بحجم
صادرات  2683طن ( %6من إجمالى االنتاج).
شكل بياني  4قطاع زيت الزيتون احملمي املنشأ /السمة اجلغرافية

ملحوظة :الكمية فى إيطاليا سنة  ،2003والكمية فى اليونان .2002

شكل بيانى  5قطاع اجلنب احملمي املنشأ /السمة اجلغرافية

ملحوظة :الكمية فى إيطاليا سنة  ،2003والكمية فى اليونان .2002
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شكل بياني  6قطاع الفواكه واخلضروات واحلبوب احملمية املنشأ /السمة اجلغرافية

ملحوظة :الكمية فى إيطاليا سنة  ،2003والكمية فى اليونان .2002

ويتركز نصف اللحوم الطازجة التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ /السمة اجلغرافية ،فى
فرنسا ،حيث تستحوذ هذه الدولة على  50سلعة محمية فى قطاع اللحوم الطازجة ،ومتثل
الدواجن قطاعا فرعيا رئيسيا ( 31حماية السمة اجلغرافية) ،وتشير البيانات املتاحة بشأن
 16سلعة تتمتع بحماية السمة اجلغرافية إلى كمية إنتاج تبلغ  138658طن ،قيمتها 1505
مليون يورو فى ( 2003املعهد الوطني لسوق األغذية والسلع الزراعية.)-2005
وأما بالنسبة لفئة “الفواكه واخلضراوات واحلبوب” ،فإن فرنسا حتتل املرتبة الثالثة بعد إيطاليا
وأسبانيا ،بـ 24سلعة مسجلة ،وفى عام  ،2004كان احلجم الذى حققته  9سلع تتمتع بحماية
مسمى املنشأ  29360طن (املعهد الوطني الفرنسى ملسمى املنشأ 2006 ،جـ) ،وكانت أهم
السلع التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ “جوز هند بيمبول” ( 8392طن)( ،وجوز walnut
جرينوبل) ( 5445طن) .وميثل هذا النوع األخير  %14من إجمالى انتاج اجلوز فى فرنسا .وكانت
اجملموعة الفرعية من سلع السمة اجلغرافية احملمية ،داخل قطاع الفواكه واخلضروات قد أنتجت
 66057طن فى  2002تبلغ قيمتها االقتصادية  13118مليون يورو تقريبا (املعهد الوطني لسوق
األغذية والسلع الزراعية ،)2005 ،متثل سلعة واحدة منها –وهى”قراصيا داجون” التى حتظى
بحماية السمة اجلغرافية  %61من إجمالى اإلنتاج.
إيطــالـيـا:
توجد غالبية السلع التى حتظى بحماية مسمى املنشأ وحماية السمة اجلغرافية فى إيطاليا،
ضمن فئة “الفواكه واخلضراوات واحلبوب” ،وتبلغ  12121طن (بيانات  )2003متثل  44سلعة من
سلع حماية مسمى املنشأ /حماية السمة اجلغرافية .ومن حيث القيمة ،تبلغ قيمة تلك السلع
 14.1مليون يورو (جدول 2فى امللحق) وميثل البندق -من نوع نوكيوال ديل بيمونتى -الذى يحظى
بحماية السمة اجلغرافية مبا يناهز نصف قيمة املبيعات .أما القطاع الثاني من حيث عدد
التسميات املسجلة للسلع التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ /السمة اجلغرافية ،فهو زيت
الزيتون ،ففى  ،2003مت انتاج  16943طن بلغت قيمتها  102مليون يورو ،وكانت األنواع الرئيسية
الثالثة من زيت الزيتون احلاصلة على شهادة املنشأ هى ”Terra di Bari“ :حماية مسمى املنشأ،
و” ”Toscanoحماية السمة اجلغرافية ،و “ ،”Riviera Ligureحماية مسمى املنشأ ،ومتثل %90
من إجمالى اإلنتاج %83 ،من قيمة املبيعات على التوالى (املعهد الوطنى لسوق األغذية والسلع
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الزراعية ،)2005 ،وبنظرة خاطفة أخرى على البيانات يتضح أن جزءا كبيرا من قيمة اإلنتاج فى
كال القطاعني ،يأتى من خالل عوائد التصدير ،وبشكل أكثر حتديدا ،متثل الصادرات حوالى ،%8
 %13من قيمة انتاج قطاع “الفواكه واخلضروات” و “زيت الزيتون” لكل منهما على التوالى .ومع
ذلك ،فإن القطاعني األخيرين ليسا هما أهم القطاعات -بالنسبة للسلع اإليطالية احملمية من
حيث مسمى املنشأ/السمة اجلغرافية -باملفهوم االقتصادي.
أما قطاعا اجلنب ،والسلع التى أساسها اللحوم ،فعلى الرغم من قلة عدد السلع املسجلة
فيهما نسبيا من حيث حماية مسمى املنشأ /السمة اجلغرافية ،إال أنهما يستحوذان على
 %95من القيمة اإلجمالية للسلع احلاصلة على شهادات املنشأ .ولدى إيطاليا  32نوعا من
اجلنب يتمتع باحلماية ،ورغم أن هذا الرقم أقل من نظيره فى فرنسا ،إال أن إيطاليا تنتج كمية
من اجلنب تبلغ ضعف انتاج اجلنب الفرنسى الذى يتمتع بحماية مسمى املنشأ .وطبقا لتقرير
“املعهد الوطنى لسوق األغذية والسلع الزراعية” الصادر عام  ،2005بناء على إحصاءات قدمتها
هيئات التفتيش ،فإنه قد مت انتاج  390207طن عام  2003من اجلنب احلاصل على شهادات حماية
مسمى املنشأ والسمة اجلغرافية ،ويتركز معظم اإلنتاج فى  6سلع حماية مسمى املنشأ ،هى
(جرانا بادانو) ( ،%31برمجيانو ريجيانو) ( ،%28جورجونزوال) ( ،%10بيكورينو رمانو) ( ،%8موتزاريلال
دي بفلو كومبانا) ( ،%7أسياجو بريساتو)  ،%5وطبقا لنفس املصدر كانت قيمة إجمالى املبيعات
 2650مليون يورو فى  2003على مستوى اإلنتاج 3948 ،مليون يورو على مستوى االستهالك.
وكان أعلى عائد على املبيعات بالنسبة للسلع التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ ،على نوعني
من اجلنب هما“ :برمجيانو ريجيانو” و “جرانا بادانو” حيث استحوزا على  %29 ،%39من املبيعات،
لكل منهما على التوالى .وتعتبر أسواق التصدير مقاصد هامة للجنب اإليطالي الذى يتمتع
بحماية مسمى املنشأ ،ففى عام  2003مت تصدير  %19من إجمالى الكمية املنتجة فى إيطاليا،
وكانت دول االحتاد األوروبى هى املقاصد الرئيسية للجنب اإليطالى .وكانت السلع التى تتمتع
بحماية مسمى املنشأ ،ذات الثقل األكبر فى اإلنتاج ،حيث تتجه أيضا نحو التصدير وبقوة.
وعلى سبيل املثال ،فى عام  ،2003مت تصدير  %12من جنب بريجيانو ريجيانو ،حيث مت ارسال %70
من تلك الصادرات إلى دول االحتاد األوربى األخرى؛ وفى نفس السنة ،مت تصدير  %22من جنب جرانا
بادانو ،ومت إرسال  %60من تلك الصادرات إلى دول االحتاد األوربى األخرى (املعهد الوطنى لسوق
األغذية والسلع الزراعية )2005،ومن املقاصد الهامة األخرى ،خارج االحتاد األوروبى ،سويسرا،
والواليات املتحدة.
وفى إيطاليا أيضا بلغ الناجت من  28سلعة أساسها اللحوم من السلع التى تتمتع بحماية
مسمى املنشأ/السمة اجلغرافية  172026طن ،وقيمتها النقدية  1473مليون يورو .وهذا ثاني
أكبر قطاع من حيث حجم املبيعات ،واألول من حيث الصادرات ( ،)%42ويعتبر حلم اخلنزير من
نوع ( )Prosciutto di parmaهو السلعة الغذائية الرئيسية احلاصلة على شهادة منشأ فى
إيطاليا ،والتى متثل  %24من إجمالى مبيعات جميع القطاعات ،كما متثل نصف كمية وقيمة
السلع التى أساسها اللحوم احلاصلة على شهادة ضمان اجلودة ،فى إيطاليا .ومن السلع
األخرى الهامة املضمونة اجلودة فى تلك الفئة ”Prosciutto San Daniele “ :حاصلة على حماية
مسمى املنشأ ،و” ،”Mortadella Bolognaحماية السمة اجلغرافية ،حيث يبلغ نصيبهما فى
السوق  %10 ،%16لكل منهما على التوالى.
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أسـبانيــا:
تتركز السلع األسبانية احلاصلة على شهادة املنشأ ،أساسا ،فى قطاع “الفواكه واخلضراوات”
(أنظر جدول -3فى امللحق) ،وبلغ مجموع السلع التى وافق عليها االحتاد األوروبى حاليا  28سلعة،
ومت االعتراف بـ  10سلع مبوجب القانون األسباني ،ولكنها الزالت تنتظر املوافقة النهائية من
جانب االحتاد األوروبى .وقد مت انتاج ما مجموعه  123179طن من الفواكه واخلضراوات املسجلة،
فى عام  ،2004تبلغ قيمتها  117.8مليون يورو ،أو  %18.7من إجمالى القيمة االقتصادية التى
تدرها السلع احلاصلة على شهادة املنشأ .ومن تلك الكمية اإلجمالية مت توجيه  %25تقريبا إلى
أسواق التصدير (وهى بلدان االحتاد األوربى أساسا) .وأهم ثالث سلع من الناحية االقتصادية هى:
“أسباراجو دي نافارا” حماية السمة اجلغرافية ،و”نسبيروس كالوسا دن ساريا” حماية مسمى
املنشأ ،و”مانزانا دي جيرونا” حماية السمة اجلغرافية ،التى تستحوذ معا على  %43من القيمة
اإلجمالية لهذا القطاع.
أما القطاع الثاني من حيث عدد األسماء املسجلة -على الرغم من أنه األول من حيث الوزن
االقتصادي -فهو قطاع اجلنب ،فأسبانيا لديها  19نوعا من اجلنب تتمتع بحماية مسمى املنشأ،
بلغت كمية إنتاجها  16454طن من اجلنب ،وبلغت قيمتها االقتصادية  13192مليون يورو
فى ( 2004وزراة الزراعة والثروة السمكية واألغذية” .)MAPA”2006وعلى الرغم من األهمية
االقتصادية لهذا القطاع ضمن إطار السلع األسبانية احلائزة على شهادات املنشأ ،إال أن وزنها
فى السياق األوروبى محدود .ألن إيطاليا وفرنسا تسيطران بكل وضوح على السوق .وتسيطر
مبيعات صنف “كويسو مانشيجو” احلائز على شهادة املنشأ ،على القطاع (حوالى  ،)%50يليه
صنف “إيديازابال” احلائز على شهادة املنشأ أيضا ( ،)%11وصنف “ماهون” ( .)%10ومتثل الصادرات
 %23من القيمة االقتصادية للجنب الذى يتمتع بشهادات املنشأ فى أسبانيا ،وتنقسم مقاصد
الصادرات بالتساوى بني االحتاد األوربى ،ودول ثالثة.
وأما بالنسبة “للزيوت والدهون” فإن أسبانيا لديها  16صنفا معتمدا من حيث مسمى املنشأ/
السمة اجلغرافية  14منها زيت زيتون .وقد بلغ الناجت من زيت الزيتون البكر  19735طن فى ،2004
(وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية  ،)MAPA، 2006تبلغ قيمتها االقتصادية  68.4مليون
يورو ( %11من القيمة اإلجمالية التى حققتها السلع الغذائية احلائزة على شهادات املنشأ).
وعلى الرغم من أن أسبانيا تستحوز على  %17من العدد اإلجمالى ألصناف زيت الزيتون التى
تتمتع بحماية مسمى املنشأ /حماية السمة اجلغرافية (وفى الدهون بصفة عامة) ،إال أنها
تتخلف كثيرا عن إيطاليا بشكل واضح ( )%40واليونان ( .)%26صحيح أنها املنتج الرئيسى من
حيث الكم ،ولكن ليس من حيث القيمة االقتصادية ،بينما جند أن إيطاليا التى يبلغ الناجت فيها
 %85من الناجت األسباني ،إال أنها حتقق  %49أكثر من حيث القيمة .ومن أهم أصناف زيت الزيتون
التى حتظى بحماية مسمى املنشأ فى أسبانيا ،سيورانا وبايينا ،حيث تبلغ حصة كل منهما
فى السوق  %18 ،%20على التوالى .وزيت الزيتون -شأنه شأن القطاعات األخرى احلائزة على
شهادات املنشأ فى أسبانيا -يوجه إلى أسواق التصدير التى تعتبر مقصدا مألوفا ً له ،حيث
متثل  %15.6من القيمة اإلجمالية لإلنتاج.
ومتاثل أهمية حلم اخلنزير املعالج من بني األغذية احلائزة على شهادات املنشأ ( )%12.5أهمية
زيت الزيتون ،على الرغم من محدودية وجوده فى أسواق التصدير حتى تاريخه ،وهذا هو احلال
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أيضا مع اللحوم الطازجة –ومنها  13صنفا حائزا على شهادات حماية مسمى املنشأ /حماية
السمة اجلغرافية ،ومتثل  %20من إجمالى قيمة السلع احلائزة على شهادات ،على الرغم من أن
صادراتها متثل أقل من .%1
البرتغـــال:
يوجد بالبرتغال ما مجموعه  19صنفا من “الفواكه واخلضراوات” مسجال على أساس حماية
مسمى املنشأ /حماية السمة اجلغرافية ،ويعد ذلك من أهم املكونات داخل قطاع السلع
احلاصلة على شهادات املنشأ فى البرتغال (ما يناهز نصف قيمة املبيعات اإلجمالية)( ،أنظر
جدول -4فى امللحق) .وعالوة على ذلك ،فإن هذا هو القطاع الذى يكرس معظمة نحو أسواق
التصدير ،حيث إن  %86من أجمالى الناجت يتم تصديره ( .)2006-IDRHAوكان الناجت قد وصل
فى  2004إلى  24856طن تبلغ قيمتها االقتصادية  279مليون يورو ،ولهذا فالبون شاسع بني
البرتغال والدول املنتجة الرئيسية مثل فرنسا وأسبانيا .وتستحوذ إحدى السلع (Pera Rocha
– )do oesteوهى تتمتع بحماية مسمى املنشأ -على  %60من القيمة اإلجمالية (IDRHA
.)2006
أما القطاع الثاني من حيث األهمية االقتصادية ،فهو قطاع اجلنب ،حيث يوجد به  12صنفا
مسجالًَ على أساس حماية مسمى املنشأ /حماية السمة اجلغرافية ،متثل  %21من القيمة
التى تدرها قطاعات األغذية احلاصلة على شهادة املنشأ .والصنفان الرئيسيان من اجلنب فى
البرتغال ،اللذان يتمتعان بحماية مسمى املنشأ هما ”Queijo sao jorge“ :و””Quejio de Nisa
حيث تبلغ حصتهما فى السوق ( %15 ،%32من حيث القيمة) لكل منهما على التوالى.
وعلى الرغم من أن قطاع اللحوم به أكبر عدد من السلع التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ/
حماية السمة اجلغرافية ( 25سلعة) ،إال أنه يأتى فى املرتبة الثالثة من حيث القيمة االقتصادية
( ،)%14.5ويخصص بأكملة للسوق احمللى .ويعتبر اللحم البقرى أهم سلعة( ،)%67ويعتبر صنف
( )Carnalentejanaهو الصنف الرئيسى من اللحوم التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ.
اليونــان:
حتتل اليونان املرتبة الثالثة ( 20صنفا مسجالً) من حيث عدد أصناف اجلنب التى تتمتع بحماية
مسمى املنشأ ،على الرغم من أن البون شاسع بينها وبني الدول املنتجة الرئيسية مثل إيطاليا
وفرنسا (انظر جدول 4 -فى امللحق) .وتشير إحصاءات  2002إلى أن ناجت أصناف اجلنب احلائز على
شهادة املنشأ ،كان يبلغ 33000طن (حوالى  %14من إجمالى إنتاج اجلنب) ،وقد بلغت قيمتها
 1558مليون يورو (املعهد الوطني لسوق األغذية والسلع الزراعية)2005 ،؛ ومتثل تلك القيمة
 %75من إجمالى قيمة السلع احلائزة على شهادة املنشأ .ورمبا كان اجلنب من نوع “فيتا” هو أهم
أنوع اجلنب فى اليونان ،الذى يتمتع بحماية مسمى املنشأ حيث يبلغ الناجت منه  13100طن،
وميثل زيت الزيتون ثاني أهم قطاع ،حيث تبلغ األصناف التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ/
السمة اجلغرافية 25 ،صنفا ،تبلغ قيمتها االقتصادية  10.58مليون يورو ،وميثل  %5من إجمالى
الناجت احلائز على شهادة املنشأ.
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السمات اجلغرافية ومنظمة التجارة العاملية (:)WTO
إن استخدام األسماء اجلغرافية للداللة على السلع الغذائية واملشروبات ،مسألة تتعرض
لشد وجذب أيضا فى منظمة التجارة العاملية ،حيث يرى بعض األعضاء أن سياسة االحتاد
األوروبى بشأن حماية مسمى املنشأ /السمات اجلغرافية ،تقيد املنافسة فى التجارة اخلارجية،
أمام قطاع الزراعة واألغذية ،األمر الذي يتعارض مع االجتاه العام ملفاوضات منظمة التجارة
العاملية ،التى تركز على حترير التجارة فى املنتجات الزراعية .ولهذا السبب ،فقد مت اقتراح وضع
إطار مشترك للسمات اجلغرافية داخل مفاوضات منظمة التجارة العاملية ،فى جولة أورجواى،
وقد مت تخصيص فصل محدد فى االتفاقية املعنية بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتعلقة
بالتجارة ( )TRIPSيكرس للسمات اجلغرافية ( )GIومبوجب اتفاقية التربس ( )TRIPsتعرف
السمة اجلغرافية على أنها“ :عالمة تعريف السلعة بأنها نشأت فى أراضى الدولة العضو،
أو منطقة ،أو جهة محلية فيها ،حيث تعزى اجلودة ،أو السمعة ،أو أي خاصية من اخلصائص
األخرى ،أساسا ،إلى املنشأ اجلغرافي للسلعة” .ومبوجب االتفاقية ذاتها ،مت حث الدول األعضاء،
على توفير الوسائل القانونية الوطنية للحماية واإللزام ،تفاديا ً إلساءة االستخدام أو التقليد،
الذى قد يضلل عامة الناس .ومت توفير حماية إضافية لألنبذة واملشروبات الروحية مبوجب املادة
( 23مثال :استبعاد إمكانية استخدام كلمات مثل “نوع” أو “منط” مع منشأ معروف ،حتى ولو
متت اإلشارة إلى املكان الصحيح للمنشأ ،ولم يكن هناك خطر يتعلق بتضليل اجلمهور) .وفى
املادة ،24/سمح ببعض االستثناءات من حماية السمات اجلغرافية ،ومن ذلك مثال ،إذا كانت
السمة تتمتع باحلماية فعال كعالمة جتارية ،أو إذا أصبحت اصطالحا ً عاما (مثل :كلمة شيدر
“ ”Cheddarالتى تشير فى عدة دول إلى نوع من اجلنب ليس مصنعا بالضرورة فى هذا املكان
ببريطانيا) ،وعالوة على ذلك ،مت اقتراح بإجراء مفاوضات من أجل إنشاء نظام متعدد األطراف
لإلخطار والتسجيل للسمات اجلغرافية لألنبذة.
وكان االقتراح األخير جزءا من أجندة جولة الدوحة ،التى تضمنت مد أعلى مستويات احلماية
فى املادة 23/إلى ما وراء األنبذة واملشروبات الروحية ،تفاديا ملسميات من أمثال “حلم خنزير بارما
الكندي” .وفى كال اجملالني اللذين يخضعان اآلن للمناقشات ،جند أن آراء الدول منقسمة .وفيما
يتعلق بالتسجيل املتعدد األطراف للمسميات اجلغرافية لألنبذة ،جند أن االحتاد األوربى يتمسك
بأن السمة اجلغرافية املسجلة ،تتمتع باحلماية فى الدول األعضاء األخرى فى منظمة التجارة
العاملية ،ماعدا البلدان التى قدمت حتفظا يستند إلى أسباب مقبولة (عندما تصبح السمة
عامة ،مثال) .ومن الناحية األخرى ،فإن االقتراح املشترك املقدم من :األرجنتني ،واستراليا ،وكندا،
وشيلى ،وكوستاريكا ،وجمهورية الدومينيكان ،وإكوادور ،والسلفادور ،وهوندوراس ،واليابان،
واملكسيك ،ونيوزيلنده ،والصني -تايبيه ،والواليات املتحدة ،يدعو إلى نظام طوعي لإلخطار
والتسجيل ،بينما تقترح الصني حال وسطا بني املوقفني.
كما أن آراء الدول األعضاء منقسمة أيضا فيما يتعلق مبد مستوى احلماية إلى ما وراء األنبذة
واملشروبات الروحية .ومن الناحية األخرى ،جند مجموعة من الدول (االحتاد األوروبى ،وبلغاريا،
وغينيا ،والهند ،وجاميكا ،وكينيا ،ومدغشقر ،وموريشيوس ،واملغرب ،وباكستان ،ورومانيا،
وسريالنكا ،وسويسرا ،وتايالند ،وتونس وتركيا) تدعو إلى مد احلماية إلى السلع الغذائية ،ألنها
ترى أن ارتفاع مستوى احلماية ،وسيلة لتحسني السوق أمام منتجاتهم الغذائية ،عن طريق
التمييز بينها وبني منافسيها بطريقة فعالة ،كما أن هذه اجملموعة من الدول تعترض على
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الدول األخرى التى تقوم بتقليد واغتصاب أسماء بعض السلع (مثل األرز البسمتى ،وهو سلعة
خاصة بالهند وباكستان ،ولكنه حصل على براءة فى الواليات املتحدة) .أما موقف االحتاد األوربى
(بناء على االقتراح األخير الذى وزع فى شهر يونية  )2005فيتمثل فى منح أي سلعة غذائية،
نفس وضع األنبذة واملشروبات الروحية ،أي بجعلها تستفيد من مستويات احلماية العالية
املقررة فى املادة ،23/ومراعاة االستثناءات الواردة فى املادة ،24/ونظام التسجيل املتعدد األطراف
(الذي جترى مناقشته اآلن بالنسبة لألنبذة واملشروبات الروحية) .أما مجموعة الدول املعارضة
لتوسيع احلماية ،فهى :األرجنتني ،واستراليا ،وكندا ،وشيلى ،وكولومبيا ،وجمهورية الدومينيكان،
وإكوادور ،والسلفادور ،وجواتيماال ،وهوندوراس ،ونيوزيلنده ،وبنما ،وباراجواى ،والفلبني ،والصني-
تايبيه ،والواليات املتحدة ،ومتارى بأن فرض املزيد من احلماية ،سوف يصبح عبئا ،وسوف يؤدي إلى
تصدع ممارسات التسويق املشروعة احلالية .كما ترفض تلك اجملموعة من الدول أيضا االتهام
باالغتصاب ،خصوصا وأن املهاجرين يأخذون معهم طرق صناعة تلك السلع وأسماءها ،إلى
مواطنهم اجلديدة ،ويستخدمونها من منطلق حسن النية.
وفيما وراء مواقف الدول فى املفاوضات العامة ،جند أنه قد نشبت منازعات أيضا ،بشأن األسماء
املوجودة احملمية على املستوى الوطني .ومن ذلك مثال ،حاالت مماثلة حلالة النزاع بخصوص
اسم اجلنب “فيتا” داخل االحتاد األوربى ،مثل املسمى اجلغرافي املكسيكى “تكويال” ()Tequila
بني املكسيك واالحتاد األوروبى والصني ،واملسمى اجلغرافي اإليطالى جرابا  Grappaبني االحتاد
األوروبى وجنوب إفريقيا ،أو املسمى اجلغرافي التشيكى بدفايس ( )Budweisمقابل العالمة
التجارية بدويزر ( )Budweiserفى الواليات املتحدة .ومن احلاالت األخرى التى تلفت األنظار،
والتى تنطوي على حتد لتماسك اإلطار القانوني األوروبى برمته ،بشأن اتساق عالمة املنشأ مع
قواعد منظمة التجارة العاملية ،احلالة التى طرحتها الواليات املتحدة على منظمة التجارة
العاملية (فى  ،)1999واستراليا (فى  .)2003ادعت فيها الدولتان عدم حماية العالمة التجارية-
فى إقليم االحتاد األوربى –وهى العالمات التى كانت موجودة من قبل (وتتشابه أو تتطابق مع
السمة اجلغرافية) ،وكذلك السمات اجلغرافية للسلع الزراعية واملواد الغذائية من منشأ غير
االحتاد األوربى .وعالوة على ذلك ،أثيرت بعض اخملاوف حول إتاحة السمات اجلغرافية ،وإجراءات
التسجيل ،وحماية األسماء ،ووجد البعض أن الالئحة األوروبية بشكل خاص ،كانت تقيد
استخدام السمات اجلغرافية تقييدا فعاال وتقصرها على السلع التى منشؤها االحتاد األوربى،
ومن ثم تضع الواردات فى وضع غير تنافسى.
وفى شهر مارس  2005لم يُد ْن مجلس خبراء منظمة التجارة العاملية ،الالئحة األوروبية ككل،
ولكن اخلبراء أوصوا بوجوب تعديل الالئحة لتصحيح انتهاكني لقواعد منظمة التجارة العاملية،
واتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة ( ،)TRIPSاألول :يتعلق بإتاحة حماية السمة
اجلغرافية ،والثاني :يتعلق بإجراءات احلصول على احلق فى السمة اجلغرافية .ففيما يتعلق
بالنقطة األولى ،تقضى الئحة االحتاد األوروبى بأنه ال يجوز تسجيل السمة اجلغرافية ،ومن ثم
حمايتها ،من بلدان خارج االحتاد األوربى ،إال إذ قامت حكومة الدولة التى يوجد فيها املسمى
اجلغرافي املرشح ،بإقرار نظام حلماية السمة اجلغرافية يعادل النظام املطبق فى االحتاد األوروبى،
وتوفر حماية ،على أساس املعاملة باملثل ،للسلع الواردة من االحتاد األوربى .ورأى مجلس خبراء
منظمة التجارة العاملية أن الوفاء بهذين الشرطني مبثابة عبء يشكل متييزا ضد السلع من
خارج االحتاد األوربى ،األمر الذى ينطوى على انتهاك للقواعد العامة ملنظمة التجارة العاملية.
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وفيما يتعلق بالنقطة الثانية بخصوص إجراءات تقدمي الطلب ،فإن الئحة االحتاد األوربى تنص
على وجوب قيام الرعايا من خارج االحتاد األوربى الذين يريدون تسجيل سمة جغرافية واقعة فى
دولة خارج االحتاد األوروبى ،باحلصول على موافقة مسبقة من حكوماتهم ،قبل التقدم بالطلب
للمفوضية األوروبية ،األمر الذى أعتبر ،مرة أخرى ،بأنه ينطوى على التمييز.
أما الشكاوى األخرى التى قدمتها هاتان الدولتان ،فلم يستدل منها على أية انتهاكات لقواعد
منظمة التجارة العاملية .وبصفة خاصة ،لم جتد منظمة التجارة العاملية أي انتهاك فى شرط
االحتاد الذى ينصرف إلى أن السلع التى حتمل سمات جغرافية من دول غير أعضاء فى االحتاد
األوربى ،يجب أن يكون عليها سمة دولة املنشأ عندما يتطابق االسم احملمى فى الدولة مع
االسم احملمى فى االحتاد ألن الغرض من هذا اإلجراء ،منع حدوث لبس لدى املستهلك .وباملثل،
فإن شرط االحتاد األوربى الذى يسمح بالتعايش بني السمات اجلغرافية ،والعالمات التجارية
املسجلة سلفا لنفس اإلقليم ،ال تنطوى على انتهاك التفاقية التربس ( .)TRIPSوقد أوضح
مجلس خبراء منظمة التجارة العاملية ،أنه مت تسجيل  600سمة جغرافية خالل ثماني سنوات،
بينما كانت هناك  4حاالت فقط ،وجد أن تسجيل السمة اجلغرافية فيها من املمكن أن تسفر
5
عن احتمال االلتباس واخللط مع عالمات جتارية سابقة
السمات اجلغرافية واملستهلكون:
إن تشجيع السلع الغذائية احمللية والترويج لها يعتبر أحد أهداف كل من التشريعات الوطنية
واألوروبية ،بغرض تعريف املستهلكني بالطبيعة اخلاصة لتلك السلع ،ومنشئها احلقيقى ،حتى
يتسنى للمستهلكني ،سواء كانوا من الرعايا الوطنيني أو من دول ثالثة ،القيام باختيار السلع
اختيارا ً يستند إلى معلومات.
وقد يكون املنشأ أداة جيدة للتمييز بني السلع ،ولكن جناح تلك السياسة ال يتأتى إال إذا
استجاب لها املستهلكون .وعلى الرغم من أن الشواهد التى تستند إلى أبحاث أجريت على
املستهلكني ،مجزأة بني الدول ،وفئات األغذية ،إال أن االجتاه العام الذى لوحظ هو أن املستهلكني
يعلقون أهمية على املنشأ كإحدي اخلصائص التى تؤثر على قرارات الشراء لديهم (انظر مثال
بعض نتائج املشروع األوربى ( ،)2005-Typicواملشروع ( .)2002-Dolphinsوحتاول بعض الدراسات
بحث معنى املنشأ من أجل املستهلكني ،واستخالص أبعاد مختلفة من األساليب الفنية
الكيفية ( )Tregear et al. 1998والكمية ( .)Philippidis and Sanjuan, 2002وتشتمل الصورة
االنطباعية للمنشأ على العادات والتراث ،وهى صورة تنشأ عن ظروف بيئية خاصة ،وموارد
بشرية ،وخبرات تتطور مع الزمن داخل املنطقة ،وجودة خاصة أو جودة عالية تتعلق باخلصائص
احلسية لدى املستهلكني ،وخواص الغذائية ،إما قبل االستهالك (مثل الشكل واللون ،والرائحة..
الخ) أو بعد االستهالك (مثل الطعم ،والقوام ،ومحتواها من األمالح الخ) ،وباملثل فإن تلك
الدراسات وغيرها (تروجنون  ،1998كوبييك وريفيل  ،1998سيلفاندور وآخرون  )2000تشير إلى
بعد رمزى أو عاطفي للمنشأ ،يتعلق باخلصائص الطبيعية ،أو احلرفية ،للمنتجات احمللية أو
االنتماء الريفى إلى منشأ تلك املنتجات ،أو االلتزام الوطني والسياسى من جانب املستهلكني
 .5ميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن املفاوضات اجلارية وطبيعة املنازعات على موقع منظمة التجارة العاملية على شبكة
املعلومات الدوليةwww.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm :
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باحلفاظ على األنشطة الريفية ،أو حتى باحلفاظ على املكون الغذائى الذى قد يكون غريب
املذاق.
وتطرح أدبيات التسويق معيارين نظريني أساسيني لكى نتفهم أسباب اعتزاز املستهلكني
باملنشأ والسلع احمللية ،نهج املنشأ بالنسبة للدولة ،واالعتزاز العرقى للمستهلك .ويركز جزء
من األدبيات بشأن دولة املنشأ على صورة الدولة ،وكيف أن تلك الصورة تنتقل إلى سلعها
(مثل :السيارات األملانية محل ثقة ،واألنبذة الفرنسية ال تضاهي) .وتنطبق نفس العملية على
مستوى املنشأ احمللى /اإلقليمى .وعلى هذا ،فإن االنطباع لدى املستهلكني عن صورة الدولة/
اإلقليم يقوم على عدة أبعاد :مستوى تقدم الدولة -املشاعر إزاء شعب الدولة -الرغبة فى عالقات
أوثق مع الدولة –اجلودة -السعر -مدى توغل سلع الدولة فى السوق -الرضا املسبق عن منتجات
الدولة (بابادو بولوس وهيسلوب .)2003 ،وعلى أية حال ،فإننا كثيرا ما جند فى األدبيات ،دراسات
بشأن صورة املنتجات التى منشؤها دولة معينة ،أكثر من صورة الدولة نفسها (فان إيترسوم
وآخرون .)2003 ،إن دولة منشأ السلعة تؤثر على تقييم املستهلك للسلعة وعلى سلوكه
للشراء ،من خالل ثالث آليات مترابطة :معرفية ،وعاطفية ،ومعيارية (لوسك وآخرون،2006
فيرلى وسترين كامب )1999 ،ويشير املكون املعرفى إلى معتقدات املستهلك وخبراته فيما
يتعلق بالسلعة التى منشؤها مكان معني .وبهذا املعنى ،ميكن أن يكون املنشأ مؤشرا على
اجلوده ودليال عليها ،مما يساعد املستهلك على استنتاج جودة السلعة قبل استهالكها (مثل:
إذ كان زيت الزيتون إيطالياًّ ،فإنه البد أن يكون جيدا) .أما املكون العاطفى فيقوم بدوره عند
استثارة بعض املشاعر العاطفية لدى املستهلك (مثل :ذكريات اإلجازة فى ذلك املكان) ،بينما
يتم تقييم املنشأ من خالل اآللية املعيارية بسبب بعض القيم الشخصية واالجتماعية ،مثل
البحث عن املكانة االجتماعية أو االعتبار.
أما املسار الثاني للبحث الذى أجرى لكي يساعدنا على تفهم أسباب الدور الهام الذى يقوم
به املنشأ اجلغرافي فى تفضيالت املستهلك ،فإنه يتعلق باعتزاز املستهلك بانتمائه العرقى.
واالعتزاز باالنتماء العرقى ،صفة أصيلة فى الشخصية ،تشير إلى الوالء الذي يبديه الشخص
جتاه منشأ معني ،األمر الذى يساعده بدوره على تكوين الشخصية الثقافية أو اإلثنية ،ويشير
اصطالح “االعتزاز العرقى للمستهلك” (الذي استحدثه شيمب وشارما )1987 ،إلى ترجمة
تلك املشاعر الشخصية إلى سلوك شرائى يفضل السلع الوطنية على السلع األجنبية .وقد
تنسحب نفس احلجة على سلع املنطقة التى ينتمى إليها الشخص داخل نفس الدولة .وعلى
هذا ،فإن السلوك الشرائى الذى يرجع إلى أسباب عرقية ،ينطوى على أن شراء سلعة املنطقة
التى ينتمى إليها الشخص ،إمنا هو تصرف أخالقى ،أو عمل يستهدف احلفاظ على األكالت
احمللية التقليدية ،وأسلوب حياة السكان احملليني (أنظر فان ايترسوم 1999 ،بالنسبة لتطبيق
هذا املفهوم لشرح سلوكيات شراء األغذية) .وتلخيصا للمناهج التى حتدثنا عنها آنفا ،ميكن
القول بأن املنشأ اجلغرافي يؤثر على تفضيالت املستهلك ،وقرارات الشراء ،أوالً ،بطريقة غير
مباشرة ،كدليل على اجلودة وثانيا ،بطريقة مباشرة ،من خالل الشعور باالنتماء إلى منطقة
اإلنتاج ،فضال عن جوانب عاطفية أخرى ،مثل مسايرة القواعد األخالقية واملعيارية من خالل
سلوكيات الشراء (كان دير النز وآخرون.)2001 ،
واملنشأ له خاصية الثقة ،مبعنى أن املستهلك ال ميكن أن يسعى إلى التحقق من صحة منشأ
السلعة الغذائية حتى بعد استهالكها .ولهذا السبب ،تصبح شهادة التصديق سياسة
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ضرورية لضمان األصالة ،وإحاطة املستهلك علما باملنشأ الصحيح .ومع ذلك ،فإن االعتراف
بنظم شهادات التصديق األوروبية؛ وشاراتها  ،logosوما ترمز إليه تلك الشارات ،ال يزال محدوداً.
وطبقا ملسح أجرته املفوضية األوروبية فى عام ( 1999املفوضية األوروبية 2004 ،ب) اتضح أن
 %80من مواطنى االحتاد األوربى لم يسمعوا عن حماية مسمى املنشأ ،وأن  %86لم يسمعوا
البتة عن السمات اجلغرافية احملمية .إال أنه عندما أشار السؤال ذاته إلى األسماء الوطنية
املقابلة (مثل :اسم املنشأ فى أسبانيا ،واسم املنشأ احملمى فى فرنسا ،بدال من الترجمة احلرفية
الختصار  PDOأي املسمى احملمى للمنشأ) ،فإن درجة املعرفة ارتفعت ارتفاعا ملحوظا (ما بني
 %74و  %88فى فرنسا وإيطاليا) .ومع ذلك ،فإن درجة معرفة سلع معينة تتمتع بحماية املنشأ/
حماية السمات اجلغرافية ،ليست متجانسة .وعلى سبيل املثال ،فإن معرفة املنشأ احملمى
للجنب الـ”روكفورت” ،أو “حلم خنزير بارما” يتجاوز احلدود الوطنية ،بينما جند أن أنواع األغذية
احمللية األخرى ،ليست معروفة إال فى املناطق اجملاورة ملنطقة اإلنتاج ،وال تعبر احلدود اإلقليمية
(وميكن أن جند أمثلة على ذلك فى مؤلف سان خوان وآخرين .)2006 ،وميكن القول بصفة عامة،
بأن املستهلكني يعلقون مرجعية اجلودة العالية ،والسالمة ،والرقابة ،واألصالة على السلع
احلاصلة على شهادات املنشأ (أنظر على سبيل املثال ،نتائج املشروعني األوروبيني )2005-Typic
و ،)2002-Dolphinوتبعا لذلك ،توضح بعض الدراسات أن املستهلكني على استعداد لدفع أثمان
اعلى من أجل السلعة احلاصلة على شهادة تصديق (انظر مثال :فوتوبولوس وكريستالليس
 ،2003وسكوراسى وفاكرو  .)2002وعلى أية حال ،فإن الدالئل على ذلك ليست قاطعة متاما،
وتختلف من طريقة تقييم إلى أخرى ،ومن سلعة إلى أخرى ،ومن دولة إلى أخرى.
الغذاء العضوي:
تعريف:
يشمل اصطالح “الزراعة العضوية” مجموعة من األساليب الفنية التى تستهدف تدعيم
استدامة املنظومة احليوية ،واحلفاظ على خصوبة األراضى أو زيادة تلك اخلصوبة ،والعودة إلى
استخدام مخصبات التربة ،املوجودة فى نفايات املنتجات ،وتوفير السلع الغذائية التى حتتوى
على جميع اخلصائص الطبيعية .والزراعة العضوية حتترم النظم البيئية ملكافحة اآلفات
واألمراض ،فى زراعة احملاصيل ،وتربية املاشية ،وتتحاشى استخدام املبيدات الصناعية ،سواء
كانت مبيدات آفات ،أو مبيدات حشائش ،أو مخصبات كيماوية ،أو هرمونات النمو ،أو مضادات
حيوية ،أو تالعب باجلينات .وعلى نفس املنوال ،فإنه فيما يتعلق بإنتاج اللحوم ،أُولى اهتمام
6
خاص برعاية احليوان ،واستخدام التغذية باألعالف الطبيعية
التشريعات:
يعود تاريخ أول الئحة أوربية بشأن الزراعة العضوية إلى عام ( 1991الئحة اجملموعة االقتصادية
األوروية ،)91/2092وفى  1999مت توسيع نطاق املمارسات العضوية بحيث يشمل اإلنتاج
العضوي للثروة احليوانية (الئحة االحتاد األوربى  ،)99/1804وقد استحدثت اللوائح لضمان أصالة
وصحة اإلنتاج العضوي للمحاصيل ،والثروة احليوانية ،وتغطية القواعد اخلاصة باإلنتاج (مثل:
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic .6
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السماد البلدي ،والوقاية من األمراض ،واملكافحة والعالج ،ورعاية احليوان ،واستبعاد اجلينات
املعدلة وراثيا) ،وقواعد التفتيش ،ووضع بطاقات التعريف ،والتجهيز ،وتسويق السلع الغذائية
العضوية ،كما حتكم القواعد أيضا واردات السلع العضوية من دول ثالثة خارج االحتاد األوربى.
ويحتاج الفالحون الذين يطالبون باالعتراف الرسمي بوضعهم العضوي ،إلى فترة انتقالية،
حدها األدنى سنتان قبل بذر احملاصيل السنوية ،وثالث سنوات فى حالة األشجار الدائمة .وفى
 2002استحدثت املفوضية األوروبية شعارا يستخدمه املنتجون على أساس طوعي ،الذين
تتوافق نظمهم ومنتجاتهم مع لوائح الزراعة العضوية فى االحتاد األوربى .وهذا الشعار مبثابة
ضمان للمستهلك النهائى بأن  %95على األقل من مكونات املنتج قد مت انتاجها عضويا ،وأن
املنتج يتمشى مع قواعد نظام التفتيش الرسمي ،وأن املنتج قد ورد مباشرة من املنتج أو من
قام بتحضير املنتجات ،فى عبوات مغلقة .وأن املنتج يحمل اسم املنتج والوسطاء ،واسم أو
الرمز الكودي لهيئة التفتيش.
بعض األرقام:
من ناحية األراضى العضوية ،وطبقا للمسح الذي يقوم به بشكل دوري “االحتاد الدولى حلركات
الزراعة العضوية” ( ،)IFOAMيوجد اآلن ما يزيد
خريطة  1أراضى الزراعة العضوية فى االحتاد على  31مليون هكتار من األراضى الزراعية
تخضع اآلن لإلدارة العضوية على امتداد
األوروبى.-15
العالم ،بزيادة  5مليون هكتار عن عام ،2004
ويقع معظمها فى الصني .وحتتل استراليا
مكان الصدارة ( 12.1مليون هكتار) ،تليها
الصني ( 3.5مليون هكتار) ،واألرجنتني (2.8
مليون هكتار) .وهكذا تقع معظم األراضي
العضوية فى العالم فى استراليا ( ،)%39تليها
أوربا ( )%21ثم أمريكا الالتينية (.)%20
ولقد زادت املساحة اإلجمالية العضوية
فى االحتاد األوربى ،15/سواء التى مت حتويلها
بالكامل أو حتت التحويل ،من 2.3مليون هكتار
فى  1998الى  4.9مليون هكتار فى ،2002
أي أن نسبة الزيادة قد ارتفعت من  ،%1.8من
املساحة اإلجمالية الزراعية املستغلة ()AAU
فى دول االحتاد 15/الى  ،%3.8بينما ظل عدد
املنتجني العضويني ثابتا عند  %2من إجمالى
عدد الفالحني (روهنر -ثييلني ،)2005 ،وهذا
يعنى أن نسبة الزيادة السنوية كانت %21
أثناء تلك الفترة .وكانت دول االحتاد األوربى
صاحبة أعلى معدل منو سنوي ،خالل الفترة
من  ،2002-1998هى :اململكة املتحدة ()%75
واليونان ( ،)%49وكانت أكبر الدول األعضاء
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مساهمة فى املساحة املنزرعة عضويا هى إيطاليا ( ،)%24واململكة املتحدة ( ،)%15وأملانيا
وأسبانيا (حوالى  ،)%14وفرنسا ما يزيد على ( %10انظر شكل.)1
وفيما يتعلق بنصيب أراضى الزراعة العضوية من إجمالى املساحة الزراعية املستخدمة ،جند
أن النمسا تأتي فى املرتبة األولى بنسبة  ،%10تليها إيطاليا بنسبة حوالى ( %9أنظر شكل.)1
وتخصص البلدان االسكندنافية :السويد ،وفنلندا ،والدامنرك ،ما يزيد على  %6من املساحة
الزراعية للزراعة العضوية .أما أقل بلدان االحتاد األوربى توجها نحو الزراعة العضوية فهى
أيرلندا ،بنسبة تقل عن  %1من األراضى الزراعية التى تدار عضوياً.
واحملاصيل العضوية الرئيسية هى محاصيل األعالف ،واملراعي ،واملروج ،والتى متثل ما يزيد على
 %50فى كل دولة من دول االحتاد األوربى باستثناء البرتغال وأسبانيا ،حيث تهبط تلك النسبة
الى  %31 ،%39لكل منهما على التوالى .أما احلبوب والدرنيات فهما ثاني أكبر مكون من احملاصيل
العضوية حيث ميثالن أكثر من  %20فى بلجيكا ،والدامنرك ،وإيطاليا ،والبرتغال .وأما قطاع الزيتون
العضوي فإنه ميثل أهمية كبيرة فى املساحة العضوية اإلجمالية فى الدول املتوسطية :اليونان،
والبرتغال (أكثر من  ،)%15وأسبانيا (حوالى  ،)%14وإيطاليا (حوالى ( )%7روهنر-ثييلني ،)2005 ،وما
زالت املساحة العضوية للخضراوات منخفضة للغاية مقارنة باحملاصيل األخرى .وتعتبر هولندا
هى الدولة الوحيدة التى متثل فيها املساحة اخملصصة للخضراوات العضوية الطازجة أكثر من
 %5من إجمالى املساحة العضوية ،بينما متثل فى بقية الدول أقل من .%1
السوق:
كشفت عدة دراسات عن احتماالت منو السوق العضوية األوروبية من منظور الطلب( ،بوراكيس،
 2004فير دكار فيرلى ،2002 ،ميشيلسني وآخرون )1999 ،بينما ركزت دراسات أخرى على توسيعأسواق دول بعينها (سان خوان وآخرون فى أسبانيا ،وكليجني وآخرون فى هولندا) .وفى جميع
تلك الدراسات ،تركز البحث على استكشاف الدوافع القوية التى تدفع املستهلكني إلى شراء
األغذية العضوية ،ووجد أن املستهلكني يشترون املنتجات الغذائية العضوية أساسا بناء على
دوافع تتعلق بحماية البيئة ،وبناء على أسس أخالقية (رعاية احليوان) و/أو ألنهم يبحثون عن
سلع غذائية طبيعية وصحية (جرونيرت وجول.)1995 ،
وحتظى السلع الغذائية العضوية بأسعار أعلى من السلع الغذائية التقليدية ،األمر الذى قد
يشكل عقبة أمام التوسع فى انتاج السلع العضوية ،ما لم يكن املستهلكون على استعداد
لدفع الفارق فى األسعار .وفى  ،2004بلغت قيمة السوق للمنتجات العضوية على مستوى
العالم  27.8مليار دوالر أمريكي (االحتاد الدولى حلركات الزراعة العضوية ،)2006 ،وقد مت تسويق
احلصة الكبرى من تلك املنتجات فى أوربا وأمريكا الشمالية (أنظر شكل .)7ومتثل األغذية
العضوية  %2من سلة املشتريات الغذائية ،فى املتوسط .ويبدى املستهلكون فى الدامنرك
وسويسرا ميال شديدا لشراء املنتجات الغذائية العضوية ،حيث ينفقون  %4 ،%5من ميزانية
الغذاء على األغذية العضوية ،لكل منهما على التوالى .إال أننا جند أن تلك النسبة تقل عن %1
فى الدول األوروبية األخرى .وهكذا جند أنه رغم أن العالم العضوي والسوق األوروبية آخذان فى
التوسع ،إال أن األغذية العضوية ال تزال تشكل سوقا صغيرة محدودة ،حيث يتجه العرض الى
مستهلكني ذوي اهتمامات خاصة بشأن حماية البيئة ،أو رعاية احليوان ،أو املستهلكني الذين
يهتمون بصفة خاصة بأثر الغذاء على صحتهم.
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اعتبارات ختامية:
إن األسواق األوروبية للسلع الغذائية احلاصلة على شهادة املنشأ ،تنمو وتتسع عبر القارة
األوروبية .وكدليل على ذلك ،أنه كان فى أسبانيا سلع محمية املنشأ /محمية السمة اجلغرافية
فى  1995تبلغ قيمتها  233.7مليون يورو ،بينما ارتفع عدد تلك السلع الى  126سلعة 7تبلغ
قيمتها االقتصادية (عند مستوى االنتاج)  629مليون يورو .وعلى الرغم من ان القطاعات احملمية-
من حيث املنشأ /السمة اجلغرافية -تشكل فى بعض الدول نسبة ملحوظة من إجمالى قطاع
األغذية -الزراعية (مثال ذلك ،اجلنب احملمي املنشأ ميثل  %17من إجمالى إنتاج اجلنب فى فرنسا)
(املعهد الوطنى الفرنسي من أجل تسمية املنشأ2006 ،ب) ،إال أن ذلك ال ينطبق على كل دولة،
ففى أسبانيا ،على سبيل املثال ،متثل القطاعات احملمية املنشأ /السمة اجلغرافية حوالى %0.8
من إجمالي قيمة مبيعات صناعة األغذية -الزراعية .ومن األمور املثيرة لالهتمام ،تعاظم منو
سوق السلع احلاصلة على شهادة املنشأ ،ليس فقط بحكم الطلب احمللى ولكن أيضا بناء على
رغبة أسواق التصدير .ولكن الطلب ليس بنفس احلدة فى الدول اخملتلفة ،وعلى الفئات اخملتلفة
من السلع (تعتبر أسواق التصدير مهمة –مثال -للتوسع فى بعض السلع احلاصلة على شهادة
املنشأ مثل األنبذة واجلنب ،بينما جند ان أثرها هامشى على اللحوم الطازجة) .وعلى هذا ،فإن
التمييز بني السلع الغذائية من حيث املنشأ يسمح للمنتجني األوروبيني ليس فقط بالدفاع
عن حصصهم فى األسواق احمللية ،فى مواجهة حترير التجارة الدولية ،ولكن أيضا يسمح لهم
بفتح أسواق جديدة بفضل السمات املميزة لسلعهم املعروضة.
إن اللوائح التنظيمية ملنظمة التجارة العاملية واالحتاد األوربى ،قد أثارت االهتمام بالسمات
اجلغرافية احملمية ،والقلق بشأنها فى آن واحد ،والدليل على ذلك ،إنشاء منظمة “ ”originأي
“منظمة الشبكة الدولية للسمات اجلغرافية” التى متثل ما يربو على مليون منتج للسلع
التقليدية فى أكثر من  30دولة ،منتشرة فى أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية والشمالية،
وشرق وغرب أوربا .واألهداف الرئيسية لتلك املنظمة ،تتمثل فى تشجيع االعتراف بدور السمات
اجلغرافية ( )GIsفى التنمية املستدامة ،واحلصول على حماية أكبر للسمات اجلغرافية على
املستوى الوطني واإلقليمى ،والدولى ،وميكن النظر فى حتقيق تلك األهداف بصورة أفضل من
خالل تبادل اخلبرات فى وضع وحماية السمة اجلغرافية ،وتبادل املعلومات بني املنتجني فى الدول
املتقدمة والدول النامية.
والسلع احلاصلة على شهادات املنشأ ،تدخل فى صميم السياسة األوروبية جلودة الغذاء ،ومن
احملتمل أن نشهد –إذا ما استمر االجتاه احلالى -منوا متزايدا لتلك السلع وأسواقها فيما وراء
حدود أوربا ،فى املستقبل ،حني تنضم دول أخرى إلى السياسة التى تشدد على تفرد منتجاتها
الوطنية.

 .7ال يشمل هذا الرقم فحسب السلع احملمية املنشأ/السمة اجلغرافية /السلع التقليدية املتميزة ،التى اعتمدها االحتاد األوربى ،وإمنا يشمل
كذلك السلع التى اعتمدتها اللوائح الوطنية ،والتى قدمت طلبات بشأنها الى االحتاد األوربى.
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شكل بيانى  7قيمة مبيعات السلع الغذائية العضوية

املصدر :االحتاد الدولى حلركات الزراعة العضوية ()IFOAM

ملحــق
جدول 1قطاعات حماية املنشأ /السمة اجلغرافية واألغذية التقليدية املتميزة فى فرنسا

املنتج

عدد
عدد
السلع السلع
احملمية التقليدية
 PDO/PGIاملتميزة
يوليو
يوليو
)1(2006 )1(2006

كمية
 %عدد
عدد
السلع
السلع
السلع
احملمية
التقليدية احملمية
املتميزة  PDO/PGIاملنشأ
يوليو والتقليدية بالطن
2004
 )1(2006املتميزة

كمية
السلع
PGI
بالطن
2004

القيمة
االقتصادية
PGIللسلع
باملليون يورو
2004

اجلنب

43

0

43

29.05

193865

---

الفاكهة ،اخلضر ،احلبوب

24

0

24

16.22

29360

66.057

131.18

اللحوم الطازجة

50

0

50

33.78

1505

138.658

58861

الزيوت والدهون

6

0

6

4.05

556

.n.a

.n.a

زيت الزيتون

.n.a

.n.a

.n.a

الزبد

.n.a

.n.a

.n.a
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أساسها اللحوم

4

0

4

2.70

.n.a

.n.a

.n.a

مشروبات أخرى

5

0

5

3.38

.n.a

.n.a

.n.a

منتجات حيوانية أخرى

6

0

6

4.05

.n.a

.n.a

.n.a

اخلبز ،الفطائر....

2

0

2

1.35

.n.a

.n.a

.n.a

زيتون املائدة

4

0

4

2.70

185

.n.a

.n.a

السمك الطازج

2

0

2

1.35

.n.a

.n.a

.n.a

سلع غير غذائية

2

0

2

1.35

.n.a

.n.a

.n.a

148

0

148

100

اإلجمالى

املصدر:
 )1حسابات أجريناها بناء على بيانات من املفوضية األوروبية ()http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual( )2006
 )2املعهد الوطني الفرنسى لتسمية املنشأ ( INAO 2006ب).
 )3املعهد الوطني الفرنسى لتسمية املنشأ ( INAO 2006جـ).
 ،2003 )4تشتمل فقط على كمية وقيمة  16سلعة من  47تندرج حتت حماية السمة اجلغرافية ،املصدر :املعهد الوطني
لسوق األغذية والسلع الزراعية (.)ISMEA) (2005
 )5انتاج زيت الزيتون فى عام  ،2004الذى يتمتع بحماية املنشأ (2006أ).
 )6انتاج زيتون املائدة الذى يتمتع بحماية املنشأ فى  .2005/2004املصدر :املعهد الوطني الفرنسى لتسمية املنشأ ()INAO
2006أ.

جدول  2قطاعات حماية املنشأ /السمة اجلغرافية واألغذية التقليدية املتميزة فى إيطاليا
عدد
السلع
احملمية
PDO/
PGI
يوليو
()1
2006

عدد
السلع
التقليدية
املتميزة
يوليو
)1(2006

عدد
السلع
PDO/
& PGI
TSG
يوليو
2006

اجلنب

31

0

32

الفاكهة،
اخلضر،
احلبوب

44

0

44

اللحوم
الطازجة

2

0

2

1.28

الزيوت
والدهون

38

0

38

16.943 24.36

102.74

16.943

102.74

املنتج

%عدد
السلع
PDO/
& PGI
TSG
2006

نسبة
كمية
الصادرات
2003 %

نسبة
قيمة
الصادرات
2003 %

القيمة كمية
الكمية القيمة
الداخلية االقتصادية االقتصادية الصادرات
 2003 %بالطن
فى التجارة 2003
2003
باملليون
بالطن
يورو عند
2003
مستوى
اإلنتاج

19.24

21.13

14.51

14.15

1366

1,14

11.27

8.07

24.21

24.21

n.a

n.a

n.a

n.a

102.74

1.192

13.97

7.04

13.61

102.74

2.650.31 390.207 20.51
12.121.28 28.21

زيت الزيتون

n.a

62.14

قيمة
الصادرات
2003
باملليون
يورو

559.89 95.091

الزبد
أساسها
اللحوم

28

0

28

627.20 27.716 1.473.90 1.473.90 172.026 17.95

مشروبات
أخرى

0

0

0

0.00

منتجات
حيوانية
أخرى

2

0

2

1.28

n.a

n.a

n.a

n.a

16.11

n.a

42.55

n.a
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اخلبز،
الفطائر....

3

0

3

1.92

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

زيتون
املائدة

2

0

2

1.28

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

سلع غير
غذائية

3

0

3

1.92

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

أخرى
اإلجمالى

2

0

2

1.28

n.a

n.a

n.a

155

0

156

100

591297

4265.32

100

n.a

17.82 1202.21 105366

28.19

املصدر :حسابات أجريناها بأنفسنا بناء على بيانات املعهد الوطني لسوق األغذية والسلع الزراعية ISMEA
 )(2005وبيانات املفوضية النووية األوروبية http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual ،2006

جدول  3قطاعات حماية املنشأ /السمة اجلغرافية واألغذية التقليدية املتميزة فى أسبانيا
عدد
عدد
السلع السلع
TSG PDO/PGI
فى يولية يوليو
2006 2006
اجلنب
الفواكه ،اخلضر واحلبوب
األرز
اخلضروات
الفاكهة
البقول
اللحوم الطازجة
الزيوت والدهون
زيت الزيتون
الزبد
أساسها اللحوم
حلم اخلنزير املعالج
غيرها
مشروبات أخرى
منتجات حيوانية أخرى
البيرة
اخلبز والفطائر
زيتون املائدة

19
28

0
0

عدد النسبة
السلع املئوية
 PDO/PGIلعدد
 &TSGالسلع
يوليو PDO/PGI
&TSG 2006
2006
19.0
19
28.0
28

13
16

0
0

13
16

13.0
16.0

10

1
1

11
1

11.0
1.0

0
2
0
6
0

0
1
0
1
0

0
3
0
7
0

0.0
3.0
0.0
7.0
0.0

لعدد الكمية القيمة
السلع بالطن االقتصادية
( 2004 PDO/PGIباملليون
يورو)
2006

23
38
3
14
16
5
15
22
20
2
10
5
5
1
3
0
8
0

16454
123179
18119
16519
88036
505
31087
20171
19735
436
--634487
3358
2576
312
0
10119
0

131.92
117.88
11.53
35.37
69.13
1.85
130.72
70.69
68.4
2.29
98.88
78.65
20.23
0.45
2.14
0
87.84
0

جودة الغذاء في أوروبا

األسماك الطازجة
سلع غير غذائية
أخرى
اإلجمالى

تابع جدول 3

اجلنب
الفواكه ،اخلضر واحلبوب
األرز
اخلضروات
الفاكهة
البقول
اللحوم الطازجة
الزيوت والدهون
زيت الزيتون
الزبد
أساسها اللحوم
حلم اخلنزير املعالج
أخرى
مشروبات أخرى
منتجات حيوانية أخرى
البيرة
اخلبز والفطائر
زيتون املائدة
أسماك طازجة
سلع غير غذائية أخرى
أخرى
اإلجمالى

0
0
3
97

0
0
0
3

0
0
3
100

0.0
0.0
3.0
100

3
0
3
126

8
0
1.872
---

النسبة
قيمة
كميات
القيمة
عدد
السلع االقتصادية الصادرات الصادرات املئوية
لكمية
(مليون
بالطن
2004 PDO/PGI
الصادرات
يورو)
2004
2004
2004
21.38
30.77
3518
20.97
18.25
26.28
29.08
32371
18.74
30.16
0.23
0.06
41
1.83
2.38
2.00
0.56
330
5.62
11.11
36.35
28.44
31999
10.99
12.70
0.20
0.01
1
0.29
3.97
0.50
0.62
155
20.78
11.90
14.47
10.82
2919
11.24
17.46
14.67
10.69
2895
10.87
15.87
5.52
0.13
24
0.36
1.59
...
1.42
...
...
7.94
0.10
0.33
6372
12.50
3.97
2.80
1.09
94
...
3.97
...
0
0
0.07
0.79
0.00
0
0
0.34
2.38
...
0
0
0.00
0.00
9.92
8.91
1004
13.96
6.35
...
0
0
0.00
0.00
0.00
0
0
0.01
2.38
...
0
0
0.00
0.00
2.56
0.24
48
1.38
2.38
...
81.86
...
100
100

0.04
0
1

النسبة
املئوية
لقيمة
الصادرات
2004
23.32
24.67
0.52
1.58
41.14
0.54
0.47
15.31
15.63
5.69
1.44
0.42
5.39
0.00
0.00
...
10.14
...
0.00
...
2.76
13.01

املصدر :حسابات أجريناها بأنفسنا بناء على بيانات وزارة الزراعية والثروة السمكية واألغذية (2006أ)
تشمل اللحوم الطازجة ،والسلع التى أساسها اللحوم ،خالف حلم اخلنزير املعالج.
.1
 .3تشمل فقط مشروب عصير التفاح ،والكمية بالهيلكولتر
عدد القطع
.2
 .5تشمل السلع احملمية املنشأ /السمة اجلغرافية املعترف بها على املستوى
تشمل فقط عسل النحل
.4
الوطنى ،ولكنها مازالت قيد الدراسة فى االحتاد األوربى.
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جدول  4قطاعات حماية املنشأ /السمة اجلغرافية واألغذية التقليدية املتميزة فى البرتغال
الكمية

القيمة

النسبة

النسبة

عدد
عدد
السلع السلع
التقليدية
احملمية املتميزة
 PDO/PGIاملضمونة
TSG
يوليو
يوليو
()1
2006 )1(2006

عدد السلع  %عدد
السلع
املئوية
الداخلة االقتصادية املئوية
احملمية
احملمية
للسلع للقيمة لقيمة
فى
PDO/PGI
&PDO/PGI
التجارة باملليون االقتصادية الصادرات
& TSG
TSG
للسلع للسلع
يورو
بالطن
يوليو
يوليو
()1
()1
2004
2004
2004
2004
2006
2006

اجلنب

12

0

12

12.90

1455.44

13.64

21.31

6.00

الفاكهة ،اخلضر،
احلبوب

19

0

19

20.43

24856

27.93

43.64

86.00

اللحوم الطازجة

25

0

25

26.88

2553.08

9.34

14.59

0.00

الزيوت والدهون

5

0

5

5.38

1170.76

5.45

8.52

1.00

1170.7612

5.45

8.52

1.00

زيت الزيتون

2

الزبد
أساسها اللحوم

21

0

21

22.58

مشروبات أخرى

0

0

0

0.00

منتجات حيوانية
()3
أخرى

10

0

10

10.75

البيرة

0

0

0

0.00

اخلبز ،الفطائر....

0

0

0.00

زيتون املائدة

1

0

1

1.08

السمك الطازج

0

0

0

0.00

سلع غير غذائية

0

0

0.00

أخرى

0

0

0

0.00

اإلجمالى

93

0

93

100

162.38
122.82

n.a.

30197

2.19
0.46

n.a.

64.01

3.42
0.71

4.00
43.00

n.a.

100

71,00

املصدر :حسابات أجريناها بأنفسنا بناء على بيانات استقيناها من الـIDRHA (2006) http://www.idrha.min-agricultura.pt/produtos- :
tradicionais/estatisticas/estatisticas.htm
حصلنا على القيمة االقتصادية بضرب السعر السائد فى السوق فى كمية كل سلعة على حدة ،ثم قمنا بعملية اجلمع.
)1
)2

آالف الليترات

 )3عسل النحل

جودة الغذاء في أوروبا

جدول  5قطاعات حماية املنشأ /السمة اجلغرافية واألغذية التقليدية املتميزة فى اليونان

عدد السلع
عدد
احملمية
عدد
السلع
احملمية السلع PDO/PGI
 PDO/PGIالتقليدية & TSG
يوليو املتميزة والتقليدية
()1
املتميزة
2006
2006

 %عدد
السلع
احملمية
القيمة
&PDO/PGI
االقتصادية القيمة
TSG
والتقليدية الكمية للسلع االقتصادية
%
املتميزة بالطن باملليون يورو
2002
2002
2002
2006

اجلنب

20

0

20

24.10

33000

155.80

75.16

الفاكهة ،اخلضر ،احلبوب

21

0

21

25.30

7866

5.59

2.70

اللحوم الطازجة

0

0

0

0.00

الزيوت والدهون

25

0

25

30.12

4742

10.58

5.10

4742

10.58

5.10

زيت الزيتون
الزبد
0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

أساسها اللحوم

1

0

1

1.20

البيرة

0

0

0

0.00

اخلبز ،الفطائر....

1

مشروبات أخرى
منتجات حيوانية أخرى

()3

.n.a

.n.a

.n.a

1

1.20

.n.a

.n.a

زيتون املائدة

10

0

10

12.05

1000

7

338

السمك الطازج

1

0

1

1.20

.n.a

.n.a

.n.a

سلع غير غذائية

4

0

4

4.82

110

17.74

8.56

أخرى

0

0

0

0.00

اإلجمالى

83

0

83

100

املصدر :املعهد الوطني لسوق السلع واألغذية الزراعية () 2005-ISMEA

51460

20729

.n.a

100
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اجلزء الثاني

			
			

جودة السلع
الغذائيه املتوسطية

			

حالة منتجات

			

ومشتقات األلبان

الفصل 5
الروكفور
صناعة ترمز للحماية املسجلة ملسمى املنشأ

1
جوليان فرايسن

مقدمة – املبادئ األساسية لتحديد املنشأ :من البيئة احمللية إلى اإلقليم.
إنطالقا من ضرورة إنشاء منوذج للتنمية الزراعية يعتمد بشكل أساسي على غزارة اإلنتاج ،فإن
الزراعة في فرنس��ا ،ونظرا لتاريخها ،قد متيزت منذ الس��تينيات من الق��رن املاضي بتوفر اإلرادة
السياس��ية الالزمة لتحسني جودة وزيادة مصادر منتجات األغذية الزراعية .ولم يحتل النموذج
ال��ذي يعتم��د على اجلودة محل االهتمام بتحقيق اإلنتاج الوفير ،لكنه ما لبث أن اكتس��ب قوة
في العش��رين عاما األخيرة بس��بب تالقي مصالح العديد من األطراف املعنية باألمر .وبالنسبة
للس��لطات العامة ،كانت القضية تتعلق بالتعويض عن انخف��اض دخول العاملني باملزارع في
املناطق التي كان يطلق عليها مصطلح «مناطق صعبة»  ،واحلد من تركز اإلنتاج في بعض املزارع
و مكافحة تدهور املناطق الريفية .وقد أتيحت الفرصة للمتخصصني في كافة الصناعات كي
يقوم��وا بحماية ودعم صورة املنتجات التي كانت في طريقها للخروج خارج مناطقها األصلية
أو ،على العكس ،كانت ضحية لنجاحها ومن ثم ،كانت عرضة إلنتاجها في مناطق بعيدة.
وقد أدي هذا النهج في التنمية إلى ظهور ما يش��ار إلي��ه اليوم ،بصفة عامة ،على أنه عالمات
اجلودة الرسمية ،و التي أصبحت بعد إصدار قانون توجيه الزراعة في عام  1999عالمات رسمية
خاصة بتعريف اجلودة .وقد متت إضافة عالمات مثل «جبلي» و إقليمي و«منتجات املزارع» والتي
خضعت إلى لوائح خاصة في بعض القطاعات إلى العالمات األربعة الرئيس��ية وهي (مسجلة
املصدر ،شارة حمراء ،شهادة مطابقة املنتج والزراعة العضوية).
وقد مت االعتراف بهذا الكم من القواعد القانونية التي استخدمت كأداة لتنمية الزراعة واحلفاظ
على تراث فنون الصناعات الغذائية القومية و لتوعية املس��تهلكني على مس��توى دول االحتاد
األوروبي ،حيث كانت العالمات الرسمية الفرنسية لتحديد اجلودة هي املرجعية اخلاصة بالعمل
االجتماع��ي املتعلق بالتوس��ع في اللوائ��ح األوروبية (رقم  )92/2081والتحديد احملمي للمنش��أ
واملؤشرات اجلغرافية احملمية (في عام .)1992
وتش��ير كافة ه��ذه العالمات إلى املناهج املتعددة املتعلقة باجل��ودة .وقد اقترح عالم اجلغرافية
«إس .ش��يفيه» بأن تتم التفرقة بني املنهج اإلقليمي أو ما يس��مى باملنهج الوصفى -النوعى و
املنه��ج الذي يعتمد على أس��لوب إنتاج محدد .وتهدف العالمات التي تش��ير إلى املنطقة إلى
تأكي��د الصلة بني س��مات املنتج و بني املنطق��ة (أو البيئة احمللية  )2التي يت��م إنتاجها بها .أما
 .1يعتمد هذا الفصل على نتائج رسالة دكتوراه في اجلغرافيا متت مناقشتها في تولوز في ديسمبر 2005؛ وقد مت متويلها من قبل مركز التجارة
القومي لالقتصاد في األلبان و اجمللس القومي لتحديد منشأ منتجات األلبان وذلك في إطار اتفاقية صناعية للتدريب من خالل البحث
( .)CIFREوقد عنيت هذه الدراسة باملنشأ املسجل للجنب في املناطق التالية :نورماندي ،وسط و جنوب افيرون ،سافوي وسافوي العليا.
 .2يتم استخدام هذا املصطلح هنا مبعناه الزراعي :وهو يشير إلى مجموعة من الظروف الطبيعية (التربة ،املناخ ،الخ) و اخلبرة املعرفية.
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املنهج الكمي فهو يهتم بالش��ارة احلمراء و ش��هادة مطابقة املنت��ج .ويتعلق األمر هنا بإثبات
أن املنت��ج الغذائ��ي يطابق مجموعة من املعايير التي متت اإلش��ارة إليها ف��ي املواصفات وميثل
أس��لوبا للتمييز بني املنتجات القياس��ية املتش��ابهة .وفي حالة وجود الش��ارة احلمراء  ،البد أن
تكون املنتجات ذات جودة عالية ،لكن في حالة املنتجات ذات ش��هادة مطابقة املنتج فإن اجلودة
ميك��ن أن تك��ون مميزة .وف��ي النهاية ،يأتي املنهج الذي يعتمد على أس��لوب إنت��اج معني يتعلق
بالزراعة العضوية ،وهو منهج لم يتم تطويره على نطاق واسع في فرنسا على الرغم من ذلك
(شيفيه)2002 ،
وسوف نقوم في الفصل احلالي بالتركيز على املنهج اإلقليمي وبشكل خاص على عالمة املنشأ
املس��جل .وهذه هي أقدم عالمة جودة في فرنسا .وقد مت تطبيقها مبوجب قانون صدر عام 1919
وكان اله��دف من��ه حماية عدد من املناطق التي تقوم بزراعة العنب (ش��امباني ،بوردو ،كونياك،
ال��خ) من عمليات س��رقة املنتج .وع�لاوة على ذلك ،فإنه بالرغم من التطور املؤسس��ي الكبير،
فإن مفهوم املنش��أ املس��جل ال يزال يعتمد على نفس مبدأ حماي��ة العالقة بني جودة املنتج و
الس��مات اخلاصة باإلقليم .وحتمل جميع التش��ريعات املتعلقة بتحديد املنشأ نفس الصياغة:
« حتديد املنش��أ هو حتديد املكان ،أو املنطقة أو البلدة/القرية التي تشير إلى املنتج الذي أتى من
هذا املكان والذي اكتسب جودة وصفات بسبب البيئة اجلغرافية ،مبا في ذلك العوامل الطبيعية
3
و البشرية».
إن العالقة بني املنتج و مكان إنتاجه تقودنا إلى املبدأ الثاني وهو  :عدم إمكانية تقليد منتج في
مكان آخر .إن االعتراف باملنش��أ املس��جل يتضمن بالضرورة أن هناك مكان مت حتديده ويستحيل
م��ن الناحية القانونية أن يتم تقليد أي منتج خارج نط��اق إنتاجه .وعلى املتخصصني الراغبني
ف��ي احلصول على عالمة حتديد املنش��أ أن يثبتوا هذه العالقة ،والتي دائما ما يش��ار إليها بأنها
«النموذجي��ة اخلاصة» ويعرفها خبراء اجلودة بأنها «خصائص املنت��ج الذي ينتمي إلى فئة متيزه
عن غيره من املنتجات املش��ابهة من خالل سمات تتعلق بالبيئة احمللية التي يتم تصنيع املنتج
بها» (كازابيانكا ،سيلفاندر ،نويل ،بيراجنار ،كولون ،رونسني .)2005 ،وتقوم االفتراضية التي يقوم
عليه��ا مبدأ ع��دم إمكانية تقليد املنتج في بيئة أخرى هو أن كل منطقة و بيئة محلية تتمتع
بسمات فريدة يستحيل تقليدها .إن استحالة تقليد املنتج الذي يوضع عليه شارة أصل املنشأ
ف��ي أي م��كان آخر هي امليزة األساس��ية التي تعطي املنتج تفرده .ومن حي��ث املبدأ ،فإن عالمة
املنشأ املسجل ال تشير بالضرورة إلى ارتفاع جودته .لكنها تؤكد منشأه – أو بعبارة أخرى فإنها
تش��ير إلى ج��ودة معينة .وبالرغم من ذل��ك  ،فلقد لوحظ من خالل اخلب��رة العملية بأن عالقة
املنتج مبكان منشأه يقصد منها أيضا ضمان ارتفاع اجلودة.
وبالرغم من ذلك ،فإن حتديد املنش��أ ال يتضمن حتديد إس��م املنت��ج أو مكان إنتاجه فقط لكنه
يشير إلى القطاعات الفرعية  ،كأن يكون هناك سلسلة من األطراف التي تقوم بتصنيع منتج
ما وتتجمع بش��كل عام على ش��كل هيئة إداري��ة (نقابة) .إن هذا الفهم االقتصادي للمنش��أ
املس��جل ه��و وجه آخر لعملية حتديد املنش��أ .ولتحديد منطقة ما فإن ذل��ك يتضمن أن هناك
نشاط محدد مبكان ما وفقا للقانون .وبذلك فإن املنشأ املسجل يعتبر ،بشكل غير مباشر ،جزءا
من مجال التنمية اإلقليمية والسيما أن احلفاظ على أنشطة الزارعة و األغذية الزراعية ه��و
 .3القسم أ من قانون  ، 1919مادة ل  1-115 ،من قانون املستهلك ،املادة ل  1-641من القانون الريفي .وجتدر اإلشارة بأن الالئحة األوروبية رقم
 92/2081تقر هذه الفكرة أيضا.
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أحد األهداف التي أحلقتها التشريعات بعالمات اجلودة التي تتناسب مع املعلومات املتوفرة لدى
املستهلك وسالمته و جودة املنتج و رفع قيمة املنتج من خالل سلسلة اإلنتاج .وينص بند 640
من القانون الريفي على »:إن السياسة املتبعة في مجال اجلودة و مصدر املنتجات الزراعية ()...
البد أن ينطبق عليه بصفة عامة األهداف التالية :زيادة تنوع املنتج وحتديد س��مات املنتج ()...
مع األخذ في االعتبار زيادة وعي املس��تهلك و تلبي��ه توقعاته؛ دفع عملية التنمية في قطاعات
الزراع��ة والغ��ذاء ورفع ج��ودة املنتج من خالل تقس��يم الس��وق إلى قطاع��ات واضحة؛ حتقيق
االس��تقرار في اإلنتاج الزراعي والغذائي في املنطقة وضمان احلفاظ على األنشطة االقتصادية
وبخاصة في املناطق الريفية احملرومة ()...؛ توزيع زيادة قيمة الس��لع الزراعية بصورة متس��اوية
على أصحاب املزارع ( ، )...وعلى جهات التصنيع و شركات التسويق.
وبه��ذا ،ف��إن مفهوم حتديد املنش��أ يعد مبثابة عقب��ة أمام بعض مظاهر العومل��ة مثل عمليات
إعادة التوطني الصناعي والتي تش��ير إليها وس��ائل اإلعالم و يعتبرها السكان أحداث مؤملة .وال
ش��ك أن هذا البعد يعتبر ذو أهمية كبرى فيما يتعلق باحلف��اظ على التراث الثقافي بوجه عام
بالنس��بة للعديد من الدول التي تتطلع إلى إنش��اء نظام مماثل .ويلعب املعهد القومي لتحديد
املنش��أ دورا تنويريا في هذا الس��ياق وبخاصة فيما يتعلق بعمله اخلاص بالترويج ملفهوم حتديد
املنش��أ وأهميته القانونية للمنتجني الذين يكونون مبعزل عن بعضهم البعض في غالب األمر.
ويعتبر حتديد املنشأ من أدوات التجارة احلرة وهو بذلك من األمور األساسية في عملية مكافحة
الفقر و ضمان حتقيق تنمية مس��تدامة .وتقوم شبكة «أوريجني» (أو شبكة منظمة املؤشرات
الدولية اجلغرافية)  ،التي تتألف من منتجني من كافة أنحاء العالم ،بالعمل جاهدة على حماية
املنتجات اخلاصة مبنشأ محدد من خالل تسهيل دخولها لألسواق.
وميكننا أن ندرك أنه عند فهم مبدأ ارتباط املنتج باملنش��أ من خالل س��ياق اقتصادي ،فإنه ميثل
إط��ارا مهما ً للتحليل فيما يتعلق بالتنمي��ة اإلقليمية .وبالرغم من ذلك ،فإن القضايا املذكورة
آنفا( ،وهي احلفاظ على األنشطة الزراعية ،التجارة احلرة ،التنمية) ال تكفي وحدها لتبرير املسائل
املتعلقة بتقييم تأثير عالمات اجلودة على اإلقليم .وبالنس��بة لكافة املس��ائل التي حتمل مثل
ه��ذه الطبيعة ،فإن مس��تقبل الصناعات املتعلقة مبنطقة معينة س��تكون معرضة للخطر.
وتواجه أنظمة اإلنتاج هذه بصفة خاصة مخاطر على املس��توى العاملي تهدد وجودها .إن وضع
عملية تس��جيل املنش��أ على املس��توى األوروبي قد أعطى املنتجات املعني��ة درجة معينة من
الشرعية لكن هذه احلالة ال تنطبق على املستوى العاملي حيث تتنازع العديد من الدول بصورة
دائمة على محل املنش��أ – واملؤشرات اجلغرافية – حيث تنظر إليها هذه الدول على أنها عقبات
تعوق املنافس��ة احلرة .وبهذا ف��إن املفاوضات احلالية في منظمة التج��ارة احلرة تدور حول حالة
املؤشرات اجلغرافية :وهو مبدأ في حد ذاته يتساوى مع العالمات أو أي ترتيبات خاصة؟
وال يبدو أن العالقة باألرض (=التربة  /البيئة احمللية والبيئة)  ،والتي يتم غالبا التنازع عليها ،وفي
بعض األحيان يكون هناك حق في النزاع ،ال يبدو أنها متثل أساس كاف للمناقشات املناسبة لبلد
املنش��أ 4.لذا يبدو أنه من الضروري أن يتم التوسع في املناقش��ات لتتضمن أبعادا غير النواحي
التجارية و الفنية .وتشير وجهة النظر هذه إلى أهمية املؤشرات اجلغرافية في عملية التنمية.
وبعيدا عن األهمية االقتصادية لهذه الصناعات اخلاصة ،والتي يجب أن يتم تقييمها ،نتس��اءل
 .4عالوة على ذلك فإنه من الواضح أن مصطلح ارض  terroirليس له مرادف باللغة اإلجنليزية.
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إل��ى أي مدي تعتبر هذه الصناعات جزءا ً ال يتجزأ م��ن ديناميكيات التنمية في أقاليم إنتاجها؟
وما هي األدوات املنهجية التي ميكن وضعها لتحليل هذا األمر؟
ويهدف الفصل احلالي إلى تقدمي العديد من معايير التقييم والتي ميكن من خاللها القيام بهذا
التقييم .ولكي نعطي حتليلنا شكال ملموسا بصورة أكبر سنقوم بالتركيز بصورة خاصة على
اجلنب الروكفور ،وهو رمز ملنتجات البحر املتوس��ط التي تتمتع بحماية تسجيل املنشأ منذ عام
 . 1925وإلى جانب طول الفترة التي مرت على إنش��اء هذه الصناعة فهي مجال هام للتطبيق
فيما يتعلق باألهمية الكبيرة لفرص العمل في هذه املنطقة الهش��ة من الناحية االقتصادية
والدميوغرافية.
وس��وف نقوم بداية بتفس��ير القضايا العاملية التي تبرر املس��ائل اخلاصة بنا :كيف يتم النظر
إل��ى املؤش��رات اجلغرافية في داخل منظمة التج��ارة احلرة؟ وما هو وضعها ف��ي الوقت احلالي؟
كيف س��تؤدي دراسة عملية التنمية إلى تقنني مكانة املؤش��رات اجلغرافية في مجال التجارة
العاملية؟
س��وف نع��رض في اجلزء الثان��ي من هذا الفصل املؤش��رات اخملتلفة التي مت ترتيبه��ا وفقا ملا ورد
بدراس��ة املؤلف ،حيث قدم تس��جيل منش��أ اجلنب الركفورد كمثال .ثم يتم تن��اول العديد من
املناح��ي األخرى مثل :األهمية االقتصادية الكبيرة للصناعة م��ن حيث فرص العمل في مجال
الزراعة و األغذية الزراعية؛ قدرة عملية تس��جيل املنش��أ على إحداث االس��تقرار في النش��اط
االقتص��ادي على مدى فترة طويلة؛ مزايا تس��جيل املنش��أ بالنس��بة ملناط��ق اإلنتاج وبخاصة
بالنس��بة ألسعار األلبان و حتس�ين صورة مهنة الزراعة؛ يؤدي تسجيل املنشأ إلى خلق «شبكة
إنتاج» معينة تتركز حول مزارع األغنام؛ وأخيرا ،أهمية تس��جيل املنش��أ في صناعة الس��ياحة
حيث يتم تطوير املرافق تدريجيا مبا يس��اعد على تأهيل هذه املنطقة من وجهة نظر الس��ائح
بصف��ة خاص��ة .ثم نختتم حتليلنا مبناقش��ة نقاط القوة والضعف في مس��ار التنمية الذي مت
إتباعه في منطقة روكفور.
حتديد املنشأ في مواجهة التحديات الدولية
قمنا بالتأكيد على الطبيعة الغامضة لعملية حتديد املنشأ في السياسة الزراعية العامة في
س��ياق آخر؛ ومن الصعب بالنسبة آلليات مثل عملية فصل املساعدات أن تستوعب الطبيعية
اخلاصة للصناعات التي تعتمد على اجلودة( فريسيجن  . )2005وفي السياق الدولي ،بالرغم من
ذل��ك ،ف��إن هذا الغموض يؤدي إلى صدامات مع دول معينة ترف��ض االعتراف مببررات وجود نظام
حماية يقوم على أس��اس عالقة املنتج مبنش��أه .وهذه املعارضة ال تتعلق فقط بالتقس��يم بني
أوروب��ا والواليات املتحدة فاألمر أبعد من ذلك؛ فهو يتعلق مبجموعات عديدة من الدول ويش��مل
اعتبارات جتارية وثقافية.
وهكذا فإنه لكى نستطيع فهم سمات هذه املشكلة الشائكة بصورة أفضل فسوف نناقش
أوال العوام��ل الكامن��ة في الوض��ع القانوني للمؤش��رات اجلغرافية واجلهود التي تس��عى إلى
الوصول إلى االعتراف مبثل هذه املؤشرات في منظمة التجارة العاملية .ثم نقوم بطرح النواحي
اإلقليمية لشرعية املؤشرات اجلغرافية من خالل حتليل القضايا الدولية التالية :ألي مدي ميكن
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ملفهوم اإلقليم (والذي يعتبر أشمل من البيئة احمللية) أن يقوم بزيادة نطاق املنظور بحيث يشمل
أبعادا أخرى مثل (األبعاد السياس��ية ،واألبعاد املتعلقة بالهوية) وعوامل أخرى؟ وما هي األدوات
التي ميكن من خاللها تقييم عملية التنمية اإلقليمية؟
االعتراف اجلزئي باملؤشرات اجلغرافية من خالل منظمة التجارة العاملية
على عكس ما هو متوقع ،فإن العملية التي تؤدي إلى االعتراف باملنتجات ذات املنش��أ املس��جل
هي عملية دولية أكثر منها أوروبية .فالزيادة الكبيرة في التجارة الدولية على مس��توى العالم
بعد فترة اخلمسينات دفعت الزعماء السياسيني في الدول الصناعية إلى الدخول في اتفاقيات
تؤمن حماية مش��تركة ملنتجاته��م الغذائية .فاتفاقية ليزبن والت��ي مت التوقيع عليها من قبل
العدي��د من الدول في ع��ام  1958كانت فرصة لالعت��راف املتبادل بنظام حتديد املنش��أ .وبذلك
فقد متكنت فرنس��ا من امتالك عالمات حتديد منش��أ خاصة بها ومعترف بها من قبل األطراف
األخرى .كما مت إبرام اتفاقيات تتعلق بأنواع معينة من املنتجات مثل معاهدة سترس��ا (إيطاليا)
اخلاصة مبنتجات األلبان والتي مت التصديق عليها في عام  . 1951وبالرغم من ذلك فإن تأثير هذه
االتفاقيات العديدة كان محدودا دائما نظرا للعدد احملدود للدول املوقعة عليها .ولم توقع القوى
التجارية الكبرى مثل اليابان أو الواليات املتحدة األمريكية على أي من هذه املعاهدات .لذا ،فقد
كان من غير املمكن الوصول إلى إجماع يتعلق بوضع تعريف مبسط ملفهوم حتديد املنشأ مثل
التعريف السائد في فرنسا على سبيل املثال.
س��نقوم مبناقش��ة قضية وضع حتديد املنش��أ من خالل وجهة نظر مفه��وم امللكية الفكرية.
في ع��ام  ، 1994تضمنت اتفاقية مراكش التي مت مبقتضاها تأس��يس منظمة التجارة العاملية
اتفاقي��ة حقوق امللكي��ة الفكرية  5والتي تطال��ب أعضاء منظمة التج��ارة العاملية بتوفير حد
أدن��ى من احلماية حلقوق املؤلف و االس��م التجاري ،و براءة االخت��راع .وكانت لدى اإلحتاد األوروبي
رغبة في إدراج املنتجات الغذائية حتت ش��كل من أش��كال امللكية الفكرية .وقد جنح في تقدمي
ن��وع من احلماية للمنتجات من خالل عالمة رس��مية ه��ي (( )PDO /PGIوتعني التحديد احملمي
للمنش��أ و عالمات جغرافية محمية ) والتي تش��ير إلى املنش��أ اجلغرافي لها .ويبدو أن مفهوم
املؤشرات اجلغرافية كما مت تعريفه في البند رقم  22من االتفاقية كان أقرب ما يكون من املفهوم
الفرنسي ألصل املنشأ« :يتم تعريف املؤش��رات اجلغرافية،في هذه االتفاقية ،كمؤشرات تشير
إلى أن منتج ما قد مت إنتاجه على أرض دولة من الدول األعضاء أو إقليم أو بيئة محلية في أرض
6
الدولة حيث ترتبط باملنش��أ اجلغرافي جودة معينة أو ش��هرة ما أو أي ممي��زات تتعلق باملنتج».
ومن ناحية أخرى فإن القواعد اخلاصة بحماية املؤش��رات اجلغرافية تش��ير بصفة أساسية إلى
معلومات متوفرة لدى املس��تهلك « :فيما يختص باملؤشرات اجلغرافية سيقوم األعضاء بتقدمي
األساليب القانونية للجهات املعنية ملنع استخدام أي وسائل في تقدمي أو تعريف منتج بصورة
تش��ير أو توحي بأن املنتج املش��ار إليه قد مت إنتاجه في منطقة جغرافية تختلف عن املنطقة
األصلي��ة التي مت إنتاجه فيها بص��ورة تؤدي إلى تضليل اجلمهور فيما يتعلق باملنش��أ اجلغرافي
7
للمنتج».
 .5إتفاقية النواحي التجارية حلقوق امللكية الفكرية
 .6إتفاقية حقوق امللكية الفكرية ،امللحق  1ت  ،الفصل  ،3املادة 22
 .7إتفاقية حماية امللكية الفكرية ،نفس املوضع السابق
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وبالرغم من هذا التطور الظاهر ،فإن هذه الصياغة ال توفر مس��توى مرتفع من احلماية ألنه من
الصعب إثبات أن املس��تهلكني قد مت خداعهم فقط بناء على هذا األساس .ومن أجل عالج هذا
الضعف اس��تطاع ممثلو ش��ركات النبيذ والكحوليات – كبرى الشركات في هذا اجملال -احلصول
عل��ى حماي��ة إضافية من خالل املادة  23التي قدمت بن��دا إضافيا هو « :على كل عضو أن يقدم
وس��ائل قانونية إلى األطراف املعنية متنع استخدام املؤشرات اجلغرافية ...حتى عند اإلشارة إلى
املنش��أ احلقيقي للمنتج أو عند اس��تخدام املؤش��ر اجلغرافي في الترجمة أو إذا كان مصحوبا
بعبارات مثل «نوع» « ،شكل» « ،أسلوب»« ،تقليد» أو ما شابه 8.ومينع هذا البند القيام مبمارسات
على نطاق واسع تعتمد على استخدام تسميات مثل «بوردو» أو «كونياك» والتي تنطق بشكل
مماثل لنطق التسميات احملمية وهي نبيذ بوردو و براندي كونياك .لكن املفاوضات التي جرت لعدة
س��نوات بهدف أن يش��مل هذا البند أنواعا أخرى من املنتجات (مثل منتجات األلبان و منتجات
اللح��وم الخ) كانت قد أخفق��ت .ويتضمن هذا اجملال عددا ال حصر له م��ن حاالت التقليد التي
حتدث نتيجة لعدم أمانة الغشاش�ين أو بس��بب وجود لوائح ضد املنتج��ات التي يتم تقليدها.
فم��ن الصعب أن يت��م تصدير حلم فخذ اخلنزير هام بارما إلى بعض ال��دول (مثل كندا والواليات
املتحدة األمريكية) بس��بب وجود منتجات حلوم في الس��وق تباع حتت اسم حلوم بارما وهو اسم
مت تس��جيله قبل احلصول على شهادة املنش��أ .فكان على مجموعة شركات هام بارما أن تبيع
منتجاتها في هذه الدول حتت إسم آخر ألن اإلجراءات القانونية التي مت اتخاذها كانت بال طائل.
إن هذا النزاع  ،والذي اس��تمر لعدة س��نوات ،يجب أن يتم شرحه أوال من خالل التفرقة بني أوروبا
والواليات املتحدة األمريكية والتي تعتبر املؤش��رات اجلغرافية مجرد فصل في مفاوضات زراعية
أشمل .وبالرغم من ذلك فإن النقاش يتضمن مجموعة أخرى من الدول مبا فيها مجموع كيرن،
التي تتكون من  18دولة مصدرة لسلع زراعية والتي حتارب من أجل أن يكون لها حواجز جمركية
9
وإزالة دعم الصادرات والتي تؤيد الواليات املتحدة األمريكية في هذه القضية.
ومن ناحية أخرى ترى العديد من الدول النامية (وبخاصة في أفريقيا و أمريكا اجلنوبية و أمريكا
الوسطى) أن املؤشرات اجلغرافية هي مبثابة فرصة كبيرة لتسهيل الدخول إلى األسواق للعديد
م��ن صغ��ار املنتجني .أما بالنس��بة للصني ،فإنه بالرغم م��ن التقاليد الزراعية التي اس��تمرت
لعدة قرون والتش��ريعات التي مت إدخالها مؤخرا في هذا اجملال ،فإن موقف الصني من املؤش��رات
اجلغرافية الزال غامضا.
وهذه املناقشات ال تتعلق فقط باجلدل التجاري؛ إنها مليئة باالختالفات الثقافية واأليديولوجية
(العالم اجلديد/القارة القدمية) التي نعتقد أنه من الضروري أن نناقشها.
املؤشرات اجلغرافية واالسم التجاري:
م��ن وجهة نظر ال��دول األوروبية  ،فإن حماية املنتجات الغذائية ،ف��ي مواجهة املنتجات املقلدة
والتدليس ،هو أمر شرعي وجزء من استراتيجية تهدف إلى حماية التراث الثقافي .أما معارضو
النظام فيرون أن احلماية عقبة أمام التنافس احلر و يعتبرون أن القانون اخلاص باالسم التجاري كاف
 .8إتفاقية حقوق امللكية الفكرية  ،ملحق  1ت  ،الفصل  ،3املادة  . 23جتدر اإلشارة إلى ان النبيذ والكحول ال تخضع لنظام تسجيل املنشأ
في االحتاد األوروبي؛ وقد مت احلصول على سجل متعدد اجلوانب من منظمة التجارة العاملية للمنتجات وهو يحتوي على اكثر من  7000إسم
محمي حماية تامة.
 .9تعتبر األرجنتني والبرازيل و أستراليا و كندا ونيوزيلندا من أهم األعضاء.
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لتنظيم التجارة .وهذان الرأيان اللذان يش��يران إلى أصول القانون الروماني و األجنلوساكسوني
يستحقان املزيد من التمحيص.
وقد كان االفتراض املطروح من قبل املدافعني عن املنهج احلر هو أن إنش��اء نظام حماية قانوني
يعتمد على منشأ املنتجات ال يوفر أي مزايا إضافية للمستهلكني الذين ال ينظرون إلى أسماء
املنتجات على أنها عناصر تتعلق مبنش��أ املنتجات ولكنه��م يعتبرونها عناصر تتعلق بعمليات
اإلنت��اج .وبذل��ك فإن املؤش��رات اجلغرافية ال يوجد م��ا يبررها ألنه ليس لها أي مي��زة من أي نوع
بالنس��بة للمجتمع .وهي ال تفيد س��وى ف��ي منح املنتجات التي حتمله��ا حقوقا خاصة مميزة.
وبذلك فيمكن إس��تبدالها بأسماء جتارية تش��ير إلى املنشأ .ولذلك فإنه ال ميكن تطبيق حقوق
امللكية الفكرية على املؤش��رات التجارية .ويعتبر بع��ض املراقبني األمريكيني أن رغبة أوروبا في
س��حب بعض أس��ماء املنتجات التي أصبحت أس��ماء جتاري��ة (مثل فيتا ،موتزاري�لا ،إميونتال أو
جودا) من التداول العام هو مبثابة إس��تراتيجية «الستعمار» لغة األغذية« :ميتلك املنتفعون من
«املؤش��رات اجلغرافية القوية» اخلاصة بالنبيذ والكحوليات طموحات كبيرة تتعلق بالس��يطرة
عل��ى اللغة اخلاصة بهذا القط��اع من الغذاء وذلك من خالل جتنب القيود املناس��بة واملفروضة
عل��ى حقوق االحتكار اخلاصة بهذه اللغة مبا في ذلك إدخال «التعبيرات التقليدية» ضمن نطاق
حماية املؤشرات اجلغرافية القوية» (جاالجار .)2002
وانطالق��ا من وجهة النظر ه��ذه ،تعتبر الطبيعة احلمائية للمؤش��رات اجلغرافي��ة ذريعة لرفع
مس��توى األداء االقتص��ادي لألعمال التجاري��ة األوروبية املعنية في مواجهة منافس��يها الذين
س��وف يعانون من خس��ائر اقتصادية كبيرة إذا مت تطبيق اللوائح .فالصلة الضعيفة بني بعض
عالمات املنشأ احملمية األوروبية أو املؤشرات اجلغرافية احملمية ومناطق إنتاجها ال تؤدي سوى إلى
إضافة املزيد من الشكوك املتعلقة بجدوى املؤشرات اجلغرافية.
ومن جانبهم ،فإن املدافعني عن املؤش��رات اجلغرافية يعتبرون أن شرعية هذا النوع من األنظمة
ال ميكن أن يعتمد بأي حال من األحوال على إدراك املس��تهلك ألن املس��تهلكني ال تتوفر لديهم
املعلومات الكافية في غالب األحيان 10.إن املؤشرات اجلغرافية ليست مجرد أدوات جتارية؛ فالغرض
منها أيضا هو أن تلعب دورا في احلفاظ على األنشطة االقتصادية في املناطق الصعبة .كذلك
ف��إن املزايا اخلاصة باملس��تهلك هي أيضا من األمور الهامة طاملا أن الضمانات اخلاصة باملنش��أ
واجلودة تعتبر بال ش��ك عامل م��ن العوامل املتعلقة باملعلومات .أما اخلس��ائر التي يتعرض لها
منتج��وا املنتجات املقلدة هذه األيام فيما يتعلق بعمليات س��رقة احلقوق فإنها ليس��ت مجرد
خس��ائر اقتصادية لكنها خس��ائر تتعلق بصورة وس��معة املنتجات وبخاص��ة عندما يثبت أن
املنتج املقلد أقل جودة من املنتج األصلي .وما يحزن هؤالء املنتجون هو أن املؤش��رات اجلغرافية
لها تأثير أقل من اإلس��م التجاري الذي يعتمد على منطق التس��جيل وفقا ملبدأ «أولوية طرح
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االسم».
وبه��ذا فإن التح��دي الذي يواجهنا ه��و حتديد حالة املؤش��رات اجلغرافية فيما يتعلق باإلس��م
التجاري .ويقوم املفاوضون ،وبخاصة األوربيون ،بدراسة استراتيجيتني محتملتني وهما:
 .10ندعو القارىء إلى الرجوع إلى املقال الذي قام جيه.تشني بنشره حول املوضوع في مجلة «استعراض احلقوق الريفية» ( العدد  )249و رد
إل.لورسيليك والذي مت نشره في نفس العدد.
 .11وهو ما يشبه مبدأ « أولوية خدمة العميل الذي يصل أوال».
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>

مد نطاق اتفاقيات حقوق امللكية الفكرية بحيث تشمل كافة املنتجات .ويدعم هذه
االحتمالية  30دولة من بني  140دولة حاليا لكن هناك معارضة متزايدة لهذه الفكرة.
وجتدر اإلش��ارة إلى صعوبة املناقشات بسبب قلة املنتجات التي لدى الواليات املتحدة
األمريكي��ة التي تريد أن تقوم بحمايتها كما أن االحت��اد األوروبي ليس لديه ما يقدمه
«في مقابل» مد نطاق اتفاقية امللكية الفكرية.

>

إعداد قوائم باملنتجات التي تتمتع بحماية مطلقه .وس��وف يكون من الس��هل إقناع
الدول بقبول القائمة ألنها سوف تكون جزءا من املكون الزراعي ولن تأتي ضمن حقوق
امللكية الفكرية وبذلك ميكن تصور إمكانية القيام بعمليات التبادل التجاري.

وبالرغم من أن هذين املنهجني ليسا منهجني متعارضني فإنهما يقومان على منطق مختلف.
ففي احلالة األولى س��يتم الترويج للمؤش��رات اجلغرافية من حيث املب��دأ بنفس الطريقة التي
يت��م الترويج بها للعالمات وبذلك فإنها س��تتمتع بحق��وق مماثلة .وفي احلالة الثانية ،س��يتم
اعتب��ار أن حماي��ة املنتجات تندرج حتت نظام معني منفصل عن نظام املنافس��ة ويتس��اوى مع
االس��تثناءات الثقافي��ة والزراعية .ويأتي ه��ذا الفرق الطفيف في املعن��ى وراء التعقيدات التي
تواجه املناقشات.
وبالرغ��م من ذلك فس��وف نقوم بالتركيز على أن مختلف املناقش��ات التي تلت بعضها بعضا
م��ن خالل جولة املئوية (في كانكان عام  2002و في الدوحة في  2003وفي هوجن كوجن في )2005
ل��م تكن هناك فرصة للتعامل مع قضية املؤش��رات اجلغرافية  ،ألن هذه القضية الكبيرة تبدو
وكأنه��ا قضية ثانوية بصورة كبيرة بالنس��بة للمناقش��ات الزراعية ( دع��م الصادرات ،احلواجز
اجلمركية ،ودعم األسواق الداخلية) .وباملثل فإن الزراعة ككل لها وزن أقل من القطاعات األخرى
( مثل الصناعة و التكنولوجيا واخلدمات)  .لذلك فإن أهمية املؤشرات اجلغرافية البد من النظر
إليه��ا م��ن حيث حجمها بالنس��بة للقضايا األخرى و الب��د أن ندرك أنها ميك��ن أن متثل «وحدة
مساومة» في سياق املناقشات األشمل.
وكما يبدو ،فإن هذا املنظور العاملي يوضح جليا أن االعتراف مببدأ املؤشر اجلغرافي هو أمر حتمي
بالنس��بة لالس��تمرارية طويلة املدى ومتوس��طة املدى للصناعات التي تق��وم بإنتاج منتجات
حتمل عالمة املنشأ .ويتطلب مثل هذا االعتراف تكريس إهتمام خاص بالسمات النوعية املميزة
للمنتج والتي تعتبر أس��اس مبدأ املنش��أ .وبالرغم من ذلك ،يشير التحليل السابق إلى ضرورة
إس��هام املؤشرات اجلغرافية في شروط التنمية التي يجب التركيز عليها كمسألة شرعية في
حد ذاتها.
البعد اإلقليمي للصناعات كأطروحة شرعية لتحديد املنشأ
بالرغم من أنه من الضروري إقامة عالقات س��ببية بني جودة املنتج و السمات اخلاصة باملنطقة
الت��ي مت تصنيع��ه فيها حتى نبرر مبدأ حتديد املنش��أ  ،ف��إن هذا املنطق املتعل��ق بوجود عالقة
م��ع البيئة احمللية غير كاف لتبرير احلماية القانونية الت��ي يتم تقدميها من خالل عالمات اجلودة
الرس��مية .وفي رأينا أن االعتراف بإس��م فيتا كإسم منشأ مس��جل لصالح اليونان يؤيد هذه
األطروحة .مت احلصول على تخصيص تس��مية فيتا في عام  2002وقوبل األمر مبعارضة ش��ديدة
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م��ن قبل العدي��د من دول العالم ودول في أوروب��ا أيضا مبا فيها أملانيا و الدامنارك و فرنس��ا وهي
م��ن أكبر ث�لاث دول منتجة له��ذا النوع من اجلنب والذي كانت تس��ميته حتى ه��ذا الوقت غير
محمي��ة .ففي فرنس��ا ،كان إنتاج جبن��ة فيتا هو اجملال الوحيد للتنوع أم��ام رجال الصناعة في
منطق��ة روكفور كما أنها متثل جزء كبير من القيمة املضافة للنب املاعز بالنس��بة للمنتجني.
فإذا لم يتمكن املنتجون من اس��تخدام هذه التس��مية ،فإن الصناعة س��وف تتعرض خلس��ائر
فادح��ة وكذلك اقتصاد املنطق��ة ككل .ولذلك ،فقد عارض املنتجون هذا اإلجراء ألن املواصفات
ل��م تك��ن تتضمن أي قيود ألن منطقة اإلنتاج تضم كافة أراض��ي اليونان .وبالرغم من أن جبنة
فيتا هي وال ش��ك جزء من التراث اإلغريقي ،فإن حصول اليونان على تس��جيل محمي للمنشأ
يعطي مصداقية لالحتاد األوربي أمام شركائه التجاريني ألنه ميكنه من تبرير االتهامات املتعلقة
باحلماية التجارية .إن عدم كفاية األسانيد اخلاصة بالسمات النوعية املميزة يحدو بنا ألن نقوم
بتضمني مناقش��اتنا مس��ألة مس��اهمة الصناعات التي تقوم على اجلودة في عملية التنمية
اإلقليمية.
ونالح��ظ في الوق��ت احلالي اجتاها واضحا يتعل��ق بظهور مخاوف إقليمي��ة متنامية في مجال
األنش��طة الزراعية و أنشطة األغذية الزراعية .فقد متخضت التغيرات بعيدة املدى التي حدثت
ف��ي مجال الزراعة في فرنس��ا على مدى األربعني عاما املاضية ع��ن زيادة في الفروق بني املناطق
ذات الق��درة اإلنتاجي��ة الكبيرة واملناطق املهمش��ة .وقد أدت هذه العملي��ة ،باإلضافة إلى زيادة
توقعات املس��تهلكني التي تتعلق باملنتجات التي تقوم على أس��اس اجل��ودة ،إلى تغيير أهداف
السياس��ات الزراعية منذ بداية التس��عينات .فبعد أن كانت هذه السياس��ات تساند أصحاب
امل��زارع أصبحت تتبنى منهجا أكثر إقليمية .وقد مت اس��تبدال عقود الزراع��ة اإلقليمية بعقود
زراعة مس��تدامة وهو ما يرم��ز إلى االعتراف املؤسس��ي مبفهوم تعدد وظائ��ف الزراعة اجلديد.
وتعتم��د هذه التش��ريعات اجلدي��دة على مفهوم جدي��د لديناميكيات التنمية وطرح مس��ألة
وظائ��ف الزراعة والتي لم يعد الغرض منها مجرد إنتاج وتصنيع املواد اخلام لكن أصبح الغرض
منها أيضا أن تلعب دورا في مشكلة البطالة ،جودة الغذاء،السياحة وحماية البيئة .ومن خالل
هذا الس��ياق اجلديد ،ف��إن القيمة املضافة واحلفاظ على األنش��طة االقتصادي��ة تعتبر من بني
الوظائ��ف غير التجارية لصناعات األغذية الزراعية .وبذلك ميك��ن االعتراف بالتنمية اإلقليمية
كخدمة مس��تقلة تقدمها الزراعة .وتتماش��ى هذه الفرضية مع وجهة النظر التي عبر عنها
«جيه .نفوس��ي» ،الذي يشير في هذا السياق إلى الوضع اجلديد لهذه الصناعات والتي يجب أن
تضيف قيمة ملنتجاتها من خالل تقدمي خدمات متاثل توقعات املس��تهلك (فيما يتعلق باجلودة
و انتظ��ام اإلنتاج و زمن اإلنتاج) .ويعد ظه��ور تعدد الوظائف مبثابة ظاهرة تتعلق بـظاهرة وضع
قط��اع الزراع��ة كقطاع ثالث؛ وهي العملية التي أدت إلى زي��ادة التصنيع الزراعي والذي بدأ في
بدايات اخلمسينات (نفوسي.)2000 ،
تعتبر التنمية عملية أكبر من مجرد وظيفة جديدة محتملة للصناعات التي تقوم على اجلودة
والتي تنتج منتجات حتمل عالمة منشأ؛ وهو جزء واضح من مهمتها كما رأينا في مقدمة هذا
الفصل .وتنبع «إقليمية» هذه الصناعات أيضا من وجود طلب متزايد ومستمر من قبل اجملتمع
عليه��ا .كان��ت عالمات اجلودة تعتبر في بداي��ة األمر مجرد ضمانات خاص��ة بالتقاليد املتعلقة
بالصناعات الغذائية لكنها أصبحت تعتبر أدوات مس��تقلة إلدارة البيئة .وفي إشارة إلى ظهور
مجتم��ع مرحلة ما بع��د احلداثة  ،يؤكد «إل .بيرار و بي .مارش��ينيه» على جت��دد االهتمام بهذه
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املنتجات والتي تقوم عدة جهات في اجملتمع بإعادة اس��تغاللها– القطاع االقتصادي والسياسي
والس��ياحة و إدارة الت��راث (بيرار مارش��ينيه .)2004 ،وقد مت تضمني الصناع��ات التي تقوم على
أس��اس اجلودة– وبخاصة تلك التي تقوم على أساس تسجيل املنشأ – في هذا اجملاالت من خالل
إنشاء روابط بني املنتجني و األطراف األخرى في املنطقة»:يعتبر تسجيل املنشأ عامال من عوامل
التمي��ز اإلقليم��ي ،وبهذا تقوم العديد من اجلهات بطلب احلص��ول عليها بعدة طرق وذلك وفقا
لألهداف املوضوعة:
>

رؤس��اء اجملال��س احمللية الذين يرغبون في تنمية مناطقه��م وخاصة في حالة املناطق
الريفية الهشة التي تواجه مشكالت إقتصادية أو دميوغرافية.

>

وكالء وهيئ��ات التنمية ( املناطق ذات الس��مات احمللية ،احملميات الطبيعية اإلقليمية،
الخ) والتي تتقدم لهيئة تسجيل املنشأ بهدف الترويج لألصول املميزة احمللية.

>

منظمات املزارعني املعنية بقضية التجديد والتي تهدف إلى تشجيع األجيال اجلديدة
على االش��تغال في املزارع .وبذلك ميكن لعملية تس��جيل املنشأ أن تساعد في زيادة
اجلذب في مناطق اإلنتاج ( وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار األلبان).

>

ش��ركات الس��ياحة الت��ي تعم��ل عل��ى الترويج لتس��جيل املنش��أ محلي��ا ( إقامة
االحتفالي��ات ،زيارة املزارع ،إلخ) وتس��عى للحصول على عوام��ل متيز للمنطقة؛ وفي
ه��ذه احلال��ة تقوم املنتجات بزي��ادة عوامل اجلذب ف��ي البيئة احمللية وميكن للس��كان
احملليني أن يلعبوا دور «سفير»املنتجات فيما يتعلق بالسائحني .وبهذا يصبح تسجيل
املنش��أ عامل من عوامل حتديد الهوية املتضمنة في عملية التماس��ك االجتماعي».
(فرايسيجن)2005 ،

وتركز اجلهود البحثية على وضع أدوات منهجية ميكن من خاللها قياس عملية اإلدماج اإلقليمي
للصناع��ات التي تقوم بتصنيع منتجات مس��جلة املنش��أ .وفي الواقع أنن��ا نفضل مصطلح
«إدم��اج» عل��ى مصطلح «تأثير» (س��واء كان اقتصادي��ا أو اجتماعيا أو غير ذل��ك) .فلكي نقوم
بالتعامل مع مس��ألة ما على أس��اس التأثير فإن ذلك سيتطلب استخدام أساليب – وبخاصة
األس��اليب اإلحصائية –ال تناس��ب ما نقوم به في الدراس��ة التي بني أيدينا .وكما س��نرى ،فإن
الصعوبات املنهجية التي نتجت عن هذا املنهج جعلت من الصعب علينا الوصول إلى النتائج
املرج��وة .وع�لاوة على ذلك ،فإن رجال الزراع��ة دائمي البحث عن أدوات يت��م االعتماد عليها في
صناعة القرار لتمكنهم من تبني منهج تعدد الوظائف .وألن هذا املفهوم ال يزال غامضا ،فإننا
في حاجة إلى فهم ال ميكن أن يوفره منهج يعتمد فقط على التعرف على التأثير.
وبه��ذا ف��إن منهجنا يرك��ز على الطرق التي من خاللها يس��هم تس��جيل املنش��أ في عملية
التنمي��ة .واله��دف هو اقتراح نتائ��ج موضوعية ميكن مقارنتها؛ فالتنمي��ة كما تفهم في هذا
الس��ياق تفت��رض تطبيق منهج يهدف إلى حتقيق اجلودة حت��ى وإن مت االعتماد على اإلحصاءات.
والن هناك العديد من األوجه اخملتلفة لعملية التنمية اإلقليمية ،فس��وف نقوم بفهم تسجيل
املنش��أ بثالثة طرق مختلفة :كنش��اط اقتصادي ،كتراث ،وكنظام أطراف فاعلة .وس��وف جنيب
على التساؤل املطروح في هذا الفصل من خالل وجهات النظر الثالثة.
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األوجه الثالثة لتسجيل املنشأ فيما يتعلق بقضايا التنمية
من بني املطبوعات العديدة التي صدرت حول إس��هام عالمات اجلودة في عملية التنمية 12نقوم
بالتركيز بصفة خاصة على الفكرة التي طرحتها شبكة «الدولفني» 13.ولكي نوضح تعقيدات
هذه العملية ،قام إي .س��توكي و إس  .بواس��و بتقدمي شكل رقم  8والذي يقوم على االفتراضات
التالية:
>

املنطقة تعطي املنتج السمات النوعية املميزة له

>

يعترف اجملتمع (األسواق و التشريعات) بالسمات النوعية املميزة للمنتج

>

يقوم اجملتمع بتعويض املنتجني ماديا نتيجة لذلك

>

يخصص املنتجون جزاءا ً من دخلهم لتجديد املوارد اإلقليمية و املساهمة في التنمية
(بواسون ،ستوكي)2001 ،

يق��وم منهجن��ا على أس��اس الفرضية الرابع��ة :كيف ميكن حتليل املس��اهمة الت��ي يقوم بها
املنتجون – ومن ثم دور املنتج – في عملية التنمية اإلقليمية ؟ وهذه املساهمة ليست مساهمة
مالية فحس��ب لكنها تأخذ أشكاال عديدة أخرى – كنشاط اقتصادي  ،كتراث أو كنظام أطراف
فاعلة.
يتضمن حتليل األنش��طة االقتصادية الت��ي ظهرت من خالل وجود الصناع��ات التي تقوم على
تس��جيل املنش��أ اإلشارة إلى قضية اش��مل وهي قضية التوظيف .وبذلك تكون املهمة األولي
هي تقييم عدد األطراف املش��تركة في هذه الصناعة في أعلى النسق (املنتجني) وفي أسفله (
الوظائف في ش��ركات التصنيع)  .والبد من مقارنة هذه األرقام مبعلومات أكثر شمولية ( مكان
املنش��أ ،املنطقة اإلدارية ،إلخ)  .وبالرغم من ذلك فإنه نظرا للطبيعة الثابتة ملثل هذا النوع من
التحلي�لات فقد عمدنا إلى منهج أكثر ديناميكية يعتمد على عملية بناء موارد إنتاج متميزة.
ويش��ير وجود أنش��طة زراعية وأغذية زراعية في منطقة ما إلى احلاجة إلى توافر مهارات فنية
وتكنولوجية (موردون ،مقدمو خدمة ،تدريب ،أنش��طة بح��ث وتطوير ،دعم فني  ،إلخ) .وبالرغم
م��ن كون هذه اخلدمات أنش��طة مت خلقها فإنها تقوم بنفس��ها بتوليد م��وارد ( مثل املهارات،
واخلبرة ،إلخ) والتي تقوم بدورها بتحقيق التنمية .وألن تسجيل املنشأ يعتمد على أساس مبدأ
عدم إمكانية التقليد  ،فإن هذه املوارد ميكن أن تصبح موارد مميزة .وهناك عدة أسئلة من شأنها
تفس��ير مفهوم التنمية اإلقليمية :هل أدى وجود املنش��أ املس��جل إلى ظهور سمات إنتاجية
معينة يصعب تقليدها في أي مكان آخر؟ هل ميكن ملضمون املواصفات أن يؤدي مبرور الوقت إلى
ظهور مجموعة من املهارات التي تعتمد على نشاط ما؟
وتنصب كافة املوارد التي متت اإلشارة إليها في هذا املنهج على عملية اإلنتاج .وتتطلب عملية
التنمية ،التي تقوم على أساس تعدد القطاعات ،دراسة أنواع املوارد األخرى التي تكونت بسبب
 .12أنظر األعمال التالية والتي مت ذكرها في ثبت املراجع :الجراجن ( ،)1999برياند ( )1999كوتر بيكار ( )1999بيرييه سولييك و دوسيه و ليون و
شميت ( )2000و أوليفيه .)2003
 .13تنمية املنتجات ذات املنشأ املسجل  ،اإلنسانية و االبداع واالستمرارية ،شبكة األبحاث االوروبية التي تعمل على املنتجات ذات اجلودة؛ ملزيد
من املعلومات أنظر موقع www.origin-food.org
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وجود تعاون بني مختلف قطاعات األنش��طة في منطقة معينة .إن النظر إلى تس��جيل املنشأ
عل��ى أنه ج��زء من التراث يعتبر جزءا من ه��ذا املنهج حيث نقوم بدراس��ة إمكانية قيام املنتج
الذي يحمل عالمة منش��أ مس��جل من تأهيل املنطقة – من خالل حتوله إلى عامل من عوامل
اجلذب الس��ياحي  ،على س��بيل املثال .وتكمن التنمية اإلقليمية هنا في قدرة عالمات املنش��أ
عل��ى التجم��ع أو أن تصبح جزءا ملا أش��ار إليه أح��د خبراء االقتصاد بعبارة « س�لال املنتجات –
سلس��لة من املنتجات واخلدم��ات والتي تتم في نفس املنطقة وتس��اند بعضها بعضا وتكون
لدى الس��ائحني واملس��تهلكني الرغبة في ش��رائها( موالر2001 ،؛ بيك��ور  .)2001وهناك أعمال
مثل «اجلوالت» اخملصصة ملنتج ذي عالمة منش��أ مسجلة والتي تذكر بالتفصيل ما تقدمه كل
منطقة والتي ميكن إدراجها حتت هذه الفئة.
والبد من أن تتضمن عملية الـتأهيل هذه تنسيقا بني كافة األطراف في سياق العمل اجلماعي
(متخصصني في مجال الصناعة ،رؤساء مجالس محلية ،شركات سياحية ،الخ) .وتعتبر عملية
التنس��يق هذه عنصرا أساس��يا من عناصر عملية التنمية اإلقليمية شأنها شأن عملية بناء
املوارد(اإلنتاج أو التراث).أما املكون الثالث في هذا املنهج فهو إدماج تس��جيل املنش��أ في بعض
صور التنسيق اإلقليمي ( سواء كان قطاع خاص ،أو عام أو شبه عام).
وألن هذا املنهج ميكن تطبيقه على كافة عالمات اجلودة وعلى كافة املنتجات ذات عالمة املنشأ
املسجل فإنه ميكن شرح كافة القوائم بالتفصيل وذلك بهدف تقييم الدور الذي يلعبه تسجيل
املنش��أ في عملية التنمية .ويوضح مثال روكفور والذي ذكرناه في اجلزء الثاني من هذا الفصل
الطرق العديدة واخملتلفة التي تس��هم بها الصناعة في الديناميكيات اإلقليمية .وس��وف نركز
بصورة خاصة على مستويات هذه العمليات.
تسجيل املنشأ للروكفور في ديناميكيات التنمية اإلقليمية
قمنا باختيار تس��جيل منش��أ روكفور (والتي تقع في جنوب مقاطعة أڤيرون) كمثال ملموس.
وهن��اك ممي��زات كبيرة وعديدة متيز هذا القط��اع عن قطاعات صناعة اجل�بن األخرى التي تتمتع
بعالم��ة منش��أ .وجتدر اإلش��ارة إلى هذه الس��مات النوعية ألنه��ا تلعب دورا هام��ا في عملية
تنمية املنطقة .وميكننا دراس��ة اإلس��هامات الهامة التي قدمتها الصناعة إلى مجال التنمية
اإلقليمية:
>

تقيي��م األهمية االقتصادي��ة املتعلقة باملزارع و فرص العمل الصناعية في ش��ركات
التصنيع

>

قدرتها على إحداث استقرار في األنشطة على مدى فترات طويلة كنتيجة للحماية
القانونية للمنتج

>

املزايا التي وفرها تس��جيل املنش��أ جملال اإلنتاج (س��عر األلبان ،عوامل اجلذب ،حتس�ين
الصورة الذهنية للزراعة كمهنة ،واملفاوضات مع املوزعني ،الخ).

>

ميل عملية تس��جيل املنش��أ إلى خلق ش��بكة إنت��اج نوعي يجمع ع��ددا ً كبيرا ً من
التش��كيالت و الهيئات ويجعل منطقة روكفور منطق��ة مرجعية فنية عاملية فيما
يختص باألمور املتعلقة مبزارع األغنام.
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>

الدور الذي لعبته عملية تس��جيل املنش��أ في السياسات التي اتبعها رؤساء اجملالس
احمللية و املتخصصون في مجال السياحة لتطوير املنطقة.

صناعة الروكفور
مت احلصول على عالمة املنش��أ املس��جل جلنب الروكفور في عام  1925وبذلك يعتبر أقدم إس��م
مس��جل جلنب في فرنس��ا .وقد متت صياغته بناء على مؤسس��ة مت إنشاؤها في عام  1930حتت
اس��م االحتاد العام ملنتجي ألب��ان األغنام ومصنعي جنب الروكفور 14وال��ذي جمع كافة األطراف
الفاعلة في مجال الصناعة ( منتجو ومصنعو األلبان) منذ ذلك احلني .وباإلضافة إلى كون االحتاد
نقابة حاصلة على عالمة منش��أ مس��جلة ،يعمل االحتاد كمنظمة خملتلف القطاعات وتكرس
مجهوداتها إلدارة كافة عمليات إنتاج ألبان األغنام في املنطقة .ويتم اس��تخدام حوالي نصف
حج��م األلب��ان املنتجة في تصنيع اجلنب احلاصل على عالمة منش��أ مس��جلة أما الباقي فيتم
اس��تخدامه في صناعة أنواع أخرى ( فيتا ،اجلنب املضغوط ،مس��حوق اللنب ،الخ) .وقد مت تفسير
هذا املوقف من خالل االس��تراتيجية التي قام رج��ال الصناعة في املنطقة بتطبيقها وقد كان
عليه��م التعامل مع الفائض في اإلنتاج منذ الس��بعينات .وقد جعل��ت البنية التي تقوم على
أس��اس التعاون بني كافة جوانب الصناعة من الروكفور مؤسس��ة تتمتع نسبيا باالستقاللية
وال يضاهيها مؤسسة أخرى في فرنسا ،حيث مت تطبيق نظام معقد يقوم بوضع حد لإلنتاج في
عام  1987وهو نظام يشبه نظام احلصص اخلاص بألبان األبقار إلى جانب آلية جديدة أيضا لدفع
ثمن األلبان 15.وبالرغم من املصالح املتعارضة التي ال حصر لها بني األطراف املعنية في هذا اجملال
(وبخاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار األلبان) ،فإن االحتاد يعتبر اإلطار املؤسسي الرئيسي والذي
يتم به اتخاذ القرارات اخلاصة بإدارة ألبان املاعز في املنطقة .وقد كان اإلنشاء املبكر لهذا االحتاد
واستمراريته من السمات التي يجب التركيز عليها.
كان إنت��اج روكف��ور في ع��ام  2005حوالي  19ألف ط��ن (أنظر جدول  ) 1وهي بذل��ك ثالث أكبر
اسم جتاري بعد كونت و كانتال .جتدر اإلشارة هنا إلى ثبات اإلنتاج – والذي وصل إلى  19800طن
في عام  .1991وبهذا يبدو أن أس��واق اجلنب الروكفور ق��د بلغت مرحلة النضج وأصبح ال يحدث
بها س��وى تغيرات طفيفة وذلك بصورة تش��به األنواع ذات عالمات املنش��أ املسجلة التي يتم
إنتاجها بكميات كبيرة .ويوجد حاليا سبع شركات تقوم بجمع األلبان من  2350نقطة تسليم
(منتج�ين مس��تقلني أو جتمعات م��زارع)  .ومتتل��ك مجموعة الكتاليه حصة كبرى في االس��م
التجاري الرئيس��ي سوس��يتيه والذي يقوم بإنت��اج ثلثي إجمالي إنتاج اجلنب .أم��ا الثلث الباقي
فيقوم بإنتاجه ثالث مصانع جنب تعمل على املس��توى اإلقليمي ( س��اكرو هو أحد هذه املصانع
وهى عبارة عن جمعية تعاونية) وثالث ش��ركات أخرى أصغر حجما .إن محل املنشأ  ،والذي متت
مراجعته مؤخرا ،16ينطبق حاليا على منطقة إنتاج لنب املاعز واملعروفة أيضا “مبنطقة روكفور”.
وهي متتد عبر ستة مقاطعات و إقليمني إداريني :أڤيرون ،تارن (البرانس الوسطى) لوزير ،هيرولت،
جارد ،و آود (الجنودوك -روزيلون.) ،
 .14والذي سيشار إليه الحقا باسم إحتاد روكفورت.
 .15فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في اإلنتاج والناجمة عن اجلهود الفنية املبذولة فقد قرر مدراء احتاد روكفور اتخاذ خطوة تتمثل في تخصيص
حجم فردي مرجعي لكل منتج على حدة على أساس عمل املزارع في السنوات األربعة السابقة .وفي نفس الوقت تقرر وضع قواعد دفع أثمان
األلبان وفقا لثالثة فئات سعرية :ألبان الفئة أ والتي تستخدم في صناعة جنب الروكفور (جودة عالية) وألبان الفئة ب وهي تستخدم في العديد
من املنتجات ومنها جنب فيتا – وقد زاد إنتاجها بصورة كبيرة – و ألبان الفئة ج والتي تباع سائبة (بحالتها السائلة) أو كألبان مجففة.
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جدول  – 1ملف التعريف بصناعة الروكفور احلاصلة على عالمة منشأ مسجلة
االسم
التكنولوجيا املستخدمة
نوع اللنب املستخدم
مضمون املواصفات
موقع املنشأ املسجل
تاريخ احلصول على عالمة املنشأ املسجل
إجمالي إنتاج األلبان (باللتر)
املاعز املدر لأللبان
إجمالي الناجت في عام ( 2005بالطن)
االجتاه بأرقام مطلقة 2005 – 1991
االجتاه في )%( 2005 – 1991
عدد منتجي األلبان
عدد املصنعني
االطراف األساسية
األسماء التجارية الرئيسية
قنوات التسويق
الصادرات (بالطن)
الهيئة اإلدارية

روكفور
جنب ذو عروق زرقاء
لنب ماعز
لنب خام من املنطقة احملددة  ،نظام تغذية
يقوم على احلشائش (باالستعانة بالعلف)،
تنضج في كهوف جنب روكفور
أفيرون ،تارن ،لوزير  ،جارد ،هيرولت ،و آود.
 26يوليو 1925
 180مليون
800000
19000
828 % 3.52358
7
الكتالي ،بابيلون ،سكارو
سوسيتيه ،بابيلون ،أسماء خاصة
 86%في املتاجر متوسطة احلجم وكبيرة
احلجم
3450
االحتاد العام ملنتجي ألبان األغنام ومصنعي
جنب الروكفور

املصدر :املعهد القومي لتحديد املنشأ و املركز القومي املهني القتصاديات األلبان و احتاد روكفور

 .16مرسوم  17مايو  2005الذي قام بتعديل موطن املنشأ اخلاص بجنب الروكفور.
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خريطة  1منطقة تسجيل نشأة الروكفور

تعتبر منطقة منش��أ اجلنب الروكفور املس��جلة جزءا من “فضاء فرنس��ا” والذي أشار اجلغرافي
«آر .بتاي» ( )1981إليها على أنها منطقة هش��ة بصورة كبيرة من الناحية الدميوغرافية .والزال
الوض��ع آخ��ذ في التدهور في اجل��زء اجلنوبي من مقاطعة أڤيرون و ش��رق مقاطعة تارن بالرغم
م��ن أن إحص��اءات الفترة م��ن  2003إلى  2005تظهر وج��ود اجتاه نحو التباط��ؤ ( فقد أصبحت
األرقام التي تش��ير إلى صافي أعداد املهاجرين تش��ير إلى قيما إيجابي��ة) .فمنطقة ميلو على
س��بيل املثال توجد بها كثافة سكنية منخفضة للغاية :وتبلغ الكثافة  20شخص لكل كم²
كم��ا أن الكثاف��ة ف��ي  %50من البلديات تصل إلى أقل من  10أش��خاص لكل ك��م .كما تعتبر
املنطقة هشة من الناحية االقتصادية ألن صناعة جنب الروكفور هو النشاط األساسي في هذه
املنطقة .ويفس��ر هذا املوقف املتمثل في عدم توافر أنش��طة بديلة األهمية الكبرى واحلاسمة
لعالمات تسجيل املنشأ في املنطقة.
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األهمية االقتصادية الكبرى
قامت الغالبية العظمى من معامل التصنيع في روكفور و غيرها من األماكن بتنويع أنشطتها
وقامت بتصنيع منتجات تتمتع بعالمة منشأ مسجلة ومنتجات ال حتمل هذه العالمة .وأحيانا
يبدو أنه من باب التهويل أن ننسب كافة فرص العمل في شركة ما إلى حتديد املنشأ .وبالرغم
من ذلك فإننا نعتقد أن منهجنا ينطبق على حاله الروكفور ،ألن عالمة املنش��أ املس��جلة متثل
املنتج الرئيس��ي للش��ركات املعنية وذلك يبرر إنتاج منتجات أخ��رى والتي ما كانت لتظهر في
ظ��ل ظروف مغاي��رة .والبد من التعامل بحذر م��ع احلقائق املتعلقة بهذا اجمل��ال املرتبط مبنتجي
األلبان .فالش��ركات العاملة في هذا اجملال تتوافر لها إمكانيات كبيرة للحصول على املواد اخلام
وهو ما يزيد عن املنتجات التي يتم تصنيعها بالفعل في ش��كل منتجات حتمل عالمة منش��أ
مس��جلة .وميكن إدراج بعض منتجي األلبان الذين يتم تصنيع ألبانهم لتصبح منتجات بديلة
حتت تصنيفات مختلفة عن تصنيف املنتجات التي حتمل عالمة املنش��أ املس��جل .وبالرغم من
ذلك فلقد حرصنا على إبقائهم ضمن هذا التصنيف ألن كافة أصحاب املزارع و الذين يقومون
بتربية األغنام في هذه الصناعة ملتزمون باملواصفات ويتلقون مقابال ماديا محددا.
وقد متت مقارنة عدد مزارع األلبان و فرص العمل الصناعية بقاعدة بيانات أش��مل وذلك بهدف
تقييم األهمية االقتصادية لتس��مية املنشأ وعالقتها باألنش��طة الزراعية و األغذية الزراعية.
وقد مت احلصول على املعلومات اخلاصة بأصحاب املزارع من التعداد الزراعي العام ومتت مقارنتها
باملعلومات احمللية واإلقليمي��ة .وتأتي املعلومات املتعلقة بفرص العمل في مجال الصناعة من
اإلحص��اءات االقتصادي��ة التي يصدرها معهد  ( INSEE 17دليل س��ايرين ،وه��و عبارة عن قاعدة
معلومات مخصصة للش��ركات واملؤسس��ات  .)18واجلدير بالذكر أنه و ألسباب عملية لم تكن
املنطقة اخلاصة مبقارنة هذه الوظائف منطقة عالمة املنش��أ املس��جل لكنها كانت املنطقة
اإلدارية للبرانيس الوس��طي ألن املعلومات املتوفرة تتعلق بهذا املستوى فقط .وبالرغم من ذلك
فإن النتائج كانت مالئمة ألن كافة معامل التصنيع كانت تقع داخل املنطقة باستثناء مصنع
جنب يقع في لوزير.
ويكم��ن أحد أوجه القصور الرئيس��ية ف��ي هذا العمل ف��ي التعارض في البيان��ات :عام 2000
بالنس��بة للتع��داد الزراعي العام و عام  2005بالنس��بة للمعلومات اخلاصة بعالمة تس��جيل
املنشأ و عام  2002بالنس��بة إلحصاءات للمعهد القومي لإلحصاء و البحوث االقتصادية .وألن
ه��ذا االختالف ال ميكن التغلب عليه في الوقت احلال��ي ميكننا أن نفترض فقط أن هناك اختالف
طفي��ف في األرقام بني عام وآخر بحيث ال يوجد تغير كبير في النتائج .وبهذا فإن األرقام التي مت
تقدميها ميكن أن تتم دراس��تها من حيث حجمها لكنها بالرغم من ذلك أمكن االعتماد عليها
طامل��ا كان مبقدورن��ا التأك��د منها و تنقيحها من خ�لال اللقاءات التي مت عقده��ا في هذا اجملال
(جدول  2و جدول. )3

 .17املعهد الوطني لإلحصاء واألبحاث االقتصادية.
 .18انظر موقع .www.sirene.tm.fr
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جدول  – 2أهمية مزارع صناعة اجلنب الروكفور ()2005
صناعة اجلنب الروكفور
2358
املزارع ()2005
مزارعو 1األغنام في منطقة عالمة املنشأ 2358
املسجل
نسبة مزارع عالمة املنشأ املسجل /مزارع %100
األغنام في منطقة عالمة املنشأ املسجل
إجمالي عدد املزارع في منطقة عالمة املنشأ 19370
املسجل
نسبة مزارع عالمة املنشأ املسجل /إجمالي %12.17
عدد املزارع في منطقة عالمة املنشأ
املسجل
املصدر :الدراسات التي قام بها الكاتب في ( ، )2004-2003معلومات من املعهد القومي لتحديد املنشأ( )2005و التعداد الزراعي العام (،)2000
املعهد القومي لإلحصاء و األبحاث االقتصادية(.)2003-2002

جدول  – 3األهمية االقتصادية للوظائف الصناعية في صناعة جنب روكفور()2005
صناعة جنب الروكفور
الوظائف اخلاصة باألغذية الزراعية ذات 1829
عالمة املنشأ املسجلة
3888
وظائف في صناعة األلبان اإلقليمية
نسبة الوظائف في مجال الصناعات ذات
املنشأ املسجل/الوظائف في صناعة األلبان %47
اإلقليمية
الوظائف في صناعة األغذية الزراعية 23000
اإلقليمية
نسبة الوظائف في منطقة املنشأ املسجل%7.96 /
الوظائف في صناعة األغذية الزراعية
اإلقليمية
154000
وظائف صناعية إقليمية
نسبة الوظائف في منطقة
املنشأ املسجل%1.19 /
الوظائف الصناعية اإلقليمية
املصدر :الدراسات التي قام بها الكاتب في ( ، )2004-2003معلومات من املعهد القومي لتحديد املنشأ( )2005و التعداد الزراعي العام (،)2000
املعهد القومي لإلحصاء و األبحاث االقتصادية(.)2003-2002

يقتصر إنتاج ألبان املاعز على منطقة إنتاج الروكفور .ويقوم كافة أصحاب املزارع في هذا اجملال
بتق��دمي ألبانه��م لصناعات روكفور .وفي الواقع أن هذه املنطقة ه��ي أكبر منطقة إلنتاج ألبان
املاعز في فرنسا ،وهي تتفوق على إقليم الباسك و كورسيكا ألنها متتلك  %40من مزارع األغنام.
وجتدر اإلشارة في اخلتام إلى أنه بالرغم من الطبيعة املميزة ملزارع األغنام فإنها ال تزال هامة في
مج��ال الزراعة في املنطقة ككل ومتث��ل  %12من إجمالي عدد املزارع .وقد يبدو الرقم منخفضا
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لكنه مرتفع نس��بيا باملقارن��ة باملناطق األخرى حيث جند أن منتجات األلبان ذات عالمة املنش��أ
املس��جلة أقل أهمية باملقارنة باألنش��طة الزراعية بصفة عامة ( %4.9في نورماندي السفلى و
 %3.7في املنطقة الوسطى).
وف��ي قطاع تصنيع األلبان الذي يدخل ضمن صناعة األغذية الزراعية ,جند أن الوظائف املرتبطة
مبنتجات روكفور ذات املنشأ املسجل متثل نسبة كبيرة من العمالة  -وهي  %50تقريبا .وعندما
نق��وم بدراس��ة قطاع األغذية الزراعي��ة ككل جند أن قطاع صناعات ج�بن روكفور يوجد به %8
من نس��بة الوظائف؛ وهذه نس��بة مرتفعة باملقارنة باملناطق األخرى التي متت مناقش��تها في
الدراس��ة  .19وتتمتع صناعة روكفور بثقل هامشي باملقارنة بنسبة العمالة في هذه الصناعة,
لكن ذلك مياثل أهمية قطاع األغذية الزراعية في الدول الصناعية ككل .وعندما نحصر مجال
املقارن��ة ليقتصر عل��ى مقاطعتني تقع بهما مصانع اجلنب (أڤيرون و لوزير) ،فإن فرص العمل في
قطاع املنتجات ذات عالمة املنش��أ املس��جل تبل��غ حوالي ثلث الوظائف ف��ي مجال الصناعات
الغذائية الزراعية ،وتبلغ حوالي  %10من الوظائف في الصناعة ككل.
في أحد املقاالت التي مت نش��رها حول املوضوع في «ميدي ليبر» في عام  ،1977أعتبر الصحفي
«إس.جويرو» أن صناعة روكفور تهم حوالي  10000ش��خص يعملون بها (جويرو .)1997 ،وبذلك
يب��دو أن قدر املنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا باألداء االقتصادي الس��ليم لهذه الصناعة .وبالرغم
من أن الصناعات ذات عالمة املنش��أ املسجلة والكبيرة مثل كونت و كانتال أو ريبلوكون للجنب
يعمل بها عدد مماثل أو يزيد عن هذا العدد في وظائف مباش��رة وغير مباشرة ،فإنها تقوم بذلك
ف��ي ظل اقتصاد إقليمي أكثر تنوعا .وال يرتبط مس��تقبل إقليم إرتباطا وثيقا مبنتج واحد كما
يحدث هناك.
وتعطي األرقام التي ذكرناها أع�لاه فكرة عن األهمية االقتصادية لصناعة اجلنب الروكفور .وألن
هذه األرقام هي نتاج لعملية إنتاج و بنية مؤسس��ية خاصة بتسمية املنشأ ،نرى أنه من املهم
أن نقوم مبناقش��ة العمليات التاريخية التي تؤدي إلى حماية إسم روكفور بصورة أكثر تفصيال
إلى جانب التأثير اخلاص باالستقرار املكاني للنشاط.
القدرة على إحداث استقرار في األنشطة االقتصادية
من الناحية القانونية ،ميكن تصنيف األجبان ذات عالمات املنش��أ املسجل في فئتني رئيسيتني.
وهناك بعض األس��ماء املسجلة التي توجد جنبا إلى جنب مع منتج بنفس االسم – منتج غير
محم��ي – ويكون له اس��م مطابق له .وهذا هو احلال بالنس��بة لـجنب كروتان دو ش��يفينيول و
س��ان مور دوت وران (وتعتبر تسمية «كروتان» و «سان مور» أسماء جتارية مقلده) وبالنسبة جلنب
كوميمبير دو نورماندي الذي ينتج جنبا إلى جنب مع منتجني يحمالن اسمني جتاريني مختلفني:
كومبير و « كومبير مصنوع في نورماندي» (إسم شبه جتاري ،وهو مقتصر على نورماندي العليا
والس��فلى) .والبد لهذه األس��ماء التجارية الثالثة أن تتنافس مع املنافس�ين املباش��رين الذين
يعملون في مناطق عالمات املنش��أ املسجلة .20وعلى العكس من هذه « احلماية اجلزئية» ميكن
 .19نورماندي السفلى %5.1 :وظيفة؛ الوسط  %2.6:وسافوي و سافوي العليا .%2.2 :
 .20غالبية املصنعني الذين يعملون في الصناعات املعلنية يقومون بزيادة فرصهم في الربح من خالل إنتاج املنتجني في نفس الوقت.
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النظر إلى أس��ماء جتارية أخرى على أنها تتمتع بحماي��ة كاملة ألنها متنع تصنيع املنتج املقلد
من حيث املبدأ .وهذه األسماء التجارية فريدة وال ميكن تقسيمها وتشير إلى منتج واحد فقط.
وم��ن أمثلة املنتجات التي تتمت��ع بحماية كاملة جنب ريبلوكون و روكفور بالطبع .ويبدو أن هذا
التقس��يم هو أمر حاس��م بالنس��بة لتأثير عالمة املنشأ املس��جلة على املنطقة ,بالرغم من
س��هولة حتديد كيفية حتقق هذا التأثير .وس��وف نلقي مزيدا من الضوء على هذا املوضوع من
خالل القيام باملزيد من الدراسة لتاريخ حماية جنب الروكفور.
إن تاريخ حتديد منشأ روكفور هو في الواقع تاريخ صراع للقضاء على ما مت اعتباره منافسة غير
عادلة و غير ش��ريفة في اإلقليم .تعتبر تربية األغنام من األنشطة القدمية ،وقد دفعت األزمات
املتالحقة التي حدثت في الفترة من  1910إلى ( 1920االنخفاض احلاد في أسعار األلبان) املنتجني
إل��ى التجمع في ظل احتادات محلية ثم احتاد إقليمي هو احتاد  FRSEB21والذي مت تأسيس��ه في
ع��ام  .1922وعالوة عل��ى دفاعهم عن مصاحله��م ،كان املزارعون يهدفون إلى بي��ع ألبانهم إلى
أصحاب املصانع في ظل أفضل الظروف لتحسني املزارع و إنشاء هيكل يوفر املعلومات و الدعم
الفني واملالي .وقد جتمع أصحاب املصانع في هيكلني في هذا الوقت – نقابة أڤيرون (وضمت أكبر
الشركات مبا فيها شركة سوسيتيه دو كاف) ونقابة احلجرة (للشركات الصغيرة) .وألن أصحاب
املصانع كانوا يتنافس��ون مع بعضهم البعض على ش��راء األلبان فقد ق��رروا أن يقوموا بإعادة
التجمع حتت راية احتاد  FSIR 22في عام  1928وذلك من أجل ترش��يد عملية جمع األلبان ولزيادة
التعاون ( تبادل املواد اخلام ،واجلهود الرامية إلى البحث عن منافذ جديدة في األس��واق ،إلخ) .وقد
أدرك االحت��ادان الفيدراليان أنه من املفيد وجود احتاد واحد يقوم بتنظيم العالقات بينهما وبذلك
مت إنش��اء احتاد روكفور الكونفيدرالي في عام  1930والذي مت إنش��اؤه على منط املنظمات اخلاصة
بالتجارة بني مزارعي العنب التي كانت تعمل في فرنسا في ذلك الوقت (وبخاصة في منطقة
شامباني).
ويعتمد القانون الذي حدد تسمية املنشأ والذي مت تطبيقه في  26يوليو 1925بصورة كاملة على
التوازن بني أصحاب املزارع و أصحاب املصانع .وقد أدت الشهرة العاملية جلنب روكفور إلى توضيح
الغرض من حماية املنتج توضيحا كامال .وكان الغرض هو وضع نهاية ملمارس��ات الغش حلماية
س��معة املنتج :مثل اس��تخدام ألبان األبقار و اإلنضاج في كهوف في خ��ارج مقاطعة روكفور
على س��ولزون (أڤيرون) .ولم يع��ارض أصحاب املزارع هذه اإلجراءات لكنهم أرادوا أن يس��تفيدوا
من القانون إلنشاء منطقة جتميع يكون على أصحاب املصانع احلصول على احتياجاتهم منها.
وبسبب ارتفاع تكلفة اإلنتاج في فرنسا فقد دفع ذلك أصحاب املصانع منذ نهاية القرن التاسع
عشر إلى إنشاء مزارع األلبان في دول املغرب و اليونان وأوروبا الشرقية .وبسبب خوفهم من اخلروج
م��ن مجال الصناعة على املدى البعيد طلب أصحاب املزارع أن يتم منحهم احلق احلصري إلنتاج
األلب��ان وذلك ملن��ع أصحاب املصانع من حتقيق هدفهم الرامي إلى حترير أنفس��هم من االعتماد
عل��ى اإلقليم .وفي النهاية ،تضمن نص القانون املتطلبات اخلاصة بالطرفني .وقد كانت هضبة
ك��وس دو كامبالو اجليرية التي تق��ع عليها بلدية روكفور على س��ولزون املكان الوحيد املصرح
بإنضاج اجلنب به؛ ويستثنى من ذلك ما كان يطلق عليه الكهوف “اخملتلطة” التي كانت تقع في
أنحاء متفرقة من املنطقة .وكان القانون ينص أيضا على أن اجلنب البد من إنتاجه من ألبان ماعز
غير مصنعة وكاملة الدس��م .وفي النهاية ،لم يكن يعرف أصحاب املصانع س��وى األغنام من
 .21االحتاد الفيدرالي اإلقليمي الحتادات مربي األغنام؛ كان يوجد  10000مربي أغنام في املنطقة في هذا الوقت.
 .22االحتاد الفيدرالي الحتادات مصنعي اجلنب الروكفورت ؛ كان هناك  40مصنعا في هذا الوقت وكانت هناك  1200مزرعة ألبان.
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نوع الكون .أما املزارعون على اجلانب اآلخر فقد استطاعوا احلصول على حتديد ملنطقة التجميع
وأصبح��ت مقصورة على مدن فرنس��ا .وفي مج��ال التطبيق الفعلي حص��ل أصحاب املصانع
عل��ى احتياجاتهم من املقاطعة اجلنوبية من أفيرون ( والت��ي امتدت إلى املقاطعات اجملاورة) في
مقاطعة البرانس األطلس��ية وفي كورس��يكا .وقد أثبتت هذه املرحلة الهامة من مراحل تطور
الصناعة أنها حاس��مة في عملية ظهور تس��مية منش��أ روكفور ومن ثم تس��مية املنشأ في
املنطقة بكاملها .وقد مت إصدار القانون في عام  1925و كان له تأثيرا واس��ع النطاق -بل ميكننا
أن نشعر بتبعاته حتى اآلن .وفي حني كان الهدف في هذا الوقت هو استبعاد أي جنب يتم صنعة
م��ن لنب األبقار أو يتم إنضاجه في كهوف غير كهوف روكفور فإن القانون و املراس��يم العديدة
التي صدرت بعد ذلك متثل عقبة حقيقيا أمام أي محاولة لتغيير موطن اجلنب .وعالوة على ذلك،
فإنه باإلضافة إلى كونها منطقة جتميع ألبان ،فإن منطقة روكفور ذات املنش��أ املس��جل تتميز
بأنها تأسس��ت حول منطقة إنضاج اجلنب واملقصورة على بلدية روكفور على س��ولزون .وبهذا
فإنه بينما كانت مناطق املنش��أ املس��جلة األخرى تس��مح بأن تتم مراحل معينة من عمليات
اإلنتاج ،وبخاصة مرحلة اإلعداد ،في مكان بعيد  ،فإن روكفور تعتبر منوذجا جيدا على االستقرار
املكاني لنش��اط اقتصادي كما يتضح من العبارة التالية«:يعتبر اإلطار التنظيمي أكبر نقطة
ق��وة لروكفور .فالكهوف متثل قطاعا صغيرا وهناك أيضا عملية التخزين و اإلعداد في البلدية.
فإذا لم يكن من احلتمي القيام بالتخزين واإلعداد في داخل البلدية فإن مراحل اإلنتاج هذه كانت
س��تتم في أماكن أخرى .وكانت هذه املش��كلة س��تواجه كافة أصحاب املصانع الذين يعملون
في هذا اجملال .وتكمن نقطة قوة تسجيل املنشأ في أنها حتافظ على أقصى قيمة مضافة إلى
املنت��ج .وهذا يعنى أن كافة األرب��اح تبقي في املنطقة .وبخالف ذلك ،فإن كافة العمليات كانت
23
ستتم في مناطق أخرى».
ولهذا فإنه من املهم أن نرى أن قدرة تس��جيل املنش��أ على نش��ر االس��تقرار في نش��اط ما في
منطقة ترتبط ارتباطا مباش��را مبي��ل األطراف املعنية باحلصول على حماي��ة كاملة ملنتجاتها
عندما يتم حتديد موقع املنش��أ .وتوضح األمثلة التي ذكرت آنفا (كامومبير دو نورماندي ،كروتن
دو ش��افينول ،س��انت موريه دوت وران) حاالت كانت فيها األطراف املعنية في هذا الوقت ال متلك
اإلرادة – أو لم تكن متلك الوزن الكافي – إلثبات أن منهجهم له مبرراته وأن منتجهم منتج متميز.
ومن األمور ذات الداللة أن نالحظ أن أنواع اجلنب اخلمس��ة ذات املنش��أ املس��جل في فرنسا والتي
متثل أعلى نس��بة إنتاج( كون��ت ،روكفور ،ريبلوكون ،كانتال  ،س��انت نيكتير  )24تتمتع جميعها
بحماية كاملة .وفي ظل تشابه الظروف ،فإن احلماية الكاملة ملنطقة املنشأ يؤدي بال شك إلى
مستوى أعلى من األنشطة أكثر مما ينتج عن احلماية اجلزئية ،وهي حقيقة أساسية من منظور
عملية التنمية الزراعية .وال شك أن عالمات املنشأ املسجلة مثل “ريبلوكون دو سافوي” ،كونت
دو ج��ورا” أو “ روكفور دافيرون” على س��بيل املثال لم تكن ليصبح لها نف��س التأثير اليوم فيما
يتعلق بالنشاط االقتصادي .بل على العكس ،فإن أنواع اجلنب التي حتمل عالمات جتارية تشير إلى
مناطق معينة (كامومبير دو نورماندي ،س��انت م��وري دو توران  ،بري دو مو،بري دو ميلون) أو أنواع
منتج (كروتان دو ش��افينول ،توم دي بوج ،بلو دوفيريني ،فورم دامبيرت) كان ميكن أن تنتج مبعدل
مختلف متاما إذا كانت تتمتع بحماية كاملة .25
 .23منتج من منتجي ألبان املاعز
 .24أي 60%من حجم أنواع اجلنب التي تتمتع بعالمة منشأ مسجل في فرنسا في عام .2005
 .25وعلى سبيل املثال ،فإن إنتاج جنب كامومبيرت (بجميع أنواعه) بلغ  135ألف طن في عام  13(2005ألف طن في حالة كامومبيرت دو
نورماندي املسجلة املنشأ و  85ألف طن في حالة كامومبيرت املصنوعة في نورماندي ،أما الكمية الباقية فهي جنب كامومبيرت مقل ويصنع
في كافة أنحاء فرنسا).

الروكفور :صناعة ترمز للحماية املسجلة ملسمى املنشأ

وميكننا القول في اخلتام أنه في ظل وجود ظاهرة املنافس��ة فإن عملية تعريف املنتجات تعتبر
من األمور ذات األهمية القصوى في الس��ياق االقتصادي احلالي والذي يتميز بنقل األنشطة إلى
دول أوروب��ا الش��رقية .إن الزراعة ،وبخاصة إنتاج األلبان ،تتأثر بهذه املش��كلة بخاصة في الدول
الناشئة مثل بولندا التي تتميز مبستوى مرتفع من األنشطة الزراعية والتي الزالت مجزأة والزال
ه��ذا القطاع متخلفا في النواحي الفنية والصحية .وفي هذا الس��ياق جند أن عالمات املنش��أ
املسجلة تعتبر بال شك الدرع الواقي ضد عمليات نقل األنشطة.
ويوضح املنظور الزمني حلماية املنتج الدور الذي تلعبه عالمة املنشأ املسجلة كأداء مؤسسية
تؤدي إلى إحداث اس��تقرار في األنش��طة وفي عملية التوظيف .وتعتبر عالمة منش��ـأ روكفور
املس��جلة مثال على هذه املس��ائل .أما التأثير املكاني لتحديد املنشأ فال ميكن قصره على هذا
اجلان��ب وحده .وتعتب��ر الديناميكيات الكامنة ف��ي بنية مجاالت اإلنتاج (س��عر اللنب ،إمكانية
التحرك في املزارع ،واملصانع) وجها آخر للمشكلة التي تستحق الدراسة.
مزايا ملناطق اإلنتاج
إن الغرض من عالمة املنشأ املسجلة هو احلفاظ على النسيج الزراعي و الريفي ،وهو أمر يتضمن
خل��ق مناطق إنتاج جتذب املزارع و ش��ركات التصني��ع .وميكن قياس مقدار اجلاذبية باس��تخدام
العديد من املعايير؛ وتعتبر عملية زيادة قيمة املواد اخلام من العوامل الرئيس��ية .ومن اخلطوات
املبدئي��ة الضرورية التي يجب القيام بها لتحديد مزايا عالمة املنش��أ املس��جلة عملية حتليل
س��عر ألبان املاعز في منطقة روكف��ور (باإلضافة إلى النتائج املترتب��ة عليه) .كما يجب قياس
ق��درة األطراف الفاعلة على التحرك في املنطقة وبخاصة فيم��ا يتعلق مبيل العالمة التجارية
إلى الس��يطرة على ظاهرة إعادة الهيكلة .وفي النهاية فإن التمعن في املمارس��ات واإلدراكات
اخلاصة باألطراف الفاعلة في مجال الدعم الزراعي والصناعات النهائية س��وف يستكمل هذا
القسم اخلاص بعوامل اجلذب في مناطق اإلنتاج.
ويعتبر س��عر إنتاج اللنب من العوامل الهامة بالنس��بة لألطراف املعنية بتحديد املنش��أ والذي
ميكنها من خالله تقييم األداء االقتصادي للصناعات التي تتمتع بعالمات منش��أ مس��جلة بل
ومقارنته��ا في بع��ض األحيان .وتوضح الدراس��ات التي أجريت على املس��توى الوطني أن اللنب
الذي يتم تصنيعه وحتويله إلى منتجات ذات عالمة منش��أ مس��جلة يرتفع سعره بنسبة %20
عن الس��عر اخلاص باللنب “ العادي” 357 :جنيه إس��ترليني لكل  1000لتر من اللنب ملنتجات ذات
عالمات منشأ مسجلة ؛ 298جنيه بالنسبة للنب العادي (اوجوت  .)2003وبالطبع أن هذه القيم
الشاملة تخفي أوجه االختالف اإلقليمية الواضحة .فعالمة سافوي التجارية (وبخاصة بوفورت
و ريبلوكون) تأتي في املقدمة وتتراوح أسعارها بني  431جنيه إسترليني و  539جنيه إسترليني
ل��كل ألف لتر ( 2.82إلى  3.53فرانك/لتر) .أما بالنس��بة العالم��ات التجارية اخلاصة بنورماندي
الس��فلى فهي في مس��توى متوسط ( 317جنيه إس��ترليني بالنس��بة لكل ألف لتر أي 2.10
فرنك/لت��ر) واملنتجات التي تتمتع بأقل قيمة مضافة هي جنب ماس��يف الوس��طى ( 300جنيه
إسترليني لكل ألف لتر أي  1.96فرنك/لتر)
ونظ��را ألهمية إنتاج ل�بن املاعز على املس��توى القومي فال ميكن القيام مبقارن��ة بني اللنب الذي
مت تصنيع��ه من قبل ش��ركات روكف��ور وبني لنب املاعز الع��ادي .أما نظام الدف��ع اإلقليمي الذي
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ق��ام بوضع��ه احتاد روكف��ور الكونفيدرالي  ،والذي ذكرن��اه في بداية هذا الفص��ل (أنظر أعاله) ،
فهو يقوم بتقس��يم مختلف املنتجات املصنع��ة .وكان اللنب الذي مت تصنيعه وحتويله إلى جنب
روكف��ور (درج��ة أولى) قد بلغت قيمته  1047جنيه إس��ترليني لكل ألف لت��ر في عام ( 2004أى
 6.87فرانك /لتر) .أما متوس��ط الس��عر (اخل��اص بكافة درجات املنتج) كان��ت حوالي  820جنيه
إس��ترليني لكل ألف لتر في نفس العام ( 5.36فرانك/لتر) .والبد من التركيز هنا على االستقرار
الواضح لهذه القيمة املضافة مبرور الوقت – ففي عام  1995كان متوسط السعر هو  817جنيه
إس��ترليني لكل ألف لتر ( 5.38فرانك/لتر) .أما النظام الذي مت إنش��اؤه في روكفور والذي كثيرا
م��ا ذكر على أنه مثال للتوفيق اجليد بني القيم��ة املضافة إلى املواد اخلام و القيمة املضافة إلى
املنتج النهائي ،فهو ميكن منتجي األلبان من كس��ب دخل جيد نوعا ما ،وهو مايعنى امتالكهم
26
قدرات استثمارية أكبر .وعالوة على ذلك ،فإن السعر املرتفع للنب ال يؤثر سلبا على جودة اللنب
كم��ا الحظنا ف��ي املناطق األخرى املنتج��ة للنب طاملا أن��ه يتم تطبيق الس��مات اخلاصة بهذه
الصناع��ة و هي التقنيات اخلاص��ة بتربية احليوانات (إدارة القطع��ان ،التلقيح الصناعي ،اختبار
اللنب و تسجيل الناجت ،االختيار اجليني ،والتغذية) على نطاق واسع في منطقة اإلنتاج .والبد من
اإلش��ارة في اخلتام إلى أن جذب الصناعة البد من تفس��يره على األقل من خالل كون الصناعة
نشاط يقوم على التفاعل بني مختلف القطاعات ومن خالل مستوى القيمة املضافة إلى اللنب.
وفي التس��عينات ،طالبت مزارع األلبان في ماسيف الوسطى العديد من أصحاب مزارع األغنام
ذوي مع��دالت اإلنتاج املنخفضة أن يقوموا بإنت��اج ألبان املاعز بصورة عضوية ومت إبالغهم أنهم
س��يحققون مكاس��ب أعلى .وبالرغم من ذلك فإنه في ظل املصاع��ب املرتبطة بتحويل املزارع
إلى مزارع عضوية وفي ظل وجود أسواق حتقق نسبة أرباح منخفضة فإن هؤالء املنتجون قاموا
بطل��ب االنضمام إل��ى نظام التعاون بني مختلف قطاعات الصناع��ة  ”:نحن أصحاب املزارع قد
دافعن��ا عنه��م ضد أصحاب املصانع الذين لم يريدوا أن يعمل��وا معهم مرة ثانية– وأعطيناهم
مهلة ثالثة أعوام ألننا شعرنا بأنهم يرتكبون خطأ .اعتقد أن النظام يعتبر ضمان جيد بالصورة
27
التي أنشئ عليها ،وذلك ألنه أقرب ما يكون حلقائق السوق”.
وبالنس��بة للقيمة املضافة فإن منطق��ة روكفور تعتبر منطقة جاذب��ة باملقارنة مع صناعات
م��زارع احليوان��ات األخرى في املنطقة حت��ى وان كانت التوقعات املس��تقبلية غير أكيدة حلد ما
وخاصة فيما يتعلق بتجديد املزارع و العمال.
وبالنسبة حلرية حركة األطراف الفاعلة في مناطق العالمة التجارية ،لوحظ في املناطق األخرى
(نورماندي الوس��طى و الس��فلى ،س��افوي وس��افوي العليا) أن تداخل مناطق عالمات املنش��أ
املس��جلة قد أدى إلى نقل املصانع وأثر على تخصص املزارعني في بعض الس��لع بل وقراراتهم
املتعلقة باالس��تمرار في العمل في مجال الزراع��ة .ويؤكد منوذج روكفور على “الثبات” أي امليل
إل��ى احلف��اظ على ما مت إجنازه وكبح ظاه��رة إعادة الهيكلة .لكن نظ��را للطبيعة الدميوغرافية
الهش��ة للمنطقة ،فإن قضية احلفاظ على أنش��طة املزارع هي قضية خطيرة بصفة خاصة.
وكان��ت النتيجة الطبيعية للجهود الفنية الكبيرة التي قامت بها األطراف الفاعلة في مجال
الصناعة منذ الستينات حدوث زيادة في حجم األلبان التي يتم جتميعها ،وزيادة أعداد املاعز إلى
 .26ميكن ذكر حالة سافوي وسافوي السفلى حيث جند أن الفنيني يقولون أن القيمة املضافة العالية التي أضيفت إلى ألبان االبقار سيكون
لها توابع على املمارسات املتعلقة ببعض مزارع األلبان (قطعان صغيرة،مزارع تقليدية) ،ومن الصعب أن نشكك في طرق الزراعة من وجهة
النظر التكنولوجية.
 .27منتج لنب ماعز في منطقة روكفور.

الروكفور :صناعة ترمز للحماية املسجلة ملسمى املنشأ

جانب زيادة حجم املزارع .لكن على النقيض من ذلك ،فإن عدد املزارعني و ش��ركات التصنيع قد
اخذت في التناقص بصورة مطردة منذ ذلك التاريخ؛ ويلخص اجلدول  4هذا االجتاه.
جدول  – 4تطور صناعة اجلنب الروكفور منذ عام 1950
العام

إجمالي حجم
األلبان اجملمعة
(باملليون لتر)

عدد املاعز
املنتج
لأللبان

متوسط الكميات
التي يتم
تسليمها من كل
مزرعة كل عام
( 100لتر)

عدد مزارع
األلبان

عدد
املنتجني

1951

33.2

480000

32

690

13204

1961

38.9

450000

49

345

8010

1971

39.2

440000

79

250

4950

1981

76.1

700000

219

212

3475

1988

117.7

740000

384

43

3063

2004

180

800000

777

10

2358
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وميكننا أن نالحظ إعادة هيكلة اإلنتاج بصورة كبيرة ،وحدوث انخفاض يزيد عن  %80في األعداد
عل��ى مدي خمس�ين عاما ،وهو انخفاض يؤدي بص��ورة واضحة إلى إثارة تس��اؤالت فيما يتعلق
باس��تغالل األرض .وبالرغم من ذلك  ،البد من أن نقوم في نفس الوقت بدراس��ة اجتاهات اإلنتاج
في العش��ر سنوات األخيرة .وقد انخفض عدد أصحاب املزارع من  2550إلى  2315بني عام 1996
وعام  – 2004وهو ما ميثل انخفاضا بنس��بة  %10.1وهذا الرق��م ميكن مقارنته( بصورة متوازنة)
باألرق��ام اخلاصة بقط��اع إنتاج األلبان الوطني والذي فقد حوالي ثلث عمالته أثناء نفس الفترة
(فق��د انخفضت م��ن  140000إلى  .)96000وبذلك يبدو أن إعادة الهيكلة التي حدث على نطاق
واس��ع في منطقة روكفور قد س��اعدت على تقوية قدرة الهياكل التي الزالت تعمل حتى اآلن.
وهذه االس��تمرارية – والتي زاد من قوتها احلجم الهائل ألصحاب املزارع املتخصصني ( -)%99قد
أدت إلى حتويل روكفور إلى صناعة مهيأة من حيث املبدأ للتعامل مع االجتاهات املستقبلية اكثر
من قطاعات اإلنتاج األخرى ( س��افوي ،س��افوي العليا ،نورماندي السفلى) حيث ميكن أن يحدث
انخفاض كبير في القوة العاملة في السنوات القادمة.
وتش��كل املمارس��ات و االدراكات اخلاصة باألطراف الفاعلة في مجال الصناعات – س��واء كانوا
أصحاب مزارع أو أصحاب شركات تصنيع – الفصل األخير لتحليل مقدار اجلذب الذي تتمتع به
مناطق إنتاج املنتجات ذات عالمة املنشأ املسجلة.
وبالنس��بة جمل��ال تربية احليوان��ات ،فإن أحد الس��مات النوعية لعملي��ة إنتاج األلب��ان باملقارنة
باألنش��طة الزراعية األخرى هو أن أصحاب املزارع يواجهون -بصفة عامة -قيودا أكبر .فالغالبية
العظم��ي من أصحاب املزارع ال يعتبرون أن أعماله��م اكثر صعوبة (فلقد أدت عملية التحديث
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إلى تخفيف عبء العمل بش��كل كبي��ر) لكن حلب املاعز يتطلب التواج��د يوميا طوال العام.
وتعتبر مش��كلة وقت العمل من أوجه القلق املتزايدة في هذا املهنة وذلك بسبب اتساع الهوة
بني الزراعة و الطموحات احلالية للمجتمع ( مكان العمل  ،الرغبة في توافر وقت فراغ ،األنشطة
الترفيهية ،الخ) .وفي هذا الس��ياق ،تعتبر العديد من مزارع األلبان أن أسلوب احلياة بها يختلف
متاما عن هذه الطموحات .وقد كانت التغطية اإلعالمية الستحداث نظام لفترة العمل ملدة 35
أس��بوع قد زاد من هذا الش��عور لديهم .فمهنة العمل باملزارع مهنة مهددة على املدى الطويل
ألن القي��ود املوج��ودة قد تؤدي إلى ع��زوف الناس عن العم��ل في هذا اجملال ،وت��ؤدي إلى احلد من
املسحوبات الكبيرة نسبيا في الوقت احلالي في قطاع إنتاج األلبان .إن عملية إصالح السياسة
الزراعي��ة العامة والتي بدأت في عام  2003قد أدت إل��ى تفاقم املوقف في قطاع األلبان الهش.
لكن املنطق الذي يعتمد على الفصل بني املساعدات 28هو منطق يصعب على العاملني باملزارع
قبول��ه ألنهم يعتب��رون أن هذا النظام يقوي منطق دعم الدولة ألن س��عر األلبان ال يزال املصدر
الرئيسي للدخل لديهم.
وف��ي ظل هذه الظروف اخلاص��ة ،فإن املزايا املتعلقة بوجود عالمات منش��أ مس��جلة ال تتعلق
بإمكانية زيادة الدخل وحدها .فالعديد من املنتجني على وعي تام بضرورة املش��اركة في تطوير
منت��ج نوعي ذو قي��م إيجابية (من تقاليد،و أصال��ة ،جودة ،الخ) .وهكذا ف��إن فخرهم بعملهم
كمزارعني يقوم بالتعويض ولو بصورة جزئية عن القيود السابقة ،حتى ولو كان العائد املادي هو
أهم عنصر يحفز األطراف الفاعلة.
وق��د أدت صناعة جنب روكفور إلى حتس�ين صورة مهنة الزراعة .وباإلضاف��ة إلى ذلك ،فإن وجود
العالمة التجارية – مقترنة بعملية مراجعة املواصفات واملكان في الفترة بني  2001و  – 2005قد
ساعدت على زيادة اندماج منتجي اللنب في الصناعة .وبالرغم من القيود املوجودة ،فإن تطبيق
القواع��د اجلديدة على عملية تغذية األغن��ام (تقليل حجم العلف احملفوظ و اجملفف وتقدمي اقل
ك��م من احلش��ائش) قد مثلت فرص��ة أمام املنتجني الس��ترداد منتج ظل لزم��ن طويل امتيازا
خاص��ا باملصنعني الذين اعتقدوا أن جودة املنتج هي ف��ي املقام األول من صنعهم ألن األلبان ما
هي إال مادة خام29.كذلك كانت الفكرة وراء إعادة النظر في حتديد منطقة املنش��أ مماثلة لذلك.
فاملنطقة احلالية (انظر خريطة  )1تتبع املنطقة التي متتد خالل جنوب فرنسا ( 21مقاطعة من
جبال األلب البحرية و حتى جيروند) وقد اس��تمرت من��ذ زمن كان فيه الطلب على األلبان كبير
وكانت املعدات الفنية اخلاصة باملزارع متوس��طة اجلودة  .30وهذا املنهج اخلاص باس��ترداد املنتج
والتي حدثت في الصناعات األخرى التي تتمتع بعالمة منش��أ مسجلة (في نورماندي السفلى
و الوس��ط) هو بال شك ضمان لالستمرارية في املس��تقبل .ومن السمات املميزة لهذا القطاع،
حي��ث يعتبر منتجي األلبان بصف��ة عامة هم أقل اجلماعات املتخصص��ة اندماجا ً في القطاع
ألنهم ال يتصلو اتصاال مباشرا بالسوق ،اعتبار منطقة املنشأ احملددة صناعة في حد ذاتها.
وبالرغم من ارتباط مشاعر الفخر مبرحلة ما بعد اإلنتاج ،فإن مزايا عالمات حتديد املنشأ بالنسبة
للمصنع�ين تقاس أيضا من الناحي��ة التجارية .وتوضح اإلحصاءات أن الس��نوات التي أعقبت
 .28تتوقف مدفوعات املنتجني حاليا جزئيا على الكميات التي يتم انتاجها.
 .29يشير املتخصصون عادة إلى عالمة روكفور على أنها « عالمة منشأ مسجلة لنضج اجلنب»
 .30قام مصنعو اجلنب الروكفور بجمع األلبان في منطقتني رئيسيتني ملزارع األغنام في فرنسا – وهي كورسيكا و الباسك -وذلك حتى
السبعينات.
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احلصول على عالمة منش��أ مس��جل قد متيزت بزيادة في اإلنتاج .ويوضح اجلدول  5الذي يغطي
الفترة من  1990وحتى  2004هذه الظاهرة .31
جدول  – 5أمناط اإلنتاج في العديد من صناعات اجلنب بعد احلصول على ش��هادة تس��جيل
املنشأ.
ن2+

ن3+

ن4+

اإلجتاه
العام
في أرقام
مطلقة

إنتاج اجلنب
احلاصل على
شهادة تسجيل
منشأ (بالطن)

سنة احلصول على
شهادة تسجيل
املنشأ (ن)

ن1+

207

213

210+

بيالردون

3

178

194

272

125+

فالنسيه

147

181

202

235

107+

بلو دو فيركور
ساسوناج

39

92

106

131

146

ايبواس

346

392

447

490

642

296+

روكامادور

440

480

456

598

600

160+
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تؤك��د األرق��ام على أن هناك طل��ب نوعي على اجلنب الذي يحمل عالمات منش��أ .وما أن يحصل
اجلنب على عالمة منش��أ مس��جلة حتى يوضع في مصاف األجبان الشهيرة مثل كونت ،كانتال
او روكفور .وبذلك فإن املوزعني يهتمون بعالمات تس��جيل املنشأ كما أشار أحد رجال الصناعة
قائال”:يخبرني مدراء التس��ويق في الشركات أنهم يقومون بفتح أسواق جديدة ألن اجلنب يحمل
عالمة تس��جيل منشأ .فهناك طلب عليه ألنه يحمل عالمة تسجيل منشأ جديدة لذا فهناك
طل��ب لوضعه ب�ين األنواع األخ��رى ”.وهذه املكانة اخلاص��ة التي يتم منحه��ا للمنتج ال ترتبط
بالضرورة بتمتعه بقيمة أعلى ألن ذلك أمر صعب القياس .ومن السمات األساسية للجنب الذي
يحمل شهادة تسجيل منشأ إذا ما قورن باألنواع األخرى من اجلنب املقلد أو املنتجات اجلديدة هو
عمر تواجدها في املتاجر “ :عندما يقوم أحد العمالء مبراجعة تش��كيلة املنتجات التي يعرضها
فإنه ال يقوم بتغيير املنتجات التي حتمل عالمة جودة مس��جلة ألنها يجب أن تظل في متجره.
لكن إذا احتاج إلخالء مس��احة ما فإنه سيس��تبعد بعض املنتجات التي ال حتمل هذه العالمة.
لذا فإنها تعتبر س�لاحا .وتظهر الدراس��ات التي أجريت على املستهلكني أن  %85من املنتجات
اجلديدة ال تستمر في السوق ألكثر من عامني .إن عدد املنتجات غير الناجحة يفوق عدد املنتجات
32
الناجحة».
 .31حصلت أنواع أخرى من اجلنب على شهادات تسجيل منشأ في نفس الفترة لكنها غير مذكورة في هذا اجلدول بسبب عدم توفر املعلومات
(شيفروتان ،توم دي بوج ،إلخ) أو ألن حالتها خاصة جدا(فورم دامبير و مونتبريسون).
 .32مديرة في قسم من أقسام التسويق في شركة روكفور.
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وف��ي املث��ال الذي نحن بصدده هنا  ،تلعب روكفور بال ش��ك دور «تس��هيل املبيعات» ألنها توفر
فرص��ه «لوض��ع» أنواع أخرى م��ن املنتجات التي ال حتم��ل عالمة جودة مع املوزع�ين و جتار اجلنب.
وم��ن نف��س املنطلق ،يجب التأكيد عل��ى أهمية إمتالك املصنعني العديد م��ن أنواع اجلنب التي
حتمل عالمة تس��جيل منش��أ بني منتجاتهم ليميزوا أنفس��هم عن منافس��يهم ولتس��هيل
مفاوضاتهم مع موزعيهم .وتتضح هذه السياسة من خالل حالة مجموعة الكتاليز ،وهي أكبر
مؤسسة صناعية لأللبان في فرنسا والتي متتلك غالبية األسهم في سوسيتيه دي كاف (ثلثي
حجم اجلنب الروكفور الذي يتم تس��ويقه) .وتأتي املؤسسة في موقع الصدارة في مجال تصنيع
املنتجات التي حتمل عالمات تسجيل منشأ ،إذ أنها تنتج  23نوعا من أصل  45منتج ألبان يحمل
عالمة تس��جيل منشأ .وفي خالل الفترة من  1999وحتى  2001متت إعادة تنظيم جميع أقسام
املؤسسة وكانت النتيجة هي إنشاء قسم تسويق خاص باملنتجات التي حتمل عالمة تسجيل
منشأ (يعرف باسم قسم املنتجات التي حتمل عالمات تسجيل منشأ) ومقره في روكفور على
س��ولزون .وكان الهدف من إجراءات إعادة الهيكلة هذه هو ترشيد عملية تسويق مجموعة من
املنتجات التي حتمل عالمة حتديد منشأ والتفاوض مع املوزعني من منطلق هذا التنوع العريض.
وقد عاد هذا األمر مبزايا كبيرة على الصناعة ككل وبخاصة ألنه أدي إلى التوس��ع في األنشطة
التجارية.
يقدم لنا حتليل الديناميكيات املوجودة في مناطق اإلنتاج مجموعة كاملة من املؤشرات الكمية
والكيفية املناس��بة لتقييم إس��هامات املنتجات التي حتمل عالمة تس��جيل منشأ وأهميتها
االقتصادي��ة .ويفت��رض منهجنا أنه يجب أن تكون لدينا نظرة اش��مل تنطلق فيما هو أبعد من
اجملاالت الزراعية و األغذية الزراعية ،وذلك بهدف دراس��ة األط��راف الفاعلة األخرى في املنطقة.
وهكذا فإن القس��مني التاليني يلقيان الضوء على التوضيح الس��ابق لعمليات التنمية ،وذلك
على أساس مثال روكفور:
>

البعد الذي يتعلق باإلنتاج في التنمية حيث س��نقوم بدراس��ة ق��درة املنتجات التي
حتمل عالمة منشأ مسجل على خلق موارد إنتاج مميزة ( مهارات ،خبرات معرفية ،الخ)
على أس��اس االرتب��اط بني األطراف املعنية في مجاالت التدري��ب و البحث والتطوير و
الدعم الفني

>

دراس��ة التنمية من منطلق التعاون والتنس��يق بني األنش��طة املتعددة حيث تتصدر
السياحة القائمة .ثم سنقوم مبناقشة الديناميكيات العامة التي تهدف إلى تأهيل
املنطقة على أساس منتجاتها ذات اجلودة بصفة خاصة.

التأكيد على نظام اإلنتاج اخلاص بإنتاج ألبان األغنام
س��نقوم أوال مبناقش��ة نظام إنتاج جنب الروكفور من خالل دراسة س��ماته األساسية املتعلقة
بالكثاف��ة و التخص��ص و التقدم التقني .وعلى خلفية الس��ياق الدميوغرافي الهش ،س��نقوم
بدراسة كيفية قيام األطراف املعنية في النظام مبحاولة استخدام املوارد احمللية لتحقيق أفضل
النتائج .وفي النهاية نقوم بتقييم املكانة احلقيقية للمنتج الذي يحمل عالمة املنشأ املسجل
في هذا السياق.
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منطقة روكفور بني الكثافة و التخصص
يعتبر توزيع إنتاج اللنب في منطقة املنش��أ توزيعا غير متس��او ،فبعض املناطق مثل س��يجاال
و ليفي��زو (تارن و أڤيرون) تنت��ج إنتاجا كبيرا حتى حدود مناطق الهضب��ة اجليرية .ويوجد العدد
األكبر من مربي األغنام ( )%70في اڤيرون لكن يوجد  %17فقط في تارن .ومن العوامل التي يجب
اإلشارة إليها أيضا ارتفاع كثافة إنتاج اللنب في بعض املناطق احمللية .فمنطقة ركيستا كانتون
(أڤيرون) ،على سبيل املثال ،يوجد بها ضعف عدد مزارع األغنام التي توجد في جار ،هيرولت ،و آود
مجتمعة ( 204في مقابل  .)116وتوضح اخلريطة توزيع نقاط التسليم .
خريطة  – 2منتجو ألبان املاعز في روكفور في عام 2004

املصدر :إحتاد روكفور الكونفيدرالي ( )2004تصميم :جيه  .فريسيجن؛ اصدار  :اتيليه كارتوجرافي  ،يو.تي.إم2005 ،

وتوفر كثافة إنتاج األلبان ش��بكة ممتدة من املوردين مبا يؤدي إلى خلق أنش��طة زراعية .وبالرغم
من صعوبة القيام بتحديد كمي لهذه الش��بكة فإن املنتجني يعتبرونها ش��بكة ضخمة « :إن
لدين��ا تنوع بني موردي األعالف على س��بيل املثال ،فهناك يونيكور و راجت و س��اندرز .واخلدمات
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تتوفر في املنطقة بكاملها وال يوجد أي عجز في البضائع ».وتشكيل شبكة نقل األلبان مماثلة.
فش��ركة سوسيتيه دي كاف ال يوجد بها أي خدمة نقل مميزة ،وهي تعمل فقط من خالل عقود
مع موردي خدمة مس��تقلني .وتعمل الش��ركة حاليا مع حوالي  50جهة نقل سواء كانوا أفرادا
حاصل�ين على تصاريح نقل أو ش��ركات متخصص��ة لديها العديد من الس��يارات .وهذه امليزة
تقتص��ر على هذه املنطقة – أما في املناطق األخرى (نورماندي الس��فلى و س��افوي ،و س��افوي
العليا) فإن مجموعة الكتاليز متتلك أسطوال من سيارات النقل .ويبدو أن هذا املوقف الذي ساد
قبل وصول ش��ركة الكتاليز مس��تمر في الوقت احلالي بالرغم من اس��تراتيجية اجملموعة التي
متكنها من املس��اءلة بشأن أي قضية في أي وقت ،وميكنها وقف عمل عدد من الشركات احمللية
التي تعتبر شركة سوسيتيه دي كاف العميل الرئيسي لديها.
وقد ساهمت خصوصية وامتداد نطاق النشاط أيضا في التخصص في عملية التدريب .وقد مت
إنشاء مدرسة ال كازوت الزراعية (في سانتا فريك) في السبعينات لتفي باحتياجات املتخصصني
في املنطقة من تدريب مت تكييفه ليتناس��ب مع ظروف املنطقة .وتعتبر هذه املدرس��ة املصدر
الرئيسي لتخريج مزارعني للعمل في هذه الصناعة .وباإلضافة إلى دورات التدريب الكالسيكية
 33BPREAبدأت املدرس��ة بتقدمي شهادة متخصصة تس��مى «شهادة فني استشاري في إنتاج
ألبان األغنام» والتي يصبح اخلريجون من خاللها فنيني في مزارع األلبان ،ثم ميكنهم العمل في
أحد أقسام احتاد روكفور الكونفيدرالي أو أى شركة من الشركات .وقد كانت هذه الشهادة نتاج
التعاون بني األطراف الفاعلة في مجال التعليم و بني املتخصصني في مجال الصناعة ،وهو ما
يعد تطورا باملقارنة بشهادة التدريب املهني العالي السائدة.
وس��وف نشير في اخلامتة إلى أن شبكة اإلنتاج قد مت استغاللها من قبل السلطات احمللية كأداة
اتصال متث��ل أحد عوامل اجلذب للمنطقة .ويصور مجلس مقاطع��ة أڤيرون املقاطعة كنقطة
رئيسية للغذاء الزراعي في أقصى اجلنوب ،وهي تنقسم إلى ثالثة أقسام رئيسية :الغرب (معاجلة
حلم فخذ اخلنزير ،صناعة اخلبز و تصنيع األطعمة املناس��بة) ،الوسط (لنب األبقار ،صناعة اجلنب،
اللح��م املصنع ،البذور) و اجلن��وب (ألبان املاعز و صناعة اجلنب) .وقد مت إلقاء الضوء على املقومات
املوجودة مثل البيئة الديناميكية (التدريب و البحث والتطوير) و عامل اجلودة (من خالل عالمات
اجلودة الرسمية).34
التقدم التقني احلاسم
لم ترتبط طبيعة منطقة روكفور املتميزة بكثافة اإلنتاج بها فحس��ب ،لكنها ارتبطت بصفة
خاصة بخدمات املس��اعدة الفنية و متيزها املؤكد باملقارنة بأي مناطق مزارع أغنام في فرنس��ا
أو في أي منطقة في أوروبا .ويعزى هذا التميز أوال إلى إنش��اء منوذج تنموي منذ الستينات يقوم
على أس��اس عدة مبادئ عامة (آلية احللب ،ترشيد العلف ،االنتقاء اجليني) و مت تصميمه بصورة
جتعل��ه ميد صناعات روكفور باحتياجاته��ا بعد أن كانت تواجه عجزا في األلبان في ذلك الوقت.
ومن األمور التي توضح ذلك أن س��جالت اختبار األلبان و س��جالت األداء تضمنت  %80من املزارع
في منطقة عالمة املنش��أ املسجلة (أي  %95من املاشية) في عام  2001في حني كانت النسبة
 .33شهادة مدير مزرعة.
 .34كتيب مت نشره من قبل جلنة التوسع االقتصادي في أفيرون« :أفيرون قطب األغذية الزراعية في أقصى اجلنوب».
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في الباس��ك وكورس��يكا ه��ي  %25و  %15على التوالي  .35وتش��عر األط��راف الفاعلة في هذه
الصناعة بالفخر بس��بب ذلك  « :إننا في املقدمة هنا؛ ويتوافر باملنطقة أقصى درجات املتابعة.
وإذا ق��ررت الصناعة القيام بأمر م��ا فإنه ينفذ على الفور .وهكذا مت حتدي��د اإلنتاج .وكانت هذه
الريادة هي التي أنقذتنا 36».وكانت األطراف املعنية في «ثورة روكفور الصامتة» هي احتاد روكفور
الكونفيدرالي من جانب و الش��ركات الصناعية من جانب آخر ،وكانت تأتي على رأس��ها شركة
سوس��يتيه دي كاف .وفي داخل االحتاد الكونفيدرالي كان تطوير اخلدمتان األساس��يتان – اجلودة
وتربية األغنام -جزءا من االس��تراتيجية الفنية للتنمي��ة .وكان االحتاد الكونفيدرالي يتعاون مع
املعهد القومي لألبحاث الزراعية منذ الستينات بهدف القيام بأبحاث تتعلق بأساليب تسجيل
اختبار األلبان و األداء ثم األس��اليب اجلينية في حتس�ين إنتاج املاشية .وكان من الضروري حشد
طاقات جميع األطراف الفاعلة في مجال الصناعة بسبب العزلة النسبية التي مت تطوير نظام
روكفور من خاللها .وبس��بب إهمال الس��لطات احمللية والقومية نوعا ما أللبان املاعز  ،فقد كان
على هذه الصناعة أن ترعى نفسها بنفسها.
وعندما يتعلق األمر ببناء املوارد ،فإن التميز التقنى ملنطقة روكفور يعتبر من األمور األساس��ية
ألنه يجعل من صناعة منتجات األلبان في املنطقة صناعة ذات ش��هرة عاملية في مجال تربية
املاع��ز .وتنعكس هذه املكانة على اس��تراتيجية تس��مح باملهارات باالنتق��ال إلى مناطق أخرى
لتربي��ة األغنام .ويتم االتصال باملس��ؤولني بصورة دورية من قب��ل املتخصصني و مراكز التدريب
حلل مش��كالت فنية أو لتقدمي الدعم .وقد مت إنش��اء مركز موارد منطقة روكفور في عام ،1998
وهو متخصص بصورة أساسية في تربية األغنام ،وكان إنشاؤه بغرض الوفاء بهذه االحتياجات.
وق��د قام ببدء العمل في املركز املتخصصون ف��ي مجال الصناعة .ويتميز املركز بأنه يضم عدد
كبي��ر م��ن األطراف الفاعلة ف��ي مجال اإلنتاج (غ��رف الزراعة واللجنة القومي��ة للماعز املنتج
لأللبان) وفي مجاالت إقليمية اكثر اتس��اعا (مدرسة س��انت افريك الزراعية ،السلطات احمللية،
محمية جراندز كوس��اس الطبيعية ) .وكان الغرض من إنشاء مركز املوارد في بداية األمر هو أن
يصبح مركزا للتوثيق خلدمة املتخصصني واملدرسني في مجال الزراعة والتركيز على معلومات
ميدانية ملموس��ة عن املاعز ( التغذية ،اإلجراءات اخلاصة بالصحة ،بناء املزارع ،التكاثر ،تصنيع
اجلنب ،الخ) .وكان الهدف الثاني له هو تنظيم زيارات تقنية لطالب املدارس من كافة أنحاء أوروبا.
وكان الهدف األكبر للمركز أن يصبح أداة للتنمية التقنية للصناعة بالنسبة لألطراف الفاعلة
على املستوى احمللي والعاملي.
السياق الدميوغرافي الذي يؤدي إلى «التضامن في اإلنتاج»
ف��ي هذه البيئة اإلنتاجية اخلاصة تدفع الديناميكي��ات الدميوغرافية غير املواتية والتي ذكرناها
آنفا (انخفاض الكثافة الس��كانية ،الفئ��ة العمرية) األطراف الفاعلة إلى القيام باالس��تغالل
األمثل للموارد احمللية .وفي حني كانت القضية الرئيس��ية في الرزاك  37هي الشعار الذي يقول»
احلي��اة والعمل ف��ي بلدتك» كان يبدو أن املتخصصني في مج��ال الصناعة يؤكدون على احلاجة
إلى « جلب العمل إلى البلدة» .وكان أعضاء البرملان في مقاطعة أڤيرون يحاولون لعدة سنوات
أن يقوموا بوضع سياس��ة تقوم على توافر العناصر الالزمة جلذب شركات جديدة إلى املنطقة.
 .35املصدر :اللجنة القومية لألغنام املنتجة لأللبان.
 .36مدير بقسم املزارع في احتاد روكفورت الكونفيدرالي.
 .37في السبعينات قوبل مشروع التوسع في معسكر اجليش بالرزاك بردود فعل قوية و في النهاية مت إلغاء املشروع في عام .1981
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ولم يكونوا يفكرون في تقدمي امتيازات خاصة بالضرائب فحسب ،أو تسهيالت لدخول املنطقة
فحس��ب ،ولكنهم أعملوا فكرهم من أجل رفع مستوى البيئة وتوفير اخلدمات .وهذه القضايا
تتعل��ق أيضا بقطاع الزراعة وقط��اع األغذية الزراعية ،حيث توجد مش��كالت كبيرة في قطاع
التوظيف.
وهك��ذا فإن هذا الس��ياق اخلاص ق��د حدا باملتخصصني ف��ي صناعة جنب الروكف��ور إلى إقامة
عالقات خاصة مع ش��ركائهم االقتصاديني ،كما يتضح من التعليقات التالية التي صدرت عن
منتجني و مصنعني:
>

بالنس��بة لألعالف ،نحاول ش��راء ما جنده متاحا على املستوى احمللي لكن األمر يتعلق
بالعالقات .فنحن نحاول جميعا أن نقتسم العمل بقدر اإلمكان .فمن املهم أن نضمن
38
حصول كل منا على جزء من العمل».

>

فيم��ا يتعل��ق بنقل األلبان عن طريق الش��ركات احمللي��ة ،فإن هناك ممارس��ات ال زالت
مس��تمرة ،لكني اعتقد أنها ليست مربحة .لكن الواقع أننا إذا توقفنا عن العمل مع
39
هؤالء الناس فإن ذلك سوف يثير الغضب.

>

“ إنن��ي أفضل أن أقوم بتوظيف أش��خاص من املنطقة  ،وم��ن املنطقة احمليطة ،حيث
يكونوا على دراية بالدوائر الزراعية .إنها وظائف تخلق نوعا من االنتماء .وهي ليس��ت
وظائف جتارية حيث تتحرك األمور بس��رعة وحيث يوج��د تغيرات كبيرة و دائمة .على
النقي��ض من ذلك ،إنني في حاجة إلى االس��تقرار بحيث يعرف املنتجون األش��خاص
الذين يتعاملون معهم .على أية حال ليس من املنطقي أن نقوم بالبحث عن أشخاص
40
من مكان آخر -وسوف يكون األمر محل استهجان”.

عالمة تسجيل املنشأ في نظام روكفور -دور تتزايد قوته
كان املنه��ج الذي اتبعته منطق��ة روكفور فيما يتعلق بالتنمية قد جعل من عالمة تس��جيل
املنش��أ منوذج��ا للتنظيم و النجاح التجاري .وبالرغم من جن��اح الصناعة األكيد ،البد من تقييم
الدور الذي يلعبه املنتج ذو عالمة املنش��أ املسجلة  :فهو يلعب دورا هاما لكنه ليس أهم األدوار
على اإلطالق .فالدور الرئيسي الحتاد روكفور الكونفيدرالي  ،قبل كونه نقابة لتحديد املنشأ ،هو
أنه مؤسس��ة تنظم العمل بني مختلف املهن و مس��ئولة عن إدارة إنت��اج لنب املاعز والذي يتم
تس��ويق نصفه فقط كمنتجات حتمل عالمة منشأ مسجلة .وتتعلق املفاوضات التي جتري بني
منتجي األلبان و املصنعني بإضافة قيمة إلى اللنب في جنب الروكفور و في أشكال تصنيع أخرى.
وباملثل فإن التميز التقني ملنطقة روكفور يجب أن تعزى بال ش��ك إلى الطبيعة املتميزة بصورة
كبي��رة إلنتاج لنب املاعز باملقارنة بلنب األبق��ار ،بقدر ما تعزي إلى ما يدره جنب الروكفور من أرباح.
وهك��ذا فإن��ه بالرغم من ضرورة عدم التقليل من دورها  ،فإن املهارات التي اكتس��بتها األطراف
املعنية هي نتيجة لعملية تراكم طويلة املدى كان محورها املنتج ذو عالمة املنش��أ املس��جلة.
 .38منتج ألبان من منطقة روكفور.
 .39أحد رجال الصناعة من مجال صناعة جنب الروكفور.
 .40أحد رجال الصناعة من مجال صناعة جنب الروكفور.
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وبالرغم من ذلك ،فإن تأثيرها قد كان محدودا بال ش��ك بس��بب عدم وجود قيود حتى وقت قريب
على املواصفات املتعلقة بإنتاج األلبان.
أما العالمات اخلاصة باملواصفات والتي يجب أن ترتبط بصورة مباش��رة باملنتج ذو عالمة املنشأ
املس��جلة ،فقد كانت تتم مراعاتها في الس��نوات األخيرة .وتؤدي عملية إعادة النظر في قيود
اإلنت��اج على دفع اجلهود الرامية إلى حتقيق االس��تقالل في مجال إنت��اج األعالف ،ألن ثالثة أرباع
كميات الغذاء املعتاد قد أتت من مزارع ،كما ال يجب أن تتجاوز كميات العلف اجملفف املش��تراه
 200كجم بالنس��بة لكل حيوان في العام .وكان الغرض من هذه اإلجراءات هو منع حدوث أي
توس��ع في شكل إقامة مزارع خارج األراضي اخملصصة ،مما قد يؤدي إلى إعادة تخصيص منطقة
اإلنت��اج واحتياجاتها من معدات ومهارات .ونتيجة لذلك وجدنا بعض مصنعي األعالف يقومون
بتقدمي تشكيلة من املنتجات ،كما قاموا بابتكار أعالف خاصة حتى يلتزموا باملواصفات اجلديدة.
أما بالنسبة لعملية التدريب فقد قام مدراء مدرسة ال كازوت الزراعية بالتفكير لعدة سنوات
ف��ي تنظي��م دبلومة مهنية ترك��ز على إنتاج لنب املاع��ز ،ميكن من خاللها حتدي��د املهارات التي
يحص��ل عليها التالميذ بصورة أكبر .وس��يتم تخصيص مزيد م��ن الوقت و اجلهد في العملية
التعليمية للمنتجات ذات عالمة املنشأ املسجلة وإلى قضية اجلودة.
وهك��ذا  ،فمنذ أن ظهرت هذه الصناعة في صورة مؤسس��ية في العش��رينات فقد س��اعدت
على وضع نظام يهتم بصفة أساس��ية بإنتاج لنب املاعز و تصنيع اجلنب .وقد اسهم هذا املنهج
التنموي في “ التخصص” الذي متيزت به املنطقة التي ال تتمتع بالكثير من األنش��طة البديلة.
وقد أس��همت املوارد الت��ي مت خلقها ( املهارات ،اخلب��رات في مجال تربية األغن��ام وإنتاج األلبان
وتصنيعه��ا) ف��ي عملية التمييز بني املناط��ق وهو أمر من املفترض أن ي��ؤدي إلى إحداث تنمية.
وعالوة على ذلك فإن عملية اس��ترداد منتجي األلبان للمنتجات ذات عالمة املنشأ املسجلة قد
أدت إل��ى تقوية ما يتحلى به نظام روكف��ور من متيز ،مما يؤدي بدوره إلى دوام هذه املنتجات .ولقد
كان ه��ذا املنهج الذي يعتمد على اإلنتاج عام�لا هاما في تنمية املنطقة ألنه يؤدي إلى تطبيق
التحلي��ل على أط��راف أخرى؛ وبالرغم من ذل��ك فهو ال ميكن أن يغطي كاف��ة جوانب العملية.
ومن خالل تركيز االهتمام على الروابط القائمة بني املتخصصني في مجال الصناعات و رؤس��اء
اجملال��س احمللي��ة و األطراف الفاعلة في مجال الس��ياحة ،س��يمكننا التركيز على س��مة تعدد
القطاعات في عملية التنمية اإلقليمية.
التعاون بني الزراعة و السياحة – بناء اإلقليم واملوارد املترابطة
عندم��ا نتأم��ل أوجه التع��اون بني مختلف األنش��طة في منطق��ة روكفور فإنن��ا نالحظ أنها
منطقة ال توجد لها حدود واضحة وال تتميز بأهمية س��ياحية كبيرة أو أهمية كبيرة بالنسبة
للمس��تهلك ،إنها منطقة حتاول األطراف الفاعلة فيها االعتماد على الش��هرة العاملية للجنب
ذو املنشأ املس��جل كي تلفت االنتباه إلى املرافق السياحية األخرى .وبينما كانت عملية تقوية
العالقات بني ش��ركات الس��ياحة و الشركات الصناعية تتم بش��كل مطرد في خالل السنوات
القليلة املاضية ،كانت املرافق العديدة التي يجب أن تتوفر في املنطقة تنمو بصورة تدريجية.
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جنب ذو شهرة عاملية في منطقة ال ميكن حتديد مكانها
بالرغم من متتع روكفور بشهرة عاملية فال يستطيع الكثيرون حتديد موقع القرية على اخلريطة
 .وقليلون هم الذين يعرفون أن اس��م روكفور هو إس��م قرية يوج��د بها كهوف حتت األرض يتم
انضاج اجلنب بها .وعالوة على ذلك فإن املنطقة املسجلة ليس لها عالقة على اإلطالق بالشبكة
اإلداري��ة احلالية .فلنب املاعز يتم إنتاجه بصورة أساس��ية في منطقة البرانيس الوس��طى ( في
لوزي��ر بصفة أساس��ية) .وقد زاد من عدم وضوح حدود املوقع غي��اب وجود حدود للمنطقة متثل
أساسا للدعاية .ولم تكن الشبكات اإلدارية ( افيرون ،البرانيس الوسطي) أو الكيانات الطبيعية
(جراندز كوساس ،الرزاك) أو املقاطعات القدمية (رورج) معروفة بصورة واضحة حتى متثل وسيلة
للترويج للجنب كما يحدث في املناطق األخرى مثل ( نورماندي  ،س��افوي ،سافوي العليا) .ولكن
الشركات ال ترى أن هذا املوقف ميثل عقبة كما يوضح لنا مدير التسويق التالي ”:إننا محظوظون
ألن روكفور مش��هورة بدرجة ال جتعلنا في حاجة لنش��رح أين تقع .فروكفور ال تقلق بشأن شرح
موقعها الن املنتج له ش��هرة جيدة وإذا أخذنا نش��رح من أين أتى املنتج بالتحديد فإن ذلك لن
يضيف ش��يئا .إن ريف روكفور متميز للغاية .فقد مت احلفاظ عل��ى املناظر الطبيعية به وهناك
مس��احات مفتوحة واس��عة .إنه بعيد كل البعد عن نبات الذرة املعدل وراثيا؛ فأرضها احلجرية
جتعلها منطقة تتميز احلياة فيها بالصعوبة وليس هناك شيئا سهال .وهذه صورة ممتازة”.
وعند مقارنتها مبناطق مثل نورماندي أو مقاطعتي سافوي فإن الوضع سيختلف :فاملتخصصون
ف��ي مجال الصناعة ال يعتمدون على املنطقة كوس��يلة لدعايتهم ،لك��ن من يفعل ذلك هي
الش��ركات األخرى التي حتاول استغالل ش��هرة روكفور للترويج للمنطقة وبخاصة فيما يتعلق
بالس��ياحة .وقد أكد هذه احلقيقة أن هناك اكثر من  200000سائح يزورون كهوف جنب روكفور
كل عام مما جعلها اكبر منطقة جذب سياحي في جنوب أڤيرون (شكل .)1
شكل بياني – عدد السائحني الذين قاموا بزيارة بلدة روكفور في عام 2004

املصدر :مكتب سياحة بلدة روكفور2004 ،

وكان ما ذكرناه آنفا من عدم توافر بديل اقتصادي إلنتاج األلبان ينطبق أيضا بالنس��بة للمرافق
الس��ياحية .فمن الواض��ح أن جنب روكفور هو العامل الوحيد الذي ي��روج لصورة املنطقة .وفي
الواقع أن املتخصصني في مجال الس��ياحة يحبون أن تقوم صناعة روكفور بالتركيز على أصل
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املنتج (أڤيرون) في دعايتها وخاصة في اإلعالنات التليفزيونية التي ينتجها اإلحتاد الكونفيدرالي.
وهم يعتبرون أن جبنة كونت والتي يتم اإلعالن عنها على أنها أحد منتجات جبال جورا و جبنة
أوساو إيراتي التي تنتمي إلى إقليم الباسك ،البد من أن تؤخذ كنماذج.
نحو ظهور منطقة سياحية تقوم على شهرة روكفور
م��ن الناحية التاريخية ،ونتيجة حلجم النجاح الذي حققه نظام إنتاج روكفور لم يتم االهتمام
مبجال السياحة في املنطقة إال من خالل القيام بزيارات إلى كهوف اجلنب كانت تنظمها شركتى
سوس��يتية دي كاف و بابيل��ون من��ذ أربعني عاما .وبذل��ك فلم يكن هناك بني��ة خاصة بإقامة
الس��ائحني بالقرب من روكفور حتى التسعينات عندما قام مكتب سياحة روكفور باتخاذ قرار
ببن��اء مركز بالقرب من كهوف اجلنب حيث ميكن للس��ائحني احلصول عل��ى املعلومات وبخاصة
عن األماكن األخرى التي ميكنهم االستمتاع بزيارتها في املنطقة اجملاورة (أنظر اجلدول السابق).
وبالتدريج ظهرت ش��بكة حول مكتب س��ياحة روكفور وأصبح لها فروع��ا في البلديات اجملاورة
وكان الهدف منها نش��ر معلومات عن املناطق الس��ياحية والتي كانت حلس��ن احلظ تتركز في
مكان واحد.
وبعد العمل بصورة غير رس��مية لعدة سنوات ،خرجت تس��مية “ريف روكفور” بصورة رسمية
عام  2003كمنطقة س��ياحية بالرغم من اس��تنكار عدد كبير من رجال الصناعة الذين كانوا
ال يثق��ون بالس��ياحة واس��تنكار اجملالس احمللية في البلدي��ات األخرى والتي كان��ت ال ترغب في
“اإلختفاء” ملصلحة مكتب س��ياحة روكفور .وكانت تسمية الهيكل اجلديد محل جدل شديد.
وكان من احلتمي اإلشارة إلى روكفور ولكن مت تفضيل عبارة “ريف روكفور” على عبارة “ريف اجلنب
روكفور” والذي كان ينطوي على أن املنطقة “ال يوجد بها ما تقدمه” سوى كهوف اجلنب .وهكذا
فإنه بالرغم من أن اجلنب كان املوضوع الرئيس��ي للدعاية  ،في حملة “ريف روكفور”فإنه ال ميكن
أن يشمل كل مكان(شكل رقم )1

ش��كل  – 1مناط��ق “ري��ف روكف��ور”
وشعارها
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وبه��ذا فقد خل��ق هذا املنهج كيان��ا إقليميا جديدا يتمت��ع مبيزة تخطي التقس��يمات اإلدارية
احلالية .وقد تسبب ذلك في خالفات مع رؤساء اجملالس احمللية .فالسياسات التي قام عليها هذا
التقسيم ال تستند إلى أسباب سياسية ،ولكنها صيغت خصيصا لتالئم احتياجات السائحني.
لكن يجب أن نالحظ بالرغم من ذلك اقتصار هذه الديناميكية على منطقة أفيرون .أما املناطق
اجملاورة فيبدو أنها غير متحمس��ة الستخدام ش��هرة املنتج في دعايتها ألنهم يعتبرون روكفور
جزءا من أفيرون .فتسمية “ريف روكفور” تشير إلى اجلهود التي مت بذلها للحصول على شرعية
امللكي��ة اإلقليمي��ة للمنتج .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الس��مات املميزة الت��ي خلقت هوية هذه
املنطقة تعكس التضامن اإلنتاجي الذي الحظناه في القسم السابق .وتعتبر السياحة هنا في
حد ذاتها أداة من أدوات التنمية وهو ما يتضح من التعليقات التالية:
>

“البد من أن يتحول مكتب الس��ياحة و فروعه احمللية إلى مؤسس��ة سياحية .ودعونا
نتوقف عن احلديث عن العمل التطوعي وعدم توفر التخصص .فالبد من وجود مصالح
اقتصادية معرضة للخطر حتى نس��تطيع أن نحافظ على املنطقة ككل .إن هذا هو
ما يخلق أنشطة اقتصادية في منطقة ما”41.

>

“ إن واجب��ي في املقام األول هو جلب أنش��طة اقتصادية إل��ى منطقتي .فليس هناك
فائ��دة م��ن بيع جنب م��اروال في س��انت أفري��ك – وال أرى أهمية لذلك .وم��ا أحاول أن
أقوم به هو أن اس��تغل مهنتي في جلب أنش��طة اقتصادية إلى منطقتي -هذه هي
42
فلسفتي“.

في الس��نوات العش��ر األخيرة فقط اس��تغلت الش��ركات ف��ي املنطقة ش��هرة روكفور .ومن
التطورات الكبيرة أيضا تغير رد فعل املتخصصني في مجال صناعة اجلنب ذو املنش��أ املس��جل.
فف��ي البداية كانوا ال يدركون املزايا التي تعود من االنفتاح على مجال الس��ياحة لكنهم بدأوا
اآلن ف��ي إدراك املزايا التي ميكن أن تتحقق .وكانت صلتهم بالش��ركات األخرى قد أصبحت أكثر
قوة حتى وإن كانت متفرقة و تتعلق بأقلية فقط.
تع��اون الش��ركات في مجال صناع��ة اجلنب والش��ركات اإلقليمية بغرض بناء مرافق س��ياحية
متناسقة
لم تتوفر في عملية التنمية س��وى فرص سياحية ضئيلة وهو ما كان مييز الصناعة حتى وقت
قري��ب .لك��ن يبدو أن األمر اآلن ق��د تغير حيث أصبح هن��اك تركيز على أوج��ه اهتمام جديدة.
فغالبي��ة رجال الصناعة يقومون باالهتمام بالس��ائحني ،ويقوم أصح��اب الصناعات الصغيرة
بصفة خاصة بتقدمي منتجات لتباع في مواقع الزيارة .وباملثل ،فمجال التشغيل في مركز موارد
منطقة روكفور ،والذي كان معنيا باجلانب الفني في بداية األمر،امتدت إهتماماته حاليا بحيث
أصبح يهتم باجلانب الس��ياحي .وكان الغرض من ذلك هو اس��تكمال زيارة كهوف اجلنب بإقامة
مع��رض عن م��زارع األغنام .وكان معرض “املراع��ي” الذي مت افتتاحه ع��ام  2001عبارة عن عرض
تفاعلي ألوجه األنش��طة اخملتلفة ملزارع األغنام (حلب األغنام ،تغذي��ة األغنام ،العناية باألغنام،
الخ) .ويزور املعرض حاليا حوالي  10000شخص .وقد أخذ مركز املوارد على عاتقه تنظيم حدث
 .41مدير في مكتب سياحة روكفورت.
 .42خبير سياحي في جنوب أفيرون.
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كبي��ر في جنوب أڤيرون وكان هذا احلدث عبارة عن مهرجان الكون لألغنام .وقد مت تخصيص هذا
احلدث الذي استمر ملدة ثالثة أيام بشكل كامل لتربية األغنام ،و كان مبثابة فرصة للمتخصصني
ف��ي مجال الصناع��ة لاللتقاء وتبادل األراء حول املمارس��ات والتقنيات املطبق��ة في هذا اجملال.
وألول م��رة مت تخصي��ص يوم مفتوح للجمه��ور في برنامج املهرجان األخي��ر ،وقد حضره حوالي
 12000زائر .ويش��ارك بعض منتجي األلبان أيضا في مناسبات إقليمية مشابهة بالرغم من أن
مش��اركتهم تكون هامشية .وفي بداية التسعينات حرصت زوجات أصحاب مزارع األغنام على
اس��تقبال الس��ائحني مبزارعهم .وهي خطوة اعتبرت مبثابة اس��تجابة لطلب محدد :فقد كان
الس��ائحون يرغبون في مشاهدة املاعز في بيئتها اليومية وهو أمر ال يستطيع أصحاب كهوف
اجل�بن توفي��ره .ولم حتصل املزارع حتى عام  2003على دعم كاف لفتح آفاق جديدة ألنش��طتها.
وقررت محمية جراندز كوس��اس الطبيعية اإلقليمية والتي أنشئت في جنوب مقاطعة أفيرون
في عام  1995منح ميزانية مالية إلنشاء غرف الستقبال السائحني وزرع أشجار و إقامة أسوار
حول املزارع .وقد قرر بعض رجال الصناعة متويل العديد من العمليات اخلاصة بالترويج السياحي
(طباعة كتيبات) .وقد مت افتتاح “شبكة زيارة مزارع بلدة روكفور” بصورة رسمية في عام  2003؛
وباإلضافة ملا تقوم به الشبكة من تنظيم لزيارات ملزارع األغنام تقوم أيضا بتقدمي زيارات للتذوق،
وذلك للترويج للمنتجات احمللية( جنب الروكفور ،نبيذ كوت دو ميلو ،حلوى لنب املاعز) وقد استفاد
 5000زائ��ر من هذا العرض في هذا العام .وباإلضافة إلى الدخل اإلضافي الذي حتقق بفضل هذا
األنش��طة  ،تقوم الش��بكة أيضا بتوفير فرص��ة لزوجات أصحاب مزارع األغن��ام لالجتماع معا
(ألنهم يعيشون شبه منعزلني) .
وم��ن اخلط��وات اخلاصة األخرى التي مت اتخاذه��ا قيام مالكي بعض املطاع��م احمللية الراقية في
املنطق��ة اجملاورة لبلدية روكفور على س��اليزون بتقدمي عروض خاص��ة :أطباق صنعت خصيصا
م��ن جنب روكفور .ومتثل مختلف املنتجات واخلدمات املذك��ورة آنفا (زيارات لكهوف اجلنب ،مراعي
األغنام ،شبكة زيارة مزارع األغنام ،املطاعم) بدايات نظام سياحي خاص بجنب روكفور .وبالتدريج
قامت روابط وثيقة بصفة خاصة في شكل تبادل املطبوعات و تخفيض رسوم الدخول (مراعي
األغنام/زيارات كهوف اجلنب) ،بل أن ش��ركة سوس��يتيه دي كاف قد قام��ت مبا هو أبعد من ذلك:
فلقد بدأت في تقدمي “رحالت التذوق” منذ عدة س��نوات على أس��اس عروض زيارة ش��املة تضم
زيارة كهوف اجلنب ،مراعي األغنام ،زيارة مزرعة في الش��بكة  ،ووجبة في أحد املطاعم .ويش��به
ه��ذا العرض ،ال��ذي مت إعداده بالتع��اون مع مكتب س��ياحة روكفور ،الى حد كبير فكرة س��لة
البضائع واخلدمات اإلقليمية التي وضعها إيه .موالرد و بي .بيكويه (أنظر القسم األول بعاليه).
وبالرغ��م من الدور الذي لعبه مكتب الس��ياحة فإن هذه اخلط��وة التي كان الغرض منها الربط
بني كافة مكونات الس��لة ،يبدو أنها تعتبر في املقام األول جزءا من اس��تراتيجية دعاية خاصة.
ولم يشارك رؤساء اجملالس احمللية بأي شكل مؤثر في هذه اخلطوات والتي قامت بها املؤسسات
املعني��ة .وبالرغم من صعوبة تقييم جناح هذا اجلانب م��ن التنمية  ،فإن عدد الزوار ،وفقا ملكتب
س��ياحة روكفور ،قد ارتفع من  61000إلى  72000ش��خصا في الفترة من  1998إلى  .2003وقد
أفادت هذه الزيادة مكاتب الس��ياحة في املناطق اجملاورة لروكفور بصفة خاصة ،وهو ما يثبت أن
اجلهود الرامية للتوسع في صناعة السياحة بدأت تؤتي ثمارها .وعالوة على ذلك ،يبدو أن جنوب
افي��رون ق��د بدأ يتغلب حلد ما على النق��ص في أماكن إقامة الزوار (أماك��ن إقامة بدون وجبات،
إقامة شاملة اإلفطار،الخ).
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ويبدو أن صناعة روكفور  ،التي تركز سياس��اتها بصورة أساس��ية على اإلنتاج ،بدأت تتجه منذ
عدة س��نوات إل��ى االهتمام بأوجه أخرى في املنطقة .وتس��اهم هذه اخلط��وات التي قامت بها
باألساس شركات خاصة في ظهور مرافق سياحية يتم إنشاؤها في محيط واسع حول صناعة
جنب الروكفور .وبسبب عدم مشاركة السلطات احمللية في هذه اخلطوات فإن هذه املبادرات تعتبر
مبادرات خاصة بل وهامشية في الوقت احلالي – وهو ما يشكل عقبة أمام عملية التنمية.
أوجه القوة والضعف في مسار التنمية
نظرا لألبعاد اخملتلفة اخلاصة بعالمة املنش��أ املس��جلة جلنب الروكف��ور ،فقد أصبحت موضوعا
شيقا للبحث ،وهو ما يثير العديد من التساؤالت في كافة العلوم االجتماعية .وتبرر التحديات
الدولية التي تواجه عالمات تسجيل املنشأ املسجلة اليوم تضمني املوضوع في مجال التنمية
اإلقليمي��ة .وتعتب��ر اجله��ود الرامية إلى إلقاء الض��وء على مختلف اإلس��هامات التي قدمتها
عملية حتديد املنش��أ لديناميكيات املنطقة أداة منطقية في املفاوضات التي جتري مع منظمة
التجارة العاملية .وبذلك تبدو أدوات اإلنش��اء التي ميكن من خاللها تقييم هذه اإلسهامات على
أنها من األمور الضرورية الستمرارية الصناعات املذكورة.
وهذا هو املنهج الذي قمنا بتبنيه في بحثنا والذي اقترحنا من خالله العديد من شبكات التحليل
التي توضح األوجه املتعددة لعملية التنمية اإلقليمية .وقد كانت صناعة روكفور احلاصلة على
عالمة منشأ مسجلة منوذجا محددا على ذلك ،ميكن من خالله تقدمي نتائج ملموسة مبا يوضح
الدور املفيد الذي ميكن أن تلعبه عالمات تسجيل املنشأ في األقاليم اخلاصة بها.
وكان أول جزء م��ن التحليل عبارة عن تقييم لألهمية االقتصادية للصناعة ،وقام بإلقاء الضوء
على أحد السمات املميزة لعالمة املنشأ املسجلة لروكفور باملقارنة بالعالمات التجارية األخرى:
وهذه هي أهميتها احلاس��مة ملس��تقبل هذا اإلقليم حيث ال تنشأ نشاطات أخرى كبيرة به .إال
أن��ه كان من الض��روري دعم هذه املعلوم��ات اإلحصائية بتحليل تاريخي يق��دم اخلواص املميزة
للحماية القانونية للمنتج .وفي هذا السياق اتضح لنا أن عالمة املنشأ املسجلة لروكفور توفر
“حماية كاملة” وأن الطريقة اخلاصة التي تعمل بها (منطقة التجميع ،ومنطقة إنضاج اجلنب)
قد ساعدت على االحتفاظ بعدد كبير من الوظائف باإلقليم).
وهن��اك أس��لوب آخ��ر لتناول املش��كلة ،وهو حتلي��ل ديناميكي��ات العمل في منطق��ة اإلنتاج،
وإعطاء اهتمام خاص للمزايا املتوقعة لعالمة املنش��أ املسجلة .وقد أوضحت دراسة األساليب
املس��تخدمة في تثبيت أسعار اللنب و سهولة التحرك و ممارسات الشركات املعنية ،الدور الذي
ميك��ن أن تلعبه عملية حتديد املنش��أ فيما يتعل��ق بضمان الدخل ،احلفاظ عل��ى اإلنتاج ،وزيادة
شهرة املهنة ،والتفاوض في عملية التسويق.
وم��ن منظور اجلودة ،فقد اظهر حتليل عملية تنمية نظام روكفور اإلنتاجي قدرة عالمة املنش��أ
املس��جلة – مبفهوم أوس��ع إلنتاج األلبان -على خل��ق موارد مميزة تؤدي إلى إعط��اء متيز لإلقليم
(التدري��ب ،البح��ث والتطوي��ر) وبالتالي حتقق التنمي��ة .وعندما مت تطبي��ق التحليل على كافة
الش��ركات في اإلقليم وعلى الش��ركات املتخصصة في مجال الس��ياحة بصفة خاصة ،فقد
اتض��ح أن هن��اك منطقة جديدة مميزة عن املنطقة احملددة للمنش��أ قد ب��دأت في الظهور ،وهو
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ما يعتمد على التعاون بني مختلف األنش��طة بهدف التنس��يق بني اإلجراءات التي مت اتخاذ كل
منها في البداية بصورة مس��تقلة .وهنا تظهر قدرة عالمات تس��جل املنشأ على جعل مرافق
املنطقة مرافق مميزة.
وقد س��اعدت الرؤى اخملتلفة لهذه العملية في التأكيد على أنه ال يوجد منهج مثالي للتنمية.
ويوض��ح منوذج روكفور انه بالرغم من وجود عدد من املميزات لوجود منهج إقليمي للتنمية فإن
هذا املنهج له نقاط ضعف أيضا والتي من الضروري حتديدها في سياق تطبيق البحث .وتتعلق
نق��اط الضعف هذه بعملية اإلنتاج والتعاون بني األنش��طة اخملتلف��ة ،و هو ما يتطلب مزيد من
التعليق.
وف��ي حني يجعل الس��ياق الدميوغرافي عملية إنتاج ألبان روكفور من األنش��طة ،الهش��ة فإن
تركز اإلنتاج قد بدأ في االنتقال من ش��رق اإلقليم إلى غربه أي من مناطق رعوية ( ليكوس��يك
 ،روجي��ه) إلى مناطق ذات مراعي أخصب(س��يجاال ،ليفيزو -انظر خريطة  .)2ويجب ش��رح هذا
االجتاه الذي بدأ منذ عش��رين عاما من خالل تزايد كثافة األنش��طة ف��ي هذه املناطق في نهاية
الثمانينات (تطوير العلف اجملفف) ،بهدف التعويض عن صغر مس��احة األرض .ويتركز جزء كبير
من إنتاج األلبان حاليا في سيجاال و ليفيزو وذلك لصعوبة الرعي على الهضبة اجليرية ( حدوث
جفاف متكرر ،نوعية رديئة من العش��ب) .وميكن للقيود املفروضة على عملية شراء العلف من
مناط��ق خارجية والتي ذك��رت في املواصفات اجلديدة أن تقوي هذا االجتاه .لكن ذلك سيش��كل
عقب��ة أمام املناط��ق األقل حظا .وبخالف املش��كالت املتعلقة باس��تغالل األرض ،فإن التعارض
املستمر بني واقع اإلنتاج و بني صورة املنتج (مراعي أرض جيرية) ،ميكن أن يصبح أمرا محرجا في
استراتيجيات الدعاية التي قامت على أساس ممارسات الرعي التقليدية.
وعالوة على ذلك ،فإنه بالرغم من أن عملية التخصص عالية املستوي في منطقة اإلنتاج تعتبر
بال شك من بني املميزات ،فإن هذا النوع من التنمية يتضمن مخاطر كبيرة في حال حدوث كارثة
ضخمة س��واء في مجال الصح��ة أو التجارة .ويذكرنا بهذه احلقيقة الدخل الذي فقد بس��بب
إنشاء منشأ محمي جلبنة فيتا .ومن منطلق وجهة النظر هذه  ،يبدو أن مساحة احلركة اخلاصة
باملتخصصني في مجال الصناعات ذات عالمة املنش��أ املس��جلة كعناصر مشاركة في عملية
التنمية هي مساحة محدودة.
وتعتبر اجلهود الرامية إلى إعادة استخدام موارد اإلنتاج في مجال السياحة جزءا من هذا املنهج
البديل بالرغم من أنها الزالت جهودا مبدئية وال تتناسب مع حجم النشاط .ومما الشك فيه أن
اخلطورة الكامنة في هذه االس��تراتيجيات تكمن في الطبيعة األحادية للمرافق السياحية .فال
يوجد ما يضمن أن السياحة الغذائية و سياحة املنتجات ذات اجلودة سوف يظل الطلب عليها
مرتفعا في اجملال السياحي واالستهالكي في األعوام والعقود القادمة ،كما هو احلال في الوقت
الراهن.
ويتس��اءل املرء ما إذا كانت عملية إعادة هيكلة ش��ركات الس��ياحة حول بلدة روكفور تعتمد
على العوامل اجلغرافية وتناسب الواقع التاريخي لصناعة اجلنب .فلقد جتاهلت عملية الهيكلة
ه��ذه منطقة الرزاك حيث نش��أت صناعة اجل�بن .وبالرغم من تثبيت الفتات خلدمة الس��ائحني
واملقيمني باملنطقة لتأكيد شرعية املنطقة ،فإن هذا اإلجراء قد تعارض مع اإلجراء الذي اتخذه

181

182

جــودة السلع الغذائية املتوسطية

اجمللس اإلقليمي للبيرينيس الوس��طى الذي قام بوضع الفتات على طول الطرق الس��ريعة منذ
عدة س��نوات بهدف إلقاء الضوء على املنتجات ذات اجلودة باإلقليم .وقد ش��كلت هذه الالفتات
مش��كلة تتعلق بجنب روكفور ،ألن هن��اك الفتة قد وضعت على طريق الوطني س��ريع آر.إن88.
في مقاطعة تارن والتي تش��ير إلى الدخول إلى منطق��ة روكفور للجنب ،أي اقتراب الدخول إلى
املنطقة املسجلة لروكفور .وبدون وجود أي تنسيق مع مكتب السياحة فإن هذه املبادرة ميكن أن
تؤدي إلى التقليل من قيمة صورة اجلنب في منطقة يصعب حتديد أبعادها بسبب اتساعها.
وفي التحليل النهائي ،باإلضافة إلى مؤشرات التنمية ،فإن نتائج البحث تؤكد على احلاجة إلى
وجود منهج مكاني للعمليات التي يتم تطبيقها .فعند تفكير الشركات في وجوب استمرارية
صناعته��ا ،عليها أن تضع في احلس��بان بصورة دائم��ة حجم اإلجراءات الت��ي يجب تطبيقها.
وبن��اء عل��ى العوامل التي توصلنا إليها في هذه اخلامتة فإن التفكي��ر املتأني يعتبر حجر الزاوية
ف��ي اإلجراءات اخلاصة بحماية ت��راث الصناعات الغذائية ،والذي يتضم��ن حماية جزء كبير من
هويتنا.

الفصل 6
اجلنب األسباني ذو عالمة املنشأ احملمي
سوق ال تزال مجزأة
إعداد :مرسيدس سانشيز

اجتاهات النمو في إنتاج واستهالك اجلنب األسباني
متخضت التطورات االقتصادية واالجتماعية األخيرة عن زيادة في فرص ومخاطر النمو التي
تواجه قطاع األغذية الزراعية بكامله مبا في ذلك قطاع األلبان .ففي أسبانيا ،تبلغ حصة
منتجات األلبان حوالي  %10من صافي مبيعات صناعة األغذية الزراعية في كافة أنحاء البالد،
وتبلغ قيمة إجمالي املبيعات السنوية ما يربو على  7.5مليون يورو .ومع وجود  1700مصنعا
و 27000عامال (االحتاد الوطني األسباني ملنتجات األلبان) في هذا القطاع ،فإنه يعتبر ثاني أكبر
قطاع من قطاعات األغذية الزراعية بعد قطاع صناعة اللحوم .وهناك  %1.26من الشركات في
هذا القطاع يعمل بكل منها أكثر من  200عامل وحوالي  %15يعمل بكل منها بني  10و200
عامال ،و %34يعمل بها عمال ال يحصلون على مرتبات ثابتة ،وهذا ما يجعل هذا القطاع قطاعا
ثنائي البنية .أما إنتاج ألبان األبقار ،والذي يسهم بحوالي  %98من إجمالي اإلنتاج ،فقد ارتفع
بنسبة تقارب  %8في السنوات القليلة املاضية .ويسهم إنتاج ألبان كل من النعاج واملاعز
بنصيب متساو من اخلمسة باملائة املتبقية من اإلنتاج في ظل زيادة أعداد األغنام بنسبة %17
وزيادة أعداد املاعز بنسبة  .%11ويوضح اجلدول رقم  1اجتاهات إنتاج األلبان في السنوات األخيرة
وفقا لنوع اللنب إلى جانب املؤشرات األولية الشاملة إلنتاج اجلنب األسباني.
جدول  -1إنتاج األلبان واجلنب في أسبانيا (بالطن)2004-2000
املنتج

2000

2001

2002

2003

2004

إنتاج األلبان
البقر
النعاج
املاعز
اجلنب
ألبان األبقار
ألبان
النعاج
ألبان املاعز
اللنب اخمللوط

6100800
5453900
304800
342100
*255000
112700

6444700
5801600
310000
333100
265200
116000

6691500
5967000
348600
375900
289000
125600

6634300
5914000
351300
369000
289400
134400

6656900
5291500
357300
378100
298400
130000

نسبة
الفرق بني
عام 2000
و2004
9.12+
8.57+
17.22+
10.52+
17.01+
15.35+

27600

25900

35400

36800

37300

35.14+

10200
104500

11800
111500

15500
112500

13100
114100

14900
121500

46.07+
16.36+

املصدر :وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية ،فى أسبانيا ،ومعهد التنمية االقتصادية فى مقاطعة استورياس * -باستثناء معجون اجلنب.
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شكل بياني  -1إنتاج اجلنب
األسباني2004-2000 ،

تستخدم أسبانيا أقل من  %5من إنتاجها
من اللنب اخلام في صناعة اجلنب .ويقل هذا
املعدل عن متوسط املعدل السائد في أوروبا
حيث -وفقا ملا قاله الجنيرو ( )2006ولوبيز
تابيا ( -)2006تتم معاجلة  %32من إجمالي
إنتاج اللنب اخلام لتصنيع اجلنب .وبالرغم من
ذلك ،تظهر اإلحصاءات التي صدرت مؤخرا
أن هناك زيادة مقدارها  %17في حجم اللنب
املستخدم في صناعة اجلنب .وألن هذه الزيادة
تفوق الزيادة التي حدثت في إنتاج اللنب
السائل في نفس الفترة ،فإن ذلك يشير
إلى زيادة في نسبة اللنب اخلام املستخدم
في صناعة منتجات ذات قيمة مضافة من
خالل معاجلته الستخدامه في صناعة اجلنب.
وبالرغم من حدوث زيادة أكبر في إنتاج ألبان
املاعز والنعاج في نفس الفترة ،فإن هذه
الزيادة تسهم بنسبة  %5و %13من صافي
املعروض (جدول رقم .)1وبالرغم من ذلك،
فالبد من النظر إلى هذه األرقام بشيء من
احلذر ألن اجلنب املصنوع من األلبان اخمللوطة
يسهم بنسبة تقارب  %41من إجمالي إنتاج
اجلنب في أسبانيا ،وأي جنب مصنوع من نوعني
أو أكثر من األلبان يعتبر جبنا مصنوع من
لنب مخلوط .ويلخص الرسم البياني رقم 1
اجتاهات اإلنتاج اخلاصة مبختلف أنواع اجلنب
األسباني ،حيث ترتفع نسبه إنتاج اجلنب
املصنوع من لنب النعاج واملاعز بالرغم من
عدم أهميته من حيث الكم.

وقد استقر استهالك اجلنب في أسبانيا في السنوات األخيرة عند نسبة  7كيلوجرامات بالنسبة
لكل شخص سنويا أي بزيادة مقدارها  4.4كيلوجرامات عن عام  .1980وبالرغم من أن هذا الرقم
يقل عن متوسط استهالك الفرد في أوروبا ،والذي يبلغ  17كيلوجرام ،فإنه من املتوقع أن يزيد
حلوالي  10.2كيلوجرامات ،وفقا لتصريحات االحتاد الوطني لصناعة األلبان (لوبيز تابيا..)2006 ،
ويقدم لنا اجلدول رقم  2توزيع األولويات التفضيلية لدى املستهلكني في أسبانيا ،حيث جند
أن  %36من حجم الطلب يركز على اجلنب املعتق ،ونصف املعتق و %31على اجلنب اجلديد أما
نسبة  %33الباقية فتتعلق بالطلب على كافة األنواع األخرى .وقد زاد استهالك اجلنب اجلديد
في السنوات األخيرة مع انخفاض طفيف في استهالك األنواع املعتقة .يتم استهالك  %89من

اجلنب األسباني :ذو عالمة املنشأ احملمي

اجلنب األسباني داخل املنزل أما النسبة الباقية فتستهلك خارج املنزل.
يشير جدول  3إلى اجتاه نحو زيادة استهالك اجلنب في أسبانيا ،كما يلقي الضوء على حدوث
استقرار في السوق احمللية في السنوات األخيرة ،بغض النظر عن الزيادة املذكورة آنفا واملتعلقة
باستهالك اجلنب اجلديد ،والذي يسهم بنسبة  %31من الطلب احمللي ،مع حدوث زيادة بنسبة أقل
في استهالك اجلنب األزرق الروكفور.
جدول  2-اجتاهات االستهالك بالنسبة خملتلف أنواع اجلنب في أسبانيا (بالطن) مقسمة إلى
استهالك منزلي وغير منزلي(بالفنادق واملطاعم واجلهات التي تقدم طعاما) 2004-2000

إجمالي االستهالك
جنب معتق ونصف معتق
جنب جديد
أنواع أخرى
نسبة االستهالك املنزلي
نسبة االستهالك خارج
املنزل

2000

2001

2002

2003

2004

266950
%38.2
%27.8
%34

283540
%42.8
%25.9
%31.3

295311
%40.6
%29.8
%29.6

%86.2

%88.47

%88.47

%13.8

%11.53

%11.53

260300
%39.10
%30.0
%30.9
غير
محدد*
غير
محدد

265758
%35.63
%30.6
%33.77
غير
محدد
غير
محدد

نسبة
الفرق بني
عام 2000
و2005
صفر
2.572.8+
0.23-

املصدر :وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية ،فى أسبانيا ،وإدارة معهد التنمية االقتصادية مبقاطعة استورياس * -باستثناء انتشار اجلنب.
* غير محدد لعدم توافر بيانات.

جدول  - 3اجتاهات استهالك الفرد في أسبانيا خملتلف أنواع اجلنب(كجم)2005-2004 ،
2004
املنتج

اإلجمالي
اجلنب اجلديد
معجون اجلنب
اجلنب نصف املعتق
اجلنب الشيدر
جنب إمينتال وجروير

2005

احلجم
(كجم)

استهالك
الفرد

احلجم
(كجم)

استهالك
الفرد

265757
81451
31375
95690
8709
3859

6.33
1.93
0.76
2.25
0.23
0.12

272139
84684
31349
96771
8710
3565

6.33
1.96
0.71
2.25
0.2
0.12

نسبه
الفرق في
احلجم
(2004-
)2005

نسبة
الفرق
بالنسبة
للفرد
(2004-
)2005

2.4+
3.96+
0.011.12+
صفر
7.62

صفر
1.56+
6.57صفر
صفر
صفر
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جنب أزرق روكفور
أنواع أخرى من اجلنب

2196
43391

0.03
1.03

2244
44814

0.02
1.03

2.18+
3.3+

33+
صفر

املصدر :االحتاد الوطني األسباني ملنتجات األلبان (. )www.fenil.org

وبالرغم من أن هذه األرقام تشير إلى حدوث زيادة في إنتاج األلبان واستقرار في عملية الطلب
مع وجود إمكانات للنمو ،فإن امليزان التجاري للجنب يظهر عجزا واضحا .أما الرسمان البيانيان
رقم  4و 5في امللحق واللذان يوضحان اجتاهات صادرات وواردات اجلنب األسباني في السنوات
القليلة املاضية ،فيظهران زيادة الواردات والصادرات بنسبة تصل إلى  %51عن السنوات اخلمس
املاضية ،بالرغم من اختالف نقطتي البداية اخلاصة بهما( 182000طن للواردات و 52000طن
صادرات) .وقد حقق اجلنب اجلديد أكبر نسبة منو بني أنواع اجلنب املستوردة ويليه اجلنب القشدة
بينما أتت أنواع اجلنب األخرى ،إلى جانب اجلنب اجلديد ،على رأس قائمة الصادرات.
األهمية االجتماعية واالقتصادية ألنواع اجلنب ذات عالمة املنشأ املسجل في أسبانيا
كانت نسبة النمو في أنواع اجلنب األسباني التي حتمل عالمة املنشأ املسجل املعتمدة من االحتاد
األوربي تتماشى مع مستوى اإلنتاج العام للجنب .وبهذا فإننا نرى في جدول رقم  4زيادة في عدد
األنواع احملمية من  16نوعا في عام  2000حتى أصبحت  23نوعا في الوقت احلالي .إال أن ذلك
ميثل نصيبا ثابتا نسبيا فيما يتعلق بإجمالي عدد املنتجات الغذائية التي حتمل عالمة املنشأ
املسجل في أسبانيا ،مبا يشير إلى حدوث زيادة شاملة في عدد املنتجات التي حتمل عالمة
املنشأ املسجل في أسبانيا واملنتجات التي حتمل عالمة املؤشر اجلغرافي احملمي .وميثل اجلنب
نسبة  %20من السلع املتميزة ذات اجلودة العالية في أسبانيا .إن مكانة قطاع اجلنب والذي يأتي
في املرتبة الثانية من حيث األهمية بعد قطاع اخلمور يعطينا فكرة عن أهمية هذا النوع من
األنشطة اإلنتاجية بالنسبة لبعض االقتصاديات احمللية.
وفي الوقت نفسه ،زاد حجم املبيعات بنسبة  %27خالل اخلمس سنوات املاضية فأصبح يقترب
من  17ألف طن ،وهو ما ميثل حوالي  %6من إجمالي انتاج البالد من اجلنب .كما يعطي جدول رقم
 4فكرة عن متوسط حجم السلع املتميزة ذات اجلودة العالية والتي يبلغ انتاجها حاليا حوالي
 700طن بعد أن انخفضت نوعا ما منذ عام  ،2000وهو ما يشير إلى أن غالبية املنتجات احلاصلة
حديثا على عالمة املنشأ احملمي تقل عن تلك التي حصلت على هذه العالمة منذ عدة سنوات.
والهدف من هذه األرقام التي تشير إلى متوسط اإلنتاج هو إعطاء مؤشرات مسبقة ملتوسط
حجم وحدة اإلنتاج في القطاع ،وذلك استعدادا لعمل حتليل لهيكل اإلنتاج ،والذي سيتم ذكره
بالتفصيل من خالل هذه الدراسة.

اجلنب األسباني :ذو عالمة املنشأ احملمي

جدول  – 4عدد أنواع اجلنب األسباني احلاصل على عالمة منشأ محمي باإلضافة إلى حجم املبيعات
بالطن2004-2000 ،

السنوات

عدد أنواع
اجلنب احلاصل
على عالمة
منشأ
محمي*

نسبة إجمالي
األغذية
األسبانية
احلاصلة على
عالمة منشأ
محمي*

حجم
املبيعات
(بالطن)

2000
2001
2002
2003
2004

16
17
19
21
23

20.25
19.31
18.18
17.40
18.25

12910
13233
14365
16719
16454

املصدر :قام املؤلفون باحلصول على البيانات من قسم إنتاج وجودة األغذية الزراعية.

متوسط
حجم املبيعات
بالنسبة
لكل منتج
حاصل على
عالمة منشأ
محمي(بالطن)
807
778
756
796
720

نسبة اجلنب
احلاصل على
عالمة مؤشرات
جغرافية محمية
– وعالمة منشأ
محمي بالنسبة
إلجمالي إنتاج
اجلنب
5.06
4.99
4.97
5.60
5.51

*باستثناء النبيذ

شكل بياني  - 2عائدات اجلنب األسباني احلاصل يشير حتليل املؤشرات االقتصادية ألنواع اجلنب
احلاصل على عالمة منشأ محمي والذي
على عالمة منشأ محمي2004-1993،
يظهر في رسم بياني رقم  2إلى أن هذا
القطاع قطاعا متماسكا ،حيث يستحوذ
على نصيب يبلغ  %21من إجمالي إنتاج
البالد من األغذية عالية اجلودة والتي تقدر
قيمتها بـ 131.92مليون .ويوضح أيضا أن هذا
القطاع قد سجل زيادة في العائدات لكل
وحدة مباعة ،وقد ارتفع الرقم من  7.08في
عام  2000ليصبح  8.02في عام  ،2004وهو
ما يزيد قليال عن معدل التضخم التراكمي
لهذه الفترة.
ويستمر جدول رقم  5في تقدمي معلومات
مفصلة عن أنواع اجلنب ذات عالمات املنشأ
احملمي ،كما يقدم ملخصا يذكر مناطق املنشأ
اخملتلفة إلى جانب نوع اللنب املستخدم ،أنواع
املاشية املعترف بها ،املوقع اجلغرافي لإلنتاج،
ومعلومات أخرى تتعلق بسنة إنشاء السلعة
املتميزة ذات اجلودة العالية إلى جانب تقدمي
مؤشر ملتوسط اإلنتاج بالنسبة ملنتجات
األلبان واملنشأ.
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وبالنسبة لنوع اللنب املستخدم في إنتاج اجلنب ذو عالمة املنشأ احملمي في أسبانيا ،فإن أكثر
األلبان استخداما هو لنب األبقار والذي يستخدم في إنتاج عشرة أنواع مختلفة من اجلنب ذو
عالمة املنشأ احملمي (افوجال بيتو ،ارزوا  -اولوا ،كابرال ،سيبريرو ،ماهون  -مينوركا ،كويسو دو
كانتابريا ،كويسو دو اللت اورجيل ،فالديون ،تيتيال ،وسان سيمون داكوستا) وهناك ستة أنواع
تصنع من لنب النعاج (ايديازابال ،كويسو دو ال سيرينا ،مانشيجو ،زامورانو ،رونكال ،وتورتا ديل
كاسار) وأربعة أنواع تصنع من لنب املاعز(مورشيا ومورشيا الفينو ،إيبورز ،ماجوريروا ،وباليرمو).
أما بقية األنواع فهي تصنع من خليط من األلبان الثالثة (بيكون بيجيه  -تريسفيسو،
كويسوكوس دو ليبانا ،كابرال 1وفالديون).
تقع املناطق اجلغرافية الرئيسية لإلنتاج في الشمال ،في ساحل كانتابري ،حيث توجد ثالث
مناطق إلنتاج اجلنب في جاليتشيا وثالثة في استورياس وكانتابريا ،في حني تقوم منطقة
الباسك ونافارا باالشتراك في إنتاج أحد أنواع اجلنب عالي اجلودة ،لكن نافارا تنتج نوعا خاصا
بها .وننتقل إلى شرق أسبانيا حيث جند نوع واحد من اجلنب ذو عالمة املنشأ احملمي في كاتالونيا،
في حني جند في كاستيال ليون في الغرب منطقتي منشأ في زامورا وليون .أما منطقة جنوب
أسبانيا فيوجد بها العديد من مناطق املنشأ :ثالثة في اكسترميادورا ،إثنني في مورشيا ،وواحدة
في كاستيال المناشا .وتقوم كل مجموعة من مجموعات اجلزر األسبانية بإنتاج أنواع من اجلنب
ذو عالمة املنشأ احملمي :يوجد نوعان في جزر الكناري ،ونوع واحد في جزر البالياريك.
ومن األمور التي ينبغي ذكرها هو أن كل منتجي األجبان ذات عالمة املنشأ احملمي في أسبانيا
ملتزمون باستخدام ألبان من سالالت معينة من املاشية .ويتم االستعانة بنوع أو أكثر من
السالالت احمللية مبا يساعد على إعطاء سمات فريدة لكل نوع.
ومن وجهة النظر التاريخية ،فإن بعض املنتجات ذات عالمة املنشأ احملمي ،قد مت بدء إنتاجها منذ
أكثر من عشرين عاما ،أما بعضها اآلخر فهو حديث اإلنتاج كما يتضح من اجلدول رقم  5الذي
يضم أيضا ،تفاصيال أخيرة تتعلق بعملية التحليل ،وهي التفاصيل اخلاصة بحجم وحدات
إنتاج اجلنب األسباني ذو عالمة املنشأ احملمي .وميكن وصفها بأنها وحدات صغيرة في اجململ ،وهو
ما يالئم متابعة عملية التنمية الريفية والتي يتم من أجلها تطبيق استراتيجية التمييز بني
منتجات األغذية .وهكذا ،فإنه طبقا للبيانات التي ساقها جاليندو( )2004فإن متوسط إنتاج
كل مزرعة إنتاج جنب ال يتعدى خمسني طنا ،والكثير من املزارع في مناطق املنشأ تنتج كميات
اقل .أما األجبان األكبر حجما في اإلنتاج فهي أجبان مانشاجو ،رونكال ،وايديازبيل وكلها
مصنوعة من لنب النعاج ،في حني يتم إنتاج أجبان كييسو تيتيال ،كانتابريا ،وماهون مينوركا
من لنب األبقار .وهذا يعني أن هناك مزرعة على األقل في كل منطقة منشأ يزيد إنتاجها عن
متوسط اإلنتاج في هذا القطاع.

 .1يصنع اجلنب كابرال وفالديون من لنب األبقار ،كما يوجد نوع آخر منه يصنع من مزيج من لنب األبقار والنعاج واملاعز.

اجلنب األسباني :ذو عالمة املنشأ احملمي

جدول  - 5أنواع ،مناطق اإلنتاج ،سنة التطبيق ،ومتوسط اإلنتاج ألنواع اجلنب األسباني ذي
عالمة املنشأ احملمي
منتجات ذات
عالمة منشأ
محمي/ذات
مسميات
جغرافية محمية
افويجال بيتو(ذات
عالمة منشأ
محمي)
ارزوا-اولوا

كابرال(جنب ذو
عالمة منشأ
محمي)
سيبريرو(جنب
ذو عالمة منشأ
محمي)
جامونيدو(جنب
ذو عالمة منشأ
محمي)

ايديازابيل(جنب
ذو عالمة منشأ
محمي)

مانهون-
مينوركا(جنب
ذو عالمة منشأ
محمي)

النوع واملنطقة
جنب مصنوع من لنب بقري كامل
الدسم .ساللة فريزيان واستورياس.
أستورياس
جنب مصنوع من لنب أبقار لم تتم
تربيتها في مراعي ،مصنوعة بأسلوب
املنازل الريفية ومت تعتيقه لستة أشهر
على األقل .روبيا جاليكا ،الباين براون،
فريزيان ،سالالت مهجنة .جاليتشيا
جنب روكفور شبه طري مصنوع من
لنب أبقار لم يتم تربيتها في مراعي
أو من لنب األبقار والنعاج واألغنام،
ويتم تعتيقه لفترة تتراوح بني شهرين
وأربعة اشهر .استورياس
جنب مصنوع من لنب أبقار .السالالت:
روبيا جاليكا ،براون ،الباين ،فريزيان.
وتتنوع درجات املنتج من جنب طري إلى
جنب معالج .جاليتشيا.
جنب معتق كامل الدسم مصنوع من
خليط من لنب األبقار واملاعز والنعاج
ومدخن قليال .فريزيان ،استوريان،
وسالالت األبقار براون :التشا ،كارانزانا،
وسالالت أغنام ميلزشافل؛ الباين،
مورسيان ،بيكوس دو يوروبا ،وساللة
ماعز سانني .استورياس.
جنب مضغوط كامل الدسم مصنوع
من لنب نعاج لم تتم تربيتها في
مراعي .سالالت أغنام التشا وكارانزانا.
يتم تعتيقها ملدة ثالثة اشهر وهو
مدخن أو غير مدخن .إقليم الباسك
ونافارا.
جنب مضغوط مصنوع من لنب األبقار.
فريزيان ،ماهونيسا/مينوركينا وألباين
براون .يوجد منه نوعان :نوع مصنوع
بالطرق التقليدية ونوع يتم إنتاجه
على نطاق صناعي في ماهون .مينوركا
(جزر بالياريك)

سنة بدء
تطبيق
عالمة
املنشأ
احملمي
2000

مزارع
إنتاج
اجلنب
()2002

متوسط
إنتاج
املزرعة
(بالطن)

غير
محدد

غير
محدد

2006

*25

0.09

1990

50

10.4

2005

غير
محدد

غير
محدد

2006

غير
محدد

غير
محدد

1993

35

34.94

1985

44

49.95

189

190
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جـدول  -5تابع
بيكون بيجيه-
تريسفيسو(جنب
ذو عالمة منشأ
محمي)
كويسو دي
كانتابريا(جنب
ذو عالمة منشأ
محمي)
كويسو دو اللت
اورجيل إي دو ال
سيردانيا (جنب
ذو عالمة منشأ
محمي)
كويسو دي ال
سيرنا
(جنب ذو عالمة
منشأ محمي)
كويسو دي
مورشيا (جنب
ذو عالمة منشأ
محمي)
كويسو دي
مورشيا الفينو
(جنب ذو عالمة
منشأ محمي)
كويسو دي
فالديون (جنب
ذو عالمة منشأ
محمي)

كويسو أيه بور
(جنب ذو عالمة
منشأ محمي)

1994

11

2.27

1985

4

68.75

جنب مصنوع من لنب كامل الدسم
ألبقار متت تربيتها مبراعي .فريزيان ،فترة
نضج قصيرة .الريدا وجيرونا(كاتالونيا)

2002

1

170

جنب كامل الدسم أو عال الدسم
مصنوع من لنب النعاج .ومت إنضاجه
ملدة ال تقل عن  20يوما .ساللة مارينو.
باداجوز(اكسترميادورا).
جنب من لنب املاعز ،جديد أو مت تعتقيه
ملدة ستني يوما .ساللة محلية من
ماعز مورشيا .مورشيا.

1993

14

13.28

2001

غير
محدد

غير
محدد

2001

7

37.28

2006

غير
محدد

غير
محدد

2006

6

16.16

مصنوع من خليط من لنب األبقار
والنعاج واملاعز .سالالت األبقار تودانكا،
الباين براون ،وفريزيان .أغنام التشا،
وبيرينيان أو ماعز بيكوس دي يوروبا.
كانتابريا.
جنب مضغوط عال الدسم مصنوع من
لنب أبقار نظيف كامل الدسم .أبقار
الفريزيان .كانتابريا.

جنب مضغوط عال الدسم مصنع من
لنب املاعز .ساللة مورشيا احمللية .جنب
مغمور في نبيذ أحمر ملدة  45يوما.
مورشيا.
جنب روكفور شبه طري ،وغني
بالقشدة ،مصنوع من لنب البقر أو
خليط من لنب البقر والنعاج واملاعز،
كامل الدسم ،اللنب اخمليض.أبقار الباين
براون ،أغنام شورا وكاستيال ،وسالالت
مهجنة منهما وماعز الباين أو ليون
احمللية .ليون.
جنب كامل الدسم مصنع من لنب خام
من ماعز لم يتم تربيته في مراعي من
سيرانا ،فيراتا ،ريتنتا ،وسالالت مهجنة
منها .حتتاج الى  60يوما على األقل
لتنضج .جنب مصنوع من لنب قطعان
مملوكة ملنتجي األلبان ويتطلب 100
يوما لعمل النوع اليدوي .كاسوريس
(اكسترميادورا).

اجلنب األسباني :ذو عالمة املنشأ احملمي

جـدول  -5تابع
كويسو ماجوريرو
(جنب ذو عالمة
منشأ محمي)

كويسو مانشاجو
(جنب ذو عالمة
منشأ محمي)

كويسو بامليرو
(جنب ذو عالمة
منشأ محمي)
كويسو تيتيال
(جنب ذو عالمة
منشأ محمي)
كويسو زامورانو
(جنب ذو عالمة
منشأ محمي)
كويسكوس دو
ليبانا (جنب ذو
عالمة منشأ
محمي)
رونكال (جنب ذو
عالمة منشأ
محمي)
سانسيمون دي
كوستا(جنب ذو
عالمة منشأ
محمي)
تورتا ديل كاسار
(جنب ذو عالمة
منشأ محمي)
اإلجمالي

جنب مضغوط كامل الدسم مصنع
من لنب املاعز وينضج في فترة تتراوح
بني  8الى  60يوما .تتم صناعة النوع
املتوسط وشبه الناضج والناضج
من لنب ماعز ماجوريرا والنوع الطري
يتم تصنيعه من  %15لنب نعاج جزر
الكناري .فورتيفنتورا (جزر الكناري).
جنب كامل الدسم مصنع من ألبان
النعاج .أغنام مانشيجا .ويترك اجلنب
املصنوع يدويا واجلنب املنتج على نطاق
صناعي واجلنب الناضج أو شبه النضج
ملدة  60يوما على األقل لتنضج.
المنشا (كاستيال ال مانشا)
جنب مصنوع من لنب املاعز ،في مزارع
صغيرة من ألبان ماعز لم تتم تربيته
في مراعي .طازجة ،طرية ،شبه
ناضجة ،وناضجة .عادة ما تكون
مدخنة .البلما (جزر الكناري).
جنب مصنع من لنب البقر ،وهو يتراوح
بني الطري وشبه الناضج (7أيام).
فريزيان ،الباين براون ،روبيا جاليكا.
جاليتشيا.
جنب مضغوط مصنوع من لنب النعاج
من  1كيلو إلى  4كيلو .أغنام شورى
وكاستيالنا .تنضج في فترة تتراوح بني
 100يوم الى  365يوما .زامورا.
جنب مصنع من خليط من لنب البقر
والنعاج واملاعز .أبقار تودانكا ،الباين
براون ،وفريزيان .أغنام التشا ،وماعز
بيرينيس ،وبيكوس دو يوروبا .أنواع
مدخنة وغير مدخنة .كانتابريا.
جنب مصنع يدويا من لنب النعاج.
ينضج في  4أشهر .سالالت راسا
والتشا من نافارا .رونكال (نافارا).
جنب مصنوع من لنب األبقار .روبيا
جاليكا ،الباين براون ،فريزيان،
او سالالت مهجنة منها .لوجو
(جاليتشيا)
جنب مصنوع من لنب نعاج خام ينضج
ملدة  60يوما .اإلنتاج اصبح اقل
موسمية .كاسوريس( ،اكسترامادورا)

1996

21

16.28

1995

82

98.71

2001

6

2.5

1993

28

75.35

1993

10

28.1

1994

8

11.75

1991

5

91.8

2005

غير
محدد

غير
محدد

2002

8

29.5

340

49.17
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جــودة السـلع الغذائية املتوسطية

وقد مت ذكر البيانات االقتصادية بإيجاز في الرسم البياني رقم  3والذي يوضح أماكن بيع أنواع
اجلنب األسباني ذات عالمات املنشأ احملمي ويشير إلى قيمة نصيبها من السوق .وقبل القيام
مبزيد من التحليل لهذه البيانات نعرض الرسم البياني رقم  3والذي يشير إلى نصيب بعض
السلع املتميزة في سوق اجلنب األسباني ذو اجلودة العالية .ويوضح هذا الرسم أن جنب مانشاجو
املصنوع من لنب النعاج يأتي على رأس قائمة حجم اإلنتاج فهو يشارك بنسبة  %44من إجمالي
حجم العرض ويليه نوعان مصنوعان من لنب األبقار وهما تيتيال ( )%15وماهون مينوركا (.)%14
ومن بني األنواع ذات اإلنتاج األقل حجما ،جند نوعني من اجلنب املصنوع من لنب النعاج وهما
ايديازابال ( )%8ورونكال ( )%3باإلضافة إلى جنب كابرال املصنوع من لنب األبقار ( )%3وهناك أنواع
جنب ميثل إنتاجها  %2وهي زامورانو ،ماجوريرو ،كانتابريا ،مورشيا ألفينو ،وتورتا ديل كاسار .أما
بقية األنواع فلها حصص صغيرة في السوق.
ويتم بيع  %80تقريبا من اإلنتاج في السوق احمللية حيث ال يباع جزء كبير من اإلنتاج خارج
اإلقليم الذي مت تصنيعه به (اجلدول رقم  .)6ويتم تصدير نصف اجلزء املتبقي إلى االحتاد األوروبي
والنصف اآلخر للدول األخرى .وحتقق سوق انتاج اجلنب الذي يحمل عالمة املنشأ احملمي نسبة
متوسط منو سنوي تزيد على  %1.6وتتفوق عليها أنواع كويسو دو تيتيال ( ،)%19+كانتابريا
( ،)%6.5+وايديازابال ( ) %6+من بني أماكن املنشأ التي تستحوذ على أكبر نصيب من السوق .أما
املتبقي من حصص السوق املتنامي فتذهب إلى أماكن املنشأ التي بدأت بقدرات انتاجية أقل.
أما األنواع الرئيسية أسفل القائمة ،أي األنواع التي ينخفض معدل انتاجها ،فهي مانشاجو
( ،)%10-ورونكال (.)%4.7-
1

شكل بياني  – 3حصة سوق اجلنب األسباني ذي عالمة املنشأ احملمي2004 ،

املصدر :وزارة الزراعة ،والثروة السمكية واألغذية فى أسبانيا(مابا) ،قسم جودة وإنتاج األغذية الزراعية

اجلنب األسباني :ذو عالمة املنشأ احملمي

وقد تنجم هذه االختالفات ،في بعض األحيان ،عن االعتماد الكامل على املواد اخلام ،إلى جانب
درجة التكامل بني حلقات التوزيع أو حدوث انخفاض في إنتاج بعض املزارع الرئيسية .وبالرغم
من ذلك فالبد من النظر إليها بشىء من احلذر ألن املالحظات تعتمد على بيانات خاصة بعامني
محددين .وإجماال ،يبدو أن اإلنتاج مستقر حلد كبير.
ومن وجهة النظر االقتصادية ،فقد انخفض متوسط القيمة ( )%1.5-في السوق في فترة
العامني التي مت استخدامها كعينة ،وهو ما يوحي بأن بعض مناطق املنشأ رمبا حتقق أرباحا أقل.
ومن بني أنواع اجلنب األكثر مبيعا في السوق جند أن جنب مانشيجو هو الذي عاني من خسارة
مركزه في السوق في أثناء الفترة محل الدراسة ،لكنه بدأ في التعافي مؤخرا .وقد جنحت
بعض االنواع التي حتمل عالمة املنشأ احملمي (كابرال ( ،)%3.5+ايديازابال ( )%8.5+وكويسو دو
تيتيال( )%19+في تسويق منتجاتها.
وهناك نقطة يجدر ذكرها فيما يتعلق بالنظرة االقتصادية الشاملة للمنتجات التي حتمل
عالمة املنشأ احملمي ،وهي تتعلق بالتفاوت في األرباح بني السلع املتميزة اخملتلفة .ومتوسط
سعر األجبان التي حتمل عالمة منشأ محمي هو  6.2يورو للكيلوجرام .في حني تزيد أسعار
الكيلوجرام في بعض األنواع األخرى مثل أفويجال بيتو ( )8.75وكابرال ( .)7.98في حني جند اجلنب
املصنع من لنب النعاج يصل متوسط سعره إلى  11.33يورو للكيلوجرام وال ينافسه في السعر
سوى جنب تورتا ديل كاسار ( .)15.9وتباع أنواع اجلنب املصنع من ألبان املاعز والتي حتمل عالمة
منشأ محمي مبتوسط سعر  7.56يورو للكيلوجرام وأعلى نسبة أرباح في هذا القطاع يحصل
عليها جنب مورشيا (.)9.29
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جدول  – 6حصة اجلنب االسباني الذي يحمل عالمة املنشأ احملمي واملسميات اجلغرافية
احملمية ،من السوق من حيث احلجم والقيمة2004-2003 ،
منطقة املنشأ
احمللي
افويرال بيتو (ع)
ارزوا يو لوا (ع)
كابرال (ب-م)
سابريرو (ع)
جامونيدو (م)
ايديازابال (ن)
ماهون-مينوركا (ع)
بيكون بيجيز تريسفيسو
(ع)
كويسو دي كانتابريا (ع)
كويسو دو اللت اورجيل إي
دو ال ساردانيا (ع)
كويسو دي ال سيرينا (ن)
كويسو دو مورشيا (ع)
كويسو دو مورشيا ألفينو
(ع)
كويسو دي بالديون (ب-م)
كويسو ايبوريس (ع)
كويسو ماجوريرو (ب.م)
كويسو مانشاجو (ن)
كويسو بامليرو (ع)
كويسو توتيال (ع)
كويسو زامورانو (ن)
كويسوكوس دو ليابانا (م)
رونكال (ن)
سانسيمون دا كوستا (ع)
تورتا ديل كاسار (ن)
اإلجمالي

8
غير
محدد
437
*
*
1209
2129
27

حصة السوق من حيث احلجم ( 2004بالطن)
السوق
نسبة
الدول األخرى اإلجمالي
االحتاد
االختالف
األوروبي
عن 2003
*
8
صفر
صفر
غير
غير
غير محدد
غير محدد
محدد
محدد
 %6486
24
24
*
*
*
*
*
*
*
*
%6 +
1298
28
62
%2.6+
2256
92
36
%8 +
27
صفر
صفر

293
23

صفر
131

صفر
12

293
165

%6.5+
%3 -

190
11
118

صفر
1
38

صفر
3
150

190
14
306

%2.1+
 %12%17 +

25
88
232
4582
22
2490
284
134
372
*
264
12936

22
8
صفر
1351
صفر
16
14
صفر
52
*
22
1777

35
7
صفر
143
صفر
14
15
صفر
13
*
4
1741

83
103
232
7276
22
2520
313
134
437
*
290
16454

%28%6.2+
%32%10%47+
%19.4+
%11.4+
%42.5+
%4.7*
%23+
%1.6+

اجلنب األسباني :ذو عالمة املنشأ احملمي

جدول  – 6تابع
منطقة املنشأ

افويرال بيتو(ع)
ارزوا يو لوا(ع)
كابرال (ب+م)
سابريرو(ع)
جامونيدو (م)
ايديازابال (ن)
ماهون-مينوركا
(ع)
بيكون بيجيز
تريسفيسو (م)
كويسو دي
كانتابريا (ع)
كويسو دو اللت
اورجيل إي دو ال
ساردانيا (ع)
كويسو دي ال
سيرينا (ن)
كويسو دو
مورشيا (ع)
كويسو دو
مورشيا
ألفينو(ع)
كويسو دي
بالديون (ب+م)
كويسو ايبوريس
(ع)
كويسو
ماجوريرو (ع)
كويسو
مانشاجو (ن)
كويسو بامليرو
(ع)

متوسط
حصة السوق من حيث القيمة ( 2004باملليون يورو)
الدول اإلجمالي نسبة السعر باليورو
االحتاد
احمللي
االختالف (كيلوجرام)
األوروبي األخرى
2004
عن 2003
0.07
غير
متوافر
3.5
*
*
13.90
12.64

صفر
غير متوافر

صفر
1

0.07
1

*
1

8.75
1

0.19
*
*
0.71
0.21

0.19
*
*
0.32
0.54

3.88
*
*
14.93
13.40

%3.5+
*
*
%8.5+
%6.3+

7.98
*
*
11.50
5.94

0.22

صفر

صفر

0.22

%10+

8.15

1.31

صفر

صفر

1.31

%9 +

4.47

0.13

0.75

0.07

0.95

%2 -

5.76

2.09

صفر

صفر

2.09

%7 +

11.00

0.09

0.01

0.03

0.13

%7 -

9.29

0.94

0.31

1.20

2.45

%20+

8.01

0.16

0.14

0.22

0.51

%4.1+

6.14

0.70

0.06

0.06

0.81

%4.7-

7.86

1.25

صفر

صفر

1.25

%32-

5.39

41.23

12.16

12.09

65.48

%10-

9.00

0.16

صفر

صفر

0.16

%45+

7.27
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جـدول  -6تابع
كويسو توتيال
(ع)
كويسو
زامورانو(ن)
كويسوكوس دو
ليابانا(م)
رونكال(ن)
سانسيمون دا
كوستا(ع)
تورتا ديل
كاسار(ن)
اإلجمالي

10.91

0.07

0.06

11.04

%19+

4.38

2.95

0.15

0.16

3.25

%13.6+

10.38

0.91

صفر

صفر

0.91

%46.7+

6.79

3.79
*

0.54
*

0.13
*

4.46
*

%4.7*

10.21
*

4.20

0.35

0.07

4.61

%1.5-

15.90

101.5

15.64

15.13

131.92

%1.4-

املصدر :قام املؤلفون باحلصول على البيانات من وزارة الزراعة ،والثروة السمكية واألغذية فى أسبانيا(مابا) ،قسم جودة وإنتاج األغذية الزراعية
*أول سنة إنتاج ،ولم يكن هناك عالمة منشأ محمي في وقت إعداد الدراسة

ب=أبقار ،ن=نعاج ،ع=ماعز ،م=مخلوط

جودة األغذية كما يدركها املستهلكون :التحديات التي تواجه أنواع اجلنب األسباني ذات
عالمة املنشأ احملمي
في سوق يحدث فيه عملية تشبع متسارعة الوتيرة ،وفي ظل وجود منافسة شرسة ،فإن
أهمية استراتيجيات اجلودة كعامل من عوامل جناح السوق بالنسبة لبعض املنتجات تعتبر
خارج نطاق املناقشة .وبالرغم من ذلك فإن جانب العرض قد ال يكون له نفس وجهة النظر
فيما يتعلق باجلودة مثل جانب الطلب .وتوفر البيانات التي قدمناها بعالية دليال كافيا على
أهمية إنتاج اجلنب األسباني ذو اجلودة العالية .وتتعلق السمات الرئيسية املميزة بطرق اإلنتاج
واستخدام سالالت املاشية الفريدة واملنشأ اجلغرافي وااللتزام بالتنمية احمللية والريفية.
وتكتسب هذه العوامل أهمية نسبية ،في بعض قطاعات املستهلكني على األقل ،وبذلك
تصبح التحديات األساسية التي تواجه هذه املنتجات متعلقة بقضايا مثل كيفية زيادة عدد
مجموعات املستهلكني الذين يهتمون باألغذية ذات اجلودة التي تتميز بسبب منشأها ،وأفضل
األساليب لتعديل استراتيجيات التسويق وهياكل اإلنتاج للوفاء بالطلب احلالي واملستقبلي،
مع الوضع في االعتبار أن عملية التعديل هذه البد أن تتم دون اإلضرار بالسمات التي متيز
املنتجات.
ومن بني اخلطط التي ميكن تطبيقها في أسبانيا رفع مستوى املعلومات املتاحة من خالل تقدمي
رسالة يتم إعدادها بصورة تزيد من إعجاب اجلمهور باجلنب وتزيد من معلوماته عنها .وبالرغم
من توافر عدد كبير من أنواع اجلنب (هناك ما يزيد عن  100نوع وفقا آلخر إحصاء ،اسبيجو،
 )2000وبالرغم من تاريخ صناعة اجلنب الطويل الذي يعود إلى عصور قدمية  ،فقد أظهرت
دراسة شيقة قامت مؤسسة إيكيرفيل ( )Ikerfelفي أسبانيا بإعدادها عن اجلودة ،بناء على
طلب من وزارة الزراعة والصيد واألغذية ،أن اجلمهور األسباني يربط بني أنواع اجلنب اخملتلفة وبني
مناسبات استهالكية مختلفة ،وتنبأت الدراسة بوجود إمكانات منو خاصة بكل نوع من أنواع

اجلنب األسباني :ذو عالمة املنشأ احملمي

اجلنب .وبالرغم من ذلك ،فقد وجدت الدراسة أن اجلمهور األسباني لدية معلومات محدودة عن
ماركات اجلنب اخملتلفة التي حتمل عالمة منشأ محمي ،حتى أن املستهلك العادي إذا سؤل عن
أنواع اجلنب فإنه ال ميكنه أن يذكر أكثر من ثالثة أسماء منها .ويعتبر املستهلكون أن التقاليد،
أي العامل البشري ،هو أهم ميزة أساسية لهذه األنواع من األجبان.
وكما جند في األسواق األخرى ،وكما يقترح ثاكور والفاك ( ،)2003فإن املستهلكني يربطون
عالمات املنشأ احملمي بسمات رمزية ووظيفية وسمات تتعلق مبواقف معينة .والبد أال نتجاهل
هذه األمور عند إعداد استراتيجيات التسويق ،ألن بعض الكتاب يعتبرون أن القيم الرمزية
أكثر أهمية بالنسبة للمستهلكني من القيم احلقيقية (بونيتي2004 ،؛ دي موناكو وآخرين،
2005؛براتيسي  .)2002وقد تكون هذه العوامل ذات طابع ملموس أو غير ملموس ،أو إذا أردنا أن
نعبر عن هذا األمر بعبارات تتعلق بنظرية املعلومات ،لقلنا أنها قد تكون سمات بحث ما قبل
الشراء أو سمات وقت الشراء أو سمات جتريبية أو سمات املصداقية والتي ال ميكن التحقق
منها سواء قبل الشراء أو بعده .وحاليا ،وبالنسبة حلالة املنتجات ذات اجلودة العالية مثل
املنتجات التي حتمل عالمة منشأ محمي ،فإن سمات املصداقية (التقاليد ،الصناعة اليدوية،
الطبيعية ،املنشأ) قد تبلغ درجة عالية من األهمية النسبية مبا يجعلها تتساوى مع السمات
التجريبية (املذاق والنكهة) أو سمات البحث وبخاصة املاركة أو السعر .وبعبارة أخرى فقد بدى
أن املستهلكني قد أظهروا إقباال على األغذية التي يعتمد االختيار فيها على سمات البحث أو
املصداقية وليس سمات التجربة (جياجن .)2004 ،وفي نفس السياق ،وجد كوبيك ويفيل()2001
أن حساسية الطلب قد أظهرت استجابة بصورة أقل للتغيرات في السعر أكثر من التغير
في النكهة ،أو املظهر أو االستخدام ،في سوق األغذية املتخصصة ،والتي تتضمن األنواع التي
حتمل عالمة املنشأ احملمي املصنوعة يدويا والفريدة والتي ركزت عليها الدراسة.
وبهذا فإنه قد مت التركيز على هذا اجلانب التقليدي واألصيل لهذا النوع من املنتجات الغذائية
اإلقليمية في سياسة التسويق نتيجة لزيادة تقدير املستهلكني لهذه القيم(كوزنيسوف
وآخرون .)1997 ،ويأتي ذلك إلى جانب اكتشاف أن أنواع اجلنب التي حتمل عالمة منشأ محمي يتم
استهالكها بصفة أساسية في املناطق احلضرية في أسبانيا(تينديرو وبيرنابيو )2005،حيث
يزيد االهتمام بالعناصر العاطفية والرمزية املرتبطة بالتقاليد والثقافة .إال أن ذلك ال يعنى أننا
يجب أن نتجاهل السمات الوظيفية للجنب أيضا.
وفي ضوء خصائص التفرد الكامنة في أنواع اجلنب األسباني التي حتمل عالمة منشأ محمي،
والتي متكنها من حتقيق مراكز جيدة في األسواق ،فإنه على املنتجني أن يظهروا مهارة كافية
خللق ونقل صورة قوية للعالمة التجارية كما أشار كريستي ونوريس ( .)1999وهنا قد جند بعض
الغموض مبا يجعل من الصعب علينا أن نقوم بتقييم إمكانات منو هذه املنتجات ألن غالبية
العرض متناثر بصورة كبيرة كما أوضحنا .ولن يفيد ذلك كثيرا في إعداد هياكل تسويقية
مناسبة كما أنه سوف يقلل فورا من قنوات التسويق املمكنة مبا ينتج عنه اعتمادا كامال على
التوزيع املتخصص(الجنيرو.)2006 ،
وهناك عامل ثالث مميز لهذا النوع من املنتجات ،ولكنه موضع جدل ،وهو يرتبط مبدى إمكانية
استخدامها لرفع مستوى االستدامة والتنمية الريفية .وميكننا أن نرى مدى الدعم الذي يتم
تقدميه إلى قدرات هذه املنتجات لتحقيق هذا الغرض في أسبانيا من خالل ما كتبه نافارو
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وآخرون ( )2006وهي دراسة عن جنب كويسو دو ال سيرينا .وبالرغم من ذلك ،فقد قام كالوا(،)2006
من خالل منظور أوسع ،بتطبيق منوذج اقتصادي إقليمي حدا به إلى اتخاذ وجهة نظر حذرة
من درجة التنمية الريفية اخلاصة بالسكان احملليني والتي مت حتقيقها من خالل هذا األسلوب،
واقتراح أن التنمية الصناعية مفضلة على تنمية قطاع اخلدمات والتي قد يكون لها أثرا أقل
على منطقة املنشأ.
وخالصة القول ،ما من تقرير مت إعداده عن االجتاهات السلوكية ملستهلكي األغذية إال وأكد على
رغبتهم في التغيير(املعهد الوطني للمستهلكني ،أسبانيا .)2000 ،ولم يسلم قطاع إنتاج
اجلنب ذو عالمة املنشأ احملمي في أسبانيا من هذه التغيرات وسيحتاج لذلك إلى التكيف مع
السوق فيما يتعلق بالشكل ،وطريقة العرض بل وحتى تكوين اجلنب إذا رأت جهات الترخيص أن
ذلك ضروريا من أجل الوفاء باحتياجات السوق املستقبلية .وبالرغم من ذلك فإنه ستكون هناك
حاجة أيضا إلى املهارات اخلاصة على جانب العرض ،حتى نحقق توازن بني التقاليد واالجتاهات
اجلديدة.
ملحق
شكل بياني  – 4اجتاهات واردات اجلنب

شكل بياني  – 5اجتاهات صادرات اجلنب

ألسبانيا2004-2000 ،

ألسبانيا2004-2000 ،

املصدر :قامت إدارة جلنة التنمية استورياس ( )2006بجمع املعلومات من البيانات التي قدمتها مؤسسة اليماركت واملعهد األسباني للتجارة
اخلارجية.

الفصل 7

جودة منتجات األغذية الزراعية في تونس
تطوير استراتيجية

لقمان زايبيت

تغيرات كبرى
توضح االجتاهات احلالية وجود تغيرات كبيرة في أسواق املواد الغذائية الزراعية ،ووضع مقاييس
جودة تتماشى مع اللوائح الوطنية والدولية ،وإلرضاء الطلب املتزايد من قبل املستهلكني على
املنتجات ذات اجلودة العالية .وتتجه غالبية صادرات تونس إلى السوق األوروبية التي أصبحت
تدقق كثيرا بخصوص اجلودة ،والصحة العامة  ،واملنشأ ،والبيئة ،وصحة احليوان (أندرسون
وآخرون.)2004 ،
وتعمل اتفاقية الشراكة التي مت توقيعها بني تونس واالحتاد األوروبي على تسهيل التجارة بني
الشريكني ،لكنها تتطلب من تونس االلتزام مبتطلبات االحتاد األوروبي فيما يتعلق مبقاييس اجلودة.
وقد مت القيام مبجهودات تستحق الثناء لرفع مستوى قطاع األغذية الزراعية وتطبيق املقاييس
الدولية .كذلك ميثل الطلب على املنتجات عالية اجلودة ،أحد متطلبات السوق احمللية.
وسوف نقدم في هذا الفصل محددات اجلودة اخلاصة باملنتجات الغذائية الزراعية واجلهود
املبذولة من جانب مختلف األطراف لتحسني اجلودة ،وبخاصة في مجال التشريعات وتبني
مقاييس اجلودة واألسماء التجارية .كما سنلقي نظرة أيضا على الدور الذي لعبته التجمعات
(العمل اجلماعي) في مجال تطوير منتجات زراعية عضوية ومنتجات ذات منشأ ،وقواعد اجلودة
في السوق احمللية ،ثم مواقف ومالحظات املستهلكني.
السياسة الوطنية والتشريعات املطبقة
إن االهتمام بسالمة 1وجودة الغذاء مسألة متأصلة في التشريعات والتقاليد واملمارسات.
ويعتمد التشريع احلالي على لوائح مثل مرسوم  10أكتوبر  1919اخلاص بالسيطرة على عمليات
االحتيال الصادر عن منظمة التجارة والتحكم في السلع الزراعية واألغذية املستوردة .ويتكون
اإلطار التشريعي احلالي من سلسلة من القوانني عن:
> التوحيد القياسي وجودة املنتج ()1982
> حماية املستهلك ()1992
> االجتار في السلع الزراعية ()1999
> شروط تربية احليوان وجودة املنتجات احليوانية ()2005
التوحيد القياسي واجلودة
حدد قانون رقم  66-82الصادر في  6أغسطس عام  ،1982اخلاص بالتوحيد القياسي واجلودة،
األسس اخلاصة بجودة كافة املنتجات واخلدمات .وقد مت إنشاء املعهد الوطني للتوحيد القياسي
وامللكية الصناعية ( )INORPIوهو تابع لوزارة الشؤون االقتصادية .وينحصر دوره في اتخاذ كافة
اإلجراءات التي تتعلق بالتوحيد القياسي وجودة املنتجات واخلدمات ونظام املقاييس واملوازين
 .1تعرف السالمة بأنها نقيض اخملاطر الصحية؛ وتعرف اجلودة باإلشارة إلى اخلصائص التي يطلبها املستهلكون.
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وحماية امللكية الصناعية .وميثل املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية الصناعية
( )INORPIتونس في الهيئات الدولية في مجال التوحيد القياسي ،وهذا ما جعل املقاييس
التونسية متاثل املقاييس الدولية ( .)ISOكما تعتبر املؤسسة مسئولة عن دعم اجلودة وخلق
السلع الوطنية املتميزة وفقا لهذه املقاييس ،وتقدمي شهادات اجلودة وتفويض استعمال هذه
السلع املتميزة وتقدمي شهادات االعتماد .ويعتبر املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية
الصناعية ( )INORPIمسئوال عن إجازة االختراعات ،تسجيل العالمات التجارية وأسماء السلع
املتميزة ،وتطبيق البنود على امللكية الصناعية ،وعلى حماية هذه امللكية ،وعلى عالمات
املنشأ ،ومؤشرات املصدر2.وبالنسبة للمقاييس التونسية ،فإن جلنة املقاييس الوطنية ،والتي
تعرف أيضا بلجنة الدستور الغذائي  CODEX ALIMENTARIUSتقوم بتطبيق املعايير الدولية
اخلاصة بالغذاء .وهذه اللجنة التي مت إنشاؤها في نوفمبر  2000تهدف إلى إنشاء نظام يوفر
معلومات تتعلق باملعايير الدولية اخلاصة بالغذاء كي يتم نشرها .وعالوة على ذلك ،فإنه
استجابة للقرار األوروبي(قرار EEC/43/93الصادر في  14يونية  )1993اخلاص بتطبيق مبادئ
السيطرة وفقا لنظام حتليل اخملاطر وسالمة الغذاء ، HACCPفقد قامت تونس باتخاذ سلسلة
من اإلجراءات منذ عام  1999لتبني هذه املبادئ .باإلضافة إلى قيام املعهد الوطني للتوحيد
القياسي وامللكية الصناعية ( )INORPIبإنشاء قسم في عام  1997العتماد أنظمة اجلودة
وفقا ملعايير أيزو 9000؛ وقد مت تزويد هذا القسم بالوسائل واألطر ( الكوادر ) البشرية املؤهلة
3
والضرورية إلدارة نظام شهادات االعتماد.
حماية املستهلك
يعتبر قانون رقم  117-92الصادر في  7ديسمبر  1992املرجعية اخلاصة بالضوابط املتعلقة
باملنتجات الغذائية الزراعية واملطبقة من قبل إدارات وزارة التجارة ووزارة الصحة العامة .وهو
يتكون من األقسام الرئيسية التالية التي حتدد القواعد املتعلقة ب:
> سالمة املنتج (مبا في ذلك املنتجات الغذائية الزراعية)
> التجارة احلرة
> حماية املستهلك(املعلومات اخلاصة باملستهلك وضمان املنتج) باإلضافة إلى
اخملالفات والعقوبات املتعلقة بها.
واجلديد في هذا القانون هو أنه يشير إلى االلتزام باخلصائص القانونية(املقاييس املرجعية أو
املواصفات الفنية) واملسئولية املدنية:أول فرد أو شركة تقوم بطرح املنتج في األسواق تكون
مسئولة عن جودة املنتج 4.كما أن هناك ضرورة لتقدمي ضمانات خاصة بطبيعة ونوع الصفات
األساسية للمنتج وتكوينه والعناصر النشطة املميزة له 5.وفي النهاية ،يعتبر املورد النهائي
للمنتج مسئوال أيضا عن سالمة املنتج ومسئوليته “ال ميكن استثناؤها أو تقييدها بناء على أي
شرط تعاقدي” .أما بخصوص حماية املستهلك ،فقد مت إنشاء مجلس وطني حلماية املستهلك
ومسئوليته األساسية إصدار آراء وتقدمي اقتراحات بغرض ضمان سالمة املنتج ،وضمان تقدمي
املعلومات واإلرشادات الكافية للمستهلك ،وحتسني جودة املنتج وكافة النواحي التي تؤدي إلى
 .2ال يشير قانون  1999حول عالمات املنشأ إلى املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية الصناعية (()INORPIأنظر أدناه).
 .3بالرغم من أن اجلهود املبذولة في العقدين السابقني جعلت البنود القانونية التونسية التي حتكم السلع واألغذية الزراعية تتماشى مع
املقاييس األوروبية والدولية ،فإن هناك هوة كبيرة بني ما مت اجنازه والطموحات في مجال شهادات االعتماد واجلودة (أنظر القسم اخلاص بتبني
مقاييس اجلودة).
 .4لم يحدد القانون بالرغم من ذلك اإلجراءات اخلاصة بعملية التثبت أو تقييم التطابق واخلاصة باملوردين.
 .5لكن ذلك ال يحدد صراحة ضرورة وجود ضمانات للمنتجات الغذائية الزراعية.
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حماية املستهلك ،ودعم الدور الذي يلعبه املستهلكون في االقتصاد (  .)i1992 JORTوقد مت
تفويض اإلدارات الوزارية التالية بتنفيذ عمليات الفحص الصحي:قسم الصحة العامة (وزارة
الصحة) ،اإلدارة البيطرية (وزارة الزراعة) ،إدارة الصحة العامة (وزارة الداخلية/اجملالس احمللية)،
إدارة جودة املنتج (وزارة التجارة).
جودة السلع الزراعية
هناك مرسوم وزاري يجعل االلتزام مبعايير اجلودة احلالية أمرا إجباريا للسيطرة على جودة
السلع الزراعية .ويحدد مرسوم وزارة التجارة الصادر في  10يونيه لعام  1999القواعد اخلاصة
بالتعبئة و التوحيد القياسي وعرض السلع الزراعية ومنتجات الثروة السمكية باإلضافة إلى
الشروط التي يجب توافرها فيما يتعلق باجلودة والدرجة والنوع (  .)i1999 JORTوحيثما تتوافر
معايير اجلودة ،يجب أن تتماشى املنتجات مع هذه املعايير فيما عدا حالة املنتجات املعروضة
في أسواق املنتج احمللي .كما تضع هذه اللوائح الشروط املتعلقة باملعاجلة ضد الطفيليات،
واملعاجلة الكيميائية ،واأللوان الصناعية ،والري مبياه الصرف .وبالنسبة للمنتجات احليوانية،
فهناك مرسوم برملاني (أكتوبر  ) 2005يكمل مجموعة اللوائح اخلاصة بجودة السلع الزراعية.
وهذا القانون هو قانون رقم  2005/92اخلاص بتربية احليوان بوجه عام وجودة وسالمة املنتجات
احليوانية (الذبح ،واللنب) .كما يحدد القانون القواعد املتعلقة باملنتجات احليوانية وحتسني املصادر
اجلينية ،وتنظيم املراعي ،وجودة املنتجات الغذائية ،وصحة احليوان ومنتجات الثروة احليوانية
ويشير اجلزء اخلاص باحليوانات واملاشية (اجلزء رقم  5من القانون) إلى الشروط اخلاصة بنقل
احليوانات ،واجملازر 6ونقل اللحوم ،وجمع اللنب وجودته .لكن هذه القوانني لم يتم تطبيقها حتى
اآلن تطبيقا كامال بسبب ما تواجهه اجلهات املعنية اخملتلفة من صعوبات .ويتضح هذا األمر من
خالل تطبيق معايير اجلودة في قطاع األلبان .وقد قامت مراكز جتميع األلبان وأصحاب املصانع
بتوقيع اتفاقيات لهذا الغرض ،ومت تقدمي عقود قياسية إلى مراكز التجميع الستخدامها في
االتفاقيات التي يتم إبرامها مع منتجي األلبان .وتهدف هذه العقود بصورة رئيسية إلى تطبيق
مقاييس اجلودة التونسية  ،114-NT41التي حتدد لون وطعم وكثافة ودرجة حموضة األلبان
باإلضافة إلى اختبارات الكحول والفلوروجلوسينول واختبارات خمائر الرادكاتاز .وتقوم مراكز
جتميع األلبان بعمليات التحليل عند تسلم األلبان ثم تقوم بإبالغ أصحاب املزارع بنتائج هذه
التحاليل في حالة رفض اللنب .كما تقوم بدفع مكافأة حتتسب وفقا لنسبة جودة الطبيعة
الكيميائية والبكتريولوجية لأللبان .ويتم حتديد اجلودة من خالل التحليالت التي تقوم بها املراكز
عند تسلمها لأللبان ،وغالبا ما يكون هذا األمر محل تقاضي بني األطراف املتعاقدة ،وذلك لعدم
توافر الشفافية في هذه العملية .ويقوم أصحاب املزارع من جانبهم بااللتزام بقواعد النظافة
الصحية والتي يقوم األطباء البيطريون في مراكز جتميع األلبان بالتنبيه عليهم بصورة متكررة
وتنص تلك القواعد على أن األلبان البد أال يتم تخفيفها أو مزجها بألبان األبقار املريضة ،وانه
يجب حفظها في ظروف صحية نظيفة ،وأنه ال يجب إضافة دهون إليها أو إزالة دهون منها.
ونتيجة لوجود وسطاء (أفراد وجمعيات خدمية) يقومون بجمع األلبان لصالح هذه املراكز،
وبسبب صعوبة اقتفاء مصدر األلبان في حالة رفض املراكز ،لأللبان ،فإنه ليس من السهل على
اإلطالق بالنسبة ملراكز جتميع األلبان أن تتأكد مما إذا كانت الشروط ،التي مت التنويه عنها في
بنود العقد ،قد مت االلتزام بها (زايبيت وآخرون .)2005
 .6اجلدير باملالحظة أنه يتم حاليا تطبيق خطة رئيسية للمجازر وهي سوف حتدد الشروط اخلاصة بالنظافة الصحية في اجملازر .وقد مت وضع
قائمة باجملازر املعتمدة لهذا الغرض .وقد مت اعتماد  57مجزرا من اجملازر الـ 225املوجودة في تونس (اإلدارة العامة لصحة احليوان ).
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برامج رفع مستوى اجلودة

يوضح اإلطار التشريعي املشار إليه بعاليه الرغبة في حماية املستهلكني من األخطار التي
تنتج عن وجود منتجات غذائية منخفضة اجلودة .وبالرغم من ذلك ،فإن عملية الترويج للجودة
ال تزال تعتمد على اجلهود التي تقوم بها الشركات اخلاصة إلشباع احتياجات املستهلكني على
مستوى السوق احمللية وأسواق التصدير .وبداية ،فإن احلكومة تقوم بالتركيز على القطاع اخلاص
وقطاعات التصدير املستهدفة ،والتي تعتبرها ذات أولوية .وقد مت تطبيق برنامج لرفع مستوى
القطاع الصناعي في عام  1996لتحقيق هذا الهدف مبناسبة انضمام تونس إلى منظمة
التجارة العاملية وتوقيعها على اتفاقية شراكة مع أوروبا .ومت تدشني برنامج لرفع مستوى
اجلودة ليتماشي مع هذا البرنامج .وأنشىء صندوق لزيادة التنافسية من أجل تطبيق هذه
البرامج .وأخيرا ،مت إنشاء برنامج أولوية االستثمار التكنولوجي الستكمال هذه املنظومة.
برنامج التحديث
كان الهدف من هذا البرنامج ،الذي مت تدشينه في مارس  1996مساعدة الشركات على
االستعداد بصورة أفضل النفتاح السوق التونسية بهدف تطبيق اتفاقية الشراكة مع االحتاد
األوروبي .وقامت الدولة مبنح مساعدات مالية ضخمة من خالل « صندوق تطوير التنافسية
الصناعية» والذي مت من خالله إجراء دراسات تقييم تلتها توصيات خاصة بالتحديث .وقد قام
بهذه الدراسات املركز الفني لألغذية الزراعية 7أو شركات استشارية خاصة .وتتكون عملية
التحديث (واملساعدات التي مت منحها في هذا السياق) بصفة أساسية من مكونني اثنني)1( :
االستثمار املادي(التحديث واألجهزة املعملية)؛ ()2االستثمار غير امللموس (تدريب املتخصصني
وتبني ضوابط جودة وأنظمة اعتمادالشهادات) .وقد قام املركز الفني لألغذية الزراعية بإجراء
دراسات مرحلة ما قبل التقييم بدون مقابل .وتشارك حاليا 3470شركة في هذا البرنامج،
منها  214تعمل في قطاع اخلدمات ،و  1705شركة تستفيد أيضا من برنامج أولوية االستثمار
التكنولوجي .ويعرض جدول رقم  1للتطور الذي حققته عملية معاجلة التطبيقات اخلاصة
بـمقاييس األيزو  9000واعتماد نظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي النقاط احلرجة :HACCP
فقبل تطبيق نظام برنامج التحديث لم يكن هناك شركات أغذية زراعية تقوم بتطبيق نظام
حتليل اخملاطر والسيطرة علي النقاط احلرجة ،لكن نتيجة لتطبيق البرنامج زاد عدد تطبيقات
االعتماد إلى ما يزيد عن  85أي حوالي  %34من التطبيقات.
جدول  – 1تطبيق برنامج التحديث من عام  1996وحتى 2006
النظام
األيزو 9000
حتليل اخملاطر والسيطرة على النقاط
احلرجة ()IAA

قبل تطبيق برنامج
التحديث 1995
6
ال يوجد

بعد برنامج التحديث
2006-1996
عدد
%
545
31
85
34

املصدر :مكتب التحديث www.pmn.nat.tn ، 2006
 .7مت إنشاء املركز الفني لألغذية الزراعية بناء على مرسوم وزارة الصناعة رقم  29الصادر في فبراير  ،1996وكانت مهمته تقدمي الدعم الفني
للصناعات في مجال األغذية الزراعية .وكانت املصادر الرئيسية للتمويل صندوق تطوير التنافسية الصناعية والتعاون الدولي.
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البرنامج الوطني لرفع مستوى اجلودة
يركز هذا البرنامج بصفة أساسية على إنشاء نظام أيزو 9000؛ وهو برنامج يخضع لسلطة
وزارة الصناعة والطاقة .ويكون املركز الفني لألغذية الزراعية مسئوال عن مراقبة تنفيذ البرامج
اخلاصة بقطاع األغذية الزراعية .وألن البرنامج قد مت تدشينه في عام  1996فقد ركز بصفة
أساسية على أنظمة مرجعية أيزو ( 9001النسخة اخلاصة بعامي  1994و  8.)2000وبنهاية
شهر ابريل عام  2001مت إعطاء اعتماد أيزو  9000لـ 270شركة ،كانت  130منها مشاركة في
البرنامج ،باالضافة إلى أربعة معامل معترف بها ( )TUNAC , COFRACو 36خبير مت تدريبهم
على تقنيات مراقبة اجلودة و  700مدير
شكل بياني  – 1توزيع املشروعات املتضمنة متخصص في مجال اجلودة بصفة عامة.
في البرنامج بحسب النظام املرجعي ،مايو واستجابة لإلرشادات األوروبية فيما يتعلق
.2006
بتتبع مصدر املنتج ،مت تدشني برنامج جديد
مؤخرا -في ابريل  2005-وهو يتعلق باألنظمة
املرجعية مثل تلك التي تستخدم في جتارة
التجزئة على مستوى واسع .وقد اتبع
هذا البرنامج تأسيس وحدة إدارة برامج؛
وستقوم الوحدة بالعمل ملدة ثالث سنوات
( )2005-2007والهدف منها هو الترويج
للمعايير الدولية واألنظمة املرجعية .وتكون
وحدة إدارة البرامج مسئولة عن إدارة هذا
البرنامج وتوفر اخلبراء التونسيني والدوليني
للشركات املستفيدة على أساس  20إلى
 60رجل-يوم من اخلبرة بالنسبة لكل شركة
إعتمادا على نوع املشروع محل النظر .ويكون
شكل بياني  – 2توزيع املشروعات الزراعية –
دور هؤالء اخلبراء هو تقدمي الدعم واإلرشاد
الغذائية املتضمنه فى البرنامج وفق القطاع
الفني أثناء مرحلة إنشاء نظام إدارة اجلودة.
الفرعى فى مايو .2006
ويستهدف البرنامج  600شركة بغرض
متكينها من احلصول على شهادات االعتماد.
وبحلول  24مايو ،كانت هناك  140شركة قد
التحقت بالبرنامج؛ وكان  26%من الشركات
املشاركة تعمل مبجال األغذية الزراعية
وكانت ترغب في احلصول على اعتمادات
أنظمة مرجعية معينة :مثل نظام حتليل
اخملاطر والسيطرة علي النقاط احلرجة ،
ونظام  ، BPHونظام االحتاد البريطاني لتجارة
التجزئة ( ،) BRCوالفيلق الدولي لألغذية IFC
(الفاو) ،و (انظر الشكل البياني رقم )1
ومتت إدارة البرنامج بالتعاون مع برنامج
 .8حصلت  41شركة على شهادات اعتماد وفقا لهذه األنظمة املرجعية في نهاية البرنامج الثاني الذي استمر ملدة ثالثة أعوام واخلاص
برفع مستوى اجلودة في عام .2001
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أولوية االستثمار التكنولوجي وتلقى دعما ماليا من الدولة من خالل برنامج أولوية االستثمار
التكنولوجي و صندوق زيادة التنافسية .وقد حظي البرنامج بدعم االحتاد األوروبي من خالل
برنامج حتديث الصناعة .ويتضمن برنامج أولوية االستثمار التكنولوجي مكون استثماري غير
ملموس (بالنسبة للقيمة التي تقل عن  70ألف دينار تونسي) واخلاص باعتماد أنظمة اجلودة،
ومكون استثماري ملموس خاص بتزويد املعامل باألجهزة (كاحلاسب اآللي ،الخ) للقيم التي
تصل إلى  100000دينار تونسي .ويحكم مشاركة املؤسسات في البرنامج اتفاقية مت توقيعها
بني وحدة إدارة البرامج واملركز الفني لألغذية الزراعية والشركة املعنية على أساس النظام
الذي مت حتديده في جدول رقم  2أدناه ،والذي تقوم مبوجبه أي شركة ،تتقدم بطلب شهادة اعتماد
(مثل شهادة اعتماد نظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي النقاط احلرجة ) يتكلف  9000دينار
تونسي ،بدفع  2700دينار تونسي فقط ويقوم برنامج التحديث بتحمل املبلغ املتبقي.
البرنامج التجريبي لنظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي النقاط احلرجة
بناء على قرار وزاري صادر ،مت تدشني برنامج جتريبي لتطبيق إجراءات نظام حتليل اخملاطر والسيطرة
علي النقاط احلرجة في مايو  1999حتى يعمل بالتوازي مع البرامج التي يتم تطبيقها في
سياق برنامج التحديث والبرنامج الوطني لرفع مستوى اجلودة .وكان املزمع أن يقوم املركز
الفني لألغذية الزراعية بإدارة البرنامج التجريبي  ،وكان الغرض هو تطبيق نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة في  100شركة على مدى خمس سنوات .والهدف هو تطوير بنية
حتتية تتعلق مبراعاة متطلبات الصحة العامة تعتمد على تطبيق إرشادات االحتاد األوروبي.
9

جدول  2-حصة تكاليف شهادات االعتماد التي تدفعها الشركات
نظام املرجعية

إجمالي املبلغ
بالدينار التونسي

احلصة التي تدفعها
الشركة

منحة برنامج
أولوية االستثمار
التكنولوجي

9000

2700

6300

15000
7000

4500
2100

10500
4900

شهادة اعتماد
واحدة
نظام متكامل
BPH
املصدر ،وحدة إدارة البرامج ،وزارة التجارة2006 ،

وسوف يوفر هذا األمر بالتحديد وسيلة لرفع مستوى السالمة وظروف الصحة العامة والظروف
البيئية والتحكم فيها في صناعات األغذية الزراعية ،وزيادة التنافسية في شركات األغذية
الزراعية ،وزيادة صادرات منتجات األغذية الزراعية .أما اإلجراءات التي مت اتخاذها فتتضمن)1( :
رفع درجة الوعي باإلجراءات اخلاصة بنظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي النقاط احلرجة واألمن
الغذائي ؛()2إنشاء أنظمة مرجعية وجمع قواعد بيانات عن األمن الغذائي؛ ( )3اإلجراءات اخلاصة
بتدريب املدربني/اإلستشارين في هذا اجملال؛( )4اإلجراءات اخلاصة بتدريب  300مسئول عن نظام
حتليل اخملاطر والسيطرة علي النقاط احلرجة في مائة شركة مستهدفة؛ ( )%5الدعم الفني
ملساعدة املائة شركة على وضع إجراءات خاصة بنظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي النقاط
 .9مت تطبيق برامج جتريبية أخرى في سياق برامج التحديث :املركز الفني لألغذية الزراعية -ومؤسسة  – ONUDIايطاليا 10:شركات؛ املركز
الفني لألغذية الزراعية -املؤسسة التونسية األوروبية 30 :شركة.
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احلرجة ؛ وفي النهاية ( )6إجراءات خاصة بتدريب مراقبي جودة ألغراض االعتماد.
شهادات االعتماد وعالمات اجلودة
إن الهدف من برامج التحديث والبرنامج الوطني لرفع مستوى اجلودة هو زيادة تطبيق اإلجراءات
واالعتمادات اخلاصة باجلودة .وال تتطلب القواعد املطبقة بصورة مباشرة احلصول على شهادة
اعتماد أو مطابقة للمقاييس الدولية .أما مرسوم رقم  3158الصادر في  17ديسمبر  2002حول
املشتريات العامة فينص على أنه البد للمواصفات أن تتماشى مع املقاييس التونسية ،أو في
حالة عدم توافر مقاييس مالئمة ،يجب أن تتماشى مع املقاييس الدولية .ويتم اعتماد عملية
املطابقة مع املقاييس التونسية بإصدار شهادة اعتماد مطابقة للمقاييس التونسية ،وتصدر
عن املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية الصناعية .وقد مت وضع مقاييس تونسية لكافة
السلع الزراعية ومنتجات األغذية ،ولكن يجب تطبيق املقاييس “املعترف بها” فقط .ويوجد
منتجان فقط في الوقت احلالي – اخلل و املياه املعدنية -مت اعتماد املقاييس اخلاصة بهما من
خالل هذا املرسوم10.ونعرض في هذا الفصل اجلهود اخلاصة باالعتماد والتي بذلتها الشركات
كما انعكس ذلك في ظهور في عدد من أنظمة إصدار شهادات االعتماد.
جهات إصدار شهادات االعتماد واألنظمة املرجعية للجودة في تونس
توجد تسع جهات اصدار شهادات اعتماد في تونس ،معظمها جهات دولية (أوروبية) يوجد
لها مكاتب متثلها في تونس .ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من خالل مناقشاتنا مع
مدراء وخبراء عاملني بهذا اجملال ،فإن اجلهات الثالثة األكثر متثيال في تونس هي  Tunicertو TÜV
و  .AFAQأما اجلهات األخرى فهي الزالت في طور االعتراف أو في مرحلة اإلنشاء (مثل ProCert
على سبيل املثال).
جدول  – 3جهات تقدمي شهادات االعتماد في تونس
اجلهة
TuniCertاملعهد الوطني للتوحيد القياسي
وامللكية الصناعية
TUV
AFAQ
AIB-VINCOTTE
SGS
BVQI
DNV
Certo
ProCert

الدولة
تونس
أملانيا
فرنسا
بلجيكا
سويسرا
فرنسا
فرنسا
تونس
سويسرا

املصدر ،وحدة إدارة البرامج ،وزارة التجارة2006 ،
 .10بالرغم من اعتماد هذه املقاييس ،لم يتم تطبيقها منذ صدور مرسوم اعتمادها في عام .1990
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تبنى مقاييس اجلودة وشهادات االعتراف
مت جمع النتائج الواردة أدناه من خالل االتصال املباشر باجلهات األكثر متثيال في تونس ،ومن
خالل مواقع على االنترنت ،11وقوائم قامت بجمعها وحدة إدارة البرامج في سياق مراقبة برامج
رفع مستوى اجلودة .وتوضح البيانات التي مت جمعها أن عدد الشركات املعتمدة والتي تلتزم
بأنظمة اجلودة الزال منخفضا باملقارنة باجلهود املشار إليها بعاليه (جدول رقم  .)4والبد من
مالحظة أن شهادات اعتماد نظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي النقاط احلرجة /أيزو الـ 22000
تختص بقطاع األغذية الزراعية بينما جند أن شهادة األيزو  9001ميكن أن تتضمن شركات
أغذية زراعية .لذلك فإننا سنقدم قائمة مبنتجات األغذية الزراعية املعتمدة في جدول .5
والزالت االستجابة من شركات منتجات األغذية الزراعية محدودة باملقارنة باجلهود التي بذلت
(لتشجيع الشـركات ورفع الوعي) وما يتم في الدول الشريكة .ففي قطاع التمور ،على سبيل
املثال -وهو أحد دعائم االقتصاد الزراعي نظرا للدور الذي يلعبه في الصادرات – ال توجد شركة
واحدة من شركات التمور على قائمة الشركات املعتمدة .ووفقا لدراسة أجريت مؤخرا حول
شركات تصدير التمور ،فقد قامت شركتان فقط بالتسجيل في برنامج نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة ،وذلك من خالل البرنامج التجريبي للمركز الفني لألغذية
الزراعية (الجيمي وكتاب آخرين .)2004 ،كانت املشكالت والعوائق التي ذكرتها هذه الشركات
مرتبطة بنقص املعلومات ونقص التدريب ونقص األرصدة الالزمة وبخاصة في حالة الشركات
الصغيرة .إال أن هناك سبب أكثر أهمية لهذا املستوى املتدني من املشاركة وهو أن تطبيق هذه
األنظمة ال يزال أمرا اختياريا حتى اآلن .وفي حالة منتجات املزارع السمكية على سبيل املثال،
فإن جميع الشركات التي تقوم بالتصدير إلى أسواق أوروبا تقوم بالتصدير على أساس قوائم
موحدة قامت اللجنة األوروبية باعتمادها .وقد مت حتديد هذه القوائم من خالل زيارات قامت
بتنظيمها اللجنة .وقامت اللجنة باعتماد قائمة تضمنت  62شركة في عام  1999زاد عددها
إلى  93شركة بحلول عام .2005
جدول  – 4تطبيق أنظمة اجلودة(كافة الصناعات)
وفقا جلهات االعتماد واألنظمة املرجعية
TUV

TUNICERT

*AFAQ

**PROCERT

125

19

1

0

أيزو

6

2

0

/22000نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة

9

0

0

أيزو 14001

1

0

0

اوهساس

7

0

0

أيزو 9001

135

أيزو تي.إن 16949
املقاييس التونسية
اإلجمالي

148

156

1

0

املصدر:وحدة إدارة البرامج واملؤلف* 2006 ،شركات األغذية الزراعية فقط** -حتى شهر مايو ،لم يتم اعتماد أي شركة تونسية بشهادة PROCERT
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جدول  – 5منتجات األغذية الزراعية املعتمدة2006 ،
الشركة*

قطاع النشاط/مجال
االعتماد
الكسكس

اجلهة
املعتمدة
TUV

الطماطم املركزة
عوامل إضافة النكهة
اللنب ومشتقاته
السمن
اللنب
منتجات اللحوم
املصنعة
املشروبات الغازية
مجال الفنادق
منتجات اللحوم
املصنعة وأغذيةسهلة
اإلعداد
السمن ،والدهون

املعهد
الوطني
للتوحيد
القياسي
وامللكية
الصناعية

املشروبات الغازية

AFAQ
تونس

الذبح والتصنيع

النظام املرجعي
أيزو  ،9001نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة
أيزو  ،9001نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة
أيزو  ،9001نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة
نظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي
النقاط احلرجة
أيزو  ،9001نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة
أيزو  ،9001نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة
نظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي
النقاط احلرجة
نظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي
النقاط احلرجة
أيزو  /22000نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة
املعايير التونسية  -أيـزو 9001
نظام حتليل اخملاطر والسيطرة على
النقاط احلرجة  -املعايير التونسية
نظام حتليل اخملاطر والسيطرة على
شتلة احلرجة  -املعايير التونسية
أيـزو 9001

املصدر ،TUV :املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية الصناعية* -مت حذف أسماء الشركات للحفاظ على سريتها.

تطبيق أسماء السلع املتميزة
تعتبر العالمات التجارية وأسماء السلع املتميزة عالمات خاصة بتعريف اجلودة .ويرجع
استخدامها إلى الفترة التي سبقت تطبيق نظم شهادات املطابقة .وهي عبارة عن عالمات
مرئية يستطيع املستهلك من خاللها أن مييز بني املنتجات املعروضة للبيع .ويجب أن تكون
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السلع مسجلة في املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية الصناعية ،مما يعطيها حقا
حصريا باستخدامها كما يحميها من التقليد .إن خلق سلعة متميزة يشير إلى االلتزام
باجلودة ،ألن االسم يشير إلى صورة الشركة .ويوضح تطور عملية التسجيل أن السلع العاملية
املتميزة هي اكثر السلع املتميزة شيوعا(األجنبية) ،أما السلع الوطنية فهي متثل نسبة %30
إلى  %40فقط .ومتثل األسماء التجارية للسلع الغذائية الزراعية حوالي  %50ومت وضعها في
فئات أساسية هي ( 32 ،31 ،30 ،29انظر امللحق للحصول على وصف كامل للسلع) .وقد زاد
عدد األغذية الزراعية الوطنية املتميزة واملسجلة عن الضعف منذ عام (1990فقد زادت من
 315إلى  1020في عام  .)2004ولم يتم تسجيل سوى عدد قليل من السلع املتميزة بالرغم من
احلوافز والتسهيالت التي قدمها املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية الصناعية (فيما
يتعلق بإجراءات وتكلفة احلماية) وبالرغم من أن صندوق زيادة التنافسية يقوم بتحمل  %70من
تكلفة برنامج أولوية االستثمار التكنولوجي .وعند تقدمي طلب حلماية سلعة متميزة فإن ذلك
يتكلف  271.60دينار تونسي أما رسوم التجديد فهي  389.60دينار تونسي .ومن اجلدير بالذكر،
أنه قد تنشب منازعات في حالة وجود سلعة متميزة غير محمية أو عند استخدام أسماء
متشابهة لسلع متميزة (مثل اسم دواريف و اسم دوفيف للتونة املعلبة).
شكل بياني  – 3تطور عدد السلع املتميزة املسجلة 2005 1984- ،

املصدر :املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية الصناعية

الزراعة العضوية وحتديد املنشأ/اإلشارة إلى املصدر
من بني عالمات اجلودة الرسمية األخرى التي يتم تطويرها حاليا نذكر عالمة حتديد املنشأ (حتديد
املنشأ املسجل واإلشارة إلى املصدر) عالوة على بطاقة تعريف الزراعة العضوية.

جــودة منتجات األغذية الزراعية في تونس

شكل بياني  – 4تطور عدد األسماء التجارية
املتميزة في قطاع الزراعة الغذائية بحسب
الفئات2005-2000 .

الزراعة العضوية
تعتبر الزراعة العضوية من األمور احلديثة في
تونس .وقد مت إنشاء اللجنة القومية للزراعة
العضوية بناء على مرسوم صادر في  24مايو
عام ،1999كما مت إصدار قانون الزراعة العضوية
في  5أبريل من العام نفسه .وقد حدد املرسوم
الوزاري الصادر في  29أغسطس  2003قائمة
جهات اإلشراف املعترف بها وجهات إصدار
شهادات االعتماد :وهي تضم ثالثة جهات
أملانية هي  ECOCERTو BCSو LACONإلى
جانب جهة إيطالية هي  .IMCوهذه اجلهات
مسئولة عن تطبيق املواصفات اخلاصة مبجال
الزراعة العضوية.

املصدر :املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية الصناعية.2006 ،

وبالرغم من أن هذا األمر يعتبر من األمور حديثه التطبيق فقد اصبح مثار اهتمام كافة
القطاعات الفرعية للزراعة وكافة املناطق في البالد .فمحافظات املهدية و توزور و صفاقس
هي أكثر احملافظات التي قامت بتطبيق هذه الزراعة من حيث عدد األفدنة (أنظر خريطة رقم 1
وخريطة رقم  )2ويعتبر الزيتون ( )%54.16والتمور واللوز أهم احملاصيل التي تتم زراعتها (شكل
بياني رقم  .)5وتتكون الصادرات بصفة أساسية من الزيتون والتمور (جدول رقم  6و  )7ومتثل %1
إلى  %2من إجمالي صادرات هذه السلع.
جدول رقم  – 6اإلنتاج العضوي في تونس
اإلنتاج بالطن
السلع
2004-2003 2003-2002 2002-2001 2001-2000 2000-1999
6721
400
338
1000
3000
زيت الزيتون
3500
2900
1732
2500
400
التمور
340
400
200
اخلضروات
25
20
اللوز
85
30
20
النباتات العطرية
– والنباتات الطبية
6
0
6.5
اجلو جوبا
النبيذ
 400هيكتولتر  400هيكتولتر
58
زيتون املائدة

املصدر :املركز الفني للزراعة احليوية (تونس).2006 ،
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جدول  – 7تطور صادرات املنتجات العضوية في تونس
الصادرات بالطن
السلع
2004-2003 2003-2002 2002-2001 2001-2000 2000-1999
2225
180
368
600
400
زيت الزيتون
789
830
739
670
400
التمور
200
اخلضروات
20
اللوز
النباتات العطرية
20
– والنباتات الطبية
6.5
اجلو جوبا
400
النبيذ
زيتون املائدة
املصدر :املركز الفني للزراعة احليوية (تونس).2006 ،

خريطة  - 1عدد أصحاب املزارع الذين خريطة  – 2املساحة احملصولية التي تتم
يعملون في مجال الزراعة العضوية

زراعتها بطريقة عضوية

جــودة منتجات األغذية الزراعية في تونس

املنتجات ذات عالمة حتديد املنشأ املسجل أو اإلشارة إلى املصدر
مثلت عملية الترويج للسلع الزراعية ذات اجلودة من خالل تطبيق عالمات جودة ،مثل عالمة
حتديد املنشأ املسجل أو مؤشرات املصدر اجلغرافي ،محور االهتمام لسنوات عديدة .وتعود أولى
اجلهود املبذولة في هذا اجملال إلى اخلمسينات (قانون )1946وقد متخضت عن ظهور العديد من
عالمات حتديد املنشأ املسجل في مجال صناعة النبيذ مثل مورناج ،كليبيا ،وسيدي سالم (في
نابل) وعالمة جراند كرو دومورناج(في بن عروس) وعالمة تيبارا(في بيجا) .لكن لم يتم تسجيل
عالمة حتديد منشأ في أي قطاع آخر منذ ذلك
شكل بياني  – 5توزيع الزراعة العضوية وفقا احلني .وقد مت إصدار قانون في عام (1999قانون
رقم  57الصادر في  28يونية  )1999بهدف وضع
للمحاصيل،
إطار خاص بعالمات اجلودة هذه .وبشكل أكثر
املساحة  757 : % 100ر  151هكتار .
حتديدا ،مت إنشاء جلنة فنية استشارية بغرض
اإلشراف على تطبيق اإلجراءات املرتبطة بهذا
البرنامج .وقد مت تطبيق برنامج وطني لرفع
مستوى جودة السلع الزراعية وزيادة تنافسية
هذا القطاع بالتعاون مع البنك الدولي
للتأكيد على أهمية هذه االستراتيجية وذلك
في الفترة من  2002وحتى  .2006أما تطوير
مواصفات خاصة باإلشارة إلى املصدر فقد
مت تسجيلها الثنني من املنتجات وهي الرمان
(قابس) والتفاح (سبيبه) وقد انضم إلى هذا
املشروع  15منتجا من منتجي الرمان و 420
منتج من منتجي التفاح.
اجلودة والسوق احمللية
كان التركيز األساسي لكافة برامج اجلودة
التي قدمناها آنفا على زيادة التنافسية
وزيادة الصادرات .ويتم التأكد من جودة
السلع الزراعية ومنتجات األغذية الزراعية
في السوق احمللية من خالل اختبار مطابقة
السلعة مع املقاييس التونسية ،ومن خالل
فحص النظافة بالنسبة للمنشئات اخلاصة
بالتصنيع والتوزيع (املرسوم الصادر في 18
سبتمبر  1993واملعدل باملرسوم الصادر في
 23يوليو  .)20039أما بالنسبة للمنتجات
الزراعية الطازجة ،فإن الضوابط تتعلق مبا
يلي :درجة الطازجية ،قدر التجانس ،ودرجة
النضج وحملها طابع العالمة املميزة .وعالوة
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على ذلك ،فإن مرسوم وزارة التجارة الصادر في  10يونيه  1999يضع القواعد اخلاصة بالتعبئة
والتوحيد القياسي وعرض املنتجات الزراعية ومنتجات الثروة السمكية .وينص هذا املرسوم
على شروط التعبئة اخلاصة باملنتجات الزراعية ومنتجات الثروة السمكية باإلضافة إلى
الشروط التي يجب توافرها فيما يتعلق باجلودة ودرجة املنتج ونوعه .وفي حالة وجود مقاييس
خاصة بجودة املنتجات ،يجب أن تكون مطابقة لهذه املقاييس إال في حالة املنتجات التي
يعرضها املنتج في السوق احمللية .وتعد مديرية اجلودة وحماية املستهلك التابعة لوزارة التجارة
مسئولة عن الضوابط املشار إليها وتقوم بعمل زيارات إلى منشئات التصنيع (املديرية املركزية)
ومنشئات التوزيع(مديريات املناطق) .ومن املفترض أن تقوم مصانع التصنيع بالتطبيق الذاتي
لإلجراءات والضوابط املسجلة (مشروع يتم تطبيقه حاليا) وتطبيق إجراءات وضوابط من خالل
سلسلة اإلنتاج .أما أعمال التفتيش فتتعلق باملواد اخلام واملنتجات النهائية واالختبارات التي
يتم إجراؤها .كما يتم أخذ عينات للتحليل على أساس مقاييس مرجعية أو اختبارات معينة.
ويتطلب مبدأ التطبيق الذاتي للضوابط وجود إجراءات داخلية مثل إجراءات نظام حتليل اخملاطر
والسيطرة علي النقاط احلرجة  .لكن هناك عدد قليل من املصانع اجملهزة حاليا لتطبيق هذا
النوع من الضوابط .وألنه مت إلغاء الضوابط في مجال الصناعات التي تعتمد على منتجات
زراعية في سبتمبر  2005فإن مسئولية التطبيق الذاتي للضوابط يجب أن تنتقل إلى الشركات
نفسها .وقد مت عمل دراسة12لهذا الغرض في مارس  2006على عينة من شركات منتجات
األغذية الزراعية .وأظهرت النتائج أن الضوابط ال يتم تطبيقها بصورة منتظمة ،كما لم يتم
توفير إجراءات خاصة بالتطبيق الذاتي للضوابط .وقد مت تركيز اجلهود في الوقت احلالي على رفع
الوعي بااللتزام بالتطبيق الذاتي للضوابط.
وهناك مشروعات أخرى حتت التنفيذ وتتعلق باعتماد وحدات التصنيع وأسواق السلع الصناعية.
وتهدف خطة اجملازر الرئيسية إلى توافر شروط صحية في اجملازر وحتديد قائمة باجملازر التي مت
اعتمادها وفقا للشروط املوضوعة مسبقا .وقد مت اعتماد  57مجزرا من بني  225مجزرا موجودة
في تونس .وركزت دراسة أخرى على اعتماد أسواق املاشية ومت إعداد قائمة تضمنت  83سوقا
معتمدا من بني مجموع األسواق البالغ عددها  148سوقا .وفي ظل انتظار تطبيق نتائج هذه
الدراسة ،فإن املوقف احلالي ال يعكس اجلهود التي بذلت في هذا اجملال وخاصة تلك التي بذلت
في مجال التشريعات.
إدراك مفهوم اجلودة لدى املستهلك التونسي وسلوكه
ركز بحث أجرى حول سلوك املستهلكني في تونس على مفهوم جودة املنتج بصفة عامة(زايبيت
وكتاب آخرين )2005،وعلى جودة اللحوم احلمراء بشكل خاص (زايبيت وعمار .)2006 ،وكان
الهدف من هذه الدراسة معرفة السلوك الذي يتعلق بالدور الذي ميكن أن يلعبه املستهلك في
عملية تطبيق مقاييس مستوى اجلودة .ويستند املستهلكون في اختياراتهم على املفاهيم
التي لديهم عن املنتج ،فعلى سبيل املثال فإنهم يريدون شراء منتج ما ألنه يتفق مع أذواقهم.
لذا فإن مفهومهم عن املنتج هو الذي يؤثر في اختيارهم .ويعنى هذا املفهوم الفردي أنهم
يلصقون باملنتج عددا من السمات التي تتعلق باجلودة .وهم ال يحكمون بشكل مباشر على
الصفات الداخلية للمنتج ولكنهم يختارون منتجا ما ألنه يترك انطباعا جيدا لديهم على
أساس مؤشرات خارجية .وفي حالة اللحوم احلمراء فإن الصفات الداخلية تتضمن  :طراوة
 .12دراسة أجرتها مديرية اجلودة وحماية املستهلك (وزارة التجارة)على  90شركة في سياق اجلهود الرامية إلي متابعة أحكام القوانني
اجلديدة.
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شكل بياني  – 6إدراك جودة اللحوم احلمراء ،اللحم وطعمه وطزاجته والقيمة الغذائية
له والضمانات اخلاصة بالصحة إلخ .وعلى
،2004
جانب آخر ،جند الصفات اخلارجية مثل السعر،
املنشأ ،عالمة سالمة الغذاء (توفر شروط
الصحة العامة ،وختم الطبيب البيطري،الخ).
وقد اظهر بحثنا أن املستهلك التونسي
يعطي مزيدا من االهتمام بالنواحي الصحية
(ختم الطبيب البيطري) وشروط الصحة
العامة ولكنه يركز بدرجة أقل على السعر
والقيمـة الغـذائيــة (أنظر الشكــل البياني
رقم  .)7،6وعلى اجلانب اآلخر فإن هناك 50%
من املستهلكني فقط هم الذين مستعدون
بشكـل كامـل في أن يدفعــوا سـعرا أعـلى
للحصول على حلوم ذات جودة أعلى (ويظهر
هذا األمر أن هناك تفضيال للسلع متوسطة
اجلودة) .وبالنسبة للجودة بصفة عامة ،يوضح
جدول رقم ( )8أن هناك  %7فقط من الذين مت
عمل لقاءات معهم قد أشاروا إلى أن وجود
عالمة اجلودة كانت من املسائل الهامة عند
اختيارهم ملنتج غذائي ما ،في حني أن هناك
 %80كانوا مستعدين ألن يدفعوا سعرا أعلى
للحصول على منتج ذي جودة أعلى(في حالة
العينة التي مت اختيارها من بني املستهلكني
في سالسل سوبر ماركت كارفور و بروموجرو).
وتوضح النتائج التي مت استخالصها من هذه
الدراسات أن املستهلكني التونسيني يهتمون
بصفة أساسية بتوفر شروط الصحة العامة،
وأنهم يفضلون اسم السلعة املتميزة أكثر
من اهتمامهم بعالمات اجلودة الرسمية.
وهناك بعض قطاعات السكان الذين يبدو
أنهم ملمون بالدور الذي تلعبه عالمات اجلودة
وهم مستعدون ألن يدفعوا سعرا أعلى
للحصول على جودة أعلى.
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جدول  – 8إدراك جودة املنتج الغذائي
الصفات
املكونات
تاريخ اإلنتاج
تاريخ انتهاء الصالحية
عالمة اجلودة
السعر
املنشأ
اإلجمالي

عدد اإلجابات
59
39
114
29
97
32
406

النسبة
23
9
30
7
24
7
100

املصدر  :زايبت وآخرون ( ) 2004

آفاق التطوير
الحظنا من خالل هذه الدراسة أن اهتمام برامج اجلودة األساسية ،والتي يجرى تنفيذها على
املستوى الوطني حتى اآلن ،ينصب على زيادة تنافسية قطاع املنتجات الزراعية ،وأن البرامج
تركز على أسواق التصدير .وفيما عدا عمليات التحديث الرسمية وبرامج حتسني اجلودة ،لم
تبذل سوى جهود متواضعة على مستوى الشركات اخلاصة لرفع مستوى اجلودة باالعتماد على
أساس املقاييس الدولية .وهذا أمر يجعلنا نتساءل ،ما إذا كانت هذه اخلطط تتميز باالستدامة
أم ال .وهذه البرامج قليال ما تستهدف األسواق احمللية ،مبا يجعل املستهلكني احملليني غائبني عن
الصورة ،أو مبا يجعلنا نفترض أنهم ال يأبهون بشأن اجلودة.
وعالوة على ذلك ،فإن الطلب على السلع الزراعية واملواد الغذائية الزراعية يعتمد بصفة
أساسية على معايير التقييم اخلاصة باملستهلك .في حني أن هناك بعض الصفات – التي
تتسم بها اللحوم مثل أن تكون طازجة وطرية وذات نكهة  -والتي يختص بها منتج معني،
وهناك صفات أخرى تعتبر صفات عامة بل رمبا متثل عوامل حتكم في سلوك املستهلك ككل.
إن الدراسات التي أجريت على التوقعات اخلاصة بسوق املستهلكني (تريل )1992 ،تظهر أن
اجلودة هي محل االهتمام األول بالنسبة لهم .ويتم تطوير العديد من أشكال ضمانات اجلودة،
مثل مؤشرات املنشأ اجلغرافي وحتديد املنشأ املسجل وضمانات أخرى – مثل اللحم املصنع
الذي يعتبر من إنتاج مزارع مضمونة .وهناك طلب كبير على املنتجات التي تتم زراعتها زراعة
عضوية ،كما أنها تتمتع مبرونة مرتفعة فيما يتعلق بالدخل .ويتم تطوير هذه األشكال في
تونس لكن التقدم يسير بخطى بطيئة.
أما البرنامج اجلديد الذي تديره وحدة إدارة البرامج ،والتي تعمل منذ عام  2005وحتى 2007
فهو يهدف إلى الترويج للمعايير الدولية واألنظمة املرجعية في مجاالت إدارة اجلودة والسالمة
وتوفر شروط الصحة العامة والبيئة وأنظمة إدارة القطاعات .وهو يستهدف  600شركة بهدف
متكينها من احلصول على شهادات اعتراف .وسيتمكن هذا البرنامج الطموح من املساهمة
في توفير شهادات اعتراف ورفع مستوى الوعي في الشركات املعنية .وال تتوافر لدينا دراسة
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تاريخية في الوقت احلالي عن تقييم البرامج السابقة (برنامج التحديث –واملركز الفني لألغذية
الزراعية) .وميكن لدراسة من هذا النوع أن توفر لنا رؤية ملا مت حتقيقه إلى جانب القيود املتوقعة
أو التي تعرض لها املشتغلون في قطاع األغذية الزراعية في سياق جهودهم الرامية إلى
احلصول على شهادات مطابقة .وعالوة على ذلك ،فإنه البد من تقييم استدامة البرامج التي
مت تدشينها فيما يتعلق باملشاركة احلقيقية للقطاع اخلاص والرغبة في االستمرار خارج نطاق
البرامج املنظمة ،وذلك إذا أردنا أن نتوصل إلى دروس مستفادة .
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امللحق
جدول  – 9األنظمة املرجعية للجودة النوعية في البرامج الوطنية اخلاصة برفع مستوى
اجلودة
الداللة
النظام املرجعي
يسعى لضمان التحكم في العمليات
أيزو 9001
وحتسينها بصورة مستمرة باإلضافة إلى
املتطلبات املعتادة لضمانات اجلودة.
يحدد املتطلبات اخلاصة بإنشاء نظام إدارة
أيزو 14001
بيئية
يهدف الى ضمان االلتزام بقواعد الصحة
O18001 OHSAS
والبيئة الصحية والسالمة في داخل
املؤسسة
نظام حتليل اخملاطر والسيطرة علي النقاط نظام إدارة سالمة أغذية خاص بقطاع
األغذية الزراعية
احلرجة – أيزو 22000
نظام إدارة جودة يتم تطبيقه في مجال
أيزو تي.إس 16949
صناعة السيارات
نظام للتحكم في املواد غير املرغوبة في
EOKO TEX
منتجات النسيج
متطلبات السالمة اخلاصة مبواد التعبئة
االحتاد البريطاني لتجارة التجزئةIOP/
اخلاصة باألغذية الزراعية(االحتاد البريطاني
لتجارة التجزئة).
متطلبات السالمة اخلاصة باألمن الغذائي
الفيلق الدولي لألغذية  ( IFCالفاو)
للمواد املستخدمة في تعبئة األغذية
الزراعية.
بيئة اجلودة والسالمة .هو عبارة عن نظام
نظام QSE
مرجعي يتضمن ثالث أنظمة مرجعية أخرى
مجتمعة :أيزو،9001أيزو 14001وأوهساس
.18001
املصدر:وحدة إدارة البرامج.2006 ،
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جدول  – 10التصنيف الدولي ملنتجات األغذية الزراعية واخلدمات
الفئة

املسمي

سي 29

اللحوم ،واألسماك ،والدواجن واجلوارح وخالصات اللحوم؛ الفاكهة
واخلضراوات احملفوظة واجملففة واملطبوخة؛ الهالم ،املربي ،والفاكهة
املسلوقة؛ البيض واللنب ومنتجات األلبان؛زيوت وشحوم األكل.

سي 30

القهوة ،الشاي ،الكاكاو ،السكر ،األرز ،التابيوكة ،الساجو ،القهوة
الصناعية؛ الدقيق واملستحضرات املكونة من احلبوب  ،اخلبز ،الفطائر،
احللويات ،االيس كرمي ،العسل ،دبس السكر ،اخلميرة ،البيكينج باودر،
امللح ،اخلردل ،اخلل ،مرقة متبلة (التوابل) ؛البهارات ،الثلج.

سي 31

املنتجات الزراعية ومنتجات البساتني والغابات واحلبوب غير املذكورة
في الفئات األخرى؛ الفاكهة واخلضراوات الطازجة؛ البذور ،النباتات
الطبيعية والزهور؛العلف احليواني ،ومنقوع الشعير.

سي 32

اجلعة؛ املياه املعدنية والغازية واملرطبات غير الكحولية األخرى،
ومشروبات وعصائر الفواكه ،واملستحضرات األخرى لعمل املشروبات.

سي 33

املشروبات الكحولية (فيما عدا اجلعة).

املصدر:وحدة إدارة البرامج.2006 ،
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جدول  -11ترقيم املقاييس التونسية في قطاع األغذية الزراعية
الترقيم
الكودي
للمقاييس
التونسية
100
3
230
46
27
33
6
77
97
31
21
59
28
27
36
22
100
35
6
44
7
10
120
19

االســـم
جودة املاء
املبادئ العامة لشرح مناهج أخذ عينات املنتجات الغذائية
اللنب ومنتجات األلبان
بطاقات التعريف ،التخزين ،ونقل السلع الغذائية
األحياء اجملهرية الغذائية
اجلوز ،احلبوب ،الفواكه واخلضراوات اجملففة.
النظافة العامة
احلبوب ومنتجات احلبوب
األغذية املعلبة ونصف احملفوظة
اللحوم ومنتجاتها
األسماك ومنتجات الثروة السمكية
العصائر واملرطبات
السكر ومشتقاته
التبغ ،ومنتجات التبغ والثقاب
منتجات الكاكاو والشوكوالته
األطعمة سريعة التجمد
الشاي ،القهوة ،التوابل ،مواد إضافة النكهة
العلف احليواني وتربية باحليوان
الدواجن ومنتجات البيض
الفواكه واخلضراوات الطازجة
أغذية الرضع واألطفال
إضافات األغذية ،مخلفات املبيدات احلشرية ،وسمية املنتجات
الزيوت والدهون
املواد الغذائية

املصدر :املعهد الوطني للتوحيد القياسي وامللكية الصناعية.2006،
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الفصل 8

صناعة األلبان في فرنسا
سوق رئيسي مكتمل النمو

جان لوي موبوا

املوقف في أوروبا وفي العالم :
متثل فرنسا املركز الثاني في أوروبا من حيث كمية إنتاج األلبان التي تناهز  24مليون طن ،وتأتي
بعد أملانيا مباشرة ،التي تنتج  72,7مليون طن ،ولكنها تسبق بكثير كال من ايطاليا وهولندا
( 11مليون طن)( ،املركز التجاري الوطني القتصاديات األلبان ( ،)i2006، Cnielويبلغ هذا اإلنتاج
اجملمع من األلبان – الذي يصنع  %95منه –  1/4إنتاج شبه القارة الهندية (  100مليون طن )
أو  1/3إنتاج الواليات املتحدة ،وأصبح إنتاج الصني من األلبان مساويا له في عام  ،2005وتبلغ
األيدي العاملة في مجال إنتاج األلبان وصناعتها  160000شخص.
وتعتبر صناعة األلبان في فرنسا ،الصناعة الرئيسة في مجال األغذية – الزراعية ،حيث يبلغ
حجم األعمال فيها ما يناهز  18مليار يورو ،يصدر ثلثها تقريبا .وتندرج صناعة منتجات األلبان
في فرنسا ضمن الصناعات الرائدة في العالم من خالل تنوعها ،وجودتها ،والطبيعة اإلبداعية
ملنتجاتها.
هيكل إنتاج األلبان في فرنسا :
منتجو األلبان :
قسم عدد منتجي األلبان علي أربعة خالل الثالثة عشر عاما األخيرة .ويوجد حاليا قرابة.
 105000من هؤالء املنتجني  ،ولكن العدد مستمر في التناقص بنسبة تتراوح ما بني %2 - %1.5
سنويا ،وقد انخفض عدد املواشي املدرة لأللبان إلي النصف خالل نفس الفترة ،ويوجد اآلن قرابة
 3900000بقرة حلوب في فرنسا ،يبلغ متوسط إدرار احلليب لكل منها  6.07لتر .وتبلغ حصة
اإلنتاج السنوي من اللنب لـ  %50تقريبا من املزارع ما تتراوح كميته ما بني  150000لتر – 400000
لتر .وباإلضافة إلي هذا التخصص في مزارع األلبان (زاد متوسط الكميات التي يقوم املنتج
بتسليمها بنسبة  %350في  13سنة) ،حيث أن إنتاج األلبان قد أصبح يتسم بالتركز الشديد،
إذ يوجد أكثر من  %50من املنتجني في غرب البالد  :تستحوذ مقاطعة بريتاني علي  %21من
الناجت الوطني من األلبان ،ومنطقة  Pays de la loireعلي  ،%15ونورماندي العليا ونورماندي
السفلي علي .%15
سالالت املاشية وتطورها :
الساللة السائدة هي من نوع هولشتاين املمتاز (وهو نوع أصيل من البقر العالي اإلدرار) وميثل
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 %51من األنواع املوجودة ،تليها ساللة النورماندي ومونبليارد وتبلغ حوالي  ،%11 - %10ثم
األنواع احمللية وهي أقل كثيرا حيث تدور حول  ،%1ومعرفة ضمن مسميات املنشأ لألجبان
الفرنسية (تارين ،أبوندانس ،سالير ،الخ).
تركيب وجودة األلبان اجملمعة :
لقد وصل منتجو األلبان الفرنسيون اآلن ،إلي درجة من اخلبرة الفنية حتي أنهم يختارون أعالف
املاشية بحيث تتالءم دائما مع منتجاتهم ،بغض النظر عن التغيرات في الطقس .ومن النادر
جدا أن يقوموا بجمع ألبان يكون تركيبها غير متوازن ،أوال ميكن تصنيعها .عالوة علي ذلك،
فان الدعم الذي يقدمه “وكالء العالقات الثقافية “ (  ) ARCsأو الوكالء االستشاريون لشركات
التصنيع فيما يتعلق بالصحة العامة لعملية احللب (  ،) milkingوصيانة وتنظيف أجهزة
احللب ،وصهاريج تبريد اللنب ،والرعاية البيطرية ،قد متخضت جميعا عن التحسن امللحوظ
في جودة األلبان املنتجة في فرنسا التي أصبحت في طليعة الدول األوربية ،بل في طليعة
الدول علي مستوي العالم من حيث جودة إنتاج األلبان .وقد مت القضاء فعليا اآلن علي ”احلمي
املتموجة“  brucellosisومرض السل  ( tuberculosisكانت نسبة اإلصابة بني القطعان أقل
من %1 .سنة  .)2000وعلي مستوي آخر ،استحدث رجال صناعة منتجات األلبان نظاما للحوافز
يتمثل في عالوات إنتاج األلبان ،حتي يكون حجم العرض ثابتا ما أمكن ،بغرض االستغالل
األمثل ملعدات التصنيع .ونتيجة لذلك ،ال تتجاوز النسبة بني احلد األقصى واحلد األدنى حلجم
الناجت الشهري  ( 4 : 1مركز التجارة الوطني القتصاديات األلبان  Cnielسنة  ،)2006بينما جند
أن النسبة  10 : 1في استراليزيا .ولقد شجع هذا احلافز املالي مربي املاشية علي نشر تربية
العجول في جميع األقاليم حيثما يسمح إنتاج األعالف بذلك ،وعلي هذا ،فان االختالف في
تركيبة األلبان املرتبطة مبرحلة اإلدرار أصبح غير موجود علي مستوي ألبان القطعان ،بل وأيضا
من حيث حجم األلبان .وطبقا لسجالت إنتاج األلبان  )2006-Cniel( ،ظل محتوي األلبان من
الدهون ثابتا طوال السنوات العشر املاضية ،ويبلغ  41.8جرام لكل كيلو جرام من األلبان ،وزاد
محتوي األلبان من البروتني بأكثر من  1جرام لكل كيلو جرام – وكان متوسط املعدل  33.3جرام
لكل كيلو جرام في عام  – 2004وذلك بعد احلوافز التي استحدثها نظام املدفوعات في عقد
التسعينيات من القرن املاضي.
نظام دفع أثمان األلبان  :معايير وقواعد الصحة العامة ودسامة األلبان:
يوضع السعر األساسي لأللبان سنويا نتيجة ملفاوضات التجارة البينية التي تعقد علي املستوي
الوطني واملستوي اإلقليمي .ولكن ينص القانون حتديدا علي وجوب دفع الثمن للمنتجني طبقا
لتركيبة اللنب ،أي من حيث محتواه من البروتني ،ومحتواه من الدهون ،علي أساس املتوسط
املرجح للقيمة ( عينات كل  4 – 3أشهر ) التي تشير إلي القيم املعيارية التي تدور حول 32
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جرام بروتني لكل كيلو جرام لنب 38 ،جرام دهون لكل كيلو جرام لنب ،وقيمة تفاضلية لكل جرام
من البروتني أو الدهون ،أعلي أو أدني من املعيار القياسي ،والقيمة التفاضيلية جلرام البروتني
أعلي من نظيرتها مبقدار مرتني إلي مرتني ونصف جلرام الدهون .وكان الهدف تشجيع الفالحني
علي إنتاج اللنب عالي البروتني ألنه يتناسب مع صناعة اجلنب .ويؤخذ أيضا في حساب السعر
عدم وجود اللبأ ،colostrum 1وعدم غش اللنب باملاء ( icryscopyأقل من  ،)i0.506˚ Cواجلودة
البكتيرية تتراوح ما بني  UFCi100000للميليلتر و  UFCi400000للمليلتر .واحملتوي من بقايا
اخلاليا أقل من  300000خلية للمليلتر ،وبناء علي أنواع اجلنب التي تصنع في املنطقة ،وينبغي
أن يقل جتمع  clostridium tyrobutyricumعن أقل من  3000خلية باللتر .إن التحليالت التي
تستخدم كأساس لدفع أثمان األلبان للمنتجني يجريها  20معمال للتجارة البينية ،موزعة في
جميع أنحاء البالد ،ويقوم مركز سيكاليه (( – )Cecalaitمركز التميز ملتابعة حتليالت األلبان)
ومقره منطقة بوليني ( – )polignyبوضع ضوابط من أجل متاثل وتوحيد التحليالت ودقتها .وهذا
املركز املستقل مسئول عن اعتماد معدات وأجهزة التحليل املستخدمة ،ويقوم مبعايرة املعامل
العشرين دوريا ،عن طريق سلسلة من التحليالت ،بناء علي عينات يقوم املركز بإعدادها.
وقد أنشيء نظام دفع أثمان األلبان هذا ،أول ما أنشيء في سنة  1969من خالل ما يعرف بقانون
جود فروي ( ،)Godefroy Actويتم حتديث هذا النظام بشكل دائم مبعرفة سلطات التجارة
البينية وقد متخض عن انخفاض ملحوظ في التلوث البكتيري لأللبان اجملمعة في فرنسا( .
في معظم مناطق التجميع جند أن ما يزيد علي  %90من األلبان اجملمعة حتتوي علي جتمعات
بكتيرية حتت  UFCi10000للمليلتر– وهي قيم تتطابق مع تلك القيم املسجلة في الدول
األجنلو – سكسونية ،التي تستخدم كأساس للمقارنة .ولهذا ،جلأت عدة شركات كبري لتصنيع
األلبان إلي ابتكار معيار جديد للدفع ،يناظر ما يعرف باسم «جودة بكتيرية سوبر أ» (أقل من
 UFCi50000للمليلتر).
إنتاج ألبان املاعز والنعاج :
تنتج فرنسا ما يناهز  550 000 000لتر من ألبان املاعز و  262 000 000لتر من ألبان النعاج .وحتي
وقت قريب جدا ،كان كل هذا اإلنتاج يتم استخدامه في إنتاج اجلنب اخلام ،ولكن كان هناك قدر
معني من التنويع في السنوات القليلة املاضية :لنب مبستر للشرب ،واللنب املصبر ( UHTمن
خالل االستخدام املصرح به ألمالح تثبيت احلرارة) ،والزبادي ،والزبد ،والقشدة ،واللنب اجملفف
(البودرة) ،الخ ،وأما معايير اجلودة وتركيبة اللنب من أجل دفع أثمان هذه الكميات الصغيرة من
ألبان احليوانات اجملترة ،فهي علي نفس منط املعايير املطبقة علي ألبان األبقار ،ولكن باستثناء
 .1اللبأ  :أول اللنب عند الوالدة  ،ويطلق عليه بعض الفالحني في مصر ( لنب مسمار) او (السرسوب) ( ،املترجم )
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ألبان النعاج املنتجة في منطقة إنتاج اجلنب الروكفور ،حيث إن املعيار األساسي هو ناجت اجلنب
املعفي من الضريبة املرتبطة باخلسائر في املبيعات الناجمة عن تصنيع فائض اإلنتاج في
صورة منتجات أخري.
هيكل قطاع التصنيع :
املنشآت الصناعية وتركزها.
إن قرابة  900شركة من الشركات التي كانت تعمل في جتميع وتصنيع األلبان ،قد خرجت
من تلك الصناعة .في بحر  11سنة،نتيجة لالستحواذ أو االندماج .بيد أنه علي الرغم من هذا
التركز ،إال أن صناعة جتهيز األلبان في فرنسا ،الزالت شديدة التنوع ،كما هو احلال في الدول
املتوسطية األخرى ( ايطاليا ،وأسبانيا ،واليونان ) ،حيث جند أن حوالي  10مجموعات صناعية
كبري ،تقوم بجمع ما يزيد علي  %70من اللنب املنتج في فرنسا ،من ناحية ،وأن مجموعة من
 300مشروع من املشاريع الصغيرة و املتوسطة ( )SMEsتعمل أساسا في صناعة اجلنب من
ناحية أخرى .ولقد اختفي هذا الشكل من التنوع في الدول الرئيسية األخرى إلنتاج األلبان في
شمال أوروبا (مشروعان في هولندا ،وواحد في كل من الدامنرك والسويد ،وأربعة في أيرلندا)،
وفي منطقة أستراليزيا (مشروع واحد في نيوزيلندة).
املنتجات املصنعة :
يستخدم نوعان رئيسيان من التكنولوجيا في تصنيع األلبان ،سواء كان ذلك يتم علي نطاق
صغير أو علي نطاق صناعي كبير .وتعمل أبسط التكنولوجيات علي تثبيت املادة اخلام ،إما
بوسائل املعاجلة احلرارية (التخمير ،البسترة ،واملعاجلة حتت درجة حرارة عالية) ،التي تقتل
امليكروفلورا في اللنب اخلام ،وتقضي علي فعالية كثير من األنزميات الباطنة ،إما عن طريق احلد
من نشاط املاء – التبخير (األلبان املركزة) ،أو التجفيف ( مسحوق اللنب – لنب بودرة) ،أو عن
طريق التحويل احليوي لسكر اللنب (الالكتوز) إلي حامض الالكتيك ،وهي الطريقة التي متنع منو
اجلراثيم التي تشكل بالضرورة خطرا علي الصحة .وعلي هذا ،فان فترة الصالحية الستهالك
اللنب – التي مت التوصل إليها واالستقرار عليها في هذه احلالة – متتد لفترات تتراوح ما بني بضعة
أيام ( 3أيام في حالة اللنب اخلام عند درجة حرارة  4مئوية 7 ،أيام في حالة اللنب املبستر) وبني
بضعة أشهر (  6 – 3أشهر في حالة اللنب املصبر ذو الصالحية طويلة املدى ،ومن  6أشهر إلي
سنة في حالة اللنب اجملفف ( اللنب البودرة ) .أما كافة األشكال األخرى للتجهيز فتستخدم
تكنولوجيات أكثر تعقيدا ،وتعمل دائما علي إنتاج منتجات أخري موازية (اللنب اخلالي من
الدسم ،ومخيض اللنب ( ،)buttermilkومصالة اللنب (شرش اللنب) ( ،)wheyواللنب املصفي )
والتي تتطلب عمليات معاجلة شاملة حسب الدرجة املطلوبة.
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إن قطاع صناعة األلبان – وقد واجه بعض حوادث تتعلق بالصحة العامة والتي مت نشرها علي
نطاق واسع – قد اتخذ إجراءات صارمة من أجل تنظيف وتعقيم املعدات واملباني ،وليس هذا
فحسب ،بل انه أيضا حرص علي متابعة االقتفاء بطريقة فعالة للغاية ،وال سيما في مجال
امليكروبيولوجي .ولقد زادت حساسية الفحص التحليلي أكثر من مائة مرة ،خالل السنوات
العشر األخيرة ،مما جعل وجود التلوث البكتيري للخاليا األحادية  Listeria Monocytogenesأو
اإلصابة بالساملونيلال  ،قد أصبح شيئا نادر احلدوث ،مما يبعث الطمأنينة في نفوس املستهلكني.
وعلي مستوي أخر ،فانه في حالة إجراء الدراسات ،يفيد التقدم احملرز ،في معرفة خريطة جينات
املاشية بحيث يجعل من املمكن تعقب العالقة ابتداء من اجلنب أو أي منتج آخرمن منتجات
األلبان ،وصعودا مع سلسة اإلنتاج ،وصوال إلي احليوان املنتج ،من خالل اخلاليا البدنية cells
 ، somaticشريطة عدم تصنيع املنتج موضوع البحث من اللنب املصفي املنزوع الدسم (ألن
تكنولوجيا التصفية تقضي فعليا علي متبقيات اخلاليا).
شكل بيانى –  1استغالل اللنب اجملمع في تصنيع منتجات األلبان 2005
يتم معاجلة وجتهيز  %12.2من األلبان اجملمعة
في شكل ألبان سائلة مهيأة لالستهالك.
ومن الناحية العملية ،جند أن جميع ألبان
الشرب ( )%93يباع  %80منها كألبان منزوعة
الدسم ،إلي حد ما بعد تعقيمها ومعاجلتها
بطريق التصبير UHTه( ،)1400C–4sوهذه
الظاهرة الفريدة فعال من نوعها (والتي ال
توجد إال في عدد قليل من الدول الناهضة مثل
الصني) هي نتيجة إجراءات سياسة اقتصادية
استحدثتها احلكومات في عقدي اخلمسينيات و الستينيات من القرن املاضي ،كما أنها غيرت
تغيرا ملحوظا تقدير أجيال الشباب ملذاق اللنب السائل ،ألنهم أصبحوا أكثر اعتيادا علي طعم
اللنب املطبوخ .وعلي صعيد آخر ،فانه ملا كانت اللوائح األوروبية تعرف وترخص التوحيد القياسي
حملتوي األلبان السائلة من الدهون ،ولكنها ال تشترط حدا أدني حملتواها من البروتني ( 28جرام – 1
كيلو جرام) ،فإنها بذلك حتظر فعليا أي توحيد قياسي لهذا املكون (وهو أمر يتسم بالعبثية
من الناحية االقتصادية والتنظيمية ،ألن املنتجني يحصلون علي أثمان ألبانهم علي أساس
هذا املكون بالذات) ،وكان من نتيجة ذلك إعادة توطني إنتاج األلبان السائلة ،إلي حد كبير في
مناطق اجلنوب ،حيث إن األلبان املنتجة في تلك املناطق ،معروف عنها انخفاض محتواها من
البروتني.
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ويتم تصنيع  %13من األلبان اجملمعة ،في شكل منتجات طازجة ،حيث يتم إنتاج  1.5مليون طن
من الزبادي ،واأللبان املتخمرة األخرى ،وقرابة 600000 .طن من حلوي األلبان ،ويزيد هذا الناجت من
األلبان املصنعة بنسبة  %5سنويا ( املركز الوطني للتجارة البينية القتصاديات األلبان.)2006 ،
ولقد ظل إنتاج الزبادي ثابتا علي العموم ،خالل السنوات القليلة املاضية .ولكن في داخل هذا
البند من بنود اإلنتاج ،مت تعويض االنخفاض في استهالك الزبادي التقليدي ( )%10 -بالزيادة
في استهالك الزبادي بالفواكه ،والزبادي اخملفوق ،أو زبادي الشرب ،وهو مجال يشهد منافسة
شديدة بني الشركات األربع الكبرى ،في مجال االبتكار واإلبداع – مثل نوع الفاكهة ،أو حتي نوع
اخلضار (نبات الراوند) الذي يضاف إلي الزبادي ،ومحتواه من الدهون ( ،)%10 - %6وقد سجلت
نسبة منو عالية (  ) % 77 +إلنتاج الزبادي من ألبان النعاج ،علي أن حجم اإلنتاج ال يزال منخفضا
( 2400طن) .أما إنتاج الزبادي من ألبان املاعز ،فال يزال رمزيا ،رمبا ألن لنب املاعز – من وجهة أخري –
يعتبر منخفض البروتني ،مما يعني أن املنتج املتخمر يتسم قوامه بالسيولة الشديدة .ويحسم
املنتجون هذه املشكلة باستخدام ألبان غنية بالبروتني ،إما عن طريق إضافة مسحوق اللنب
(بودرة) وإما باستخدام غشاء التصفية الشديدة ،ولكن هذا اإلجراء له أثر اقتصادي ملحوظ،
ال ميكن للمستهلكني أن يتقبلوه .وأما فيما يتعلق باحللوى الطازجة من اللنب فلقد كانت
املبيعات من اللنب اخملثر  - rennet milkأحد منتجات الصدارة في عقد السبعينيات من القرن
املاضي – قد شهدت هبوطا شديدا يزيد علي  % 20سنويا .وأصبح ال ينتج اللنب اخملثر اآلن إال
عدد محدود من كبار رجال الصناعة الذين يستطيعون االلتزام بالشروط الصحية الرهيبة
املطلوبة من أجل احلصول علي ذلك املنتج بدون حماية األلبان .ولقد أصبحت احللوى املصنعة
من األلبان شديدة التنوع إلي حد كبير خالل السنوات العشر األخيرة ،مع استخدام مجموعة.
واسعة من مكسبات النكهة التي تكسبها مختلف املذاقات ،مع تعدد قوام احللوى ذاتها (
البودجن في شكل جيلي ،واألملاسية  ،viscous fluidوحلوى املوس  ، mousseوأنواع مختلطة)،
واستخدامات مختلفة مع الفطائر.
إن ما يقرب من  1/3كمية األلبان اجملمعة يدخل في صناعة .اجلنب ،حيث يبلغ الناجت الكلي
1.703.000طن ،ويوضح الشكل البياني أدناه نسب الفئات الرئيسية من اجلنب املصنع.
وميكن التمييز بني أنواع اجلنب املصنع طبقا ل :
> الشكل والوزن  :بدءا من الكرات الصغيرة من اجلنب التي تزن عدة جرامات ،إلي العجلة
التي تزيد عن  100كيلو جرام.
> القوام  :ويتراوح ما بني قوام رجراج يتطلب استخدام املعلقة (فاشيرين) ومجموعة
من درجات النعومة واملرونة الوسطية( .بونت ليفيك  ، Leveque – pontريبلوشون
 ،reblochonكاممبير  ،camembertكونت  ، comteبوفور  beaufortكانتال ،cantal
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الخ) إلي قوام شديد الصالبة كاحلجر مثل جنب امليموليت القدمية جدا.
> الفتحات  :إما عدم وجود فتحات ( مثل البوفور ،الكانتال ) أو منتجات متفاوتة األحجام
(مثل الكونت ،واالمينتال) أو اجلنب اجملزع في شكل قوالب ( مثل الروكفور أو اجلنب األزرق
.)cheese blue
مواصفات القلف  :مقولب ،أو مغبر من اخلارج (كاممبير ،بريي ،سان موري) ،المع
>
ومختلط (بون ليفيك ،منستر ،إبواس) ،وبالعث ( mitesميموليت).
> منشأ اللنب  :ألبان األبقار (في حالة وجود أنواع عديدة من اجلنب مسجلة املنشأ ،مع
شرط ذكر سالمة األبقار املنتجة ،ومنطقة اإلنتاج)  ،وألبان املاعز ،وألبان النعاج.
> املعاجلة احلرارية  :خام ،أو مسخن أو مبستر.
> احملتوى من الدهون  :في األلبان اخلفيفة للغاية (الدهون  /املادة الصلبة  )%10وفي اجلنب
الدسم (الدهون  /املادة الصلبة  % 70أو أكثر).
وبناء علي معايير حسابية ،فانه يتم تصنيع ما بني  1000 – 400نوع من اجلنب .وبهذا التنوع
الهائل ،الذي يسمح للمستهلكني بتناول أنواع مختلفة من اجلنب ليس فقط كل يوم ،بل
في كل وجبة ،إن لم يكن في كل طبق من األطباق .وليس مما يبعث علي الدهشة أن يكون
املستهلكون الفرنسيون من بني أكبر املستهلكني للجنب في العالم ،وأن  % 85من األسر تتناول
اجلنب مرة واحدة علي األقل كل يوم .ويبلغ متوسط استهالك الفرد من اجلنب في فرنسا 24
كيلو جرام ،وتأتي فرنسا في املرتبة الثانية بعد اليونان من حيث متوسط استهالك الفرد من
اجلنب .و أصبح التقدم الذي حتقق في مجال علوم األلبان ،ال سيما منو املعرفة في مجال األيض
البكتيري وأيضا الفطريات ،الذي حتقق بفضل بيولوجيا األحياء الدقيقة ،والتقدم التكنولوجي
الكبير الذي حتقق في مجال تكنولوجيات فصل املواد باستخدام األغشية ( التصفية الدقيقة،
والتصفية الشديدة ) والتي أصبحت تشكل جميعا أدوات جديدة ،ميكن باستخدامها أن يزيد
مصنعو اجلنب من جودة منتجاتهم ،وأن يبتكروا في نفس الوقت مجموعة – ال تنتهي من
التركيبات اجلديدة والنكهات اجلديدة للجنب.
شكل بياني  2 -األجبان املصنعه في فرنسا2005 ،
ويوجد  42نوعا من اجلنب الذي يتمتع بتسجيل
مسمي املنشأ ،وتتراوح األحجام الفردية
لكل نوع ما بني  56طن (بانون) إلي 64600
طن (كونت) ،ويبلغ الناجت اإلجمالي قرابة
 200000طن (املركز الوطني للتجارة البينية
القتصاديات األلبان.)2006 ،
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أما الزبد والقشدة فهما نتاج تصنيع  % 28من األلبان اجملمعة .وباإلضافة إلي الكميات احملدودة
من الزبد املسجلة املنشأ (ايشيريه ،ايسيني) اللذين يتم احلصول عليهما من خالل الطريقة
التقليدية خلض القشدة املنضجة ،فانه يتم احلصول فعليا علي جملة اإلنتاج الفرنسي من
الزبد ،باستخدام ما يسمي بطريقة نيزو (( )nizoنيزو هو االسم الذي يطلق علي معهد بحوث
األلبان في هولندا) ،وتتمثل تلك الطريقة الفنية في مخض القشدة احللوة داخل أجهزة صنع
الزبد ،مع إضافة مقطرات غنية مبادة الالكتوز بعد إضافة خمائر لبنية إليها إلكسابها الطابع
احلمضي .وتلك الطريقة الفنية – فضال عن إنتاجيتها املمتازة  -تعطي منتجا مشتركا أخر،
اللنب الدسم احللو الذي ميكن تصنيعه بسهولة لكي يكون منتجا قابال للتسويق – وليس هذا
هو احلال مع اللنب الدسم احلامض الذي حتصل عليه من طريقة التقليدية وعلي أنه حال فقد
متخضت تلك الطريقة الفنية ،كما هو واضح ،عن املذاق والقوام املوحد للزبد الفرنسي املعروف
علي نطاق واسع .وباإلضافة إلي تخفيض احملتوى من الدهون من  % 84إلي ( % 51مع اإلضافة
املصاحبة لبروتينات األلبان التي تؤثر علي القوام ) وإضافة أمالح البلورة من مصادر مختلفة (
أمالح البحر ،التي قد تعالج باليود ) ،فان األشكال الرئيسية لتنوع إنتاج الزبد ،قد استخدمت
األسلوب الفني للبلورة املتكسرة ،التي تتمخض عما يعرف “ مبعجون “ الزبد .وأما إنتاج القشدة
فقد أصبح متنوعا إلي درجة كبيرة ملواجهة الطلب علي القشدة ،كمادة للطهي ،ويتعلق
هذا التنوع باحملتوي من الدهون (من  ،)%60 - %10وبالقوام (من القشدة السائلة إلي القشدة
الغليظة القوام أو اخملفو قة) ،وباحلموضة (قشدة حلوة ،أو قشدة حامضة) ،وبالتثبيت احلراري
(من قشدة طازجة إلي قشدة مصبرة).
وتستخدم صناعة اللنب اجملفف (البودرة)  %12من حجم األلبان اجملمعة ،وقد بلغ الناجت من اللنب
اجملفف  566000طن (املركز الوطني للتجارة البينية القتصاديات األلبان .)2006 ،ويتناقص هذا
النشاط املنخفض الربحية ،بثبات ،والذي انخفضت املساعدات األوربية منه – سواء بالتصدير
إلي بلدان ثالثة أو استخدامه كعلف حيواني  :العجول ،واخلنازير الصغيرة – بنسبة  % 25في
السنوات العشر األخيرة .ويرجع هذا االنخفاض احلاد في اإلنتاج إلي التحول إلي إنتاج اجلنب،
الذي يؤدي إلي زيادة مرتبطة به في إنتاج مصالة اللنب (شرش اللنب) ومشتقاتها .وتستهدف
الطرق املبتكرة احلديثة (زيادة إنتاج البروتني الكلي ،واإلزالة اجلزئية لبروتني املصالة (الشرش)
من خالل عملية معاجلة مصرح بها من املعهد الوطني للبحوث الزراعية “  – INRAكيبير
وآخرون )1992 ،حتسني مالءمة تصنيع اجلنب ،بعد تعديل تركيبته بناء علي رغبة الدول املستوردة
التي ال تنتج كميات كافية من األلبان (دول املتوسط وفي الشرق األوسط) .إن تصنيع األلبان
وحتويلها إلي زبد وجنب ،ينتج عنه منتجات مشتركة أخري ،مثل مخيض اللنب (،)buttermilk
ومصالة اللنب (الشرش) علي التوالي – والتي كانت تعتبر في املاضي منتجات ثانوية والتي
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ميكن استخدامها – في أحسن األحوال – كغذاء للحيوانات (العجول ،اخلنازير ،وصغار اخلنازير)،
أو حتي ترش علي األراضي ،علي الرغم من احتوائها علي عناصر مهمة لتغذية اإلنسان .ولكن
االعتراف بالتلوث الذي يترتب علي ذلك ( 1000لتر من الشرش يترتب عليه نفس القدر من
التلوث الذي يحدث من  400شخص) ،والفرص التي وفرتها الطرق الفنية احلديثة للفصل عن
طريق األغشية ،قد أدي كل ذلك إلي ظهور قطاع جديد  -قطاع تصنيع املصالة (الشرش) .وعلي
الرغم من أن مسحوق اللنب عموما ،واملسحوق الناجت عن استخالص البروتني ،وكالهما يستخدم
في تغذية الثدييات احلديثة الوالدة (العجول واخلنازير الصغيرة) ال يزال املنفذ الرئيسي من
حيث احلجم ،إال أن العناصر العديدة األخرى املنفصلة عن املصالة ،تهم كثيرا من اجملاالت
اخملتلفة لغذاء اإلنسان؛ مركزات البروتني – أو املواد املنفصلة لغذاء الطفل ،وتغذية الرياضيني،
أو العناصر اخملتلفة السعرات احلرارية من أجل الرشاقة ،واآليس كرمي  ،وصناعة متليح اللحوم،
أو صناعة البسكويت ،والالكتوز املستخدم في الصيدلة كمادة مسوغة لتقبل طعم األدوية،
أو بعد تخميره ثم حتويله إلي كحول اثيلي من أجل املشروبات (عملية كاربيري) ،أو وقود،
كذلك أمالح الكالسيوم التي تستخدم لتقوية كثير من أغذية الرجيم مع الكالسيوم القابل
للذوبان ،وهناك البروتينات املنفردة مثل  :الالكتوفيرين أو الالكتو بيروكسيديس ،والتي يتم
تسويقها كبدائل للمضادات احليوية ،أو حتي كمادة بيولوجية مطهرة للفم تستخدم في
معجون األسنان ،أو غسول الفم ،أوالعلك ( اللبان ) بسبب فعاليتها ضد امليكروبات.
منتجات األلبان اخلام  :أصناف متوسطية خاصة :
علي الرغم من أن اللنب الذي يخرج من ضرع احليوان يكاد يكون معقما الي حد كبير ،إال أنه
سرعان ما تنتشر فيه الكائنات الدقيقة بحكم البيئة احمليطة (معدات حلب اللنب وتخزينه،
والتجمعات البكتيرية (الفلورا) التي ينقلها الهواء من األغذية ،واجلو احمليط ،ونظام التهوية في
مباني املزرعة ) .علي أن التلوث بتجمعات البكتيريا الدقيقة قد ال يكون له أثر علي اإلطالق ،بل
علي العكس ،قد يكون له أثر حميد( .املنشأ ومنط املنتجات املصنعة) ،أو علي العكس قد يكون
مصدرا للتدهور ،أوعلي أسوأ احلاالت ،سببا من أسباب مرض املستهلك .بالنظر إلي تلك اخملاطر،
فقد حظرت جميع دول شمال أوروبا ،حظرا ً عمليا ،كافة منتجات األلبان اخلام ،فلم تعد توضع
علي أرفف احملالت ،فيما دافعت البلدان املتوسطية وسويسرا بكل حماس عن تلك املنتجات،
التي بحكم منطيتها تعتبر جزءا من تراث تلك البلدان وثقافتها وتقاليدها .وفي فرنسا ،يتم
إنتاج نحو  200000طن من اجلنب ،من األلبان اخلام أي  %30من إجمالي الناجت األوروبي .ونسبة
كبيرة مما يسمي بأجبان األلبان اخلام هذه ( مبا فيها جميع األجبان املطبوخة املضغوطة ،أي
عائلة جرويير وما علي شاكلتها من أجبان ) ال متثل أية مخاطر علي صحة املستهلكني ،ألنه،
علي الرغم من أن اللنب املوضوع في راقود اجلنب هو لنب غير مغلي ،إال أن عملية التصنيع تنطوي
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علي تسخني اخلثارة  Curdsواملصالة  Wheyعند درجة  55درجة مئوية ملدة  60دقيقة ،وهذه
املعاجلة احلرارية تعادل أو تزيد عن املعاجلة احلرارية في حالة البسترة .وليس هذا هو احلال مع
اجلنب الطري أو شبه الطري ،الذي ال ينطوي استهالكه بأي حال من األحوال علي أدني اخملاطر
بالنسبة للمستهلك .وبالنظر الي هذا الشرط – الذي أقل ما يقال فيه أنه شرعي أو قانوني -
فإن صناعة اجلنب وهيئات األبحاث ،قد وضعت إجراءات من أجل التعرف علي مزارع األلبان ،التي
متثل بعض اخملاطر – وهي إجراءات أصبحت ميسورة بفضل زيادة احلساسية (  ) 1000لطرق
اكتشاف عدد كبير من البكتيريا املسببة لألمراض – وأنشأت نظاما من أجل حتليل ومتابعة
األخطار الغذائية املعروفة باسم ( حتليل اخملاطر ،والسيطرة علي النقاط احلرجة)  ، HACCPفي
كثير من مؤسسات صناعة اجلنب .وأخيرا ،وبعد مناقشات حامية شهدتها منظمات املنتجني،
قامت السلطات االدارية بالترخيص مؤقتا باستخدام نظم التصفية الدقيقة ،بالنسبة جلميع
املنتجات التي تتمتع بحماية مسمي املنشأ ،في عام  ( 2002ملدة  5سنوات ) ،ولكن يشترط وضع
بطاقة تعريف علي املنتج .وهذه الطريقة الفنية للتطهير من البكتيريا عبارة عن تكنولوجيا
فصل املواد ،تنطوي علي معاجلة حرارية عند درجة  ،)saboya and maubois 2000( °37وهذا
الترخيص باستخدام طريقة التصفية الدقيقة باستخدام االغشية ،يتطلب – مع ذلك  -بحوثا
مكثفة حتي ميكن التعرف بالكامل علي العناصر امليكروبية – لكل منظومة حيوية تعمل علي
احلفاظ علي منطية قوام وطعم كل نوع من أنواع اجلنب الذي يتمتع بحماية مسمي املنشأ.
التطورات احملتملة :
بالنظر الي إعادة هيكلة اإلجراءات التي نفذت بالفعل  ،فان انخفاض عدد مزارع األلبان (  %5 -في
السنة) من املفترض أن يتباطأ إلي أن يسـتقر عند عدد إجمالي يتراوح ما بني 85000 –80000
مزرعة ،يتراوح متوسط القطيع في أي منها ما بني  100 – 40بقرة .وجند أن مزارع األلبان القائمة
علي شكل شركات (  ( )GAECsجتمعات املزارع اجلماعية ) ،أو الشركات الزراعية القابضة ذات
املسئولية احملدودة (  ) EARLsتستحوذ علي  % 30فقط من بنية اإلنتاج في سنة  ،2001ولكن
من املرجح أن يزيد عدد تلك املزارع زيادة سريعة ،ومن احملتمل أن تتخطي حاجز الـ  ،% 50نتيجة
التجديد امللحوظ للنظام الهرمي العتيق ،والطموحات املشروعة للمديرين اجلدد ملزارع األلبان،
من أجل جودة أفضل للحياة .وأما التخصص في منتجات األلبان لألقاليم الواقعة علي جبهة
ساحل األطلنطي ( نورد – با دي كاليه ،نورماندي ،بريتاني ،بيي دولوار ) ،واملناطق اجلبلية ( رون –
ألب ،أو فريني ،شامبني– أردين ) ،فمن املرجح أن يتطور أكثر .وباستثناء االلتزام بسالالت معينة،
كما نصت علي ذلك اللوائح بشأن املسميات املسجلة ملناشيءاألجبان ،فانه من املرجح أن تزيد
الساللة السائدة من أبقار فريزون – هولشتاين ،ولكن باستثناء املناطق اجلبلية ،حيث أنه من
احملتمل أن يحل محل السالالت احمللية ،ساللة مونبليارد بشكل مضطرد ،وهو عامل يثير عالمات
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استفهام بخصوص منطية منتجات األلبان في تلك املناطق.
وبالنظر إلي األسعار احلالية لأللبان الفرنسية واألوروبية تسليم باب املزرعة (وهي من الناحية
الفعلية ضعف األسعار التي يتقاضاها املنتجون في نيوزيلنده ،واستراليا ،واالرجنتني ) ،ميكن
القول بأن صناعة األلبان الفرنسية واألوربية ال تستطيع – ولن تستطيع – املنافسة في األسواق
العاملية ملنتجات األلبان الشائعة (ألبان الشرب السائلة ،والزبد ،واللنب اجملفف أو مشتقاته
 ( ، AMEبروتني اجلنب ،والكازينيت الخ ) .إن فكرة إنتاج حصة مضاعفة ( توحيد السعر األوروبي
علي أساس مرجعية إنتاج سنة  ،1983والسعر احملدد مبوجب املعدل العاملي للسلع الشائعة
بخصوص الكميات اإلضافية املنتجة ) ،من أجل تخفيض تكلفة إنتاج السلع الرئيسية
الشائعة االستهالك كانت قد طرحت وجرت مناقشتها ،ولكن الصعوبات التي واجهت
تنفيذ النظام في التطبيق الفعلي ،كانت كبيرة للغاية حتي انه مت التخلي عن تلك الفكرة.
ويجري تكريس إصالح السياسة الزراعية املشتركة  CAPنحو تعديل احلصص حسب االجتاه
في األسواق األوربية والعاملية .وليس ثمة خيار أمام صناعة جتهيز األلبان الفرنسية إال بتنويع
منتجاتها احلالية عن طريق تطويعها بحيث تتواءم مع تطورات االستهالك احمللي (فقدان هيكل
الوجبات ،وكثرة الوجبات اخلفيفة ،واستخدام القشدة ،والزبد ،واجلنب ،كعناصر في الطهي) ،ومبا
يتواءم مع الطلب األجنبي للدول القادرة علي دفع األثمان (أوروبا – والدول النفطية) ،واللجوء إلي
اإلبداع واالبتكار لكي تستجيب لالجتاهات البارزة (وخصوصا املدلوالت الصحية) فيما يتعلق
باستهالك مشتقات األلبان في األجل املتوسط.
ومن املرجح أن يستمر تركز صناعة األلبان الفرنسية ،مع استحواذ الشركات الكبرى املسيطرة
علي كثير من الشركات املتوسطة احلجم ،ولكن من غير املرجح أن تصل إلي املستوي العالي
من التكتل املوجود في دول شمال أوروبا أو في استراليزيا ( استراليا ونيوزيلنده ) ،األمر الذي
ميكن أن يشكل قيدا علي كل من اإلبداع في املنتجات ،واالبتكار في التصنيع ،والذي ميكن
أن يؤدي أيضا إلي االختفاء الفعلي ألبحاث القطاع العام في علوم األلبان ،كما لوحظ في
اململكة املتحدة  ،والدامنرك ،ودول أخرى عديدة (خصوصا نيوزيلنده) بل أنه من املنتظر أيضا
قيام الشركات الفرنسية بعمليات استحواذ كبيرة على شركات صناعة األلبان في دول أوروبا
الشرقية السابقة ،التي أصبحت اآلن أعضاء في االحتاد األوروبي ،نظرا ألن مصانع منتجات
األلبان في تلك الدول من طراز عتيق ،األمر الذي يقلص من قدرتها علي املنافسة – وأخيرا،
فإنه من احملتمل ظهور أشكال من االحتادات أو التجمعات – في املستقبل القريب – فيما يتعلق
بالبنية الهيكلية لتصنيع األلبان في الدول الناهضة ( مثل الهند والصني بصفة خاصة ).
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وملا كانت أذواق املستهلكني وعاداتهم الغذائية تختلف اختالفا بينا في الدول األخرى ،عن
أذواق وعادات املستهلكني الفرنسيني ،بل وحتي األوروبيني ،فانه البد ،بطبيعة احلال ،أن يؤخذ
ذلك في احلسبان ،في نظم اإلنتاج التي أنشئت بعد عمليات النمو اخلارجية في جتارة األجبان.
فاملستهلكون الصينيون الذين يستخدمون عودين خشبيني لتناول طعامهم ،سوف يجدون
صعوبة بالغة في تناول الزبادي اجلامد ،أو اجلنب الشديد الصالبة .وعلي نفس الشاكلة ،فانه
من غير املرجح أن ينجذبوا الي اجلنب املعفر  bloomyألول وهلة ،ألنه في الالشعور الصيني:
اجلنب املتعفن – يعنى اجلنب الفاسد البالي .وكمثال توضيحي آخر من إحدي الدول املتوسطية،
فإن النكهة التي يسعى وراءها مستهلك مصري مغرم باجلنب ،توجد في نوع من اجلنب يسمي
“راس“ ،وهو ما يثير دهشة البعض ،حتي ولو كانوا من أكثر محبي اجلنب الفرنسي املدققني في
اختياراتهم.
هيكل االستهالك وتطوره ،مع أثر املدلوالت الصحية :
استهالك اللنب السائل واجتاهاته :
انخفض استهالك األلبان السائلة بأكثر من  10لتر للفرد في املتوسط ،أثناء السنوات العشر
املاضية (املركز الوطني للتجارة البينية القتصاديات األلبان  ،CNIELسنة  ،)2006وأصبح
املتوسط اآلن حوالي  65كيلو جرام للفرد ،أي أقل كثيرا من أيرلندا ( 158كيلو جرام) ،بل وحتي
أقل من اجلزائر (  75كليو جرام ) ،واالستهالك الغالب في فرنسا ،من األلبان املصبرة UHT
نصف الدسمة ( .)%80وما لم يحدث حتول عكسي بارز ،فانه من املتوقع استمرار فقدان اهتمام
املستهلكني الفرنسيني ،بشرب اللنب ،نظرا ألن تلك السلعة قد أصبحت شائعة ،وأصبحت
تشكل خسارة كبيرة لسلسة املتاجر ،علي الرغم من اجلهود املبذولة من جانب قطاع التصنيع،
لعرض أنواع كثيرة من السلعة ،لتلبية الطلب في “ منافذ التغذية “ ،مثل :
> اللنب املنزوع منه الالكتوز لتلبية احتياجات األشخاص الذين لديهم حساسية إزاء
سكر اللنب.
> اللنب املزود باملعادن مثل الكالسيوم واملغنيسوم ،والفرميوم ( ،).feوالزنك ،املراد منه
أساسا أن يكون مغذيا للشباب ،أو الكبار.
> اللنب املزود باأللياف لتسهيل عملية إخراج الفضالت.
> اللنب املزود بالدهون بحيث يكون غنيا باألحماض الدهنية من نوع أو ميجا( 3 -زيت
السمك مثال) ،أو املتحصل من أبقار تتغذي علي هذا املصدر من األحماض (بذر الكتان
أساسا).
أو في منافذ السوق التي تعني مبدلوالت النكهة ،أو املدلوالت اإلقليمية أو االيكولوجية مثل تلك
املدلوالت التي يسعى إليها الشغوفون بشرب اللنب اخلام ،حيث ميكن امتداد مدة حياة السلعة
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علي األرفف 3( ،أيام حسب اللوائح) إلي أسبوعني عن طريق املعاجلة بالتصفية الدقيقة من
خالل األغشية املباحة اآلن رسميا ( سابويا  ،وموبوا.) 2000 ،
وهذه الطريقة الفنية الدقيقة للتنقية البكتيرية ال تستخدم فقط إلطالة عمر السلعة علي
األرفف ،ولكنها تستخدم أيضا إلطالة عمر اللنب املبستر إلي خمسة أسابيع ( سابويا ،وموبوا،
سنة  .) 2000وهذه الطريقة الفنية – علي خالف األساليب الفنية للمعاجلة باحلرارة التي تترك
األجسام البكتيرية “ في اللنب ،مع احتمال تدهور اإلنزميات فيها  ،وأشكال السيليولوز املقاوم
للحرارة ( اجلسيمات الدقيقة ) ،هذه الطريقة الفنية ،تفصل – ومن ثم تزيل – جميع الكائنات
الدقيقة إزالة فعلية ( )%99.9من األلبان .ومع ذلك ،فانه من غير احملتمل أن يؤدي استخدام تلك
الطريقة في فرنسا ،إلي انعكاس التدهور الكبير لسوق األلبان املبسترة  % 3-في السنة) ،علي
عكس االجتاه املوجود والذي لوحظ في كثير من الدول األخرى ( كندا ،اململكة املتحدة ،الدول
االسكندنافية ،بل و األرجنتني ) ،حيث جند أن األلبان املبسترة املصفاة تكتسب وضعا مسيطرا
في السوق.
استهالك اللنب املتخمر واجتاهاته :
زاد استهالك اللنب املتخمر مبا يناهز  % 20خالل السنوات العشر ااألخيرة ،واستقر خالل السنتني
أو السنوات الثالث األخيرة عند  21كيلو جرام تقريبا لكل فرد في املتوسط ،وهو ما يعادل
 168علبة زبادي .وينطوي التنويع اجلاري للمنتجات التقليدية علي إضافة مكسبات الطعم ،
وإضافة قطع من الفاكهة ،وإضافة بعض احلبوب.
وباستخدام بعض اخلمائر احليوية املنشطة i(Bifldobacterium breve, bifidum or Longum,
 )Lactobacillus casei, Lactobacillus GG, Lactobacillus Helveticusمثل اخلمائر السابقة
التجهيز (مكونات األغذية غير املهضومة التي حتفز منو كائنات دقيقة معينة في اجملموعات
الهضمية) والفوراكتو أو ليجوساكاريديس ( ،)Fosجاالكتو أو ليجوساكاربدس ()GOS
واالنيولني ( ،)inulinتقوم صناعة .التجهيز باالستفادة من الداللة الصحية أللبان التخمير،
التي نقشت في الذاكرة اجلماعية منذ البحث الذي قام به  ،)1908i)i،iMetchnikoffوسوف
تستمر الصناعة في االستفادة من ذلك.
ومن املرجح اإلعالن عن مزاعم صحية أخري ،في املستقبل القريب ،للنب املتخمر ،الذي يعتبر في
أوروبا أفضل األلبان ذات التوجه الوظيفي الذي يفي بالغرض ،بناء علي الدراسات اإلكلينيكية
احلالية ،بشأن :
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>

>
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>

>

أنشطة األوعية الدموية والقلب  )1 :نشاط الببتيدات املضاد الرتفاع ضغط الدم ،وهو
النشاط الذي يثبط حتويل االجنيوتنسني  ،angiotensinوهذه الببتيدات هي نتيجة
حتلل معظم بروتينات األلبان ،ولكن يبدو أن أكثرها نشاطا هو الناجت عن التحليل
باملاء للكازين املعروف باسم  ، β – casokininsوهذه الزعم مبقاومة ارتفاع ضغط
الدم ،يتم تطبيقه اآلن في اليابان وفنلندا في حالة اللنب الذي مت تخميره بسالالت
من الالكتوباسيالس هلفيتيكس)helveticus lactobacillus)1؛ا )2شاط الببتيدات
املضاد للجلطات ،وتعرف تلك الببتيدات باسم  caso – platelinesالتي متنع جتمع
مكونات الليفني في صفائح الدم  ، blatelet – blood – fibrinogenوهذه الببتيدات
نتيجة لتحلل اخلمائر املعوية  trypsic hydrolysisللتجمع النيتروجينىN–terminal .
للكاسينو ماكرو ببتايدز ( ) CMPوهو نوع من الكازين .κ
أنشطة تنظيم مقطوعية الغذاء وهضم الدهون بإضافة مادة  CMPإلي اللنب املتخمر،
التي إتضح أنها تعمل علي إفراز مادة الكوليسيستوكينني  cholecystokininفي
اإلنسان ،وهي هرمون هاضم ينظم عمليات انقباض املرارة ،وإفراز انزميات البنكرياس،
ومن ثم يؤثر علي اإلحساس بالشبع ( بورمتان .) 2004 ،
أنشطة مقاومة اإلجهاد والتوتر عن طريق الببتيدات الناجتة عن التحليل املائي
للكازين من نوع (( )œS1هو النوع  )100 / 91املعروف بإسم كاسوزبني  ،casozepinألن
له نشاطا من نوع البنزودايازبني  ،benzodiazepineمت جتربته علي مناذج من احليوانات،
وعلي متطوعني آدميني ( بريسون وآخرون ،سنة ) 2000
أنشطة املناعة املعدلة ،إما عن طريق الببتيدات الناجتة عن  ،βو  κكاسنيα ،
الكتألبومني بيومني  ،alactalbuminأو الالكتوفرين عن طريق التحليل املائيأو من خالل األيض الناجت عن اإلحتواء علي سالسات من الالكتو باسيالس كيسي
 lactobacillus caseiالذي ميكن ان ينظم إنتاج السايتوكينز  cytokinsالذي يطلق
أثناء التهاب األمعاء ،إلي األلبان املتخمرة.
نشاط الببتيدات احملاكي للمورفني ،املعروف باسم كازورفني  casorphineأو الكتورفني
 ،lactorphinesبناء علي التحليل املائي للمادة املتخمرة ،والتي تعمل كمستحضر
أفيوني ( )opiateعلي حترك األمعاء ،واجلهاز العصبي املركزي ،والعصبي الطرفي (اآلثار
املهدئة واخملدرة)  :وطبقا لدراسات عديدة نشرت خالل السنوات القليلة املاضية ،فإن
أكثر الببتيدات نشاطا هي الناجتة عن ال  :بي – كازين  ، β – caseinوبصفة خاصة
مشتق األميد  amideاملعروف باسم مورفيستبني  ، morphiceptinالذي يتكون في
اجلسم احلي  in vivoفي األمعاء.
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استهالك الزبد والقشدة:
انخفض استهالك الزبد بنسبة  %10خالل السنوات العشر املاضية ،وثبت عند حوالي 7.5
كم متوسط استهالك الفرد ،مما يجعل املستهلكني الفرنسني في طليعة املستهلكني في
العالم لهذا النوع من الدهون احليوانية ،علي الرغم من أن ذلك لم يرفع من معدل الوفيات
بأمراض القلب ،مما أثار كثيرا دهشة خبراء التغذية في الواليات املتحدة ،التي تلخصت في
عبارة “املفارقة الفرنسية“ .وميكن ان تسفر البحوث املكثفة املتواصلة ،منذ عدة سنوات،
بشأن تركيبة ونظام دهون منتجات األلبان ( وهي مختلفة اختالفا شديدا عن مصادر اللبيدات
( lipidsاألخرى) ،وأي نشاط حيوي إيجابي لعدد من مكونات دهون األلبان ميكن أن يتمخض عن
رد االعتبار لهذا املكون ،الذي طاملا صوره عالم الطب علي أنه “ شيطان “ ،ومن املمكن فعال
زيادة احملتويات في حامض اللينوليك املترافق ( – )CLAمن نوع األحماض الدهنية ،إما من خالل
عليقة التغذية ،التي تقدم للحيونات املنتجة أو عن طريق التخمير االنتقائي الدقيق ،ولقد ثبت
أن تلك األحماض الدهنية مضادة للتعصد –  ،-anti atherogenicومن احملتمل أن تكون مضادة
أيضا للسرطان (بارودي )2003 ،وعلي مستوي آخر ،تكشف الدراسة الدقيقة ملراجعة استهالك
دهون األلبان ،أن استهالك القشدة قد زاد مبا يتجاوز  % 20والنتيجة – إذا ما نظرنا إلي املوضوع
ككل – أنه لم يكن هنالك أي تغير فعلي في استهالك دهون األلبان خالل نفس الفترة الزمنية.
أما الزيادة في استهالك القشدة فترجع إلي اجملموعة الواسعة جدا من منتجات القشدة التي
تستخدم في الطهي.
استهالك اجلنب واالجتاهات احملتملة في املستقبل :
تأتي فرنسا في املرتبة الثانية عامليا من حيث متوسط استهالك الفرد من اجلنب الذي يزيد
علي  25كليو جرام .وبالنظر إلي املستوى الذي حتقق بالفعل ،فانه من غير املرجح أن يزيد
االستهالك زيادة كبيرة من حيث الكم ،ولكن إذا تعني احلفاظ علي هذا املستوي من االستهالك،
فان أصحاب املصانع سوف يتنافسون مع بعضهم البعض في مجال اإلبداع واألبتكار ،من
حيث :القوام ،والطعم ،والطبقة اخلارجية املغطية للجنب ،والشكل ،من خالل االستفادة من
التقدم العلمي ،وال سيما في مجال السيطرة علي املنظومة احليوية امليكروبية في عمليات
اإلحماض  acidificationواإلنضاج  .ripeningومن املتوقع أيضا زيادة استخدام اجلنب – كمكون
من مكونات الطهي  -مع زيادة عرض املنتجات املبشورة من أجل استخدامها مع املكرونة أو
البيتزا (ما يزيد علي  % 50من إنتاج اجلنب الطري) ورمبا حتقق املنتجات السائلة التي أساسها
املوتزاريلال زيادة كبيرة في انتاج املوتزاريلال ،واملنتجات التي تستخدم في عمل السلطة أو التي
تستخدم في الصلصة أو املرقة .وفيما يتعلق بعمليات التصنيع ،فانه توجد طريقة عامة
متكاملة لتصنيع اجلنب تزيد من حصيلة اجلنب ،ومصالة اللنب باستخدام األغشية الدقيقة
(  µm 0.1لتصفية اللنب الداخل في التصنيع (موبوا وآخرون ،)2001 ،ويجب التوسع في هذه
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الطريقة ونشرها ،علي األقل ،علي مستوي املصانع الكبيرة .وباستئناء إنتاج محتوي اللنب من
الدهون ،و إضافة الكالسيوم القابل للذوبان ،فانه من املرجح ،لكي يصبح املدلول الصحي
للجنب راسخا ومستقرا أن يستغرق وقتا أطول ،من مثيله بالنسبة للنب املتخمر ،وذلك لعدة
أسباب :مفهوم اللذة أساسا واملتعة واإلبهار املتعلقة باملنتج ،وآخر صيحات احلداثة ،والتنوع
الكبير ،والتغير الدائم ألشكال اجلنب مع الزمن ،األمر الذي يجعل من الصعب للغاية تفسير
نتائج الدراسات اإلكلينيكية التي جتري علي املتطوعني من البشر.
املشتقات :املكونات الكالسيكية ،األغذية الوظيفية احلالية واملستقبلية (أغذية
وظيفية)
إن استهالك اجلزيئات املشتقة من األلبان ،عرضة للزيادة بشكل ملحوظ ،في كلتا حالتي
االستخدام الفني أو الوظيفي – حيث يحل فوسفوكازنات الكالسيوم محل الكازينات (مع
ما لذلك من تأثير علي القوام وتنظيم املكونات) ،وفصل بروتني املصالة بحكم ما يتمتع به من
خواص الطفو ،أو تخصيبه مبادة( β-lacto globulinاجلالتينية) –وكذلك في حالة التحسينات
الكيفية للتركيبات احلالية ،مثل  :أغذية األطفال اخلالية من مادة  β- lacto globulinألنها
مسببة للحساسية) ولكنها مخصبة مبادة  .α-lactolbuminوإذا كان تطور اللوائح األوروبية
بشأن األغذية الوظيفية ،يسمح مبثل هذا اإلجراء ويبسطه ،بحيث يرتكز علي منوذج آخر
خالف منوذج الئحة األدوية – ألن هدف األغذية الصحية ليس هدفا عالجيا ،وإمنا القصد منه
احلفاظ علي صحة البشر – فإن كثيرا مما يسمي باجلزيئات الصغيرة ( ألن كميات منها ضئيلة
للغاية موجودة في اللنب ) ،باستثناء الببتيدات احليوية املنشطة املذكورة أعاله في سياق
األلبان املتخمرة ،سوف يتم علي األرجح إقتراحها علي املستهلكني احلريصني علي سالمة
صحتهم من خالل التغذية .ودون الدخول في عرض استقصائي لألبحاث والدراسات اجلارية،
نذكر املنتجات التالية:
> منتجات ملكافحة تخلخل العظام  :osteoporosisمثل اجلسر العظميosteopontin .
والسيستاتني  ،Cوالبروتينات األساسية في األلبان ( ،)MBPوتركيبة ثالثية من
بروتينات في املصالة لها تأثيرها علي قدرة العظام علي االمتصاص ،وتركيبها احليوي
(تاكادا وآخرون ،)1997 ،ومنتجات متعددة األغراض ،مثل املنتجات املزودة بعوامل النمو
(جوتيبه وآخرون ،)2006 ،والتي تقوم بدور األدوية التجميلية مثل  ،TGF-βالذي له
تأثير مضاد علي اجلرب والصدفية (جوان وآخرون ،)2001 ،وله تأثير كذلك علي املعدة
واألمعاء.
> منتجات توقف منو مرض الزهامير ،مثل الببتيدات املتعددة املفصولة من اللبأ (أول
اللنب عند الوالدة) (لسيزيك وآخرون.)1999 ،

صناعة األلبان في فرنسا :سوق رئيسي مكتمل النمو

>

منتجات تزيد من قوة املناعة  “ :سيروكوليستوم “ – “serocolestrumجلوبيولني
املناعة .املنقي ( بايوت وآخرون.) 2004 ،

اخلـالصـة:
مما ال مراء فيه أن اللنب غذاء سائل النظيرله فيما خلق اهلل من أجل تغذية اإلنسان .ولقد
متخضت املالحظات والتجارب الكثيرة علي مدار مئات السنني عن مجموعة واسعة جدا من
املشتقات التي تلبي االحتياجات احليوية للثدييات الصغيرة عند مولدها ( وهي فترة حرجة جدا
في حياتها ) ،والسعي الدائم وراء املتعة احلسية لالستهالك جلميع فئات املستهلكني .وقد
ساعد التقدم العلمي والفني علي عرض املنتجات التي تتوفر فيها مقومات السالمة الصحية
العالية ،والتي تتميز بحياة أطول وهي معروضة علي األرفف في احملالت ،و تتنوع خاصية املذاق
فيها الي حد كبير ،وتشهد حتسنا دائما .وسوف تشجع املعرفة املكتسبة مؤخرا -عن األنشطة
البيولوجية ملكونات األلبان -قطاع األلبان علي مواجهة حتد جديد ،أال وهو املدلول الصحي
للغذاء .ويتطلب ذلك مزيدا من املعرفة الضرورية عن التمثيل الغذائي للبكتيريا احليوية
النشطة ،التي تضاف الي اللنب أو اجلنب ،كما يتطلب األمر تكنولوجيات متقدمة من أجل فصل
وتنقية اجلزيئات املستهدفة ،والعثور علي االستخدامات املربحة للمنتجات املشتركة التي
يتم إستخالصها بالضرورة ،وإنشاء شراكات جديدة تضم فرقا من أطباء الفسيولوجيا الذين
يستطيعون أن يبرهنوا  -مبا اليدع مجاال للشك – علي األنشطة املنشودة التي تفي بالغرض.
وال ميكن مواجهة حتدي احلصول علي املعرفة وتطوير املنتجات من خالل عمليات التصنيع،
إال عن طريق حشد جميع األطراف الفاعلة املنخرطة في أبحاث األلبان في فرنسا ،وإعادة
توجيه أنشطة البحوث .وسوف يتعني بطبيعة احلال ،أن تظل تلك املنتجات مبهجة من ناحية
مدلولها النفعي .ولكن علي الرغم من متيز املعرفة في قطاع األلبان الفرنسي ،واخلبرات الفنية
جلميع األطراف الفاعلة في القطاع ،وقدرة صناعة األلبان علي أن تلعب دورا رئيسيا في اجملال
املذكور أعاله ،اإل انه يتعني توفيرمتويل ضخم للقيام بعمليات البحوث في ذلك اجملال ،ذلك أن
املعدات الباهظة الثمن والالزمة لألبحاث ،والتي المناص منها إلجراء الدراسات ،وكذلك تكلفة
التجارب اإلكلينيكية التي يتعني إجراؤها ،تبلغ من الضخامة حدا ال يتأتي معه ملشروع واحد،
وال حتي ألكبر الشركات القيام بها وحدها .وال ميكن تغطية تلك التكاليف إال عن طريق متويل
مشترك تقوم به الصناعة الرسمية من خالل بعض التنظيمات مل تنظيم “ اجملموعات القادرة
علي املنافسة “ التي أنشئت مؤخرا.
كما انه يتعني علي مديري الهيئات الكبيرة لألبحاث املنخرطة في البرامج املذكورة أعاله،
أن تولي اهتماما خاصا نحو االستعانة بالعلماء ضمن اجلهاز العامل .ومن األولويات ،ضرورة
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اتخاذ اإلجراءات لتدريب واستخدام علماء امليكروبيولوجي الذين ميكنهم تسخير املعرفة التي
مت احلصول عليها مؤخرا في مجال بيولوجيا اجلزيئات ،وتطبيقها للتوصل إلي معرفة أفضل
للمنظومات احليوية امليكروبية في عملية التحول احليوي لأللبان ،وكذلك خبراء التكنولوجيا
القادرين علي وضع منهاج شامل ،والذين هم علي دراية عالية بعمليات التصنيع ،واملنتجات
واملنتجات الفرعية الناجتة عن تلك العمليات ،والذين هم في وضع يسمح لهم بتوصيف احلالة
الكيميائية احليوية للجزيئات موضوع الدراسة ،لزمالئهم من األوساط الطبية والصيدالنية
املنخرطني في الدراسات اإلكلينيكية بشأن الفعالية الغذائية الدوائية.

الفصل 9
األلبان ومنتجاتها في إيطاليا

دانييل راما

سياسات املنطقة وسيطرة الطابع األوروبي
هل ميكننا القول بأن هناك سياسة ألبان في إيطاليا؟
بالرغم من وجود سياسة زراعية خاصة بإيطاليا -وهي سياسة محدودة بسبب عضوية إيطاليا
في االحتاد األوروبي – إال أنه ،مع األسف ،ال تتوافر بها سياسة خاصة باألغذية الزراعية ،ومن ثم
ال توجد سياسة خاصة مبنتجات األلبان .وتعود فكرة وضع سياسة زراعية إيطالية مستقلة
إلى فترة السبعينيات حيث جند “خطة ماركورا” والتي سميت باسم وزير الزراعة الذي كان
مشهورا في هذا الوقت .وقد مت اعداد اخلطة نتيجة لوجود عجز شديد في األغذية الزراعية
الوطنية والتي ساءت بسبب أزمة البترول وتداعياتها التي جاءت في صورة ارتفاع أسعار املواد
اخلام على املستوى العاملي؛ ولذلك فقد كان الهدف من هذه اخلطة هو عالج هذا العجز .وقد
مت تطبيقها من خالل ما أطلق عليه القانون “الرباعي األوراق” (البرسيم رباعي األوراق) الصادر
في عام  1977والذي تضمن بنودا خاصة بالتدخل على مستوى القطاعات في أربعة مجاالت
منها قطاع األلبان ومنتجاتها باإلضافة إلى إجراءين يتعلقان بالتعامل بني مختلف القطاعات
أو الدعم على املستوى اإلقليمي يهدفان بصورة أساسية إلى زيادة اإلنتاج :وكانت نسبة الزيادة
السنوية املستهدفة بالنسبة إلجمالي اإلنتاج الزراعي هي .%2.5
أما اخلطط التالية التي مت تطبيقها في الثمانينيات والتسعينيات فقد كان الهدف منها هو
دعم دخل املزارع ،والتي كانت تعتبر عامل محركا في تطوير املشروعات الزراعية ،مع وجود
أهداف أربعة أخرى ثانوية وهي :ترشيد استخدام األرض ،إعادة التوازن اإلقليمي وحماية البيئة
الطبيعية ،تقليل العجز التجاري وتطبيق سياسة رفع مستوى منطقة ميتسوجورنو .ومن
اجلدير باملالحظة أن هذه اخلطط لم تتطرق إلى سياسة األغذية الزراعية ،والتي تهدف إلى
خفض أسعار األغذية في اجملتمع ،وضمان جودة املنتج ،وتطوير البحث ،والتدريب واملعلومات في
منظومة األغذية الزراعية ،ورفع مستوى التنسيق بني مختلف عوامل ومستويات املنظومة.
وقد نتجت السياسات اخلاصة بتنظيم قطاع األلبان في إيطاليا عن تطبيق اثنتني من اللوائح:
الالئحة األولى تتعلق بالعالقة بني القطاعات اخملتلفة وهي تهتم باملقاييس وعالمات اجلودة في
قطاع األغذية الزراعية أما الثانية فهي الئحة ما وراء احلدود الوطنية وهي تتعلق بالتنظيم
املشترك لسوق األلبان وبصورة أكثر تعميما تتعلق بإصالح السياسة الزراعية املشتركة
.CAP
عالمات اجلودة الرسمية اخلاصة باأللبان ومنتجاتها:
من اجلدير باملالحظة في البداية أن إيطاليا تقوم بإنتاج  31نوعا من اجلنب التي تتمتع بحماية
مسمى املنشأ باإلضافة إلى منتج تقليدي واحد مضمون املزايا وهو جنب “ريكوتا رومانا” والذي
بدأ إنتاجه منذ عام  .2005ومع وجود  31نوعا من اجلنب بها فإن إيطاليا تأتي في املرتبة الثانية
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بعد فرنسا فيما يتعلق بعدد املنتجات التي تتمتع بعالمة حماية املنشأ (جدول  .)1أما فيما
يتعلق بكميات إنتاج اجلنب التي تتمتع بحماية مسمى ،فتأتي إيطاليا في املقدمة حيث تقوم
بإنتاج ما يربو على  450ألف طنا من اجلنب.
وبالرغم من ذلك ،فإن عملية اإلنتاج تتميز بوجود تكتالت ،فاجلنب الذي يأتي على رأس القائمة
يسهم بحوالي  %90من إجمالي إنتاج اجلنب الذي يتمتع بحماية مسمى املنشأ .ونتيجة لوجود
اختالفات ملحوظة في مستوى اجلودة وفي الكميات الكبيرة التي يتم تسويقها ،فإن هناك
كثير من املشكالت التي تكتنف عملية إدارة إنتاج وتسويق هذا العدد الكبير من منتجات
املنافذ الصغيرة.
جدول  1 -اجلنب اإليطالي الذي يحمل عالمة حماية مسمى املنشأ في عام 2005

املنطقة

اإلنتاج
في عام
2005
بالطن

جرانو بادانو

اجلنب

نسبة
االختالف
في عام
 2005إلى
2004
%

نسبة
إجمالي اجلنب
الذي يحمل
عالمة حماية
مسمى
املنشأ %

النسبة
التراكمية %
إلجمالي اجلنب
الذي يحمل
عالمة حماية
مسمى املنشأ

بيدمونت،
لومباردي ،فينيتو
إميليا رومانيا،
ترينتينو جنوب
التيرول

159621

+7.0

35.2

35.2

بارميجيانو
ريجيانو

إميلي روماني،
لومباردي

118979

+1.8

26.2

61.4

جورجونزوال

بيدمونت،
لومباردي

48481

+1.8

10.7

72.1

موتزاريال دي
بوفاال
كامبانيا

كامبانيا

29590

+7.9

6.5

78.6

ساردينيا ،التيوم

23855

-37.5

5.3

83.9

فينتو

23617

+3.4

5.2

89.1

لومباردي ،امييليا
رومانيا

12745

-5.4

2.8

91.9

لومباردي

9196

-3.7

2.0

93.3

فريولي فينيتسيا
جوليا

8191

+4.7

1.8

95.7

أوستا فالي

4647

+3.3

1.0

96.8

بيكورينو رومانا
اسياجو
بروفولوني
فالبادانا
تاليجيو
مونتاسيو
فونتينا

األلبان ومنتجاتها في إيطاليا

جدول ( )1يتبع
كوارتيرولو
لومباردو

لومباردي

بيكورينو
توسكانو

توسكاني

بيكورينو ساردو

ساردينيا

فالتيلينا
كاسيرا

لومباردي

توما
بيمونتيسي

بيدمونت

3428

-1.0

0.8

97.5

1870

-0.5

0.4

97.9

1760

+11.4

0.4

98.3

1370

-7.7

0.3

98.6

1148

-10.7

0.3

98.9

كاالبريا،
باسيليكاتا

1120

+13.1

0.2

99.1

راسكيرا

بيدومنت

786

-10.8

0.2

99.3

برا

بيدومنت

775

-7.4

0.2

99.5

مونتي فيرونيزي

فينيتو

538

+29.4

0.1

99.6

فيوريساردو

ساردينيا

530

+13.7

0.1

99.7

بيتو

لومباردي

340

-2.9

0.1

99.8

راجوسانو

صقلية

254

+93.9

0.1

99.8

كاشوتا دوربينو

مارشيه

240

0.0

0.1

99.9

كاستيلمانيو

بيدمونت

208

+33.3

0.0

99.9

سبريسا ديللي

ترينتينو جنوب
التيرول

133

+54.7

0.0

100.0

فورما يدي موت

لومباردي

61

+8.9

0.0

100.0

34

74.4

0.0

100.0

روبيوال دي

بيدومنت

26

-73.5

0.0

100.0

موراتسانو

بيدومنت

26

+44.4

0.0

100.0

بيكورينو
سيسيليانو

صقلية

16

+11.6

0.0

100.0

فالي داوستا
فروماتسو

اوستا فالي

3

0.0

0.0

100.0

كاشيو كافالو
سيالنو

كونيستراتو
بوليزي

إجمالي اجلنب
الذى يتمتع
بحماية
مسمى املنشأ

ابوليا

453588

+0.4

100.0

100.0

املصدر :شروح وتقديرات تعتمد على بيانات املعهد الوطني لسوق األغذية والسلع الزراعية والبيانات التي توصل إليها جتمع شركات توتال
وأسوالت.
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بالنسبة خملتلف أنواع األلبان ،سنشير إلى قانون  1989/169وتعليمات (السوق األوروبية) أرقام
 395/89و  396/89والتي تقوم بالتمييز بني ثالثة أنواع من األلبان وفقا للمواد اخلام ،واملعاجلة
احلرارية ،واملؤشرات التحليلية:
<

اللنب املبستر” (منتج أساسي ونادرا ما يوجد في السوق).

<

اللنب الطازج املبستر” (أسلوب واحد في املعاجلة بالبسترة)

<

اللنب الطازج املبستر عالي اجلودة” (مع معايير أشد فيما يتعلق بتركيبة اللنب والى أي
مدى هو طازج ،وسمات النظافة بالنسبة للمادة اخلام).

إدارة اإلنتاج وتطبيق اإلصالحات اخلاصة بالسياسة الزراعية املشتركة
في عام  ،1983عندما قرر وزراء زراعة دول االحتاد األوروبي تطبيق نظام احلصص على قطاع األلبان،
كان قطاع إنتاج األلبان في إيطاليا مجزءا ً بشكل كبير لكن بدأت أول بوادر عملية التكتل في
الظهور :وكانت مزرعة األلبان متوسطة احلجم تضم حوالي  10بقرات في احلظيرة وانخفض
عدد املنتجني مبقدار النصف في العقد التالي مبعدل نقص سنوى بلغ  - %8وهو أعلى بنقطتني
من املعدل املتوسط في دول االحتاد األوروبي .وكان يخشى من أن يؤدي نظام احلصة الفردية إلى
كبح جماح هذا التطور وأن يصبح من الصعب إقناع املنتجني بقبول القيود الصارمة املفروضة
على اإلنتاج في القطاع الزراعي الذي يعاني من عجز كبير في اإلنتاج (وكان معدل العرض
الذاتي للسوق يبلغ )%70؛ وقد حدت هذه اخملاوف باحلكومة اإليطالية إلى أن تطالب بقواعد
“خاصة” من أجل تطبيق حصص األلبان (وفي الواقع أن هذه القواعد قد مت تطبيقها أيضا في
حالة اليونان) .وبهذا مت اعتبار إيطاليا منطقة إنتاج واحدة حيث ال يتم حتديد احلصص بصورة
فردية واعتبرت احلكومة مسئولة عن مراقبة عملية االلتزام “بالكمية اإلجمالية املضمونة”
(احلصة الوطنية).
في عام  ،1992عندما مت إدراك عدم فاعلية نظام التحكم في اإلنتاج الذي يجعل املنتجني غير
مسئولني بصورة فردية ،مت تطبيق نظام حصص للمنتجني مبوجب قانون 92/468؛ ومت تخصيص
حصة(أ) لكل منتج ،وهي موازية إلنتاجه في عام  1983باإلضافة إلى حصة(ب) وهي متاثل أي
فرق إيجابي بني اإلنتاج في عام  1991و  .1988وميكن لـوكالة وزارة الزراعة ( )AIMAوهي وكالة
تابعة لوزارة الزراعة (ويطلق على وكالة وزارة الزراعة حاليا إسم  )AGEAإصدار القرارات اخلاصة
بإجراء تخفيض أحادى اجلانب من احلصص (ب) دون أي تعويضات من أجل املساواة بني مستويي
الكمية اإلجمالية املضمونة وإجمالي احلصص الفردية اخملصصة لنفس املستوى في خالل
خمس سنوات .لكن ظل هناك قدر من الغموض في تطبيق هذه املعايير .وقد انخفض مستوى
انضباط املنتجني ،وعندما مت تطبيق عقوبات بسبب جتاوز املنتجني ،للحصص املقررة ،تقدم
املنتجون الذين مت تطبيق العقوبة عليهم إلى احملاكم اإلدارية التابعني لها في مناطقهم – وهو
ما جعل تطبيق العقوبات يتوقف فورا .ثم صدر عدد من التشريعات في السنوات القليلة
التالية ،كان آخرها قانون  03/119والذي جعل تطبيق العقوبات على جتاوز احلصص املقررة في
إنتاج األلبان أكثر صرامة .وفي نفس الوقت ،مت جعل نظام تبادل احلصص بني املنتجني أكثر
مرونة.
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وكان إصدار املراجعة النصفية للسياسة الزراعية املشتركة قد أعطى للدول األعضاء احلق في
حتديد مدى ما ميكن تقدمية من مساعدات لإلنتاج الزراعي مع الفصل بني مساعدات اإلنتاج وبني
مساعدات الدخل؛ ومت تبني العديد من احللول .فقد قررت فرنسا تطبيق عملية انفصام جزئي
بهدف احلد من وجود أي خلل في التوازنات اإلقليمية ،وقررت أملانيا تطبيق عملية االنفصام
بصورة فورية مع وجود نظام مهجن لتطبيق املساعدات؛ ومت حساب جزء من هذه املساعدات
على مستوى كافة املزارع على أساس املرجعية ،ومت حساب جزء آخر على املستوى اإلقليمي ،مع
منح نفس القدر للهكتار في ذات املنطقة .أما إيطاليا فقد قامت بتطبيق االنفصام الكامل
في عام  2006لكن مت حساب املساعدات وفقا للمزرعة على أساس املرجعيات .وكانت مواد
القانون التي مت تطبيقها قد أكدت على ضرورة تناسب املساعدات مع احلصة التي يستخدمها
كل منتج :وبذلك فإن املنتج الذي يقوم بإنتاج كميات أكبر من احلصة املقررة له ،سيحصل على
مساعدات تتناسب مع احلصة املقررة له ،أما املنتج الذي ينتج كميات أقل من احلصة املقررة له
فإن املساعدة التي سيتلقاها ستتناسب مع إنتاجه احلقيقي.
حجم السوق وسلسلة القيمة:
في عام  ،2005بلغ إجمالي قيمة املواد اخلام في قطاع األلبان بإيطاليا  4.2مليار يورو ،وهو رقم
يجب أن يضاف إليه قيمة املواد اخلام التي مت استيرادها والتي تبلغ  561مليون (شكل بياني
رقم .)1وكانت قيمة السعر اخلاص باملصنع لإلنتاج الصناعي الذي مت تصنيعه قد بلغت 12.7
مليار أي أن هناك قيمة صناعية مضافة بلغت حوالي  8مليار .وكان الدخل النهائي الذي حققه
هذا القطاع أكثر من  23.4مليار وبذلك بلغ إجمالي هامش التوزيع  10.7مليار .ويتم تقسيم
هذا الدخل كما يلي %68 :جتارة جتزئة %27 ،فنادق وخدمات أغذية ،و %5صادرات.
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شكل بياني  -1سلسلة القيم في صناعة األلبان اإليطالية في عام  2005باملليون يورو*
*متت اإلشارة إلى االختالفات باملقارنة بالعام املاضي بوضعها داخل أقواس

املصدر :مت إعداده بنا ًء على بيانات Ismea, AC Nielsen, Istat and Confindustria

ويشير حجم املبيعات إلى زيادة تبلغ  %3باملقارنة بعام  ،2004و %5باملقارنة بعام  .2003وقد
حتقق هذا التطور أساسا في قطاع التوزيع؛وكانت حصص صناعة األلبان ،وبخاصة ،القطاع
الزراعي ،تنخفض ،مع وجود هبوط في قيمة ألبان املزارع بنسبة  %5.6بني عامي  2003و 2005
(شكل بياني رقم .)2

األلبان ومنتجاتها في إيطاليا

شكل بياني  -2توزيع القيمة في صناعة األلبان بإيطاليا 2005 - 2003 ،
لقد قامت صناعة األلبان الوطنية باستخدام
 12.5مليون طن في عام  ،2005مت جلب 1.7
مليون طن منها من دول أخرى وذلك إلنتاج 2.9
مليون طن من لنب الشرب و 1.2مليون طن من
اجلنب(مت تصدير  230ألف طن منها) ،و 282ألف
طن زبادي وأنواع أخرى من اللنب اخملثر إلى جانب
 122000طن من الزبدة.
وقد مت استخدام  %70من اللنب املتوافر في
تصنيع اجلنب؛ ويندرج  %55من اجلنب املنتج حتت
حماية مسمى املنشأ ،وبذلك يستهلك اجلنب
الذى يتمتع بحماية مسمى املنشأ حوالي
 %39من األلبان املتاحة في صناعة األلبان
اإليطالية أو  %44من األلبان التي يتم جمعها
في إيطاليا.
وفي قطاع لنب الشرب تتساوي تقريبا قيمة
اللنب املعالج بحرارة عالية واللنب املبستر؛ أما
من حيث الكميات ،تبلغ نسبة اللنب املعالج
بدرجات حرارة عالية  %13من اللنب املتاح
بينما ميثل اللنب املبستر  .%10وعندما ينظر
املرء إلى كميات األلبان التي يتم تصنيعها
في صورة جنب يتمتع بحماية مسمى املنشأ،
ميكننا القول أن  %50من اللنب اإليطالي يتم
استخدامه في هذا القطاع الفرعي.
إنتاج األلبان وإعادة الهيكلة
أثناء عام ( 2006/2005والذي انتهى في  31ديسمبر  )2006فإن إنتاج األلبان 1الذي مت تسويقه
كما هو (أي قبل القيام بعملية تعديل نسبة الدهون) قد زاد بنسبة  %1.2بعد عامني من
االنخفاض %1.8:في عام  2005/2004و –  %8عام ( 2004-2003شكل بياني رقم  .)3وبذلك فقد
جتاوز اإلنتاج  11مليون طن.

 .1اإلنتاج الذي يتم تسويقه يعرف بأنه مجموع “التسليم”(كميات األلبان التي مت تسليمها إلى جهات التصنيع) و”املبيعات املباشرة” (الكميات
التي يتم تصنيعها في املزرعة وتباع كمنتجات ألبان) .وبهذا فإن هذا الرقم التقريبي ال يتضمن الكميات التي تستخدم في املزرعة وال يتم
تسويقها -والتي يتناولها املنتج وأسرته ،وصغار احليوانات ،الخ .وبهذا فهو احلجم الذي يتم االعتماد عليه عند تطبيق حصص اللنب.
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شكل بياني  -3عدد مزارع األلبان واإلنتاج الذي يتم تسويقه من لنب األبقار في إيطاليا،
1989/1988-2006/2005
وقد مت اعتبار انخفاض اإلنتاج في الفترة من
 2003إلى  2005مؤشرا إيجابيا يدل على
التكيف بصورة أفضل مع نظام إدارة تسليم
األلبان والذي حدده القانون  .03/119وهو نظام
خاص بتكييف تركيبة اإلنتاج مع التغير في
احلصص التي مت تطبيقها مبوجب القانون
مع مراعاة عملية انفصام مساعدات املنتج.
وكانت الزيادة املسجلة في 2006/2005
تتعلق بعملية الفصل أما عام 2006/2005
فقد اعتبر األساس في حساب املساعدات
املنفصمة .وقد حاول املنتجون جتنب أي
تقصير في استغالل احلصص -ومن هنا أتت
الزيادة في اإلنتاج.
واستمر عدد مزارع األلبان في االنخفاض
بصورة منتظمة ( %6.8-في عام  2005باملقارنة
بعام  .)2004وفي السنوات الثماني األخيرة
للمزارع تراوح معدل االنخفاض بني  %9.6-في
عام  2001-2000وبني  %5.3-في .2002-2003
وبذلك فقد انخفض عدد مزارع األلبان من
 81553في عام  1999/1998إلى  94074في
عام  2006-2005في حني كانت تبلغ  182ألف مزرعة قبل ذلك بعشر سنوات.
لكن هناك زيادة في متوسط إنتاج املزارع :فقد زاد اإلنتاج من  60طنا في عام  1989-1988إلى
 130طنا تقريبا بعد ذلك بعشر سنوات ثم أصبح  227طنا في العام السابق بنسبة زيادة
مقدارها  %9.6باملقارنة بالعام الذي سبقه.
كانت زيادة اإلنتاج الذي يتم تسويقه من بني نتائج تطبيق نظام احلصص .وفي حني بلغ حجم
األلبان التي يتم تصنيعها في املزرعة وتباع كمنتجات ألبان حوالي  %3إلى  %4في بداية
الثمانينات ،فقد مت إغالق عدد كبير من معامل األلبان التي كانت ملحقة باملزارع نتيجة لتطبيق
نظام احلصص .وفي أثناء النصف الثاني من التسعينات كان نصيب األلبان التي يتم تصنيعها
في املزرعة  %1.5وقد زادت هذه النسبة مبقدار طفيف بعد عام  2000وأصبحت  %2.6في العامني
السابقني .ويعزى هذا االختالف في االجتاه إلى عدد من املنتجني الذين ال تنطبق عليهم قواعد
احلصص ألسباب تتعلق بالهيكل ،والذين قرروا أن يقومو بتصنيع كل إنتاجهم من األلبان أو
جزء منها مباشرة حتى يستفيدو من هامش الربح األعلى الذي يعود عليهم من عملية البيع
املباشر.
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وتشير األرقام املتوفرة عن التجارة على أساس احلصص أنه في عام  2005-2004كان هذا
النوع من التجارة يخص  11500مزرعة وكان إنتاجها  1.4مليون طن (انظر جدول رقم  .)2أما
التجارة على أساس احلصة داخل املناطق فقد كان نصيبها حوالي  80ألف طن (حوالي  %6من
اإلجمالي) .وفي كل احلاالت تقريبا كان املنتجون في لومباردي يقومون بشراء احلصص (حيث جند
تقريبا ً  %40من اإلنتاج الوطني) في حني جند أن احلصص قد أتت أساسا من كامبانيا ( 25ألف
طن) التيوم ( 21ألف طن) وفينيتيا ( 18ألف طن).
جدول  -2تبادل احلصص بني املنتجني في إيطاليا2005/2004 - 2003/2002
الكمية (باأللف طن)

املنتجني املعنيني

2005/2004 2004/2003 2003/2002 2005/2004 2004/2003 2003/2002

وراثة املزارع
شراء حصص
استئجار
املزرعة+احلصص
استئجار احلصص
دون األرض
أمور أخرى
اإلجمالى

321
3132

992
3650

1646
5062

51.3
212.0

125.6
280.0

267.3
531.9

1875

1647

1252

218.3

239.3

179.8

3179

5889

5293

202.2

409.2

403.9

465
8040

381
10833

253
11439

54.5
738.2

47.3
1101.4

32.4
1415.3

املصدر:مت إعداده بناء على بيانات وكالة وزارة الزراعة (.)AGEA

قطاع تصنيع ثنائي األقطاب
يعتبر قطاع تصنيع األلبان في إيطاليا من أكثر القطاعات جتزئة في االحتاد األوروبي .ففي عام
 2004كان هناك  1673وحدة تعمل في القطاع (أو على األقل في مجال املعاجلة احلرارية لأللبان
إلنتاج لنب الطعام) وكانت غالبيتها وحدات صغيرة تقوم بجمع  2000طن من األلبان سنويا.
ومييل رقم هذه الوحدات إلى التناقص في حني جند زيادة في عدد الوحدات املتوسطة والكبيرة
(جدول رقم .)3
موجة االستحواذ والتكتالت
يقوم عدد محدود من مجموعات الشركات الكبيرة بالتحكم في جزء كبير من اإلنتاج في
قطاع األلبان وغالبا ما تكون هذه اجملموعات عبارة عن فروع لشركات أجنبية .ويتم خالل هذا
النادي احملدود بصورة أساسية عمل تكتالت من خالل عمليات االستحواذ واالندماج .ويعتبر منو
مجموعة بارماالت من صور التطور التي حدثت في السنوات األخيرة ،وقد قامت اجملموعة قبل
انشقاقها في  2004بتنويع أنشطتها بصورة كبيرة من خالل تطوير إنتاج كبير من األلبان
املبسترة وإنشاء شبكة توزيع إلى جانب إنتاجها التقليدي من األلبان املعاجلة بحرارة عالية
من خالل االستحواذ على شركة كارنيني في عام  ،2001ومجموعة يروالت (مع عالمات اجلودة
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التاريخية مثل بولينجي ،جيليو ،سولي ،متيز،توري إن بيترا) في عام  .2003وهناك طرف آخر مهم
في سوق لنب الطعام وهي جمعية جرانارولو التعاونية والتي قامت بدورها بخطوة عمالقة من
خالل االستحواذ على شركة “سنترال دي التي دي ميالنو”في عام  2000في مقابل 130مليون
تقريبا .وبعد أربعة سنوات ،قامت نفس اجملموعة بعملية استحواذ مقابل  20مليون لشركة
يومو وهي شركة رائدة في مجال توزيع الزبادي في إيطاليا وكانت في مقدمة الشركات في
السوق لعدة سنوات وكانت حتى ذلك احلني تديرها أسره واحدة.
ومن عمليات االستحواذ النادرة التي قامت بها اجملموعات التعاونية تلك العملية التي قامت
بها مجموعة يوريجرانا في مودينا والتي قامت بشراء شركة بارماريجيو في مقابل  7مليون
يورو عام .2004
جدول  -3وحدات اإلنتاج العاملة في مجال معاجلة أو تصنيع األلبان في إيطاليا في عام
2004/2001
الوحدات الصغيرة
العدد
2001
2002
2003
2004

1547
1528
1498
1465

النب اجملمع
باأللف طن
3071
3007
2843
2854

الوحدات املتوسطة
والكبيرة
النب اجملمع
العدد
باأللف طن
6344
191
6383
206
6332
209
6394
208

اإلجمالي
العدد
1738
1734
1707
1673

النب اجملمع
باأللف طن
9415
9390
9175
9248

املصدر :بناء على بيانات من معهد االحصاءات الوطنية في إيطاليا
ملحوظة :الوحدات التي تقوم بتجميع أقل من  10آالف طن سنويا يشار إليها بأنها وحدات صغيرة أما تلك التي تتجاوز هذا الرقم فيشار
إليها بأنها متوسطة احلجم أو كبيره.

أما أكبر التغيرات التي حدثت في قطاع اجلنب التقليدي فهو ما قامت به مجموعة الكتاليز
الفرنسي والتي دخلت الساحة اإليطالية عام ( 1988حتت اسم بسنيير) من خالل شراء شركة
لوكاتيللي التابعة لنسله ثم قامت بعد ذلك بشراء شركة انفيرنتيسي من شركة كرافت
في عام  .2003ثم تلت ذلك عمليات استحواذ في  2005و  2006مبا جعل شركة الكتاليز في
مقدمة الشركات في القارة األوروبية (متغلبة على آرال فوود) مع تركيزها القوي على سوق اجلنب
اإليطالي ،حيث حتتل مجموعة الفال املركز الثالث بعد كرافت (جدول رقم .)4
وقد مت قياس نتائج عمليات االستحواذ هذه من خالل معامالت التكتل والتي كانت مرتفعة
بصورة عامة في األسواق اخملتلفة(جدول رقم  .)5ومن اجلدير باملالحظة أن سوقا مثل سوق
اللنب املبستر والذي كان يسيطر عليه في املاضي شركات محلية صغيرة ومتوسطة احلجم
مبا فيها شركة “سنترالي” التي تنتمي الى إدارات البلديات(التي كانت حتتكر السوق حتى
السبعينات) ينتهي بها األمر باحتكار ثنائي من قبل شركتي باراماالت وجرانارولو واللتني تنتجا
ثلثي اإلنتاج .ويعتبر حجم التكتل كبيرا أيضا في قطاع األلبان املعاجلة بدرجات حرارة عالية
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والزبادي(حيث يتزايد بصفة خاصة بسبب شركة دانون التي تعتبر من الشركات الرائدة والتي
متتلك أعلى حصة في السوق وشركة جرانارولو والتي تأتي في املرتبة الرابعة بعد مولير ونسله.
أما بالنسبة للجنب الطازج حيث تنتج شركة جالباني  %20تقريبا ،فإن موقف كرافت اآلخذ
في الضعف(والذي انخفض من  %11إلى  %8في عام واحد) قد نتج في املقام األول عن إنتاج
الطرف الثالث وهو الكتاليز (والذي ارتفع من  %2.7إلى  .)%5.4وال توجد أوضاع مسيطرة في
سوق اجلنب الطري وشبه الطري(ألنها أسواق مختلفة ومتميزة) أو في سوق الزبد -والزبد ال يعد
منتجا استراتيجيا في نظام األلبان اإليطالي .ولم يتم عرض قطاع اجلنب اجلاف في هذا اجلدول
ألنه تسيطر عليه بعض مزارع األلبان الصغيرة والتي تعتبر مبثابة مستوى أول من اجلمعيات
التعاونية (وبذلك يقوم منتجو األلبان بإدارتها مباشرة)؛ ويشارك أكبر منتج بنسبة تقل عن
.%7
وبالرغم من ذلك القدر من التخصص الذي تتمتع به شركات األلبان الرئيسية واحتاللها ملكانة
بارزة بالنسبة لفئة أو اثنني من املنتجات ،فإن هناك العديد من االستثناءات (جدول رقم  )6مثل
مجموعة جرانارولو التي تنتج العديد من املنتجات والتي تعمل في كافة القطاعات تقريبا
ومجموعة بارماالت والتي يعتبر إنتاجها متنوعا لدرجة ما.
جدول  -4إجمالي العائدات وإجمالي عائدات اجلنب للشركات اإليطالية الكبرى العاملة
بقطاع اجلنب
إجمالي إجمالي
العائدات عائدات
اجلنب
الشركة 2004
باملليون باملليون
يورو
يورو

أنواع اجلنب

نسبة
اجلنب
اجلاف %

نسبة
اجلنب
الطري
وشبه
الطري
%

نسبة نسبة
اجلنب
اجلنب
الطازج املطبوخ
%
%

جالباني

1124.0

844.0

موتزاليال،
ماسكاربوني،
كريشندزا،
جنب شبه طري
غير ناضج،
جورجونزوال،
ايتاليكو،
ريكوتا.

1.6

21.7

70.5

6.2

كرافتس
فوودز
ايطاليا

623.3

311.5

معجون جنب،
اجلنب احللوم،
امنتال ،روبيوال،
بيروموسالي.

-

2.2

60.7

37.1
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الكتاليز
ايطاليا

240.0

197.3

موتساريال،
ماسكاربوني،
كريشيندزا،
جرجونزوال،
تاليجيو ،بري.

-

21.0

75.8

3.2

التبري

124.0

121.6

موتساريال،
ماسكاربوني،
ريكوتا

-

8.2

91.8

-

اوريكيو

102.4

102.1

بروفولوني،
بيكورينو

21.1

78.9

-

-

جرانارولو

851.9

101.1

موتساريال،
ريكوتا،
ماسكاربوني

11.1

4.5

80.5

3.9

بيل ايتاليا

89.6

86.2

ميني بيبي بيل،
ليردامير.

-

89.7

6.8

3.5

املصدر :بنك املعلومات

استراتيجيات التسويق في مختلف القطاعات
بالنسبة للنب الشرب ،مت إعداد مزيد من االستراتيجيات التنافسية التي تقوم على التركيز على
هذا املنتج؛ وفي حالة اللنب املبستر واللنب املعالج بدرجات حرارة عالية ،مت االهتمام بدرجة كبيرة
باجلودة وبالطابع اإليطالي للمواد اخلام -وفي حالة اللنب املبستر كان يقدم للمستهلكني “ألبانا
من مناطقهم” .وقد مت استكمال هذه اجلهود بعدد كبير من املنتجات منها منتجات خاصة:
ألبان مت تزويدها بعناصر وظيفية مثل الفيتامينات واالنزميات املساعدة ،الخ ،ألبان ذات نكهات
خاصة ،ألبان سهلة الهضم ،الخ.
وتعتبر العبوة التي يوضع بها اللنب من العوامل املميزة األخرى :ففي حالة األلبان التي تتم
معاجلتها بدرجات حرارة مرتفعة جند أن شكل العلبة الذى يأخذ شكل القالب التقليدي
قد تغير ليصبح على شكل عبوات قابلة لإلغالق مثل الزجاجات البالستيكية أو العبوات
ذات األغطية التي ميكن إغالقها بغطاء حلزوني .وبالرغم من ذلك فإنه بالنسبة لأللبان ذات
الصالحية الطويلة ،وهو منتج ال يوجد له اسم مميز ينتمي إليه ،فإن سياسات التسويق تعتمد
على إجراءات ترويج املبيعات والسعر.
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جدول  -5معامالت التكتالت في صناعة األلبان اإليطالية2004-2005،
القطاعات الفرعية

اللنب املبستر
اللنب املعالج بدرجات حرارة
عالية
الزبادي وجنب احللوى
الزبد
اجلنب الطازج
اجلنب الطري وشبه الطري

املعامل
سي 2
64.1

2004

2005

املعامل
سي 4
69.5

املعامل
سي 4
70.1

املعامل
سي 2
63.5

44.3

53.7

45.9

53.8

33.1
20.4
29.8
12.7

44.5
31.4
35.4
21.3

33.6
21.9
26.9
12.2

50.4
33.6
35.6
19.3

املصدر :مت جمع املعلومات على أساس بيانات إيه.سي.نيلسون وبنك املعلومات.
سي = 2املعامل اخلاص بالشركتني الرائدتني
سي  =4املعامل اخلاص باألربع شركات الرائدة

جدول  -6التصنيف وفقا لعائدات الشركات الرئيسية في القطاعات الفرعية من
صناعة األلبان في إيطاليا2005 ،

جالباني
كرافت فودز ايتاليا
الكتاليز ايتاليا
التبري
اوريكيو
جرانارولو
بارماالت
دانون
مولير

اللنب
الطازج

اللنب
املعالج
بدرجات
حرارة
عالية

1
2

2
1

الزبادي
وجنب
احللوى

4
5
1
2

الزبد

اجلنب
الطازج

2

1
2
3
4

3
5

5

املصدر :مت جمع املعلومات على أساس بيانات إيه.سي.نيلسون وبنك املعلومات.

اجلنب
الطري
وشبه
الطري
1
7
2
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وقد احتدمت املنافسة في سوق الزبادي في السنوات األخيرة؛ وهو أمر ميكن مالحظته على عدة
مستويات :بني الشركات الرائدة التي تقوم بوضع كثير من االستثمارات في الدعاية واالبتكار
وبني الشركات التابعة التي عادة ما تقوم بتقليد ابتكارات الشركات الرائدة.
وكانت القوة الدافعة وراء تزايد الضغوط التنافسية هي زيادة ميزانية الدعاية ،واحلاجة إلى
فتح أسواق جديدة بسبب درجة التجزئة الكبيرة في الطلب ،وانخفاض مساحة التوزيع ،ومن
ثم الزيادة في التكلفة املرجعية .وقد تسبب ذلك في خلق معوقات هائلة أمام عملية الدخول
إلى األسواق ،والتي لم تكن لتظهر في ظل استخدام التكنولوجيا التي يتم تطبيقها ،وكان
العائق املادي الوحيد الذي يواجه دخول منافسني جدد هو احلاجة لوجود شبكة توزيع مزودة
بسلسلة مبردات للتخزين.
أما في قطاع اجلنب الطازج فكانت هناك أنشطة ابتكاريه كثيرة تتعلق بالتعبئة وباملنتج
نفسه .فقد مت على سبيل املثال ابتكار عبوات حتتوي على علب صغيرة ،كما مت تقدمي اجلنب
املوتزاريال في الشرش اخلاص بها في علبة تشبه تلك العلب التي يتم تعبئة القشدة بها؛ أما
بالنسبة لالبتكار في املنتجات فقد عملت العديد من الشركات على استخدام اجلنب كأحد
املكونات عن طريق تقدمي اخلدمة مباشرة في صورة منتجات طازجة ومعدة مسبقا ومنتجات
مطهية ومجمدة (من شرائح اجلنب أو اجلنب الرقائقي إلى املنتجات التي حتتوى على قطع من
اخلبز) ومن خالل تقدمي طرق جديدة للطهي املنزلي .وكانت هناك أنشطة دعائية مكثفة خاصة
باملنتجات الرئيسية  -اجلنب املوتزاريال والكريشنزا :وتشير التقديرات إلى انه قد مت بيع  %37من
هذه املنتجات في املتوسط بسعر الدعاية في عام  ،2005مع ارتفاعات بلغت نسـبتها أكثر
من .%50
أما بالنسبة لسوق جنب احللوى فقد كان تأثير االستثمارات في الدعاية تأثيرا كبيرا وبخاصة في
قطاع اجلنب الطازج بسبب وجود مجموعات شركات كبيرة تتمتع بسمعة قوية وحتاول أن تقلل
الضغط على األسعار وهامش الربح من خالل الدعاية.
وتلعب الكفاءة في التوزيع دورا أساسيا في السياسات التنافسية للشركات؛ فمن الضروري
وجود ترشيد في اإلجراءات اللوجستية وتوافر شبكات توزيع متشعبة في ظل السيناريو
الذي يظهر أن الهوامش التجارية تتضاءل بصورة مضطردة ،وان التوزيع احلديث يفرض ضرورة
وجود عرض يتميز بالدوام وخاصة بالنسبة للمنتجات ذات العمر القصير ،والتي تتطلب وجود
سالسل مبردات للتخزين.
أما بالنسبة لسوق اجلنب اجلاف ،حيث يوجد مستوى منخفض من التكتل واحلماية ،فليس هناك
متسع لوضع استراتيجيات تنافسية مؤسسية .إال أن هناك استثناءات :أحد اإلستثناءات هو
ما يتعلق مبجموعة بيراجي في منطقة بيدمونت ،والتي اعتادت على إنتاج جنب جرانا بادانو،
ولكن بعد تطبيق بعض التقنيات التكنولوجية احلديثة منذ عشر سنوات ،والتي لم يتقبلها
االحتاد الرقابي ،فقد قامت بتقبل التحدي املتعلق بترك حماية مسمى املنشأ واستئناف طريقها
في التمييز الفردي .وتقوم مجموعة بيرجاني حاليا بجمع  450ألف لتر من األلبان يوميا ،والتي
تنتجها ألف من مزارع األلبان في املنطقة ،ويعمل بها  350موظف .وما أن يتم جمع اللنب وإزالة
القشدة بصورة جزئية (يتم استخالص الزبد والقشدة الطازجة) حتى يتم إنتاج  1500قرص من
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جنب جرانبيراجي يوميا باإلضافة إلى  700قرص من جنب جورجونزوال .إن املنتج الرئيسي يشبه
جنب جرانا بادانو بالرغم من إنتاجه من خالل وسائل تقنية تتطلب وقتا أقل وعدد عاملني أقل مما
تتطلبه األساليب التقليدية .وغالبية هذا اجلنب يتم تقطيعه قطع سابقة التغليف تختلف
في حجمها – “بيراجينيز”  30-25جرام تباع في عبوات تزن حوالي  500جرام أو  300جرام أو يتم
تصنيعها في صورة جنب مبشور.
التمييز اجلماعي للمنتجات التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ :حالة براميجيانو ريجيانو

إن التمييز بني اجلنب االيطالي القاسي -براميجيانو ريجيانو ،جرانابادانو ،بيكورينو رومانو ،أو
بيكورينو ساردو -هي وظيفة االحتادات الرقابية إال في حاالت استثنائية قليلة .فالشركات غالبا
ما تكون صغيرة بدرجة ال تسمح لها بتوافر املوارد املالية الضرورية والسمعة التي متكنها
من متييز منتجاتها .والعديد من هذه الشركات عبارة عن جمعيات تعاونية(يتم إنتاج 85%
من جنب بارميجيانو ريجيانو و  50%من جنب جرانا بادانو من قبل جمعيات تعاونية) وتعاني من
نفس املشكالت التي تواجه الشركات املماثلة ،والتي تعاني غالبا من انخفاض رؤوس األموال
ووجود آليات معقدة التخاذ القرار ،إلى جانب وجود شركاء يبغضون اخملاطرة .وعالوة على ذلك،
فإن مواصفات اإلنتاج تتطلب توافر مقاييس مفصلة وقاسية والتي ميكن أن تصبح عائقا
أمام استراتيجيات التسويق اخلاصة باملنتجني الفرديني .فجنب بارميجيانو ريجيانو على سبيل
املثال يتمتع بسمات فنية تتفق مع معايير محددة بدقة .كما أن له صورة محددة بدقة لدى
املستهلك ،الذي يتعرف على االسم العام املميز للسلعة لكنه ال يربط بينه وبني أى منتجني
بعينهم.
ويعمل نظام متييز املنتجات بصورة جيدة حتى اآلن؛ وقد كان منتجو األلبان ينوون إنتاج جنب
براميجانو ريجنانو وكانوا يتقاضون دائما سعرا أكثر من سعر السوق بـحوالي  %20إلى .%30
ولكن كانت هناك عوائق معينة تواجههم وكانت تتعلق بصفة أساسية بعلف املاشية إلى
جانب ما يتحملونه من تكلفة إنتاج عالية .وكان العمل املشترك من خالل املساهمات املالية
ملزارع األلبان تعنى إمكانية استثمار مبالغ ضخمة نسبيا في مجال الدعاية ،وهي مبالغ اكبر
من قدرات املنتجني املنفردين نتيجة لصغر حجم مشروعاتهم .وكانت االحتادات الرقابية وراء
تطوير هذه االستراتيجية اخلاصة بتطوير اجلودة بصورة جماعية .وهي منظمات تطوعية تعمل
على تطبق اللوائح اخلاصة بإنتاج جنب بارميجانو ريجيانو والتي حددها مرسوم وزارة الزراعة
الصادر في  17مايو  .1938ويقوم االحتاد إلى جانب ذلك بالترويج لشهرة اجلنب من خالل حمالت
دعائية؛ كما انه يبحث عن أي إساءة الستخدام عالمة جتارية ويقوم بتقييم أقراص اجلنب ملنح
حماية مسمى املنشأ مع وجود العالمة التجارية جلنب بارميجيانو ريجيانو على سطحها أو
مطبوعة على العبوة بالنسبة للجنب املعبأ مسبقا أو اجلنب املبشور.
ومبرور السنني قامت االحتادات التي تعمل على مراقبة األجبان الرئيسية ذات حماية مسمى
املنشأ -إلى جانب املنتجات األخرى مثل بارما هام ،سان دانييل هام ،الخ -بتطوير منظومة
تنظيم ذاتي لإلنتاج :فيتم حتديد اإلنتاج املستهدف في كل عام فيما يتعلق بعدد أقراص اجلنب،
مع األخذ في احلسبان املواقف اخلاصة مبجاالت اإلنتاج واالستهالك واالستيراد .ثم يتم تقسيم
الكميات بني كافة مزارع األلبان على أساس احلصص الفردية ويتأكد الفنيون في االحتاد من
االلتزام بكافة احلصص .وبعد حدوث زيادة مفاجئة في األسعار في الفترة بني  1994و ،1995
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قامت هيئة التنافس وضمان األسواق (الهيئة الوطنية ملكافحة االحتكار) بعمل حتقيق ،ثم
قامت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد هذا النظام في عام  1996بسبب ما حدث من تشويه لعملية
التنافس مبا عاد بالضرر على املستهلك .ونتيجة لذلك مت حل هذا النظام مما حد من إمكانية
تنظيم هذا القطاع الذي يتعرض بصورة طبيعية إلى تذبذبات كبيرة في األسعار.
وتعتبر النتائج املتعلقة بتطبيق لوائح اجملتمع رقم  2081و  2082في عام  1992والتي متثل اآلن
األساس الذي يحكم نظام حماية مسمى املنشأ من العقبات األخرى التي تواجه هذا القطاع.
وتنص اللوائح ،من بني أمور أخرى ،على حتديد أكثر دقة لألدوار التي تلعبها اجلهات الرقابية.
كما مت حتديد الطرف الثالث وكان في بعض األحيان حديث اإلنشاء كما هو احلال مع قسم
الرقابة على اجلودة اخلاصة بجنب بارميجيانو ريجيانو والذي يقوم بتطبيق ضوابط تعتمد على
التأكد من االلتزام مبواصفات اإلنتاج ،واللوائح اخلاصة بعلف املاشية ،ومقاييس إنتاج اجلنب
وقواعد استغالل اسم املنتج املميز .وخضعت جميع األطراف في نظام اإلنتاج إلى ضوابط:
مزارع احليوانات ،مزارع األلبان ،مخازن اإلنضاج ،واملنشئات التي يتم تقطيع اجلنب بها سواء كان
سابق التعبئة أو مبشور؛ وكانت عمليات التفتيش تتم وفقا خلطة تفتيش مت حتديد مراحل كل
عملية منها ومت تقدمي توصيات تتعلق مبواصفات اإلنتاج والضوابط ذاتية التطبيق التي يجب أن
تتبناها الشركات املعنية ،ومت وضع الضوابط التي تقوم االحتادات والقسم بتطبيقها ،إلى جانب
مراقبة املناهج والقيام بالتفتيش بصورة دورية ،ومواجهة مخالفات القواعد بصرامة.
ويواجه نظام التنويع التقليدي في مجال اجلنب الذى يتمتع بحماية مسمى املنشأ ظاهرة تزايد
التكتالت في مجال التوزيع .ومن املفارقات ،أن العمل الطويل والصبور الذي يقوم به املنتجون،
الذين جنحوا في وضع معايير محددة للغاية للجنب ،قد أصبح حاليا سالحا في يد سالسل البيع
الرئيسية والتي يوجد منها خمسة أو ستة في البالد .وفي الوقت احلالي ،يباع  %70من جنب
برامجيانو ريجيانو او جرانابادانو في فروع السوبر ماركت مقابل عروض خاصة فقط .وبهذا فإن
املنتجني يخسرون كل قدراتهم على التفاوض بشأن شروط البيع .لذا فقد مت وضع مناقشة
الفرص املتاحة للتنوع الفردي للمنتج على أجندة املناقشات.
االستهالك والتوزيع
في عام  ،2005استمر االقتصاد اإليطالي في ركوده للعام الرابع على التوالي .وكانت الصورة
تعكس وضع بلد في حالة ركود مع وصول معدل منو إجمالي الدخل الوطني من عام آلخر
إلى نقطة الصفر (بالرغم من أن املؤشرات االقتصادية احلديثة مثل مؤشرات اإلنتاج الصناعي
والطلبات و مبيعات التجزئة توحي بأن االقتصاد يتعافي من هذه األزمة) .وكان موقف االستهالك
األسرى خطيرا ،وهو أمر أثر بدوره على أنشطة املؤسسات :فبينما مت تسجيل زيادة متواضعة
في املشتريات اخلاصة بلغت  %0.7في عام  ،2004فإن الرقم قد أصبح  %0.1-في عام .2005
وكان هذا التطور احملبط في مجال االستهالك هو نتيجة لعدة عوامل مجتمعة :تدهور في ثقة
املستهلك ،انخفاض في منو الدخل املتاح وحدوث تغير في حتديد أولويات الصرف في ميزانية
األسرة .وقد مت تعديل استراتيجيات توزيع املؤسسات بحيث تتماشى مع هذه الظروف مع بذل
جهود خاصة لكسب ثقة املستهلك من خالل وضع سياسات جريئة لألسعار ،والتي زادت من
التنافس بني قنوات التوزيع.

األلبان ومنتجاتها في إيطاليا

لنب الشرب
كان هذا املوقف قد أثر في منتجات األلبان ،مع وجود اختالفات بني منتج وآخر .ويبدو أن قطاع
لنب الشرب يظهر مؤشرات تعافي منذ عام  .2005وبعد أربعة سنوات من الهبوط في الفترة
من عام  2000إلى عام  2004وحتقق معدل هبوط مقداره  ،%2.6-مت تسجيل معدل منو يزيد على
 %4في مجال األلبان املبسترة ،و 25في مجال اللنب املعالج بدرجات حرارة مرتفعة .ومع استقرار
األسعار بالنسبة للنوع األول والهبوط الطفيف في حالة النوع الثاني ،فقد أصبح اللنب املبستر
اآلن في مقدمة منتجات األلبان فيما يتعلق باحلصة السوقية اخلاصة بالقيمة(جدول رقم .)7
جدول  -7مبيعات التجزئة ملنتجات األلبان في إيطاليا 2005 ،

اللنب املبستر
اللنب املعالج بدرجات
حرارة عالية
الزبد
الزبادي وجنب احللوى
اجلنب الطازج
جنب موتزاريال
جنب ريكوتا
أنواع أخرى
اجلنب الطري
جورجونزوال
كريشندزا
ايتاليكو
تاجليو
أنواع أخرى
جنب شبه طري
امنتال وأنواع
مشابهة
بروفولون
اساجو
كاتشوكافالو

الكمية
نسبة الفرق%
الطن
2005/2004
4.18
914410

القيمة
باملليون يورو نسبة الفرق%
2005/2004
4.32
1183566

1410065

2.83

1166690

2.01

18728
137478
216576
149691
53701
13184
57716
16012
10596
4199
3771
23138
98260

2.07
5.67
3.39
2.78
6.64
-2.2
0.26
8.26
4.658.821.230.441.57-

109916
458654
1442361
1082198
255773
104390
467768
137324
78812
36155
30342
185135
723412

0.22
5.53
2.93
2.43
7.36
1.930.167.02
4.0810.824.990.241.67-

26842

3.77-

187426

4.37-

18157
12654
8071

3.052.85
7.74

140113
88866
65470

2.732.08
9.33
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فونتينا
أنواع أخرى
اجلنب اجلاف
بارميجيانو ريجيانو
جرانا بادانو
بيكورينو
أنواع أخرى
إجمالي أنواع اجلنب
إجمالي منتجات
األلبان

7918
24618
116617
36956
49080
15063
15518
643123

6.71.231.3
9.04
4.151.985.86
1.71

56996
184541
1142514
438733
424074
147213
132494
5002721

7.961.213.820.838.324.482.84
0.08-

7948547

1.19

املصدر :بناء على بيانات ايه.سي.نيلسون

شكل بياني  -4توزيع لنب الشرب في ايطاليا2005 ،

ويعتبر قطاع اللنب “ذى اجلودة العالية” أكثر القطاعات منوا ،وميثل  %42من لنب الشرب املبستر
باملقارنة بنسبة  %38التي مت حتقيقها منذ ثالثة سنوات .ومن العوامل املتعلقة بنجاح اللنب
املبستر تلك البنود التي وردت في اثنني من املراسيم الوزارية :األول يرجع إلى يونيه  2003وهو

األلبان ومنتجاتها في إيطاليا

الذي مد العمر االفتراضي للنب املبستر الطازج واللنب املبستر الطازج ذو اجلودة العالية؛ والثاني
يعود إلى يناير  2005وهو ينص على ضرورة أن تتم اإلشارة إلى موقع عملية احللب ومنشئات
تهيئة احلليب وكتابتها على بطاقات هذه السلع .وقد أدى املرسوم األول إلى انخفاض متوسط
عدد املبيعات والتي انخفضت من  37إلى  31في عام واحد ،في حني استجاب املرسوم الثاني
إلى عملية الطلب على توافر الشفافية واألمان فيما يتعلق باملواد اخلام.
وقد أدركت سالسل التوزيع مزايا اللنب املبستر كمنتج يخلق سمعة جيدة :فقد حققت فروع
السوبر ماركت والهيبر ماركت أرباحا كبيرة في عام  2006محققة  %67من احلصة السوقية
بدون استخدام سياسات سعرية خاصة والتي ال متيز بينها وبني جتارة التجزئة التقليدية(.شكل
بياني رقم  .)4أما في حالة اللنب املعالج بدرجات حرارة مرتفعة ،حيث تقوم سالسل املتاجر
باالستحواذ على مكانة مسيطرة ،فإن متاجر األغذية العامة وامليني ماركت تقدم أنواع سلع
منخفضة األسعار ،في حني متيل فروع السوبر ماركت والهيبر ماركت إلى بيع األنواع املعروفة.
اجلنب
أظهر سوق اجلنب مؤشرات تدل على التعافي املؤقت في عام  2005عندما ارتفع حجم املبيعات
بنسبة  .% 1.7وكما كان احلال في السنوات املاضية ،كان هذا األمر ممكن التحقيق بسبب حدوث
انخفاض في األسعار ( )%1.8-بعد عدة سنوات من االرتفاع املضطرد في كافة األصناف تقريبا.
وقد ظل اإلنفاق املالي عند نفس مستوى العام السابق وهو حوالي  5مليار يورو تقريبا .وكان
لركود الدخل وفقدان القدرة الشرائية لألسرة تأثيرا سلبيا على استهالك املنتجات ذات األسعار
املرتفعة نسبيا مثل اجلنب .وقد كان الوضع أفضل قليال في مجال جتارة التجزئة حيث ركزت
سالسل التجزئة جهودها على أدوات الترويج وبخاصة الترويج من خالل األسعار :بالنسبة
للجنب النوعي  ،زادت حصة مبيعات الدعاية من  %74إلى  %79في الفترة من  2002إلى .2005
شكل بياني  -5توزيع اجلنب في ايطاليا2005 ،
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وقد مت حتقيق أفضل نتائج في قطاع اجلنب الطازج والذي حقق زيادة كمية بلغت نسبتها %3.4
وزيادة في القيمة مقدارها  %2.9وكان جنب موتزاريال أكثر أنواع هذه الفئة مبيعا ألنه يتم إنتاجه
في العديد من األشكال والصور.
أما اجلنب الصلد ،وهو القطاع الثاني الكبير من قطاعات اإلنتاج الوطني ،فقد حقق زيادة كميه
بنسبة  %1.3لكن انخفض من حيث القيمة بسبب حدوث انخفاض قدره  %5في متوسط
السعر.
عند عقد مقارنة بني اجلنب الذي يحمل يتمتع بحماية مسمى املنشأ واجلنب الذي ال يحمل مثل
هذه العالمة ،فقد مت تسجيل أسوأ أداء بالنسبة للجنب الذي يتمتع بحماية مسمى املنشأ
حيث كان هناك انخفاض في العائدات وبخاصة في حالة جتار اجلنب الذين يتعاملون بصورة
أساسية في أفضل املنتجات (شكل بياني رقم .)5أما اجلنب الذي ال يتمتع بحماية مسمى
املنشأ املنشأ فقد حقق زيادة في املبيعات في املتاجر التي تقدم تخفيضات والتي حتصل على
حصة  7%من السوق من خالل مزايا سعرية هائلة.
منتجات األلبان األخرى
ال يعتبر الزبد من بني األصناف التقليدية التي تظهر على موائد غالبية االيطاليني :وبالرغم من
التقديرات التي أشارت إلى أن نسبة اختراق السوق قد بلغت ( %82هناك أكثر من  4أسر من بني
كل خمسة اسر تشترى زبد مرة في العام على األقل) فإن نسبة االستهالك الفردي تقل عن
3كجم ،ألن الزبد يقتصر استخدامه على الطهي (شكل بياني رقم.)6
شكل بياني  -6توزيع الزبادي وجنب احللوى والزبد في ايطاليا2005 ،

أما الزيادة التي سجلت في قطاع الزبادي في عام  2003فقد تأكدت في عام  .2005وهو تطور
مييز إيطاليا عن الدول األوروبية األخرى حيث يشير سجل السوق إلى وصوله إلى مرحلة النضج

األلبان ومنتجاتها في إيطاليا

الكامل .وفي ظل وجود نسبة استهالك فردي مقدارها  7كيلو جرام سنويا فإن إيطاليا تعتبر
مستهلكا كبيرا(حتتل املركز اخلامس عشر على مستوى العالم) بالرغم من أنها الزالت تأتي
بعد هولندا (حوالي  25كيلو جرام للفرد) وفنلندا وفرنسا( 23كيلو جرام و  21كيلو جرام على
التوالي).
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الفصل 10
إعادة هيكلة صناعة األلبان فى أسبانيا
استراتيجيات اجلودة واالحتادات
سمير ميلى

هياكل وسياسات انتاج األلبان
يعتبر نصيب قطاع األلبان فى االنتاج الزراعي فى أسبانيا ،واحدا من أدنى األنصبة فى االحتاد
األوروبى %5.8 :من قيمة الناجت الزراعي النهائى فى عام  %13.3( 2004فى االحتاد األوروبى،)25-
ومتثل ألبان األبقار فى أسبانيا ،أقل من  %5من إجمالى انتاج اجلماعة األوروبية (جدول ،)1حيث
تأتى بعد أملانيا ( ،)%21وفرنسا ( ،)%18واململكة املتحدة ( ،)%11وهولندا ( ،)%7وإيطاليا (،)%7
وال تزال هياكل انتاج األلبان شديدة التشرذم ،حيث يوجد حوالى  29000مزرعة معظمهـا
مزارع عائلية .ومنذ انضمام أسبانيا الى االحتاد األوروبى عام  ،1986فقد ظل إجمالى الناجت من
األلبان ثابتا من الناحية الفعلية خالل تلك الفترة الطويلة ،بالنظر الى عدم الكفاية الواضحة
حلصص األلبان.
هياكل انتاج األلبان:
يبلغ الناجت الكلى لأللبان ،فى أسبانيا ،حاليا 7.5 ،مليون طن %88 ،منها ألبان أبقار %6.6 ،ألبان
ماعز %5.6 ،ألبان نعاج .وكما هو احلال فى بلدان االحتاد األوروبى األخرى ،جند أن حجم القطعان
املدرة لأللبان يتناقص ،بينما حجم الناجت يتزايد (سينيرو وفالديز 2001 ،و بوكسادي.)2004 ،
ويوجد حاليا ما يناهز مليون بقرة مدرة للنب فى أسبانيا (1.057مليون بقرة فى ديسمبر ،2004
أي  %4.5من إجمالى عدد األبقار فى االحتاد األوروبى .)25-واما عن الناجت من األلبان ،فال تزال األرقام
تعتبر من أدنى األرقام فى االحتاد األوروبى على الرغم من الزيادات التى حتققت :بلغ متوسط إنتاج
البقرة  5681كيلو جرام ،مقابل  5897كيلو جرام فى االحتاد األوروبى 25-و  6233كيلو جرام فى
االحتاد األوروبى.15-
وفى  ،2005كان هنالك  3ماليني من النعاج املدرة لأللبان ،وكانت تنتج  422000طن (أى متوسط
انتاج النعجة فى السنة  135لترا)1.4 ،مليون ماعز مدرة لأللبان ،تنتج  498000طن (أي أن
متوسط انتاج املاعز فى السنة  315لترا) ،وكانت الزيادات فى الناجت احملقق من هاتني السلعتني
قد مت تسجيله مع الوقت .ومن الناحية العملية ،جند أن  %10من ألبان النعاج ،يستخدم فى
صناعة اجلنب بالطريقة اليدوية ،أما الكمية الباقية فيتم توريدها للصناعة .وجند أن نسبة
صغيرة من ألبان املاعز ( )%1تستهلك كألبان للشرب ،ويستخدم  %9فى انتاج اجلنب فى املزرعة
بالطريقة اليدوية ،ويباع  %90للصناعة من أجل تصنيع اجلنب (ميركازا.)2006 ،
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جدول 1 -الناجت من األلبان ومنتجات األلبان فى العالم ،واالحتاد األوروبى ،وأسبانيا (باأللف
طن)
السلعة
لنب بقري
لنب نعاج
لنب ماعز
أجبان (جميع األنواع)
زبد
لنب مركز مكثف
لنب بودرة منزوع الدسم
لنب بودرة كامل الدسم

عام
2002
*2005
2002
*2005
2002
*2005
2002
*2005
2002
*2005
2002
*2005
2002
*2005
2002
*2005

العالم
507994
529833
8047
8574
12121
12438
17284
18483
7950
8206
3986
4014
3504
3280
2659
2755

االحتاد األوروبي**
121957
142524
2309
2362
1616
1806
7111
8714
1789
2060
1316
1449
1078
1242
721
825

أسبانيا
6418
6636
406
422
513
498
203
134
56
51
74
65
14
13
15
14

املصادر :الفاو ،إدارة اإلحصاءات األوروبية ،وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية .2006
*  2005تقديرات
* االحتاد األوروبى 25-عام .2005

وعلى املستوى اإلقليمى ،فإن انتاج ألبان األبقار يتركز فى جاليسيا ( %34.5من الناجت القومي
الكلى فى  ،)2003يليه إقليم كاستيال وليون ( ،)%14.6واستورياس ( ،)%10.2وقطالونيا (،)%8.7
وأخيرا األندلس وكانتابريا ( %8.2لكل منهما) ،وتستحوذ تلك األقاليم الستة معا على ما يناهز
 %85من إجمالى الناجت من األلبان فى أسبانيا (شكل ،)1أما انتاج النعاج من األلبان فيتركز أساسا
فى منطقتني تتمتعان باالستقالل الذاتي ،هما :كاستيال وليون ،وكاستيال المانشا ،بينما يتركز
إنتاج ألبان املاعز أساسا فى األندلس ،وكاستيال وليون ،وكاستيال المانشا ،واسترميادورا.
ويبلغ متوسط حجم املزارع فى أسبانيا حاليا (مقاسة بحصتها من األلبان)  200طن من األلبان؛
ويقترب ذلك من املتوسط فى فرنسا (210طن) ،وأعلى من املتوسط فى االحتاد األوروبى25-
(اسكريبانو ،)2006 ،وجند أن  %36من العدد اإلجمالى ملزارع األلبان فى عام  2006-2005من املزارع
الصغيرة (أقل من 75طن) ،وينتج  %13من تلك املزارع الصغيرة أقل من 25طن مقابل %89
فى عام ( 1993/1992جدول .)2ويقع معظم تلك املزارع فى إقليم جاليسيا الذى يضم %55
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من منتجى األلبان %36 ،من القطعان املدرة لأللبان %35 ،من الناجت القومي من األلبان فى
عام  .2006وقد شهدت طرق االنتاج تغيرا طفيفا :عددا ً محدودا ً من األبقار ،وفالحني من كبار
السن يقومون باستثمارات محدودة .ومع ذلك ،فإن تلك املزارع تلعب دورا هاما فى احلفاظ على
النسيج الريفى.
خريطة  1-الناجت من األلبان فى أسبانيا:
التوزيع اإلقليمي 2003
ولقد حصلت املزارع متوسطة احلجم (ما
بني 300-75طن) على خبرات فنية كبيرة
فى أساليب االنتاج لديها ،ولقد زاد عدد
تلك املزارع فى البالد بنسبة  %46فى عام
 ،2006-2005باملقارنة بنسبة  %10فى عام
 .1993-1992وفى نفس الوقت ،انخفض
متوسط أعمار الفالحني ،فيما حتسن
مستوى التدريب ،واملستوى املهنى ،كما
تغيرت األوضاع القانونية لكثير من املزارع:
فاملزارع الفردية قد حتولت الى شركات
صغيرة (من خالل عمليات االندماج أساسا)
أو إلى مزارع منظمة على أساس تعاوني ،مع
قدرتها على تغطية جميع مراحل عمليات
اإلنتاج؛ وميثل هذا النوع األخير حاليا ما يزيد
على  %35من كميات األلبان على مستوى
الوطن.
وباملثل ،فإن عدد املزارع الكبيرة (أكثر من
300طن) استمر فى الزيادة %18 :فى عام
 2006-2005مقابل  %1فى عام 1993-1992؛
عال من اخلبرات
وتتمتع تلك املزارع مبستوى ٍ
الفنية وتقوم باالستثمارات الكبيرة .ويوجد
فى الوقت الراهن ،قرابة  5400مزرعة من
هذا النوع ،وتتعامل فى  %58من كمية
األلبان على مستوى الوطن .وباإلضافة
الى هذه املزارع اخملتلفة ،توجد  158مزرعة،
تزيد حصة كل منها على  2000طن ،وتبلغ
قدرتها االستيعابية  572000طن من كمية
األلبان.
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ويعرض اجلدول رقم  3املؤشرات الهيكلية ،ومتوسط النتائج املالية ملزرعة ماشية مدرة لأللبان
خالل الفترة  ،2003-2000وميكن للمرء أن يالحظ أن القيمة الصافية املضافة ،لكل مزرعة،
 22000مقابل تكلفة إجمالية تبلغ  ،30000حيث  %40منها مقابل أعالف املاشية.
دفع أثمان األلبان:
يعتبر إنتاج األلبان فى أسبانيا ،كما هو احلال فى دول أخرى ،موسميا إلى حد ما ،مع وصول
االنتاج الى ذروته فى شهري أبريل-مايو ،وأدنى انتاج أثناء شهور الشتاء (والسيما ديسمبر ويناير).
ولهذه التغيرات فى االنتاج نتائج مباشرة بالنسبة لتطور أسعار األلبان ،ومنتجات األلبان
املصنعة (رسم بيانى ،1جدول :)4فاألسعار تنخفض فى فترات االنتاج العالى بسبب املرونة
الشديدة لسوق األلبان إزاء تقلبات العرض .ثم إن هنالك عوامل أخرى مثل :مستويات الطلب
احمللى ،وأسعار املستهلك ،ومستويات الطلب اخلارجي على األلبان ،وأسعار األلبان وخصوصا فى
فرنسا والبرتغال ،تتدخل أيضا فى حتديد اسعار األلبان فى أسبانيا.
جدول  2 -فئات املزراع ذات احلصص ،أبريل 2006
حصة الفئة
أقل من 25
50-25
75-50
200-75
300-200
 300فأكثر
اجملموع

عدد املزارع
3700
3550
3100
9950
3590
5360
29250

%
13
12
11
34
12
18
100

إجمالى احلصة ( 1000طن)
51
132
192
1290
870
3550
6085

املصدر :الصندوق األسباني للضمان الزراعي التيرا2006 ،196 ،

والبد أن نوضح أن سعر اللنب فى أسبانيا ،تسليم بوابة املزرعة ،قد زاد خالل السنوات القليلة
املاضية ،ووصل اآلن الى 0.30يورو للتر (بيانات  2006من االحتاد األسباني لصناعات األلبان) ،وفى
نفس الوقت جند أن أسعار األلبان فى دول أخرى مثل أملانيا وفرنسا ،آخذة فى االنخفاض (0.27
يورو فقط للتر) ،وكان سعر اللنب فى أسبانيا عادة أقل من متوسط سعره فى دول االحتاد
األوروبى( 15-ألفاريز ديل كامبو.)2006 ،
ويتم تثبيت سعر املنتج للنب (أنظر الرسم البيانى )1فى املفاوضات اخلاصة بني املنتج والفالح
واملشترى ،ويتم ذلك (عمليا) دون أي مرجعية عامة او أسعار إرشادية .وكانت مبادرات كثيرة
لوضع سعر إشارى للمعامالت بني الفالح واملشترى قد أخفقت ،فى أسبانيا ،بسبب االعتراض
أساسا من جانب محكمة املنافسة  Competition Tribunalفى أسبانيا ،التى تعتبر أن تلك
املمارسات تقيد املنافسة فى السوق ،وتخل بحقوق املستهلكني.
وعالوة على ذلك ،فإن اللنب باعتباره سلعة سريعة التلف ،يحتاج الى جمعه من املزرعة فى

إعادة هيكلة صناعة األلبان في أسبانيا

غضون يومني ،وهذا ما يضعف موقف الفالح فى أي عملية تفاوض .ويفاقم من هذا املوقف أن
املنافسة بني املشترين (أي املنافسة األفقية) محدودة ،حيث ال يوجد فى الغالب إال مشتر واحد
فى منطقة اإلنتاج ،وليس أمام الفالحني بدائل أخرى لبيع ألبانهم .بل أكثر من ذلك ،جند أن
ضخامة حجم تسليم املنتج ،يتركز على عدد محدود جدا من املشترين ،األمر الذى يعني حتكم
املشترين فى السوق ،فى شكل ما يعرف فعال باحتكار املشترين .وأخيرا ،فإن حجم وجودة اللنب
املنتج ،باإلضافة الى الصعوبة النسبية فى الوصول الى املزرعة ،هى عوامل أخرى تؤثر على
موقف الفالح فى أية مفاوضات.
جدول 3 -املؤشرات الهيكلية والنتائج االقتصادية-املالية ملزارع ألبان املاشية فى الشبكة
القومية للمحاسبة الزراعية ( RECANا).2003-2000 ،
املؤشر

املزراع املمثلة
مزارع العينة
إجمالي املساحة الزراعية املستخدمة (هكتار)
وحدات القطعان
العمالة
اإلجمالي
العائلي
إجمالي العائد (يورو)
اإلجمالي
احليوانات
الدعم املزرعي (يورو)
التكاليف (يورو)
اإلجمالي
العليقة املركبة املشتراه
استثمارات رأسمالية
اإلهالك
الطاقة
اإلنتاج الزراعي النهائي (يورو)
إجمالي القيمة املضافة بأسعار السوق (يورو)
إجمالي القيمة املضافة بتكلفة املصنع -عناصر اإلنتاج (يورو)
صافي القيمة املضافة بتكلفة املصنع -عناصر اإلنتاج (يورو)
رأس املال املزرعي املتاح (يورو)
إجمالي العائد احليواني(يورو) /وحدة القطيع

2000
54812
1478
11.3
24.9

2003
36460
1182
14.3
27.7

1.2
1.2

1.3
1.3

40101
34349
1166

46580
40141
2108

26608
10692
2482
2398
1148
35022
19107
20273
17875
16931
1382

30330
12348
2637
2142
1348
41162
22133
24398
22256
21152
1449
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صافي القيمة املضافة/حدة قوة العمل (يورو)YWU/
رأس املال املزرعي املتاح/إجمالي العائد ()%

14894
42.0

17120
45.0

املصدر :الشبكة الوطنية للمحاسبة الزراعية  .2003 ،2000وزارة الزراعة والثروة السمكية األسبانية .(200( 2001
ملحوظة :وحدة القطيع تعادل بقرة ألبان واحدة

شكل بيانى  -1األسعار املدفوعة الى
التجارة اخلارجية:
زاد حجم جتارة أسبانيا اخلارجية فى األلبان
ومنتجات األلبان (الواردات زائد الصادرات)
زيادة ملحوظة منذ انضمامها الى االحتاد
األوروبى ،مع زيادة الواردات مبعدل أعلى من
معدل زيادة الصادرات.
ويوضح الرسم البيانى  2أن نسبة الصادرات-
الواردات فى هذا القطاع كانت أقل من %50
بقليل ،خالل الفترة من  .2005-2000ويتضح
هذا املوقف املتمثل فى العجز الهيكلى فى
قطاع األلبان فى أسبانيا ،فى أرقام امليزان
التجارى السنوي ملنتجات األلبان (جدول،5
بيانات بشأن امليزانية اجملمعة لعام.)2003
وملا كانت حصة أسبانيا -وهى  6.1مليون
طن من األلبان -أقل بكثير من أن تغطى
الطلب احمللي فى أسبانيا -والذى تقدره بعض
املصادر بـ  9مليون طن معادل من األلبان-
فإن أسبانيا تستورد كميات كبيرة من االحتاد
األوروبى ،ومن فرنسا أساسا ،حيث األسعار
أقل ،مع وجود فوائض يتعذر تسويقها خارج
االحتاد األوروبى ،بدون دعم كاف للصادرات من
االحتاد (كالسيدو.)2006 ،
وتعتبر أسبانيا مستوردا صافيا أللبان الشرب،
واملنتجات الطازجة (الزبادي ،الخ) ،واأللبان
اجملففة ،واجلنب بصفة خاصة (جدول)-5
واجلزء األكبر من جتارة أسبانيا اخلارجية فى
منتجات األلبان ،يتم مع دول االحتاد األوروبى
( %98واردات %90 ،صادرات) .وقد زادت واردات
أسبانيا من اجلنب بنسبة  %600منذ انضمام

املنتجني وقيمة الناجت2003-1994 ،
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أسبانيا لالحتاد األوروبى ،بينما استقرت تدفقات األلبان ،والقشدة غير املركزة ،خالل السنوات
القليلة املاضية .والصادرات الرئيسية للمنتجات األسبانية هى األلبان ،والقشدة غير املركزة
(إلى فرنسا والبرتغال) ،واللنب اجملفف (إلى فرنسا والبرتغال) واملصالة ،والزبادي ،وغيرهما من
املنتجات (إلى البرتغال) ،واجلنب وخثارة اللنب (إلى إيطاليا والبرتغال وفرنسا) .ويجب أن ننظر الى
تدفقات األلبان اخلام من وإلى فرنسا والبرتغال على أنها تطور منطقى للتجارة بني املناطق ذات
الفائض واملناطق ذات العجز ،داخل إطار منطقة اقتصادية عالية االندماج مثل االحتاد األوروبى.
جدول  -4أسعار منتجات األلبان فى السوق (يورو100/كيلو جرام)
السلعه
لنب بودرة منزوع الدسم
لنب مركز
زبد
جنب إمنتال
جنب مانشيجو
كرات اجلنب

2003
196.0
220.1
295.1
684.6
1018.8
573.7

2004
210.7
220.0
282.8
698.4
1039.8
584.3

2005
219.5
219.9
224.7
771.6
1016.8
615.5

املصدر :وزارة الزراعة والثروة السمكية األسبانية ()2006

وخارج نطاق االحتاد األوروبى ،جند أن الواردات األسبانية تأتى من مصادر مختلفة ،أهمها استراليا،
ونيوزيلنده ،ودول أوروبا الشرقية ،وسويسرا .كما أن مقاصد الصادرات مختلفة كذلك :اندورا،
وجبل طارق ،ودول شمال إفريقيا ،والدول اآلسيوية ،ودول الكاريبى.
شكل بيانى  -2التجارة اخلارجية فى األلبان ومنتجات األلبان2005-2000 ،
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الئحة سوق األلبان وإصالح السياسة الزراعية املشتركة:
إن منظمة السوق املشتركة ( )1CMOلأللبان ومنتجات األلبان تخضع للسياسة الزراعية
املشتركة ( ،)CAPبغرض احلد من االنتاج ،من ناحية ،عن طريق نظام احلصص ،وحماية سوق
اجلماعة األوروبية ،من الناحية األخرى ،عن طريق نظام األسعار املؤسسية (السعر املستهدف
لأللبان) ،وسعر التدخل للزبد ،واللنب اجملفف 2وترسى منظمة السوق املشتركة مبدأ املساعدات
من أجل التخزين اخلاص لعدد من منتجات األلبان (الزبد ،والقشدة ،واللنب اجملفف املنزوع الدسم،
وبعض أنواع اجلنب) ،وكذلك بعض اإلجراءات الرامية الى دعم تسويق بعض منتجات األلبان،
بغية تشجيع االستهالك منها ،فى املؤسسات غير الهادفة الى الربح ،واستخدامها فى انتاج
احللويات ،واخملبوزات ،واآليس كرمي .كما توجد مساعدات لأللبان منزوعة الدسم والتى تستخدم
كأعالف حيوانية.
جدول  -5امليزان التجاري ملنتجات األلبان فى أسبانيا( 2003 ،باأللف طن)
لنب الشرب ،الزبادي
والرائب

لنب مكثف

لنب بودرة كامل

لنب بودرة منزوع
الدسم

منتجات طازجة
ماعدا القشدة

قشدة

زبد

جنب

العائد
املستخدم
الواردات
من االحتاد
األوروبى
الصادرات
إلى االحتاد
األوروبى
التباين في
األرصدة
إجمالي
االستخدام
املنزلي
االستهالك
البشري

جنب مطبوخ

بند

4237.3
215.7

52.9
9.5

13.1
3.6

19.5
8.1

5226.0
489.4

70.1
16.6

54.5
8.3

315.4
130.1

22.9
15.5

215.7
92.0

7.3
15.1

3.6
6.9

7.8
0.2

488.8
224.5

16.6
3.7

8.1
3.3

126.0
47.8

15.2
5.1

78.8

5.9

1.2

0.2

203.9

3.5

3.0

43.8

4.1

-

-

-

–2.8

-

-

18.1

-

-

4360.9

47.2

9.7

30.3

5490.8

83.0

41.4

397.7

33.3

4360.9

47.2

9.7

30.3

5490.8

83.0

41.4

387.8

33.3

املصدر :وزارة الزراعة والثروة السمكية األسبانية (ب)2006
 .1الئحة اجمللس (احتاد أوربى)  ،1999/1255الصادرة فى  17مايو وتقضى بإنشاء منظمة السوق املشتركة لقطاع األلبان ومنتجات األلبان.
 .2أسعار التدخل للعام الزراعي ( 2004-2005اعتبارا من 1يولية  2004الى 30يونيه )2005كانت  305.23يورو لكل 100كيلو جرام من الزبد،
 195.24يورو لكل  100كيلو جرام من اللنب اجملفف املنزوع الدسم.
 .3مينع هذا النظام ،املنتجات من دخول السوق ،من الناحية العملية ،باستثناء تلك السلع املدرجة فى حصص التعريفة التى أنشئت فى سياق
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ( )WTOوغيرها من االتفاقيات التجارية املعمول بها.
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أما التجارة مع دول ثالثة فتخضع لنظام ينظم الرسوم على الواردات 3ودعم الصادرات .وميثل
هذا األخير حصة كبيرة من إجمالى نفقات السياسة الزراعية املشتركة ،فى القطاع ،وزاد
حجم تلك احلصة كثيرا فى أسبانيا خالل السنوات القليلة املاضة .وفى عام  ،2004بلغ حجم
الدعم  %32.4من املساعدات اإلجمالية لصادرات االحتاد ،والتى مت دفعها عن طريق الصندوق
األسباني للضمان الزراعي (.)FEGA
ولقد متخضت تلك اآلليات عن سوق يتمتع بحماية شديدة ،بصفة عامة ،مع وجود أسعار
مرتفعة بطريقة مصطنعة ،وضعف املنافسة من جانب دول ثالثة ،واعتماد الصادرات ،الى حد
كبير على الدعم ،الذي يرتبط بدوره مبستوى اخملزون من الزبد واأللبان اجلافة .ولقد حتكمت تلك
اإلجراءات بشكل ملحوظ ،فى أداء ،وتطور ،واستراتيجيات صناعة األلبان ،والتى تعتبر –فى كثير
من احلاالت -الصلة املستخدمة من أجل تنفيذها جميعا .فمن ناحية ،أثر وضع نظام احلصص
على حجم العرض الوطني من األلبان ،وتوزيعها اجلغرافي؛ ومن الناحية األخرى ،غير من آليات
إدارة مواد صناعة األلبان .وعلى هذا ،فإن كبار مشتري األلبان هى املصانع املسئولة عن التحكم
فى كميات التسليم ،ومعاقبة املنتجني -حسب مقتضى األحوال -بضريبة إضافية .وللتخلص
من هذه املسألة ،جلأت كثير من جهات انتاج األلبان ،من غير التعاونيات ،الى مشترين خارجيني
لأللبان ،عن طريق تشجيع الشركات املرخص لها قانونا ،التى تهتم بهذا النوع من النشاط.
وباملثل ،فإنه منذ تطبيق نظام احلصص ،حدث اختالل فى سوق األلبان اخلام بأسبانيا ،بسبب
فوائض االنتاج (الكميات الزائدة عن احلصة والتى مت تخفيضها خالل السنوات القليلة املاضية
من خالل عمليات التحكم اخملتلفة ،حتى وصلت اآلن الى  %10من احلصة املقررة) .ويرجع هذا
الفائض فى االنتاج ،الى أنه عند تطبيق نظام احلصص فى أسبانيا ،كان الفالحون األسبان آنذاك
فى خضم جتربة إعادة الهيكلة (التى متخضت عن مزارع ضخمة) ،بغرض حتقيق الربحية ،وأن
تكون هناك حدود دنيا ألحجام املزارع ،مبا ميكنها من املنافسة على املسرح األوروبى .ولقد أثبت
التأخير الناجم عن عمليات التوقف ،ومخصصات احلصص العامة ،واالجتار فى احلصص ،أنه غير
كاف للوفاء بهذا الغرض.
وعالوة على ذلك ،فإنه على الرغم من تطبيق قواعد منظمة السوق املشتركة لأللبان ،فى
أسبانيا فى نفس فترة انضمامها لالحتاد األوروبى  ،1986إال أن حصة األلبان لم تطبق إال منذ
عام  ،1994/1993وهى الفترة التى كانت فيها حصة أسبانيا من األلبان تغطي  %75من الناجت
املتوقع .ونتيجة لإلصالح الالحق ملنظمة السوق املشتركة ( )CMOفى  ،1999زيدت الكمية
املرجعية اخملصصة ألسبانيا مبقدار  550ألف طن .ومن ناحية أخرى ،ارتفع سعر اللنب -الذى كان
منخفضا للغاية حتى السنة الزراعية  1994/1993وأصبح السوق مستقرا نسبيا .ومع ذلك،
فإن تطبيق نظام احلصص ،وعدم مرونة السوق الذى انعكس عليه نظام احلصص ،قد تسبب
فى عدد من املشاكل بالنظر الى الناجت املتزايد للمزارع ،وحاجتها الى التوسع ،وكذلك عدد
الفالحني الشباب الراغبني فى إقامة مشاريع من هذا النوع.
ومن وجهة نظر التنظيم القطاعي ،فإن تطبيق نظام حصص األلبان فى أسبانيا ،كان يعنى
أهمية الدور الذى تقوم به الشركات املتخصصة فى جتميع األلبان ،مما أدى الى زيادتها على
حساب عمليات التجميع املباشر الذى كانت تقوم به شركات صناعة األلبان .وكانت مصانع
األلبان فيما سبق ،لديها عدة سبل لتوريد األلبان ،حتت تصرفها مثل :التجميع املباشر من
شبكة من املنتجني ،او الشراء من تعاونيات توريد األلبان او جماعات املنتجني ،وشراء كميات
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ضخمة من شركات أخرى قد تأخذ شكل جتارة اجلملة املعتادة ،او الشراء من بعض الصناعات
التى تقوم ببيع الفائض من األلبان لديها .وفى هذا السياق ،أدى تطبيق نظام احلصص الى
تشجيع منو تعاونيات البيع ،والشركات املتخصصة فى عمليات التجميع والبيع بكميات
كبيرة للمصانع .ومبعنى آخر ،أدى تطبيق ذلك النظام الى انعاش التكامل األفقى ،والتكتالت
فى السوق.
ومؤخرا جدا ،أدى إصالح منظمة السوق املشتركة من أجل األلبان ومنتجاتها (اصالح
السياسة الزراعية املشتركة فى يونية  ،2003اتفاقية لكسمبورج) الى إدخال تغيرات هامة،
أثرت على القطاع برمته .وتضمنت تلك التغييرات إلغاء السعر املستهدف لأللبان اعتبارا من
أول أبريل  ،2004وتخفيض سعر التدخل للزبد بنسبة  %25على أربع مراحل تبدأ من 2004-
 ،2007وتخفيض سعر اللنب اجملفف املنزوع الدسم بنسبة  %15على ثالث مراحل ،اعتبار من
 ،2006-2004ووضع حد أقصى للكميات لفترة محدودة من أجل شراء الزبد بسعر التدخل،
وانفصال مساعدات االنتاج بنسبة  %100اعتبارا من عام  ،2006من خالل إجراءات ترمى الى
حتويل املساعدات القائمة الى مبالغ فردية تدفع لكل مزرعة بشرط مسايرتها لسلسلة
األوامر التوجيهية املتعلقة بصحة احليوان ورعايته ،وحماية البيئة ،وااللتزام بتطبيق األساليب
الزراعية اجليدة.
وفى نفس الوقت ،فإن التخفيض املضطرد لدعم الصادرات ،بغرض توسيع عملية حترير األسواق
الدولية بدرجة أكبر ،من شأنه احلد من قدرة صناعة األلبان األوروبية واألسبانية على املنافسة،
حيث تقدر تكلفة االنتاج بـ  0.29يورو للتر الواحد ،مقارنة بـ  0.15يورو للتر ،لدى املنتجني الكبار
واملصدرين الصافني ،مثل استراليا ونيوزيلندة (جاليندو.)2004،
وقد مت مد العمل بنظام احلصص حتى العام الزراعي  ،2015-2014مع زيادة احلصص بنسبة %1.5
للدول األعضاء التى لم تستفد من الزيادة اخلاصة فى عام  ،1999األمر الذى ال يعني أسبانيا
بسبب زيادة حصتها فعال فى سياق أجندة  .2000ومن املفارقات الغريبة ،أن زيادة احلصص،
من املمكن أن تؤدي الى زيادة فى فوائض األلبان املوجودة بالفعل فى االحتاد األوروبى ،ومن ثم
تتسبب فى انخفاض أسعار األلبان فى الدول األعضاء ذات االنتاج الفائض (مت التعويض بالكامل
تقريبا عن تخفيض االنتاج ،بفضل املساعدات املباشرة ،واملدفوعات املباشرة للمنتجني طبقا
حلصصهم) مما يدفعها الى البحث عن أسواق تصدير جديدة مثل السوق األسباني.
إن قطاع األلبان فى أسبانيا ،كما هو احلال متاما فى الدول األوروبية األخرى ،يواجه اآلن موقفا
معقدا نتيجة لهذا اإلصالح ،حيث ال يدرى ما سوف ينتظره ،األمر الذى يحتم على جميع
األطراف املعنية -من منتجني ،ورجال صناعة ،وسلطات عامة -التعاون مع بعضهم البعض الى
حد كبير (دياز يوبيرو .)2006 ،وفى هذا السياق ،صممت وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية
( )MAPAخطة إلعادة هيكلة قطاع األلبان (مرسوم ملكى صادر برقم  ،620فى 27مايو)2005
ومت تنفيذه فى نفس العام .وترتكز تلك اخلطة أساسا على برنامج للتخلى عن احلصص وإعادة
شرائها مبعرفة الصندوق الوطني ،حيث تقوم وزارة الزراعة بنفسها بوضع معايير األسعار
والتخصيص (وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية2006- ،أ) ،وإمكانية قيام أفراد من القطاع
اخلاص بتحويل احلصص بدون التخلص من األراضى.
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ونتيجة لذلك ،فإن  2038فالحا قد تركوا العمل املزرعي ،وتبلغ حصصهم الكلية 269536
طن ،كان يتم تعويض نصفها بالسعر األساسى وهو  0.50يورو/ك جـ ،والنصف اآلخر بسعر
أعلى حسب عمر صاحب الطلب؛ وكان  %80من تلك املزارع لديها حصص أقل من املتوسط
الوطنى .وعالوة على ذلك ،فإن خطة إعادة الهيكلة هذه ،تتابع أهدافا أخرى مثل حتسني هياكل
مزارع األلبان ،وزيادة حرفية الفالحني ومتكنهم فى املهنة ،وزيادة قدرة املزرعة على املنافسة
واالستدامة ،وحتسني شروط التقاعد بالنسبة للمنتجني الذين انضموا الى برنامج التوقف،
وزيادة حجم حصص املزارع الصغيرة ،وتشجيع الشباب على العمل املزرعي ،تيسيرا ً لعملية
التواصل بني األجيال.
استهالك وتوزيع األلبان ومنتجاتها:
تطور االستهالك:
يختلف هيكل استهالك األلبان فى أسبانيا ،اختالفا جوهريا ،عن مثيله فى دول االحتاد األوروبى
األخرى ،ذلك أن متوسط استهالك الفرد من األلبان السائلة أعلى من املتوسط املوجود فى دول
اجملموعة األوروبية ،كما ان استهالك الزبادي وحلوى األلبان أعلى أيضا ،ولكن استهالك اجلنب
والزبد –من الناحية األخرى -أقل كثيرا من املتوسط األوروبى.
وشهدت االجتاهات الرئيسية لالستهالك فى السنوات القليلة املاضية ،انخفاضا فى استهالك
اللنب السائل ،وثباتا نسبيا فى استهالك الزبادي التقليدي ،وزيادة فى استهالك اجلنب ومشتقات
األلبان .وطبقا إلحصاءات هيئة خبراء استهالك األغذية ،التابعة لوزراة الزراعة والثروة السمكية
واألغذية ( ،)MAPAبلغ متوسط استهالك الفرد من األلبان السائلة فى أسبانيا ،حوالى 105.2
لتر فى عام  ،2004وهو أقل بنسبة  %11.4عنه فى عام ( 1995رسم بيانى )3وفى نفس السنة
كانت أرقام متوسط استهالك الفرد من الزبادي واجلنب ،ومشتقات األلبان 11.6 ،كيلو جرام (11.5
كيلو جرام فى عام  7.3 ،)1995كيلو جرام (زيادة بنسبة  %15باملقارنة بعام 39 ،)1995كيلو جرام
( %46زيادة عن عام  )1995لكل منهما على التوالى.
وقد اختلفت أمناط االستهالك من فئة الى أخرى من فئات األلبان ،وقد اختفى اللنب اخلام فى
معظمه ،عمليا ،من االستهالك النهائى (حيث بلغ على سبيل املثال %2.7 ،من املتوسط
اإلجمالى الستهالك الفرد من اللنب السائل فى عام  ،2004مقارنا بـ  %7.8فى عام %38 ،1995
فى عام  )1987وزاد استهالك األلبان املعقمة %93.7 :لالستهالك الفردي فى عام  ،2004مقابل
 %83فى عام  %75 ،1995فى عام  ،1987أما األلبان املبسترة ،وعلى الرغم من حمالت الدعاية
والترويج ،فإن استهالكها قد تناقص بثبات (بنسبة  %3.4في  2004باملقارنة بـ  %9فى عام
.)1995
وبحلول عام  ،2004كان نصيب االستهالك من األلبان شبه منزوعة الدسم ،قد تزايد باضطراد
(بنسبة  %31.1مقارنة بنسبة  %11.7فى عام  ،)1995وكذلك كان احلال مع األلبان املنزوعة
الدسم ( %21مقابل  %15.3فى عام  .)1995وفى مقابل ذلك انخفض استهالك اللنب الكامل
(بنسبة  47.9مقارنة بـ  %63فى عام  .)1995وفيما يتعلق بأسعار املستهلك فإنه وفقا ألرقام
فريق خبراء استهالك األغذية ،التابع لوزراة الزراعة والثروة السمكية واألغذية –ظلت أسعار
اللنب السائل مستقرة نسبيا خالل الفترة من  ،2000-1995ثم بدأت فى االرتفاع أساسا بحكم
التغيير فى تركيبة األلبان السائلة املوجودة فى السوق.
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ولقد مارست هيئات إدارة األسعار -التى
كانت موجودة قبل انضمام أسبانيا الى
االحتاد األوروبى -ضغوطا شديدة لتخفيض
مستويات األسعار ،وخصوصا أسعار األلبان
املبسترة ،وكان ذلك أحد العوامل التى أدت
الى توجيه جزء من أنشطة صناعة األلبان
إلى األلبان املعقمة .وبعد انضمام أسبانيا الى
االحتاد االوربى-مارست جتارة التجزئة الواسعة
النطاق ضغوطا متعاظمة فى هذا الشأن ،وقد
أصبحت جتارة التجزئة اآلن تتجه إلى التركز
بشكل متزايد.
وثمة عامل آخر محل مالحظة ،أال وهو
املفاضلة بني األلبان ومنتجات األلبان ،ذلك أن
هناك استراتيجية رئيسية تتمثل فى الزيادة
األخيرة فى املنتجات اجلديدة ذات القيمة
املضافة العالية ،مثل منتجات األلبان اخملصبة،
او منتجات األلبان الوظيفية (منتجات حتتوى
على مكونات نشطة معينة ،لها آثار مفيدة
على وظائف اجلسم باإلضافة الى قيمتها
الغذائية) .والقوة الدافعة وراء ظهور تلك
املنتجات ظهور أمناط حياة جديدة نتيجة
للتغير الثقافي-االجتماعي ،مقترنا باآلمال
املتعاظمة للمستهلك بخصوص اجلودة
الغذائية ،وسالمة املنتجات الغذائية ودورها
الوظيفى (ميلى .)2005 ،وطبقا للبيانات
التى نشرتها شركة مصادر املعلومات ()IRI
فى أسبانيا ،هبط حجم مجموعة األلبان
األساسية فى السوق ،هبوطا ثابتا ،خالل
السنوات القليلة املاضية بينما أخذت فئات
األلبان اخملصبة اخملتلفة تتزايد من حيث احلجم
(جدول . 4 )6
وهذا التطور فى االستهالك فى سوق اللنب
السائل (األلبان التقليدية مقابل األلبان
اجلديدة) قد لوحظ أيضا بالنسبة حلصة
الزبادي ،ذلك أن السوق الوطني للزبادي قد
تطور خالل السنوات القليلة املاضية ،نتيجة

املصدر :فريق خبراء األغذية ،التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية
 .4أصبحت أسبانيا اآلن فى طليعة الدول األوربية فيما يتعلق بحصة واألغذية.2005-1996 ،
األلبان اخملصبة من إجمالى حجم ألبان الشرب (.)%23
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لعدد من العوامل ،منها مثال :الصحة كمتغير للشراء ،واالعتدال فى زيادة متوسط األسعار،
وزيادة املشاركة فى سلع التجزئة املتميزة ،ومع ذلك ،فإننا جند أن األصناف التقليدية(املنكهة،
واملنزوعة الدسم ،والطبيعية ،واخملصبة ،واملضاف إليها الفاكهة ،الخ) تتسم بالركود من حيث
املبيعات وأحجام الطلبيات ،بينما جند أن الزبادي الوظيفى مثل زبادي بيفيدوس ( )bifidusوغيره
من األلبان املتخمرة هى منبع الزيادة (جدول .)7وطبقا لألرقام التى نشرتها شركة مصادر
املعلومات –فى أسبانيا ،جند أن تلك الفئة األخيرة متثل  %43.7من إجمالى سوق الزبادي من
حيث القيمة وبلغت نسبة احلجم  %31.2فى عام  ،2005ولقد زادت حصتها من السوق بنسبة
 %18.5فى عام  2005مقارنة بالسنة السابقة ،وهى نسبة غير عادية فى سوق األغذية فى
دولة متقدمة .ويوضح هذا التطور بجالء ،أهمية الصحة فى الطلب على املنتجات الغذائية؛
وبشكل أكثر حتديدا ً املواد احليوية املنشطة 5والبيفيدوس ،وهما اثنان من أكثر املنتجات ابداعاً.
جدول 6 -تطور سوق األلبان فى أسبانيا حسب النوع
احلجم %
2005
2004
98.8
98.8
77.0
79.0
21.9
19.8
14.7
14.4
4.7
3.7
1.2
0.8
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0
0.7
0.5
1.2
1.2

النوع
لنب طويل املكوث
أساسي
مدعم
كلسيوم
للقلب
طاقة ومنو
ألياف
هاضم
بالصويا
آخر
قصير املكوث

2004
98.6
72.6
26.1
18.2
5.5
0.9
0.4
0.2
0.0
0.9
1.4

القيمة %
2005
98.7
70.0
28.6
18.2
7.0
1.3
0.4
0.3
0.2
1.3
1.4

املصدر :معهد البحوث الدولي بأسبانيا.2005 ،

جدول  7 -سوق الزبادي فى أسبانيا حسب النوع
النوع
ألبان أخري مخثرة*
بيفيدوس
منزوعة الدسم
مزود بنكهة

احلجم %
11.0
17.9
17.8
15.6

2004

القيمة %
20.1
19.9
17.5
9.4

احلجم %
13.0
18.2
17.9
14.9

2005

القيمة %
23.6
20.1
16.9
8.9

كاف من الكائنات الدقيقة احلية التى تنشط فى القطاع الهضمى مع ما يترتب
 .5املواد احليوية املنشطة هى تلك املواد التى حتتوى على عدد ٍ
على ذلك من آثار مفيدة للصحة مثل تقوية اجلهاز املناعي ،او العمل على تخفيض مستويات الكوليسترول .أما املواد احليوية املسبقة ،من
الناحية األخرى -فتحتوى على جزيئات تساعد على امتصاص العناصر الغذائية ،وتساعد على حياة او نشاط الكائنات الدقيقة املفيدة مثل
املواد احليوية املنشطة.
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طبيعية
سائلة
دهني القوام
لفئات عرقية معينة
بالفاكهة
مدعمة
الباقي
السوق اإلجمالي

15.2
6.6
3.7
2.7
4.9
2.1
2.4
 626448طن

9.0
5.3
5.0
3.1
3.1
2.9
4.7
1483.2
مليون €

14.2
7.1
3.6
2.9
4.4
1.8
2.0
 667156طن

8.2
5.4
4.7
3.2
2.8
2.6
3.6
1608.3
مليون €
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(*) األلبان اخملثرة األخرى تشمل أساسا ً ألبان وظيفية مخثرة بواسطة ( L.Caseiا %90من احلجم و  %86من القيمة لهذه الفئة ككل في )2005
وألبان ذات عامل مضاد للكوليسترول (ا %9من احلجم و  %12من القيمة لهذه الفئة في .)2005

ويسيطر على سوق األلبان املتخمرة األخرى ،حاليا ،األلبان الوظيفية املتخمرة باستخدام مادة
 L.Caseiودورها الرئيسى تنشيط الدفاعات الطبيعية فى اجلسم عن طريق تدعيم اجلهاز
املناعي على أساس قدراته الوقائية و/أو التصحيحية .ويستحوذ الزبادي املتخمر باستخدام “L.
 ”Caseiعلى  %85.8من سوق األلبان املتخمرة األخرى ( %12.5فى حالة األلبان الوظيفية املتخمرة،
مع وجود عامل مضاد للكوليسترول ووجود  %1.67فى حالة األلبان الوظيفية املتخمرة التى
تساعد على تنظيم ضغط الدم) .والزبادي من نوع بيفيدوس موجود على األرفف فى محالت
التجزئة منذ  20عاما ،وأصبح يندرج ضمن أنواع الزبادي األكثر مبيعا.
ويجب أن نوضح أنه فى حتليل االستهالك ،جند أن عالقات اإلحالل بني منتجات األلبان ،واملواد
الغذائية واملشروبات األخرى ،ملحوظة بشكل واضح ،بسبب ديناميات املرونة الكاملة للطلب.
فالكعك ،والفواكه ،والعصائر ،بدائل حللوى األلبان ،واملسلى النباتي والدهون الصفراء بصفة
عامة ،بدائل للزبد الخ.
التوزيع:
تستحوذ جتارة التجزئة الكبرى على الشطر األعظم من سوق األلبان ومنتجاتها؛ بل إن نصيبها
يتزايد مع الزمن .وبلغة األرقام العملية ،جند أن  %91.2من احلجم اإلجمالى للنب السائل ،و%93.6
من األلبان املعقمة ،و %93من كميات الزبادي التى تستهلك فى أسبانيا ،كان يتم تسويقها
عن طريق جتارة التجزئة الضخمة فى عام ( 2004جدول  ،)8كما تستحوذ جتارة التجزئة هذه،
على معظم مبيعات اجلنب ( %74فى عام  ،)2004التى كانت فيما سبق من اختصاص جتار اجلنب
التقليديني .وتختلف استراتيجية منتجات األلبان اختالفا جوهريا من نوع إلى آخر ومن فئة الى
أخرى ،ويتم توريد اللنب املبرد السائل ومشتقات األلبان ،والزبد ،والقشدة ،إلخ من خالل مراكز
جتميع ،األمر الذى يحد من عدد املوردين ومن األصناف املتميزة ذات املاركات ولقد قامت سالسل
التجزئة الكبرى بابتداع أصناف متميزة تابعة لها ،من األلبان والزبادي ،وتعاظم وجودها فى
السوق.
اما املنتجات اجلديدة ،فال تشملها عادة األصناف املتميزة للتجزئة ،ويتم احلصول على التوريدات
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مباشرة من رجال الصناعة ،وكثيرا ما يستخدم اللنب السائل كأحد األنواع الرئيسية اخلاسرة،
مما أدى الى تخفيضات كبيرة فى األسعار ،األمر الذى سبب توترا وصراعا فى القطاع  .وفى عام
 ،2005كانت فئة اللنب السائل من األصناف املتميزة فى جتارة التجزئة متثل  %36.8من إجمالى
حجم مبيعات األلبان السائلة ،و %29.5من قيمة إجمالى األلبان السائلة.
وأما بالنسبة لقطاع اجلنب ،فكانت االستراتيجية املتبعة لدى جتارة التجزئة الضخمة ،تختلف
من منتج الى آخر ،ففى حالة املنتجات األكثر جتانسا (مثل :قوالب اجلنب ،واجلنب املبشور ،واجلنب
الطازج ،الخ) ،تتشابه استراتيجيتها مع تلك املتبعة فى األنواع التقليدية لأللبان والزبادي؛ أما
فى حالة اجلنب ذى اجلودة ،فإن االستراتيجية تتشابه مع تلك املتبعة مع أنواع النبيذ اجليد ،وأنواع
زيت الزيتون اجليد (توجد أرفف واماكن خاصة محجوزة لتلك املنتجات اخملتلفة األنواع واملناشئ
الخ) .وفى هذه احلالة تتضافر جهود املوزعني مع مختلف املوردين .وباإلضافة الى ذلك ،متثل
األصناف املتميزة للتجزئة  %30من حصة السوق ملشتقات األلبان وأنواع اجلنب الطازج.
جدول  8-التوزيع التجاري لأللبان ومنتجاتها حسب شكل الهيكل التجاري(مشتريات
األسر)
إنتاج من الهيكل
التجاري %
باعة جتزئة تقليديني
سوق جملة
أسواق شاملة
أشكال أخري من
الهيكل التجاري*
اإلجمالي
إنتاج من الهيكل
التجاري %
باعة جتزئة تقليديني
سوق جملة
أسواق شاملة
أشكال أخري من
الهيكل التجاري*
اإلجمالي
إنتاج من الهيكل
التجاري %
باعة جتزئة تقليديني

2000
6.3
59.9
28.5

لنب سائل
2002
5.0
64.5
26.8

2004
3.6
65.0
26.2

5.3
100.0

4.3
100.0

5.2
100.0

2000
10.9
58.3
25.8

مشتقات األلبان
2002
9.6
61.5
23.7

2004
8.8
64.2
22.8

2000
4.0
70.0
23.0

5.0
100.0

5.2
100.0

4.2
100.0

3.0
100.0

2000
17.3

أجبان
2002
15.9

2004
16.0

2000
4.8
62.2
29.8

لنب معقم
2002
3.7
65.9
27.6

2004
3.1
66.7
26.9

3.2
100.0

2.8
100.0

3.3
100.0

زبادي
2002
2.7
74.4
21.7

2004
2.1
74.3
22.5

1.2
100.0

1.1
100.0
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سوق جملة
أسواق شاملة
أشكال أخري من
الهيكل التجاري*
اإلجمالي

50.5
25.3

53.3
23.4

55.8
21.9

6.9
100.0

7.4
100.0

6.3
100.0

املصدر :وزارة الزراعة ،والثروة السمكية واألغذية2005 ،
* شاملة مخازن الشركة ،أسواق الشوارع ،مبيعات توصيل املنازل ،االستهالك املباشر وقنوات التوزيع احملدودة الفرعية األخرى.

اجلودة واالقتفاء (التتبع) فى منظومة األلبان فى أسبانيا:
أحد األهداف الرئيسية للشركات العاملة فى القطاع ،هو حتسني جودة األلبان ومنتجاتها،
وكذلك حتسني جميع العمليات املستخدمة فى االنتاج وسلسلة التسويق .وينظر الى اجلودة
مبفهومها الواسع على أنها السيطرة الفعالة على جميع اخملاطر املرتبطة باإلنتاج ،والتصنيع،
والتوزيع بالنسبة لأللبان ومشتقاتها ،حتى يتسنى تزويد املستهلكني مبنتجات صحية آمنة
تتفق وطموحاتهم املتعاظمة بخصوص جودة املنتجات التى يستهلكونها .ونوضح أن اهتمام
املستهلك بسالمة الغذاء من وجهة النظر الصحية ،قد تزايد نتيجة لألزمات الغذائية التى
وقعت فى السنوات القليلة املاضية ،مما أدى الى وضع إطار قانوني جديد فى هذا اجملال.
اجلوانب الصحية:
من وجهة النظر الصحية تشترط اللوائح على صناعات األلبان ،األخذ ببرامج وبروتوكوالت
سالمة الغذاء ،التى ترتكز على مبادئ حتليل اخملاطر والسيطرة على النقاط احلرجة (،)HACCP
وملا كان من الصعوبة مبكان تطبيق تلك املبادئ على مزارع األلبان (إيسكربيانو ،)2006 ،فإن
الئحة اجلماعة األوروبية  2004/852والتى بدأ العمل مبوجبها فى 11يناير  2006تقترح وضع
إرشادات للممارسات اجليدة ،يقوم املنتجون باستخدامها طوعيا ،بغية تعزيز املمارسات
الصحية املالئمة ،على مستوى املزرعة .والبد أن تتضمن تلك املمارسات املعلومات الضرورية
بشأن األخطار التى ميكن أن يتعرض لها اإلنتاج ،وبشأن اإلجراءات الضرورية لتفاديها.
ويضع املرسوم امللكى رقم  1679الصادر فى 22يوليو  ،1994الشروط الصحية التى تطبق على
انتاج وتسويق األلبان اخلام ،واأللبان التى تعرضت للمعاجلة احلرارية ،ومنتجات األلبان .ومت وضع
بروتوكول تنفيذي من أجل متابعة وتقييم الشروط الصحية فى إنتاج األلبان ،بغرض ضمان
التطبيق املوحد للمرسوم فى جميع أنحاء البالد ،وهو يشتمل على عمليات التفتيش على
احليوان وعلى املزرعة ،وأخذ عينات من أجل التحليل املعملى ملتابعة اجلراثيم ومحتويات اخلاليا
الطبيعية لأللبان اخلام ،ومن أجل اختبار التأكد من وجود ماء مضاف الى اللنب اخلام ،واختبار
وجود مخلفات فى األلبان اخلام .كما تنفذ عمليات الفحص واالختبار أيضا لضمان خلو األلبان
من وجود مواد فعالة دوائيا بكميات أعلى من احلدود املسموح بها.
االقتفاء فى قطاع األلبان:
تضع الئحة االحتاد األوروبى  2002/178الصادرة عن البرملان األوروبى ،واجمللس ،فى 28يناير 2002
املبادئ العامة لقانون األغذية وشروطها ،على مستوى االحتاد األوروبى ،وتنشئ الهيئة األوروبية
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لسالمة الغذاء ،كما تضع اإلجراءات املتعلقة بسالمة الغذاء .ويع ّرف االقتفاء بانه القدرة على
متابعة وتعقب الغذاء ومكوناته ،او احليوان احلي ،خالل جميع مراحل االنتاج ،والتصنيع والتوزيع،
وكذلك متابعة املورد املباشر للسلعة املعنية (حيوان حي ،او مادة غذائية) وكذلك اجلهة التى
تتلقى ذلك مباشرة.
وقد مت وضع مختلف اإلرشادات والوثائق ملساعدة املنتجني على تلبية الشروط اجلديدة لالئحة
وتعزيز كفاءة إنشاء نظم لالقتفاء ،بدرجة أكبر .وقد قامت الوكالة األسبانية لسالمة الغذاء
( )AESAبوضع “دليل من أجل تطبيق نظام االقتفاء فى شركات األغذية الزراعية”)AESA 2004( .
بالتعاون مع االحتادات املهنية والهيئات العامة األخرى ،ذات السلطة املباشرة او غير املباشرة
على نظم االقتفاء (وزارة الزراعة ،وزارة شئون املستهلكني ،املقاطعات ذات احلكم الذاتي).
واعتبارا من يناير  ،2005أصبح يتعني على جميع شركات األغذية أن يكون لديها األدوات الالزمة
إلجراء عملية اقتفاء السلعة ابتداء من مرحلة االنتاج ،وانتهاء باالستهالك .وكانت وزارة الزراعة
والثروة السمكية واألغذية ( )MAPAقد اعتمدت لوائح جديدة فى عام ( 2004املرسوم امللكي
 2004/217الصادر فى 6يوليو) من أجل ذلك الغرض ،ضمانا جلودة األلبان ومنتجاتها ،واقتفائها.
وفى تلك األدوات ،تدرس إمكانية استخدام نظام االقتفاء لأللبان اخلام بناء على حتديد وتسجيل
جميع اجلهات العاملة واملؤسسات املشاركة فى جتميع ،ونقل ،وتخزين ،ومعاجلة ألبان األبقار،
وحاويات األلبان (خزانات التبريد املسجلة ،وناقالت األلبان ،وصوامع اخلزانات) ،والتى ميكن من
خاللها تسجيل حركة األلبان اخلام بني مختلف جهات العمل فى سلسلة العرض.
والعنصر املركزي فى نظام االقتفاء هذا ،هو قاعدة بيانات واحدة على الكومبيوتر ،حتت اسم
“احلرف كيو  ،”Qومن خالله تتم إدارة تسجيل اجلهات العاملة ونقل البيانات بشأن حركة التنقل
وأصبحت اجلهات العاملة فى تلك الصناعة تقوم باإلبالغ عن حركة انتقاالت األلبان اخلام اعتبارا
من  1يناير  ،2005وفى مرحلة الحقة ،سوف يتم إدخال معلومات ،بشأن جودة األلبان فى جميع
مراحل انتاجها فى نظام “احلرف كيو  ”Qمن أجل تعظيم سالمة املنتج ،وشفافية القطاع
ككل.
وكانت بعض الشركات قد توقعت هذا التطور ،فأقامت نظامها اإلضافى اخلاص للجودة
والسالمة .وكانت مجموعة دانون  ،Danoneعلى سبيل املثال -وهى كبرى شركات السوق فى
صناعة الزبادي وحلوى األلبان -تطبق برنامجا إلدارة املاشية منذ  ،2004يعرف باسم جانيت
 Ganetوالذى ميكن من خالله –طبقا ملا أفادت به اجملموعة -الوصول للحجم األمثل لتكاليف
موردي األلبان ،مع إمكانية حتسني صحة األبقار ،وزيادة جودة األلبان اجملمعةّ .
وميكن برنامج
“جانيت” املنتجني من إدخال بياناتهم بشكل ال يتطلب حتديد الهوية ،والتأكد من املمارسات
املثلى للوصول الى املستوى األمثل إلدارة املزارع ،واحلصول على انتاجية أفضل للوحدة.
كما قامت مجموعة ليش باسكوال  Leche Pascualبوضع برنامج مماثل لسالمة الغذاء ،يرتكز
على تعليمات الكتاب األبيض لالحتاد األوروبى بشأن سالمة الغذاء ،والقوانني األسبانية اخملتلفة
املعمول بها على املستوى الوطني واملستوى اإلقليمى .ويضع هذا البرنامج التدابير االحتياطية
ملواجهة أية أخطار محتملة تنجم عن أنشطة انتاج األلبان فيما يتعلق بشروط الصحة
العامة فى املصنع ،وعلف احليوان ،ورعاية احليوان ،وجودة املياه املستخدمة ،واحلماية البيئية،
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الخ .ومن العوامل اجلديدة التى استحدثها البرنامج :إجراء مراجعة دورية على اخملاطر ،ميكن من
خاللها احلصول على شهادة جودة األلبان فى نهاية العملية.
وباإلضافة الى ما سبق ،فإن السالمة واجلودة فى هذا القطاع قد حتسنتا كثيرا مع التقدم
التكنولوجي فى احلفظ والتعبئة والتغليف ،ذلك أن استخدام عبوات البولى إيثيلني PET
 )Polyethylene terephtalate)iفى قطاع األلبان ،مثال ،له مزايا عديدة :إمكانية تعبئة األلبان
فى عبوات معقمة مما يضمن احلفاظ على جميع خواص األلبان .ولم تتم هذه التكنولوجيا إال
مؤخرا جدا فى قطاع األلبان ،بينما كانت تستخدم منذ فترة زمنية فى حفظ املياه.
وقد قامت مجموعة ليش باسكوال أيضا بوضع نظام جديد متكامل إلدارة االنتاج ،يرتكز على
معايير “نظم التنفيذ الصناعي” ( ،)MESوينطوى على مراقبة اقتفاء املنتج ،وضمانات إضافية
لسالمة الغذاء .أنه نظام لإلدارة والرقابة ،ميكن من خالله احلصول على البيانات فى الوقت
املناسب من خالل متابعة كل عملية من عمليات االنتاج واإلشراف عليها .وبفضل هذا النظام،
أصبح من املمكن ليس فقط احلصول على املعلومات بشان عوامل التصنيع مثل :املواد اخلام،
واآلالت ،والنظافة واألشخاص ،والدورات ،وتاريخ املنتجات تامة الصنع ،وإمنا أصبح من املمكن
أيضا إرسال املعلومات الى وحدات االنتاج ،والوحدات املالية .وعلى هذا أصبح النظام مبثابة أداة
للسيطرة على جميع بيانات التعريف بشأن رسالة “دفعة” معينة من االنتاج ،فى أي حلظة
طوال مراحل عملية التصنيع.
واكتملت دورة االقتفاء بنظام إدارة اخملازن ،الذى يشرف على جميع الطلبيات ،حيث تكون السلع
معروفة وموضوعة فى مكانها بطريقة مالئمة ،وبذلك توجد قائمة باخملزون فى املدة احلقيقية،
وهى قائمة مستقرة ومعروفة عندما تدعو احلاجة الى جتديد الطلبية ،واملوزع الذى توجه إليه.
وأخيرا ،ميكن تعقب رسائل تسليم البضاعة يوميا من خالل شهادة يقدمها وكالء التسليم،
كما أن خدمات إدارة الدعاوى ،متاحة لشركات التجزئة من أجل تسوية أية مشكالت.
حتسني التصنيع والتسويق:
عملت الئحة اجمللس  1999/1257لالحتاد األوروبي الصادرة فى  17مايو  1999بخصوص مساعدات
التنمية الريفية املمولة مبعرفة “الصندوق األوروبى لضمان الزراعة واإلرشاد الزراعي” ،EAGGF
على وضع برنامج للمساعدات يستهدف حتسني وترشيد تصنيع وتسويق منتجات األغذية-
الزراعية .وهدف تلك املساعدات هو دعم االستثمارات التى تقوم بها شركات التصنيع -الزراعي،
بغرض حتسني الشروط من أجل تسويق السلع املمتازة ،وحشد االنتاج بحيث يخدم اجتاهات
االستهالك ،وكذلك الشروط الصحية والبيئية.
وقد مت إدراج تلك الالئحة ضمن القانون األسباني ،مبوجب املرسوم امللكى  2001/117الصادر
فى 9فبراير ،2001ومن ثم إرساء اللوائح األساسية من أجل تشجيع االستثمارات لتحسني
الشروط من أجل تسويق وتصنيع املنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغابات.
وعلى نفس املنوال ،ميكن لصناعات األلبان طلب مساعدات محددة متنحها املقاطعات اخملتلفة
ذات االستقالل الذاتي ،من أجل حتسني وحتديث هياكلها وأمناط التنظيم بها .وعالوة على ذلك،
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فإن الشركات املوجودة فى األقاليم التي تتوافر بها مشروعات  LEADER +أو  ،PRODER IIميكن
لها أيضا طلب دعم من برامج التنمية الريفية.
وتتأثر شركات األلبان أيضا مبعايير اجملتمع التى تنظم وضع بطاقات التعريف على السلع
الغذائية ،وعرضها ،واإلعالن عنها ،والغرض من تلك املعايير هو إحاطة املستهلك علما،
وحمايته بدون تعويق حرية حركة السلع الغذائية .وفى هذا السياق ،سوف تضطر شركات
األغذية فى املستقبل ،أن تكون أكثر حتديدا وتشددا فيما يتعلق بالكالم املوجود على األغلفة
بخصوص القيمة الغذائية والصحية .وطبقا ألحدث اللوائح األوروبية فى هذا اجملال (والتى
هى فى مرحلة االعتماد األخيرة ،بعد صياغة الوثيقة احلالية) ،وسوف تصبح الهيئة األوروبية
لسالمة الغذاء ،هى اجلهة الوحيدة اخملولة بوضع قوائم بالبيانات املصرح بها لوضعها على
أغلفة السلع ،ومعايير إدراجها على األغلفة ،واملبرر العلمى لذلك .وكان يسمح للشركات
–حتى اآلن -بذكر أي شئ على الغالف ما لم يكن محظورا على وجه التحديد؛ أما مع الالئحة
اجلديدة ،فقد انقلبت اآلية :جميع البيانات التى ال جتاز صراحة ،سوف تصبح محظورة.
وعالوة على ذلك ،فإن برامج حتسني جودة األلبان ،قد وضعت موضع التنفيذ فى عام 2005
للسنة السابعة على التوالى (وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية )2006 ،وكان املرسوم
امللكى رقم  2002/460الصادر فى  24مايو  2002الذى ينص على مساعدات متويل اإلجراءات
االستشارية الرامية الى حتسني جودة األلبان املنتجة واجملمعة من املزارع ،قد وضع أسس تنظيم
املساعدات الرسمية التى كان الغرض منها الدعم الفنى لقطاع انتاج األلبان بغية حتسني
متابعة جودة األلبان على مستوى املزرعة.
املنتجات التقليدية ،ومسمى املنشأ ،والزراعة العضوية:
فى سياق الوعى املتزايد بسالمة الغذاء ،واملطالب املتزايدة باجلودة ،فقد اختارت أعداد متزايدة
من املستهلكني سلعا توحي بثقة كبيرة مثل املنتجات التقليدية أو العضوية ،ومنتجات اجلودة
املتميزة ،ومن بينها السلع التى تتمتع مبسمى املنشأ ،واملنتجات العضوية ،وهى فى طليعة
املنتجات التى يقبل عليها املستهلكون.
ولقد نشأت مسميات املنشأ من خالل االعتراف التاريخي بإضفاء سمات خاصة –محل تقدير
شديد لدى املستهلكني -على بعض املنتجات الغذائية ملناطق جغرافية معينة (وهذا شرط
مسبق ملسمى املنشأ) (هيريرو.)2006 ،
وفى حالة اجلنب ،شأنه شأن األغذية األخرى ،قامت عدة دول أوروبية بوضع لوائح تنظيمية
مختلفة من أجل حماية مسمى منشأ اجلنب ،وكانت فرنسا هى أولى الدول التى قدمت تلك
احلماية فى  ،1919تلتها إيطاليا فى  ،1954وأسبانيا فى ( 1974هيريرو.)2006 ،
وميثل الناجت من اجلنب الذى يتمتع بحماية مسمى املنشأ ( )PDOوحماية السمة اجلـغرافية
 )PGI)، %5من إجمالى انتاج أسبانيا من اجلنب فى ( 2003مقارنة بـ  %4.5فى  .)2000وميثل عدد
رؤوس املاشية املسجلة التى دخلت ضمن مسمى املنشأ (وهو ما تقضى به لوائح مسمى
املنشأ)  %4من األبقار %29.3 ،من النعاج %4.3 ،من املاعز .وباملثل ،كان الناجت من األلبان ،لكل
فصيلة ،الذى يستخدم فى صناعة اجلنب الذى يتمتع بحماية مسمى املنشأ /حماية السمة
اجلغرافية ،أقل نسبيا %2.8 :من ألبان األبقار %2 ،من ألبان املاعز %15 ،من ألبان النعاج.
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ومن أجل توحيد وتطوير القوانني الوطنية القائمة على املستوى األوروبى ،فإن الئحة اجمللس
 1992/2081الصادرة فى  14يولية  1992بشأن حماية السمة اجلغرافية ،ومسمى املنشأ
بالنسبة للسلع الزراعية واملواد الغذائية ،تنظم تطبيق فئات اجلودة املتعلقة باملنشأ اجلغرافي
للمواد الغذائية ،وحتاول ضمان املنافسة العادلة بني املنتجني ،وجعل تلك املنتجات جديرة
بالثقة فى أعني املستهلكني .وبناء على تلك الالئحة ،تفيد مصادقة اجملتمع على مسمى منشأ
السلعة أو السمة اجلغرافية لها ،التى تتوافق مع اسم املنطقة اجلغرافية أو اسم املكان ،أو فى
حاالت استثنائية ،مع اسم الدولة ،فى تسمية سلعة زراعية أو نوع من األغذية ،أو نسبتهما
إلى منطقة معينة أو مكان معني أو دولة من الدول (وال يسرى ذلك على النبيذ أو املشروبات
الروحية) .وفى حالة السلع التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ ( )PDOترجع جودة السلعة أو
السمات املميزة لها ،أساسا أو بشكل خالص إلى السياق اجلغرافى ،الذى يحتوى على العوامل
الطبيعية أو البشرية للمنطقة ،وأن السلعة يتم إنتاجها وجتهيزها بحيث تصبح تامة الصنع
فى املنطقة اجلغرافية احملددة .وفى حالة السلع التى تتمتع بحماية السمة اجلغرافية ()PGI
فإنه البد أن تشتهر السلعة ،أو تكتسب سمة مميزة أخرى ،بسبب انتمائها إلى منشأ جغرافى
معني ،وأن يتم جزء من إنتاجها أو جتهيزها ،أو إمتام صنعها فى تلك املنطقة اجلغرافية احملددة.
وفى أسبانيا ،جند أن األلبان ومشتقاتها ،هى املنتجات (باستثناء النبيذ) التى حتظى بأكبر عدد
من عالمات اجلودة املعترف بها على مستوى االحتاد األوروبى .ومن الناحية العملية ،جند أن ألبان
الفالحني ،واحدة من ثالثة منتجات تتمتع باحلماية باعتبارها صنفا تقليديا متميزا مضمونا
( ،)TSGوعالمة اجلودة هذه ،حتمى انتاج ألبان األبقار ،الذى يتمتع مبعايير جودة معينة .وعالوة
على ذلك ،يتمتع كثير من أنواع اجلنب بحماية مسمى املنشأ /السمة اجلغرافية فى مناطق
مختلفة فى البالد ،ومعترف بها أيضا فى أسبانيا .كما يوجد فى أسبانيا نوعان من الزبد
يتمتعان بحماية مسمى املنشأ هما :زبد صوريا  ،Soria butterوزبد “آلت أرجيلى السيردانيا”
.Alt Urgell y La Cerdania
ويوجد حاليا فى االحتاد األوروبى  154نوعا مسجال من اجلنب الذى يتمتع بحماية مسمى املنشأ/
السمة اجلغرافية (منها  142حماية مسمى املنشأ ( 12s، (PDOsحماية السمة اجلغرافية
( ،)PGIsوحتتل فرنسا مكان الصدارة بـ 42صنفا من أصناف اجلودة ،تليها إيطاليا بـ  31صنفا،
واليونان  20صنفا ،وأسبانيا  19صنفا ،والبرتغال 12صنفا ،واململكة املتحدة 11صنفا ،والنمسا
 6أصناف ،وأملانيا 4أصناف ،وهولندا 4أصناف ،والدامنرك صنفان ،وأيرلندا صنف واحد ،والسويد
صنف واحد ،وبلجيكا صنف واحد (املفوضية األوروبية. )2006 ،
ويحتوى اجلدول  9على أحدث األرقام املتاحة بشأن انتاج أنواع اجلنب األسباني التى حتظى بحماية
مسمى املنشأ ،وحماية السمة اجلغرافية .ويالحظ املرء زيادة عدد األصناف املسماة من 12
صنفا عام  1998إلى  19صنفا عام  ،2002مع زيادة موازية فى الناجت وحجم املنتجات املطروحة
فى السوق احمللي واملصدرة الى اخلارج .ويتم تداول ما يزيد على  120نوعا من اجلنب فى أسبانيا من
بينها  25نوعا يتمتع اآلن بعالمة اجلودة األوروبية (لوبيز-ساليجا وآخرون .)2006 ،ويعرض اجلدول
رقم  10بيانات بشأن أنواع اجلنب التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ ،مصنفة طبقا ملنشأ األلبان
املستخدمة فى صناعة تلك األنواع من اجلنب.
وفيما يتعلق باالنتاج العضوي ،يعتبر قطاع األلبان أحد القطاعات احليوانية الرائدة ،التى
تستخدم أساليب االنتاج العضوي ،وتوجد  89مزرعة فى أسبانيا مخصصة لإلنتاج العضوي
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من األلبان ،فى نهاية  .2005وتشتمل تلك املزارع على  42مزرعة ألبان بها  2525رأس من املاشية،
 24مزرعة أغنام بها  6781رأس من الغنم 23 ،مزرعة ماعز بها  6587رأس من املاعز( ،بيانات
وزارة الزراعة) .أما مقاطعة جاليسيا ذات احلكم الذاتي ،ففيها أكبر جتمع للمزارع العضوية
للماشية حيث كان يوجد بها ما يناهز  1400رأس من األبقار احللوب ،فى نهاية  .2005وفى نفس
الوقت ،كان يوجد 54مصنعا لتصنيع األلبان العضوية ،وكذلك األجبان واملشتقات األخرى.
شهادات التصديق على اجلودة:
إن شهادات التصديق مبثابة أداة حتاول تقدمي أكبر ضمانة ممكنة لسالمة و/أو جودة السلعة
موضوع االهتمام ،بينما تولد قيمة مضافة .وكما هو احلال فى الصناعات الغذائية وغير
الغذائية األخرى ،فإن تنفيذ نظام التصديق على اجلودة وإدارتها ،فى صناعة األلبان ،وبشكل
رئيسى على أساس معايير األيزو  ، 9000أصبح اآلن إحدى املمارسات املتواترة –على الرغم من أن
منوها ليس ملحوظا -بل وباتت مطلوبة أكثر وأكثر فى العالقات التجارية .كما ان إنشاء نظم
لإلدارة البيئية وشهادات التصديق بناءا ً على معيار األيزو  ،14001او طبقا لالئحة اجمللس والبرملان
األوروبى  2001/761أصبح إحدى املمارسات التى يتزايد انتشارها بإضطراد؛ وميكن للمنظمات
االنضمام الى نظم املراجعة فى اإلدارة البيئية للمجتمع على أساس طوعي .ويوضح اجلدول
رقم 11تطور عملية التصديق على إدارة اجلودة ،واإلدارة البيئية ،بناء على معيارى اجلودة ،9000
 14001على التوالى فى صناعة األلبان فى أسبانيا ،وفى الصناعات الغذائية ،والصناعة فى
أسبانيا عموما ،خالل الفترة من  1997إلى .2004
جدول  9 -الناجت من األجبان التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ /حماية السمة اجلغرافية
وتسويقها2002-1998 ،
عام
1998
1999
2000
2001
2002

عدد
املنتجات
PDOs
وPGIs
12
13
16
17
19

الناجت
( 1000طن)
11.7
23.6
14.3
14.4
15.8

احلجم الذي مت تسويقه ( 1000طن)
السوق احمللية
9.4
10.9
10.6
10.8
11.6

تصدير
1.2
1.7
2.2
2.4
2.7

اإلجمالي
10.6
12.6
12.8
13.2
14.3

املصدر :وزارة الزراعة والثورة السمكية واألغذية (.)2002

إن شهادات التصديق املتعلقة بنظم اجلودة هذه ،آخذة فى التوسع باضطراد ،ويرجع ذلك أساسا
ملا تدره من فوائد لكل من شركات االنتاج ،واملوردين ،والعمالء :تخفيض تكاليف التعامالت
(بيروقراطية أقل ،الخ) ،واإلمكانيات الواسعة ملراقبة وتقييم عمليات التصنيع ،وإرضاء العمالء،
ومزيد من الوضوح بخصوص املسئوليات داخل الشركات ،الخ .إال أن هنالك بعض الصعوبات
بخصوص تبنى عمليات التصديق ،مثل :ارتفاع التكاليف ،وانخفاض الربحية فى بعض األحيان،
او تعقيد املعيار بشكل عام.
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وعلى الرغم من زيادة عدد شهادات التصديق فى اسبانيا باضطراد ،إال أنها ال تزال محدودة
باملقارنة بالعدد الكلى للمصانع املوجودة .وطبقا لإلدارة املركزية للمشروعات (DIRCEا)2004 ,
التابعة ملعهد اإلحصاء الوطني ( ،)INEفإن حاالت التصديق البالغة  1881حالة صدرت لقطاع
صناعة األغذية ،تخص فقط  %5.08من العدد اإلجمالى للمصانع ،و  %4.59من العدد اإلجمالى
لشهادات التصديق أصدرت فى الصناعة األسبانية ككل (وزارة الزراعة والثروة السمكية
واألغذية2006 ،ج) .وبالنسبة لشهادات األيزو  ،14001فإن األرقام اخلاصة بكلتا احلالتني هى:
 %3.6 ،%0.62على التوالي.
ويتعني علينا أن نوضح أن إصدار شهادات التصديق على املستوى القطاعى ،أعلى عموما فى
القطاعات األكثر أهمية من الناحية االقتصادية ،والتى تتجه أكثر نحو التصدير ،حيث يعتبر
التصدير فى الغالب أحد احلوافز لألخذ بنظم إدارة اجلودة املعترف بها على املستوى العاملى.
ويبرز البعد التصديرى .بصفة خاصة فى حالة شهادات األيزو  ،14001حيث أن معظم الشركات
احلاصلة على تلك الشهادات فى القطاعات املعنية بالتصدير (النبيذ ،والفواكه واخلضروات،
وزيت الزيتون) ،وأقل من ذلك بكثير فى القطاعات التى يكون لعمليات اإلنتاج فيها تأثير شديد
على البيئة (صناعات السكر ،صناعات تخمير املشروبات الروحية ،وصناعات اللحوم ،وصناعات
منتجات األلبان).
جدول  10 -أنواع اجلنب التى تتمتع بحماية مسمى املنشأ ،البيانات من 2002
أنواع اجلنب من

عدد روؤس
احليوانات املنتجة
للنب

مصانع اجلنب

اإلجمالي
(كجم)

التصدير
(كجم)

  األلبان البقرية املتمتعة بحماية مسمى املنشأ
5795

MAHÓN MENORCA
QUESO DE
1054
CANTABRIA
Q. DELÁLT URGELLL Y
11905
CERDANYA
13500
QUESO TETILLA
32299
اإلجمالي
ألبان النعاج املتمتعة بحماية مسمى املنشأ
125000
IDIAZÁBAL
97716
Q.DE LA SERENA
670896
Q. MANCHEGO
43334
Q. ZAMORANO
51467
RONCAL
19100
TORTA DEL CASAR
1007513
اإلجمالي

44

2224098

92573

4

285245

0

1
28
77

167467
1818700
4495510

141419
68390
302382

89
14
82
10
5
8
208

1090134
175250
6408379
302403
491035
157593
8624794

69434
16000
2221670
27355
18893
3000
2356352
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(يتبع) جدول 10
ألبان املاعز املتمتعة بحماية مسمى املنشأ
27840
Q. IBORES
Q.DE MURCIA AL VINO
28406
Q. DE MURCIA
17347
Q. MAJORERO
698
Q. PALMERO
74291
اإلجمالي
األلبان اخمللوطة املتمتعة بحماية مسمى املنشأ
8704
CABRALES
PICÓN BEJES895
TRESVISO
QUESUCOS DE
931
LIÉBENA
10530
اإلجمالي
1124633
اإلجمالي الكلي

6
7
21
6
40

86265
203028
14320
337065
6010
646688

22123
30454
716
8175
0
61468

50

515479

0

11

35000

0

8
69
394

47883
598362
14365354

0
0
2720202

املصدر :وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية  )2002( ،ومؤسسة التجارة البينية فى قطاع األلبان.

جدول  11-شهادة ضمان اجلودة ونظم اإلدارة (أيزو )9000ونظم اإلدارة البيئية (أيزو  )14001فى
صناعة األلبان فى أسبانيا2004-1997 ،
شهادة ضمان اجلودة ونظم اإلدارة ISO
9000
إجمالي
إجمالي
صناعة
الصناعة
صناعة
األلبان
األغذية
4268
247
23
1997
2144
99
5
1998
2287
122
10
1999
3877
173
5
2000
5173
177
3
2001
10941
216
13
2002
3146
324
14
2003
9136
523
18
2004
40972
1881
91
اإلجمالي التراكمي
املصدر :وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية ()2006

شهادة ضمان نظم اإلدارة البيئية
ISO 14001
إجمالي
إجمالي
صناعة
صناعة الصناعة
األلبان
األغذية
92
3
1
72
7
0
409
12
1
27
11
1
1464
43
2
1164
39
3
1632
40
6
1613
78
4
6473
233
18
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هيكل الصناعة واستراتيجية االحتادات:
هيكل الصناعة:
تعتبر ألبان األبقار أهم املواد اخلام على اإلطالق فى صناعة منتجات األلبان فى أسبانيا ،وتستحوذ
على  %80من الناجت النهائى من حيث احلجم املعادل ( %16فى االحتاد األوروبى) ،يليها الزبادي
واملنتجات الطازجة األخرى ،التى متثل  %3.5( %12فى االحتاد األوروبى) ،ومنتجات اجلنب ،ومتثل %2.6
( %32فى االحتاد األوروبى) ،والزبد ،وميثل  %23( %0.7فى االحتاد األوروبى).
إن تركيب الناجت النهائى هذا ،إمنا يضعف نتائج صناعة التجهيز ،حيث أن التركيز على اللنب
السائل ،الذى يدر هامش ربح محدود للغاية .يترتب عليه محدودية قدرة الصناعة على
االستثمار والنمو .ويعوض هذا الوضع جزئيا االنتاج املتزايد من الزبادي واملشتقات الطازجة،
حيث هوامش الربح أعلى ،باعتبار أسبانيا واحدة من الدول ذات االستهالك األعلى من تلك
املنتجات .ومن الناحية األخرى ،فإنه على الرغم من ارتفاع القيمة املضافة عادة ملنتجات اجلنب،
إال أن الناجت منه ال يزال منخفضا نسبيا.
وطبقا لبيانات معهد اإلحصاء الوطني ،فى أسبانيا  ،INEكان هنالك  1007شركة لتصنيع
األلبان فى أسبانيا  2004أي بنسبة زيادة  %10.2عما كانت عليه احلال فى  ،2000نتيجة إلنشاء
شركات جديدة لتصنيع اجلنب أساسا .ويوضح اجلدوالن  13 ،12املؤشرات الهيكلية األساسية،
وتركيبه قيمة ناجت الشركات فى صناعة األلبان فى أسبانيا .ومتثل مبيعات صناعة األلبان
حوالى  %10من الناجت اإلجمالى للصناعات الغذائية ،و %2من ناجت الصناعة فى أسبانيا ككل
(الفورجا.)2006 ،
جدول 12 -املؤشرات األساسية لصناعة األلبان فى أسبانيا

2000
2001
2002
2003
2004

العاملون

عدد
املشروعات

تكلفة
العامل
(يورو)

عائد
العامل
(يورو)

باملشروع

913
959
1000
965
1007

25683
27225
30198
30452
31206

249398
272076
313988
311087
319891

28
30
26
27
27

إجمالي
عدد
العاملني

قيمة
العائد
(1000يورو)

27745
27128
26648
25914
27024

7362664
7038106
8051596
8061511
8644752

نسبة
القيمة
املضافة
للقيمة %
21.1
18.2
20.7
21.2
20.4
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وفيما يتعلق بصناعة جتهيز األلبان ،بشكل أكثر حتديدا ،وطبقا لنتائج مسح مت إجراؤه على
هياكل قطاع األلبان ،مبعرفة وزارة الزراعة والثروة السمكية واألغذية فى  ،2005يوجد 604
شركة ملعاجلة األلبان ،تستحوذ خمس شركات منها على  %40من كمية األلبان املعاجلة،

إعادة هيكلة صناعة األلبان في أسبانيا

وتستحوذ الشركات الكبرى اإلحدى والعشرون على  .%74ومتثل  503شركة من الشركات
الصغيرة %4.8 ،من إجمالى الكمية .وعلى هذا ،تعتبر صناعة األلبان من الصناعات املتمركزة
نسبيا وذات هيكل منطى ميثل احتكار املنتج الصريح ( oligopolgyعدد محدود من املنتجني
يتمتعون بقوة ضخمة فى السوق يتعايشون مع عدد كبير من الشركات الصغيرة املتناثرة ذات
الوزن الضعيف للغاية).
جدول 13 -تركيبة قيمة الناجت فى صناعة األلبان فى أسبانيا ()%
البند

العاملني
الطاقة
املواد اخلام
التكاليف االحتياطية واإلهالك
الربحية
البند

العاملني
الطاقة
املواد اخلام
التكاليف االحتياطية واإلهالك
الربحية

1993
13.7
8.5
52.7
16.0
9.1

1994
13.4
8.0
52.1
16.7
9.9

1995
12.4
9.6
53.5
16.2
8.4

1996
11.9
10.4
51.2
17.6
8.9

1997
11.5
10.7
50.6
17.1
10.0

1998
11.0
10.5
52.2
17.5
8.8

1999
11.1
11.2
48.7
19.0
10.0

2000
10.0
9.2
45.4
27.2
8.2

2001
10.5
10.4
51.9
18.4
8.9

2002
10.4
9.9
50.4
19.1
10.3

2003
10.5
10.1
49.6
19.0
10.8

2004
9.7
9.0
44.9
25.6
10.7

املصدر :معهد اإلحصاء الوطني.1994-2005 ،

حتليل شركات صناعة األلبان:
باستثناء املشروعات الصغيرة واملتناهية الصغر ،املتخصصة فى منافذ صغيرة فى السوق
مثل األنواع التقليدية من اجلنب ،و/أو اجلنب الذى يتمتع بحماية مسمى املنشأ ،فإن الشركات
العاملة فى قطاع األلبان تقوم بتطوير أنشطتها ،فى صنف أو عدة أصناف من املنتج ،او فى
مرحلة او أكثر من مراحل االنتاج او التسويق .ويعزز تلك الظاهرة بصفة خاصة ،تنوع إمكانيات
تصنيع األلبان فى شكل منتجات مختلفة .ويقوم كثير من الشركات بدمج أنشطتها فى
فئات مختلفة ،وتوجد ثالث فئات رئيسية :األلبان السائلة ،واملشتقات الطازجة( ،الزبادي واحللوى
الطازجة) ،واجلنب.
والشركات العاملة فى قطاع األلبان السائلة ،تتعامل فى جتهيز اجلزء األكبر من األلبان ،ومن ثم
تلعب دورا حاسما فى حتديد األسعار على باب املزرعة .واملفاوضات مع جتارة التجزئة الواسعة
النطاق بالغة الصعوبة ،ألنه يتعني على شركات جتارة التجزئة العمل على تنويع مبيعاتها
وحتقيق أكبر قدر منها بسبب محدودية هوامش الربح.

285

286

اجلودة واالستراتيجية لأللبان وصناعات منتجات األلبان

وكانت الشركات فى تلك الفئة تركز أساسا ،على األلبان املنزوعة الدسم ،او شبة منزوعة
الدسم ،فى جهودها لتنويع املبيعات ،ثم قامت بالتدريج بإدراج اجملموعة الكاملة من األلبان
الوظيفية ،واأللبان اخملصبة ،ومخيض األلبان ،إلخ ضمن مبيعاتها .ولقد مكنتها تلك القفزة
النوعية ،من زيادة هوامش أرباح األلبان السائلة .وتوجد معظم الشركات الرئيسية العاملة
فى قطاع األلبان السائلة فى املناطق اجلغرافية التى تنتج كميات كبيرة من األلبان .وتعمل
الشركات الصغيرة فى األسواق احمللية ،وتقوم بانتاج اللنب املبستر عادة.
إن الهيكل احلالى للشركات ،هو ،الى حد كبير ،نتاج لعمليات تكتل (تركز) متزايدة ،جرت بالتوازي
مع عمليات التكتل فى صناعة األلبان فى أوروبا ،على الرغم من أن متوسط حجم الشركات
ال يزال أصغر من نظيره فى دول االحتاد األوروبى األخرى .وكانت هنالك عدة عوامل مساعدة مثل
إغالق مصانع األلبان السابقة ،مما أدى الى ظهور التكتالت الصناعية ،والتوسع فى انتاج األلبان
املصبرة ( )UHTاملعبأة فى عبوات تأخذ شكل قوالب الطوب ( ،)brick packsواستراتيجيات جتارة
التجزئة الواسعة النطاق ،وانسحاب القطاع العام ،والسياسات التى تتبعها املقاطعات ذات
االستقالل الذاتي فيما يتعلق مبشروعات األلبان العاملة فى مناطقها .إنها –بطبيعة احلال-
عملية ديناميكية ،تتطور بشكل دائم.
وتتسم الشركات العاملة فى قطاع األلبان السائلة بالديناميكية الشديدة ،وتركز أساسا
على املنتجات ذات القيمة املضافة العالية ،والتى تعوضها –على األقل تعويضا جزئيا -عن ثبات
الطلب او حتى انخفاضه فى اجملموعة التقليدية لأللبان .واخلصائص الرئيسية لتلك الفئة
تتمثل فى التركز والزيادة السريعة فى األصناف املتميزة فى جتارة التجزئة ،والظهور املفاجئ
جملموعات املنتجني األساسيني فى مرحلة التصنيع ،ووصول رءوس األموال العاملية .وفى اجلدولني
 15 ،14ندرج قائمة بالشركات الرئيسية فى سوق األلبان السائلة ،حسب حجم األلبان املصبرة،
واملبسترة اجملمعة واجملهزة .وتتصدر تلك الشركات ،فى هذه الفئة ،شركة كابسا ( )CAPSAالتى
تقوم بتجميع  1000مليون لتر من األلبان ،وكان ذلك فى عام  ،2004وكانت تنتج  725مليون
لتر من اللنب السائل .والشركة الثانية فى الترتيب ،هى شركة بوليفا ( ،)Pulevaوكانت تقوم
بتجميع  800مليون لتر ،وتنتج 650مليون لتر ،أما الشركة الثالثة فهى شركة ليشى باسكوال
( ،)Leche Pascualوكانت تقوم بتجميع  775مليون لتر ،وتنتج  584مليون لتر ،والرابعة هى
شركة الكتاليس ( )Lactalisوكانت تقوم بتجميع  650مليون لتر وتنتج  550مليون لتر .ولم
يكن هنالك أية تغييرات جوهرية فى ترتيب تلك الشركات من سنة الى أخرى.
وفيما يتعلق بحصص السوق ،توضح األرقام التى قدمها “معهد البحوث الدولية” ( )IRIفى
أسبانيا عن عام  ،2005أن األصناف الرئيسية الثالثة فى سوق األلبان السائلة هى :سي إل.
أوستريانا ويبلغ نصيبها من حجم املبيعات فى السوق  ،%13.5و %15.3من حيث القيمة،
وبوليفا ويبلغ نصيبها  %15.8 ،%11.4على التوالى ،ثم باسكوال ويبلغ نصيبها %12.2 ،%10.4
على التوالى (أنظر جدول  )15أما الصنف الرابع وهو “سيلتا” فيتخلف عن األصناف الثالثة
السابقة ،كثيرا ،إذ يبلغ نصيبه من حجم املبيعات فى السوق  %3.6فقط ،و %3.7من حيث
القيمة ،وأما الصنف اخلامس فتبلغ أرقامه  %2.9 ،%2.8على التوالى .ومن الناحية األخرى ،فإنه
يتعني علينا توضيح النمو السريع امللحوظ ألصناف التجزئة التى كانت تستحوذ على %36.8
من حجم املبيعات %29.5 ،من قيمة املبيعات فى عام  .2005ولقد أدت الضغوط التى متارسها
أصناف التجزئة على األسعار (متضافرة مع عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار تسليم بوابة املزرعة

إعادة هيكلة صناعة األلبان في أسبانيا

بسبب عدم كفاية حصص األلبان) ،واملنافسة الشرسة بني األصناف ،الى اهتمام تلك الفئة
مبنتجات األلبان ذات القيمة املضافة العالية ،وإقامة مصانعها فى بالد أجنبية وبصفة خاصة
فى البرتغال ،لكى تضمن توريد املواد اخلام بأسعار تنافسية.
جدول 14 -اجملموعات الرئيسية لأللبان فى أسبانيا حسب حجم األلبان اجملمعة (باملليون
لتر)

اجملموعة/املشروع
CORP. ALIMENTARIA PEÑASANTA.
S.A
PULEVA FOOD. S.L
LECHE PASCUAL ESPAÑA. S.L
GROUPE LACTALIS
LECHE CELTA. S.L
DANONE. S.A
IPARLAT-KAIFU
FORLACTARIA OPERADORES
LECHEROS. S.A

األلبان اجملمعة
في 2003
(مليون لتر)
1000

األلبان اجملمعة
في 2003
(مليون لتر)
1000

صافي املبيعات
في 2004
(مليون يورو)
665.5

825
721
650
462
475
390

800
775
650
533
500
400

497.1
506.0
430.0
274.2
1115.0
250.0

250

300

110.0

املصدر :مجلة سوق األغذية.2005 ،190 ،

وتسيطر مجموعة دانون الصناعية  ،Danoneعلى فئة املشتقات الطازجة فى أسبانيا كما
هو احلال فى أوروبا بأسرها ،وقد ارتبط تطوير تلك الفئة ومنوها بعمليات البحوث والتنمية،
واالبتكار ،والترويج ،واإلعالن عن املنتجات اجلديدة .ومن الناحية التطبيقية ،يوجد عدد قليل
جدا من الشركات التى تقوم باألبحاث من أجل انتاج منتجات مختلفة اختالفا جذريا .ومن
املمارسات الشائعة استخدام نسخ معدلة ،تقريبا ،من املنتجات اجلديدة ،ويعتبر االستثمار
فى البحوث والترويج هو العامل االستراتيجي الرئيسي الذى ميكن أي مشروع من احلفاظ على
مكان الصدارة فى تلك الفئة من املنتجات.
ويوجد عدد محدود ،الى حد ما ،من الشركات املتخصصة فى هذا النوع من املنتجات ،ويقوم
معظمها أيضا بإنتاج ألبان الشرب ،كما تسللت أصناف التجزئة كذلك إلى تلك الفئة
واستحوذت على حصة فى السوق تقترب من  ،%30وهنالك حاليا عدة شركات تنتج أصنافا
متميزة لشركات التجزئة ،وتقوم بعض الشركات بإدراج اجلنب الطازج ضمن مجموعة منتجاتها،
وهو نوع تستطيع من خالله منافسة الشركات املنتجة للجنب .كما توجد أيضا شركات صغيرة
تنتج للسوق احمللى ،وشركات تتخصص فى املنتجات التقليدية (األلبان اخملثرة).
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) واملبسترة (باملليون لتر، الشركات الرئيسية التى تقوم بتجهيز األلبان املصبرة15 -جدول
املاركة (العالمة
)التجارية
C.L.Asturiana/Ato/
Larsa
Puleva/Ram/El
Castillo
Pascual/PMI/Frixia

2004

2003

املوقع

725

721

650

694

Granda-Siero
(Asturias)s
Granada

CORP. ALIMENTARIA
PEÑASANTA. S.A
GROUPE PULEVA

584

577

GROUPE LECHE PASCUAL

President/Lauki/
Prado
Celta/Campobueno/
La Vaquera
Kaiku/Beyena
Rio/Cremosita/
Solán/Leyma
Covap

550

-

Aranda de Duero
(Burgo)s
Madrid

510

434

350
300

315
226

175

150

Reny Picot/la
vaquita
Feiraco/Xoia
Primor/Plena

120

125

Pozoblanco (Cordob)
a
Navia (Asturia)s

110
90

118
65

Negreira (A Coruñ)a
Madrid

Clesa
Lilac/JSP

76
60

80
60

Flora

30

27

Madrid
Las Palmas de
G.Canaria
Lamiako (Vizcaya)a

Gaza
Frias
Sandra

30
30
22

29
30
22

Zamora
Burgos
Las Palmas

Llet Nostra
Agama

20
20

18

Vic (Barcelon)a
Palma de Mallorca

C.L. Soriana

20

20

Soria

Pontedeume (A
)Coruña
Pamplona (Navarra)i
Lancara (Lugo)o

املشروع/اجملموعة

GROUPE LACTALIS IBERIA,
S.A
LECHE CELTA. S.A
IPARLAT. S.A
LEITE RIO S.L
GAN. VALLE. اجلمعية التعاونية
PDROCHES (COVAP
IND. LACTEAS ASTURIANAS,
S.A
FEIRACO .اجلمعية التعاونية
LACTOGAL. S.A. SUC. EN
ESPAÑA
CLESA. S.A. (GRUPO(
JOSE SANCHEZ PEÑATE, S.A
UNILEVER FOODS ESPAÑA,
S.A
LECHE CAZA. S.L
QUESOS FRIAS. S.A
SERV. INS. ABAS. LECHE,
)S.A. (SIALSA
LLET DE CATALUNYA. S.L
AGAMA. S.A
PROD. DE CALIDAD CAÑADA
REAL. S.A
.2005 ،190 ، مجلة سوق األغذية:املصدر

، والتكتالت العالية املستوى للشركات،ويتعني علينا أن نوضح أن شيوع أصناف التجزئة املتميزة
 ويعرض.هما أهم السمات املميزة للشركات التى تنتج وتسوق الزبادي واحللوى الطازجة لأللبان
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اجلدوالن  17 ،16بيانات بشأن املوقع ،واألصناف التجارية ،وناجت الشركات الرئيسية املنتجة
للزبادي ،واحللوى الطازجة فى عامي  .2004 ،2003والشركات الرئيسية فى هذه الفئة هى
كبريات اجملموعة املتعددة اجلنسيات ،وبعض أكبر الشركات األسبانية املنتجة لأللبان السائلة،
التى جتتذبها الهوامش التجارية املتميزة ،والفرص التجارية ،التى تعرضها تلك الفئة من
املنتجات.
وكانت شركة دانون –وهى فى صدارة الشركات من حيث حجم مبيعات الزبادي وحلوى األلبان
الطازجة قد أنتجت  318.345طن من الزبادي فى عام  43.714 ،2004طن من حلوى األلبان
الطازجة .أما شركة سينوبل أبيريكا – Senoble Ibericaوهى متخصصة فى أصناف معينة
للتجزئة -قد أنتجت  115.600طن من الزبادي25.000 ،طن من حلوى األلبان .أما اجملموعة الثالثة
فى فئة الزبادي ،واخلامسة فى فئة احللوى فقد أنتجت 68.000طن18.000 ،طن من كال النوعني
على التوالى.
جدول 16 -الشركات الرئيسية املصنعة للزبادي (بالطن)
املوقع

2003

2004

Barcelona
Torrejon de Ardoz (M)a
Espluges de Llobregat
)B)a
Antequera (MA)a

*310000
*89000

318345
115600

املاركة
(العالمة
التجارية)
Danone
…

65000

*68000

Nestlé

60000

60000

COPOR. ALIMENTARIA
PEÑASANTA, S.A

)Siero (AS)a

52600

55000

CLESA, S.A
IPARLAT, S.A

Madrid
San Sebastian

40000
35000

40000
*40000

LECHE PASCUAL, S.A

Aranda de Duero (BU)a

30300

31900

LACTALIS IBÉRICA, S.A. (1)1
LÁCTEOS CAMPINA, S.A
KALISE MENORQUINA
GROUP, S.A
JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A
PULEVA FOOD, S.L
اجلمعية التعاونية FEIRACO. S,i
اجلمعية التعاونية LA FAGEDA

Madrid
Barcelona

26000
25000

*28000
23500

La Vega
Central
Lechera
Asturiana
Clesa
Kaiku
Pascual/
PMI
…
Mondelice

Las Palmas

*10000

10300

Kalise

Las Palmas
Arteixo (C)a
Negreira (C)a
Santa Pau (Gl)a

*6000
*6000
2900
*2500

6500
*6500
3000
2234

Millac
Puleva
Feiraco
Fageda

اجملموعة/املشروع
DANONE. S.A
SENOBLE IBÉRICA, S.A. (1)1
NESTLE ESPAÑA, S.A
LÁCTEA ANTEQUERANA. S.L

املصدر :مجلة سوق األغذية.2005 ،190 ،
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(!) ماركة التوزيع
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ومن حيث حصص سوق الزبادي ،وطبقا لبيانات سوق األغذية ( )Alimarketعام  ،2005كانت
الشركة الكبرى (دانون) تستحوذ على  %49.4من حجم املبيعات فى السوق %64 ،من حيث
القيمة .وتأتى األصناف املتميزة للتجزئة فى املرتبة الثانية ،حيث تستحوز على  %39.2من حيث
احلجم %24.3 ،من حيث القيمة ،وأما الشركة الثانية فهى نستله ،وتستحوذ على نسبة أقل
تبلغ  %3.5من حيث احلجم ،و %3.4من حيث القيمة .أما الشركة الثالثة فى الترتيب فهى :سى.
إل .أستوريانا ،وتستحوز على  %3.4من حيث احلجم %3.3 ،من حيث القيمة.
جدول 17 -الشركات الرئيسية التى تقوم بتصنيع حلوى األلبان الطازجة (بالطن)
اجملموعة/املشروع

املوقع

2003

2004

DANONE, S.A
SENOBLE IBÉRICA, S.A. (1)1
POSTRES Y DULCES REINA,
.S.L
.GRUPO DHUL, S.A

Barcelona
)Torrejon de Ardoz (M
Caravaca de la Cruz
)(MU
Granada
Espluges de
)Llobregat (B
Madrid
San Sebastian
)Aranda de Duero (B

*40000
20953

43714
25000

املاركة
(العالمة
التجارية)
Danone
…

10516

21900

Reina

20000

*20000

Dhul

*19000

*18000

Nestlé

12000
8000
8500

10500
*9000
8100

)Siero (AS

4000

*5000

Barcelona

1400

3000

Clesa
Kaiku
Pascual/PMI
Central
Lechera
Asturiana
Mondelice

Las Palmas

*2100

2200

Kalise

Málaga

1800

2000

Montero

)Irún (GUI
)Iraizoz (NA
)Santa Pau (GL

1250
*1000
*750

1550
*1100
577

Doncel
Goshua
Fageda

.NESTLE ESPAÑA, S.A
.CLESA, S.A
.IPARLAT, S.A
.LECHE PASCUAL, S.A
مؤسسةALIMENTARIA .
PEÑASANTA, S.A
LÁCTEOS CAMPINA, S.A
مجموعة KALISE
MENORQUINA, S.A
MONTERO ALIMENTACIÓN,
.S.L
LÁCTEOS DONCEL, S.L
LÁCTEOS GOSHUA, S.L
اجلمعية التعاونيةLA FAGEDA .
املصدر :مجلة سوق األغذية.2005 ،190 ،
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وبالنسبة حللوى األلبان ،تأتى األصناف املتميزة للتجزئة فى املقام األول ،حيث وصلت نسبة
مبيعاتها الى  %46.7فى عام  ،2005ولكنها لم تستحوذ إال على  %32.4فقط من حيث القيمة.
أما شركة دانون فكانت تستحوذ على  %32.3من حجم املبيعات ،و %39.6من حيث القيمة،
تليها مجموعة من الشركات ذات األصناف الشهيرة ولكن على مسافة بعيدة منها -مثل
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شركة نستله بنسبة  %6.3من حيث احلجم %8.6 ،من حيث القيمة ،وشركة دهول ()Dhul
بنسبة  ،%7.8 ،%4.9وشركة ريينا بنسبة  %3.4من حيث احلجم والقيمة ،وشركة سى .إل
إستوريانا بنسبة  %2.3 ،2.4%ثم شركة كليستا ( )Clestaبنسبة .%1.4 ،%1.5
وأخيرا ،فى قطاع اجلنب ،كانت معظم العمليات محدودة للغاية ،حتى وقت قريب ،حيث كانت
هياكل الشركات أقرب ما تكون الى العمل احلرفى ولكن ّ
تغير هذا خالل السنوات القليلة
املاضية ،وعلى أية حال ،فإن ثمة اجتاها ملحوظا اآلن نحو التكتل ،وزيادة حجم الناجت ،وتوغل
رؤوس األموال األجنبية .ويوجد اآلن نوعان متميزان من الشركات املتعايشة فى القطاع :عدد
كبير من الشركات املنتجة الصغيرة واملتوسطة احلجم ،تقوم بتصنيع اجلنب على أساس شبه
حرفى يتمتع بحماية مسميات املنشأ اخملتلفة ،بينما جند فى قمة الهياكل االنتاجية ،مجموعة
قليلة من الشركات الصناعية التى تنتج كميات ضخمة ،تكرس أساسا نحو التصدير.
ويقدم اجلدول  18أرقاما عن الشركات الرئيسية التى تقوم بتصنيع واستيراد األجبان ،طبقا
للموقع ،واألسم التجارى للصنف ،وحجم املنتج فى عامي  .2004 ،2003وحققت اجملموعة
الرئيسية ( )TGTحجما بلغ  83344طن فى عام  2004ما بني انتاج وواردات ،بينما حققت
اجملموعة التى احتلت املركز الثاني -وهى كرافت فودز أسبانيا -حجما بلغ 36500طن.
وقطاع اجلنب عبارة عن بيئة عمل غير متجانسة ،ومجموعة كبيرة من األصناف املتنوعة التى
ميكن تصنيفها على النحو التالى :منتجات تتمتع بحماية مسمى املنشأ /السمة اجلغرافية،
واألجبان كثيرة ومتنوعة ،ولكن معظمها ينتج بكميات صغيرة .ويعتبر نشاط صناعة اجلنب
من األنشطة العالية الربحية ،على العموم ،حيث جتلب املنتجات قيمة عالية مضافة .وهو
قطاع ال يوجد فيه إبداع كبير ،حيث يرجع ذلك أساسا الى عدم مرونة اجملالس املنظمة ،وعدم
وجود أية ثقافة إبداعية حقيقية .ثم إن األجبان يجرى تصنيعها ،فى الغالب ،فى املزرعة ،إما
بقيام املنتجني بأنفسهم بتصنيعها ،وإما من خالل تعاونيات صغيرة ،أو شركات تصنيع زراعي
صغيرة ،مع ما يقترن بذلك من مشكالت فى اإلدارة معروفة وعدم وجود استراتيجيات تسويق
واضحة .وفى مثل تلك األحوال ،فإن صغر حجم الشركات (وخصوصا بالنسبة ألصناف معينة
من اجلنب) يسبب مشكالت بخصوص االندماج فى قنوات التوزيع احلديثة ،حيث ال يتم توريد
األصناف بشكل منتظم.
ويلى تلك األنواع من اجلنب األجبان التقليدية الصلدة (اجلامدة) ( Hard cheesesمثل جنب لومانشا،
ولكن غير معترف له بحماية مسمى املنشأ /أو السمة اجلغرافية) ،ومعظم تلك األجبان تنتج
من خليط من ألبان األبقار والنعاج واملاعز .وعادة ما تكون الشركات فى تلك النوعية من األجبان،
من الشركات املتوسطة احلجم ،مع أمناط من اإلدارة االحترافية ،وإدارات للتسويق .وتوجد فى
تلك الفئة من األجبان ،الشركات األسبانية -التى بدأت كشركات عائلية فى كثير من احلاالت-
ولكنها تتعايش مع فروع الشركات املتعددة اجلنسيات وخصوصا الشركات الفرنسية املتعددة
اجلنسيات .وهنا جند ،مرة أخرى ،االجتاه نحو التكتل من خالل عمليات االندماج ،او االستيالء ،او
التوسع ،وكذلك االجتاه نحو تنويع االنتاج عن طريق التوصل الى املعدالت املثلى خللط األلبان
التى تقوم الشركات بتصنيعها.
وحتتل األجبان الفرنسية املنتجة فى أسبانيا املركز الثالث مباشرة ،ولكنها تتوسع ،باضطراد.
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وتقوم بانتاجها شركات متخصصة ،وكذلك شركات أخرى لها أنشطة -متنوعة ،ولكن فى إطار
مجموعة األجبان .وجند أن مستوى االبتكار آخذ فى االرتفاع فى إطار تلك الفئة ،وخصوصا فيما
يتعلق باجلوانب املتصلة مببيعات األجبان املغلفة (مواد التغليف ،وجودة التغليف) واحلفظ.
وأخيرا ،هنالك مجموعة األجبان غير األسبانية ،ومجموعة تقليدية أخرى غير طازجة ،مبا فى
ذلك أنواع اجلنب الطرى كامل الدسم ،وكرات اجلنب ،وقوالب اجلنب ،الخ .وتعمل أكبر الشركات
ضمن هذه الفئة ،سواء كانت أسبانية أو أوروبية ،وخصوصا الشركات الفرنسية .وتتعايش
الشركات املتخصصة مع مصانع األلبان التى دخلت سوق تصنيع اجلنب .ولدى شركات الصدارة
مجموعات واسعة متنوعة وأشكال مختلفة للمنتجات النهائية ،وكانت تلك الشركات قد
استحدثت مؤخرا مبتكرات جذرية مبساندة من االستثمارات العامة الكبيرة .كما أن درجة تكتل
تلك الشركات آخذة فى التزايد املستمر .وتركز بعض الشركات الصغرى ،معظم أنشطتها،
على األسواق احمللية واإلقليمية ،بينما يتخصص البعض اآلخر فى توريد منتجاتها لشركات
خدمات األغذية ،واملطاعم الكبرى ،او فى انتاج األغذية املعدة للطهي.
جدول 18 -الشركات الرئيسية الستيراد األجبان أو تصنيعها (بالطن)
اجملموعة/املشروع

املوقع

2003

2004

TGT GROUP

Viladecans (B)i

76200

83344

KRAFT FOODS ESPAÑA,
S.A

Madrid

*36500

*36500

QUESOS FORLASA, S.A

Villarrobledo
(AB)i

*33600

*33500

MANTEQUERÍAS ARIAS,
S.A

Madrid

*32500

*32500

LÁCTEAS GARCÍA
BAQUERO, S.A

Alcázar de
San Juan (CR)i

30000

30000

ARLA FOODS, S.A

Madrid

*18000

*18000

LACTALIS IBERIA, S.A
LÁCTEAS DEL JARAMA,
S.A
QUESERÍAS
ENTREPINARES, S.A
QUESERÍA LAFUENTE,
S.A

Madrid

13000

*14000

Madrid

12500

14000

Albe

Valladolid

9985

14000

Entrepinares

Santander

10298

12643

Quescan

Barcelona

6693

12000

Westlander/Even/Rippoz
Unicopa/Paladín

IBER CONSEIL, S.A

املاركة (العالمة التجارية)
TGT/Bergader/Entremont/
Frico
Kraft/El Caserío/
/Philadelphia
Mama Louise
.El Ventero/Campobello/D
Bernardo/Gran Capitán
La Cabaña/Burgo de
Arias/S. Millán/Boffard/
Angulo
García Baquero/
Villacenteno
/Arla/Apetina/Finello
Dofino
President/Societé
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CORP. ALIM.
PEÑASANTA, S.A
.LUXTOR. S.A
COOP.CADI
IND. LÁCTEAS
.ASTURIANAS, S.A
HIJOS DE SALVADOR
.RODRÍGUEZ, S.A
GREGORIO DÍAZ
.MIGUEL, S.A
مجموعة FROMAGERIES
.BEL ESPAÑA, S.A
اجلمعية التعاونية
AGRARIA DEL PIRINEO
LÁCTEOS CAMPINA, S.A

Granda (AS)i

9400

*9500

Central Lechera Asturiana

Avila
La Seu d'Urgell
(L)i

*9000

*9000

Luxarela

8110

8470

Cadí

*7000

*7000

Reny Picot/Montelarreina

6000

7000

El Pastor

6300

6300

Record/Díaz Miguel

5100

6100

La Vaca que Ríe/Mini
Babybel/Leedamer

6000

*6000

Copirineo

4500

5100

Campina

Madrid
Sta. Cristins
Polvorosa (ZA)i
Alcázar de
San Juan (CR)i
Madrid
La Pobla del
Segur (L)i
Barcelona
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اخلــالصـة:
ميثل قطاع األلبان فى اسبانيا أوضاعا هيكلية ،وتنوعا ،وديناميكية ،تتباين تباينا شديدا من
شركة الى أخرى .وفى مرحلة االنتاج األولية ،جند أن الهياكل ال تزال متشرذمة ،وأن مستوى
التواصل فيما بينها ال يزال محدوداً ،على الرغم من جهود التكتل اجلارية اآلن منذ ما يزيد عن
عشر سنوات؛ ويوجد ما يناهز  29000مزرعة ألبان ،معظمها مزارع عائلية ،تتسم بضعف
مستوى االستثمار ،باإلضافة الى عدد كبير من مشروعات االنتاج احلرفى .أما فى مرحلة
التجميع والتجهيز الصناعي ،من الناحية األخرى ،فإن عددا محدودا من اجملموعات الكبيرة،
تسيطر على صناعة االنتاج ،وتعرض منتجات متنوعة ،وسيطرة رأسية أكثر تقدما على
سلسلة االنتاج ،وإمكانيات عالية من أجل االبتكار والترويج؛ وتضم تلك اجملموعات عدة فروع
لشركات كبرى متعددة اجلنسيات.
وكان قطاع األلبان ،أول القطاعات الغذائية فى أسبانيا الذي يتحرك اقترابا من النموذج
املسيطر فى الدول األوروبية األخرى .وباستثناء األجبان التقليدية ،فإن مجموعة منتجات
القطاع واستراتيجيات التسويق ،أصبحت تتشابه اآلن مع املنتجات واالستراتيجيات السائدة
فى معظم األسواق املتقدمة فى االحتاد األوروبى.
والواردات ضرورة ال مناص منها ،ألن الناجت من األلبان السائلة ال يكفى إلشباع الطلب احمللى ،ومن
ثم كانت اجلهود املبذولة للبحث عن املادة اخلام ،استراتيجية ضرورية من أجل بقاء القطاع ،وقد
عملت عدة شركات ألبان أسبانية على إقامة مصانع انتاج فى دول أخرى كعالج جزئى للعجز
املزمن فى األلبان ،فى هذا القطاع.
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ولقد حقق إصالح منظمة السوق املشتركة فى عام  ،2003بشأن األلبان ومنتجاتها ،تغييرات
هامة ،أثرت على القطاع برمته؛ وتشتمل تلك التغييرات على إلغاء السعر املستهدف ،وتخفيض
سعر التدخل بالنسبة للزبد ،واللنب اجملفف املنزوع الدسم ،واالنفصام الكلى ملساعدات االنتاج
الزراعي ،واخلفض التدريجي لدعم الصادرات ،األمر الذى من شأنه احلد من القدرة التنافسية
لصناعة األلبان فى أسبانيا وأوروبا ،وخصوصا فى األسواق األجنبية .ونتيجة لذلك ،تخيم اآلن
على قطاع األلبان فى أسبانيا وأوروبا غيوم كثيفه من الشك وعدم اليقني ،مما يحتم على
املنتجني ،ورجال الصناعة ،واملوزعني ،والسلطات العامة ،تضافر اجلهود فيما بينهم بشكل
مكثف.
وإزاء تلك اخللفية ،برزت مسألة حتسني جودة الغذاء وسالمته كهدف حاسم أمام مختلف
اجلهات العاملة فى قطاع عرض األلبان ومنتجاتها .وكانت اللوائح اخملتلفة املنفذة على مستوى
اجملتمعات احمللية ،وعلى املستوى الوطني ،فى هذا اجملال ،وكذلك املبادرات اخلاصة اخملتلفة من
جانب بعض الشركات ذاتها ،حاسمة فى هذا األمر .وعالوة على ذلك ،كان الوعي املتزايد لدى
الرأي العام بخصوص مسألة سالمة الغذاء ،مقترنا بالطلب املتزايد على اجلودة بكل أبعادها،
من العوامل احلاسمة أيضا فى إقناع املنتجني على عرض سلع غذائية عالية اجلودة ،مثل
املنتجات املصحوبة ببطاقة تعريف املنشأ ،واملنتجات العضوية.
ويكشف حتليل االستهالك ،وبصفة خاصة ،متوسط استهالك الفرد ،خالل السنوات القليلة
املاضية ،عن أن سوق األلبان السائلة فى اسبانيا متشبع متاما ،مع وجود اجتاه نزولى طفيف فى
الطلب .وفى نفس الوقت ،فإن استهالك منتجات األلبان املصنعة ،والسيما اجلنب واملشتقات
الطازجة األخرى ،تتزايد باضطراد خالل الفترة األخيرة .وتشير املعلومات املتاحة إلى أن هذين
االجتاهني سوف يستمران فى املستقبل.
ويوضح ذلك التحليل أيضا ،األهمية البالغة لعملية االبتكار والتجديد فى هذا القطاع .وفى
حقيقة األمر ،فإن الزيادة فى استهالك منتجات األلبان عموما ،فى أسبانيا ،إمنا ترجع الى
تلك املنتجات اجلديدة أو العروض اجلديدة من منتجات األلبان .ويتأكد ذلك بصفة خاصة فى
مجموعة مشتقات األلبان الطازجة ،حيث ترتفع دائما معدالت االبتكار والتجديد .وعالوة
على ذلك ،فإن عملية االبتكار والتجديد أخذت متتد اآلن الى جميع فئات االنتاج ،مبا فيها أعداد
كبيرة من األغذية الوظيفية او اخلاصة .وميكن أن نقول ،انه باإلضافة إلى تركز االنتاج ،واجلودة،
واستراتيجيات التكامل الرأسى ،فإن عملية االبتكار والتجديد تشكل العامل الرابع احلاسم
للقدرة على املنافسة فى هذا القطاع.

الفصل 11

قطاع األلبان ومنتجاتها في املغرب
آكا آية املكي

يلعب قطاع تربية احليوانات دورا هاما في االقتصاد املغربي وذلك من خالل إسهامه في إجمالي
الناجت الزراعي بنسبة ( )%30إلى جانب توفير فرص عمل في املناطق الريفية والوفاء باحتياجات
املستهلكني في مجال املنتجات احليوانية .وتعتبر مزارع األلبان أحد األقسام الرئيسية بهذا
القطاع ويوجد بها منظومتني لإلنتاج .األولي هي منظومة املزارع املكثفة ويتم تطبيقها بصفة
أساسية في مناطق تنمية الزراعة واملوارد املائية والتي تديرها مكاتب التنمية الزراعية .وتتميز
بوجود موارد أعالف وفيرة ،وسيطرة سالالت املواشي احملسنة في تركيبة القطيع( )%70وارتفاع
مستوى تسويق األلبان ( %60إلى  %70من إجمالي اإلنتاج) .أما املنظومة الثانية ،والتي تعتبر
ذات إنتاج مختلط (إنتاج ألبان وحلوم) ،فإنها تعتمد على األعالف املركزة واستخدام املنتجات
الثانوية للحبوب (القش ،اجلذور العشبية ،الخ) ،وهي تنتشر بكثرة في املناطق ذات األمطار
الوفيرة وحول التجمعات احلضرية الرئيسية.
وبالرغم من تغطية اإلنتاج احمللي حلوالي  %90من طلب املستهلكني على األلبان ومنتجاتها،
فإن هذا الطلب ال يزال أقل من االحتياجات التي توصي بها مقاييس التغذية .عالوة على
ذلك ،فإن الصناعة بكاملها قد أصبحت أكثر اهتماما بجوانب جودة املنتج كنتيجة النفتاح
االقتصاد وللمتطلبات اجلديدة للمستهلكني .ومن خالل قيامنا فى هذا الفصل بوصف كيفيه
عمل صناعة االلبان ،فإننا سنسرد البيانات الرئيسية اخلاصة مبحددات اجلودة في شتى مراحل
االنتاج والتسويق .ونبدأ هذا الفصل بنظرة عامة على سياسة إنتاج األلبان في املغرب .وفي
اجلزء الثاني ،نشرح االجتاهات السائدة في استهالك األلبان ومنتجاتها مع االشارة إلى البنود
األساسية للوائح املوضوعة واخلاصة باجلودة .أما القسمان األخيران فهما ميثالن جزءا ً من
حتليل البيانات اخلاصة بتركيبة صناعة األلبان وقنوات تسويق االلبان مع التركيز اخلاص على
استراتيجيات اجلودة اخلاصة مبصانع االنتاج.
نظرة عامة على سياسة إنتاج األلبان في املغرب
تهدف سياسات الدولة اخلاصة بتربية احليوانات إلى دعم األمن الغذائي في قطاعي اللحوم
ومنتجات األلبان .أما فيما يتعلق بإنتاج األلبان ،فإن السلطات العامة تقوم بالتدخل في
هذا اجملال منذ السبعينيات من خالل برامج تهدف إلى حتسني كفاءة االنتاج وزيادة استهالك
منتجات األلبان .وقد مت تدشني برنامج ألبان أولي في منتصف السبعينيات في هذا السياق
وكان الهدف منه في املقام األول هو رفع مستوى االكتفاء الذاتي وزيادة استهالك الفرد من
منتجات االلبان من  0.1إلى  0.33لتر من اللنب لكل شخص يوميا في الفترة من  1975إلى 2000
(سرايري .)2004 ،ومن أجل حتقيق هذا الهدف كان من الضروري أن يحدث تدخل من الدولة وذلك
من خالل اإلجراءات التالية(وزارة الزراعة:)2000،
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حتسني اجلينات اخلاصة بقطعان املاشية من خالل التلقيح الصناعي ومن خالل
تهجني احليوانات مع السالالت احملسنة.
اتخاذ إجراءات لزيادة اجلهود اخلاصة بتحسني صحة احليوان وسالمة منتجات األلبان.
اتخاذ إجراءات لتحسني موارد العلف وخلق مخزون احتياطي من علف احليوان.
إقامة مراكز لتجميع األلبان في املناطق اجملاورة ملناطق اإلنتاج.
تقدمي حوافز لالستثمار لدعم وتطوير إنشاء مصانع تصنيع األلبان.

وقد متخضت هذه اإلجراءات عن حتسني إنتاج األلبان والذي ارتفع من  580مليون لتر إلى 1.1
مليار لتر في الفترة من  1975إلى  .1999إال أنه نتيجة للعجز في اإلنتاج باملقارنة باحتياجات
املستهلكني فقد قامت السلطات العامة بتطبيق خطة ثانية لأللبان للفترة من  2000إلى
 .2020وعلى العكس من برنامج  ،1975فقد ركزت هذه اخلطة على التخصص اإلقليمي والذي
كان ضروريا من أجل ترشيد استخدام املوارد ورفع اإلنتاجية .وقد ركزت على حتسني الصحة
والبيئة اخلاصة بقطعان املاشية املدرة لأللبان ،وحتسني جودة األلبان في مختلف املراحل من
سلسلة اإلنتاج ،ودعم املؤسسات اخلاصة باملنتجني واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقوية السياسات
اخلاصة بإقامة شراكات داخل الصناعة (عرابة وآخرون .)2001 ،وقد حصلت غالبية احلوافز التي
تضمنها تدخل وزارة الزراعة في هذا القطاع (مثل إنشاء حظائر لألبقار وتزويدها باألجهزة
الالزمة وإنشاء مراكز جتميع األلبان) على دعم من صندوق التنمية الزراعية.
ويصل اإلنتاج احلالي لأللبان إلى حوالي  1.37مليار لتر (وزارة الزراعة ،)2005 ،ولكن هذا اإلنتاج ال
يزال دون التوقعات التي وردت في برنامج األلبان لعام  2(1975مليار لتر في عام  .)2000ويعتبر أداء
املاشية ،وحالة الطقس( -وبخاصة فيما يتعلق بسقوط األمطار) والقيود املتعلقة بتنظيم هذا
القطاع من العوامل احملددة ملستوى األداء الذي مت تسجيله .كما تؤثر املعوقات األخرى املتعلقة
بجمع وتصنيع وتوزيع األلبان ومنتجاته على توافر هذه املنتجات االستهالكية باجلودة املطلوبة.
وقد أكدت االستراتيجية اخلاصة بتطوير صناعة األلبان والتي مت وضعها في  2000-2002على
كل هذه املعوقات .وكان الهدف الرئيسي هو زيادة اإلنتاج مبقدار  %5.8سنويا وذلك لتغطية
احتياجات التغذية املتعلقة باملستهلكني واملتمثلة في استهالك منتجات األلبان (وزارة الزراعة،
.)2000
وعالوة على ذلك ،تقوم املغرب باستيراد حوالي  15ألف طن من اللنب اجملفف سنويا أي حوالي
 151مليون لتر من اللنب بعد إذابته .وتأتي غالبية هذه الكمية من دول االحتاد األوروبي حيث
يأتي منها  %85من الكميات التي يتم استيرادها .وفي الفترة من  2000إلي  2004كانت فرنسا
تعتبر املورد األساسي للنب اجملفف حيث كانت تقدم  %30من الواردات وكانت تليها هولندا()%12
ثم أملانيا( )%11ثم أسبانيا ( )%7ثم احتاد بلجيكا-لكسمبورج االقتصادي( .)%7وتخضع األلبان
ومنتجاتها لتعريفة جمركية تتراوح بني ( %17.5اجلنب املستخدم ألغراض صناعية) (%112اللنب
الطازج وقشدة اللنب) .كما يتم حتصيل تعريفة جمركية مقدارها  %60على اللنب اجملفف
املنزوع الدسم بينما يتم حتصيل تعريفة جمركية مقدارها  %112على اللنب اجملفف كامل
الدسم .وميكن تقليل هذه التعريفة اجلمركية من أجل تشجيع الواردات في بعض الفترات
التي يرتفع فيها االستهالك كما يحدث في شهر رمضان .وبالرغم من ذلك فإن سياسات
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إلغاء التعريفة اجلمركية من األمور التي تهم املنتجني واملصنعني على حد سواء وبخاصة فيما
يتعلق بااللتزامات اخلاصة باتفاقية االنتساب املبرمة مع االحتاد األوروبي واتفاقية التجارة احلرة
املوقعة مع الواليات املتحدة األمريكية.
اجتاهات االستهالك
الزال استهالك منتجات األلبان احلالي منخفضا بصورة نسبية وهو معدل يصل إلى ما يعادل
 45لتر من األلبان للفرد سنويا باملقارنة باملعدل املوصى به وهو  90لتر من حصة التغذية (وزارة
الزراعة 1.)2005 ،وقد ارتفع استهالك الفرد مبقدار  10لتر في الفترة من  1975إلى  2004وهو ما
ميثل متوسط زيادة سنوية مقدارها ( %0.8انظر رسم بياني رقم)1
وقد أظهرت اجتاهات االستهالك هبوطا ً ملحوظا ً في بداية الثمانينات وهو ما نتج بصورة
أساسية عن املشكالت اخلطيرة املتعلقة بحدوث جفاف في البالد في تلك الفترة وهو ما كان
له أثره على مستويات اإلنتاج .وفي عام  ،1983كان االستهالك الفردي وهو  25لتر للفرد سنويا
أقل من املعدل الذي مت تسجيله في بداية السبعينات .ومنذ ذلك الوقت ،فقد بدأت معدالت
التعافي في الصعود بصورة مطردة حتى وصلت إلى املعدالت احلالية.
شكل بياني  -1االجتاه اخلاص باستهالك األلبان واألسعار2004-1975 ،

املصدر :مديرية تربية احليوان()2006

أما بالنسبة لإلنفاق وامليزانية فقد أوضحت نتائج الدراسة اخلاصة باالستهالك واإلنفاق املنزلي
 .1وفقا للتصنيف الذي تبنته مديرية اإلحصاء ( )2005من أجل الدراسة التي أجريت في عام  2001/2000على االستهالك املنزلي واإلنفاق،
وتضمنت مجموعة منتجات األلبان اللنب غير املصنع ،اللنب املبستر مبا في ذلك اللنب املصبر (املعالج بدرجات حرارة عالية) ،اللنب املركز ،اللنب
اجملفف ،مصالة اللنب ،اجلنب ،اللنب اجملفف اخلاص باألطفال واملنتجات األخرى وبخاصة الزبادي واللنب الرائب ،واللنب املتخثر والقشدة الطازجة.
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والتي أجرتها مديرية اإلحصاء في عام  2001/2000أن متوسط اإلنفاق على منتجات األلبان
يبلغ حوالي  210درهم للفرد في العام على املستوى الوطني 2.ومتثل تكلفة شراء اللنب املبستر
واللنب املعقم حوالي  %50من هذا اإلنفاق وتليه تكلفة شراء اللنب الطازج غير املصنع – حوالي
 34درهم للفرد في العام أي حوالي  %16من إجمالي اإلنفاق على األلبان .وتتراوح حصة املنتجات
األخرى بني  %10بالنسبة جملموعة “منتجات األلبان األخرى” إلى  %0.3بالنسبة للنب املركز(جدول
رقم  .)1وبالرغم من ذلك فإن حتليل الطلب يوضح أن اللنب الطازج ميثل  %65.3من إجمالي
اإلنفاق على منتجات األلبان.
جدول  -1متوسط اإلنفاق السنوي على منتجات األلبان في املغرب (العملة احلالية هي
الدرهم)*
السلعة
اللنب الطازج غير املصنع
اللنب املبستر واللنب املعقم املصبر
اللنب املركز
اللنب اجملفف
مصالة اللنب
اجلنب
منتجات األلبان األخرى
األلبان ومنتجات األلبان اخلاصة
باألطفال
إجمالي اإلنفاق

اإلجمالي
مناطق ريفية
مناطق احلضر
القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة
16.1 33.6 50.5 45.7
8.0
24.1
49.2 102.9 16.4 14.8 57.0 172.5
0.3
0.7
0.4
0.4
0.3
0.9
5.6
11.8
7.6
6.9
5.1
15.5
8.5
17.7 16.7 15.1
6.5
19.7
8.3
17.4
1.3
1.2
10.0 30.2
9.6
20.1
4.3
3.9
10.9 32.9
6.7

2.2

2.5

2.8

4.9

2.3

302.5

100

90.5

100

209.1

100
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وباملقارنة بنتائج دراسة االستهالك املنزلي التي أجريت في عام  1985فإننا نالحظ الزيادة
املتنامية في اإلنفاق على منتجات األلبان والتي زادت في الواقع بنسبة  %230في الفترة من
 1985وحتى  ، 2001فارتفعت من  92درهم إلى  210درهم للفرد سنويا .وبذلك فقد ارتفع
ذلك اجلزء من اإلنفاق الذي يتعلق مبنتجات األلبان بالنسبة إلجمالي اإلنفاق على الغذاء من
 %5.2إلى  %6.1على املستوى الوطني .وباملقارنة باإلنفاق على السلع االساسية فإن اإلنفاق
على األلبان كان في عام  2001أقل من اإلنفاق على احلبوب( )%20.4وعلى اللحوم( %)22.7وعلى
الدهون( .)%8.6وقد متت مناقشة العوامل األساسية احملددة بالنسبة للطلب على منتجات
األلبان أدناه على أساس نتائج الدراسة التي قامت بإجرائها مديرية االحصاء عن االستهالك
واإلنفاق املنزلي.
 .2الدرهم املغربي يساوي حوالي  0.094يورو.

قطاع األلبان ومنتجاتها في املغرب

العوامل املؤثرة في استهالك منتجات األلبان
باإلضافة إلى األسعار ،والتي تعتبر من أهم املتغيرات احملددة في عملية الطلب ،فإن هناك
عوامل أخرى تؤثر على استهالك منتجات األلبان في املغرب .إن األمر يتعلق بصورة أساسية
مبستوى الدخل العائلى والبيئة السكنية.
اجتاهات األسعار
يعتمد سعر لتر اللنب على فترات انخفاض أو ارتفاع إنتاج األلبان ،كما يعتمد على قنوات
التسويق .ففي عام  ،2004كان متوسط السعر هو  5.80درهم باملقارنة بسعر املنتجني والذي
كان  3.2درهم .ويوضح الفرق بني السعرين متوسط هامش تسويق يقدر بنحو  %82وهو ما
يؤكد على املراحل التفصيلية من سلسلة إنتاج األلبان.
وإذا نظرنا إلى سعر املستهلك من خالل هذه األرقام فإننا جند أنه يتزايد منذ عام  1975عندما
كان  1.2درهم للتر اللنب(أنظر الرسم البياني رقم  1بعاليه) .وبذلك فقد كان متوسط معدل
الزيادة السنوية في األسعار في الفترة بني  1975و  2004هو حوالي  .%5.6وبالرغم من ذلك جتدر
املالحظة أنه إذا نظرنا إلى األمر من خالل مؤشر اسعار املستهلك والذي يعتمد على احصاءات
عام  1989فإن سعر اللنب قد ظل ثابتا بصورة نسبية عند  3.5درهم للتر.
تأثير الدخل العائلى والبيئة السكنية
أوضحت مديرية اإلحصاء من خالل الدراسة التي أجرتها عام  2001على االستهالك واإلنفاق
العائلى أن كمية منتجات األلبان املستهلكة كانت توازي أكثر قليال مما يوازي  53لتر من اللنب
الطازج (جدول 2رقم) .وقد انخفضت هذه الكمية إلى ما يوازي  18.4من اللنب الطازج في
املناطق الريفية مبا جنم عنه فرق كبير في معامل امليزانية التي خصصها املستهلك لهذه
املنتجات .وقد كان إنفاق املستهلك على منتجات األلبان في املناطق احلضرية أكثر من قرينه
في املناطق الريفية بحوالي  3.3مرة فقد كان األول يستهلك ماقيمته  303درهم للفرد في
العام أما الثاني فقد كان يستهلك ماقيمته  91درهم للفرد في العام.
عالوة على ذلك ،فقد قامت الدراسة بالتمييز بني خمس فئات من اإلنفاق في املناطق الريفية
واملناطق احلضرية .وتقابل تلك الفئات حجم الدخل املقسم الى  5مستويات ،بدءا من دخل
أشد األسر فقرا (حجم )1وانتهاء بأكثرها ثراء (حجم  )5وبهذا فهي توفر معلومات تتعلق
بأثر الدخل على استهالك منتجات األلبان .وعلى املستوى الوطني ،فإن األسر الغنية تقوم
باستهالك عشرة أضعاف ما تستهلكه األسر الفقيرة من منتجات األلبان .وجند نفس الفرق
في املناطق احلضرية فنجد أن استهالك األسر الغنية يوازي  100لتر من اللنب الطازج واستهالك
األسر الفقيرة يوازي  10لتر من اللنب الطازج للفرد في العام .وبصورة نسبية ،فإن الفرق أقل
حدة في املناطق الريفية حيث يبلغ استهالك الفرد ما يوازي  54لتر من اللنب الطازج في حالة
األسر الغنية ويبلغ ما يوازي  9لتر من اللنب الطازج في حالة األسر الفقيرة.
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لقد أكدت تقديرات القياس االقتصادي والتي وردت في العديد من الدراسات التي أجريت عن
استهالك املنتجات الغذائية حساسية الطلب على منتجات األلبان وعالقته بالدخل .أما الدراسة
الوطنية اخلاصة مبستوى املعيشة املنزلية والتي أجريت عام (1999/1988مديرية اإلحصاء،
 )2001هي من أفضل الدراسات املرجعية ألنها تعتمد على عينة متثل فئات املستهلكني من
بني أفراد الشعب املغربي .وتوضح نتائج هذه الدارسة أن دخل األلبان ومنتجاتها يتمتع بدرجة
مرونة تبلغ  1.11على املستوى الوطني .وترتفع نسبة هذه املرونة في املناطق الريفية ( )1.19عن
املناطق احلضرية(.)1.02
جدول  -2الكميات التي يتم استهالكها(ما يوازي استهالك اللنب الطازج)* ،اإلنفاق بالدرهم
واحلصة من ميزانية الغذاء وفقا لشريحة الدخل والبيئة السكنية.

1
2
3
4
5
إجمالي

الفئة
الكمية
اإلنفاق
النسبة%
الكمية
اإلنفاق
النسبة%
الكمية
اإلنفاق
النسبة%
الكمية
اإلنفاق
النسبة%
الكمية
اإلنفاق
النسبة%
الكمية
اإلنفاق
النسبة%

احلضر
10.1
55.8
4.0
19.24
103.7
5.2
30.29
165.6
6.1
46.75
260.5
6.9
100.65
587
8.6
53.7
302.7
7.5

الريف
8.81
41.4
2.8
15.6
75.4
3.3
21.17
104.9
3.4
28.88
146.3
3.6
54.14
279.4
4.3
18.53
90.7
3.4

اإلجمالي
9.12
44.9
3.1
17.1
87
4.0
26.24
138.7
4.8
41.69
228.2
5.9
94.63
547.2
8.1
37.75
209.2
6.1
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وبذلك تتمتع منتجات األلبان بنفس الصفات التي تتمتع بها سلع الرفاهية وبخاصة في املناطق
الريفية .وبالرغم من الدور الذي تلعبه الوحدات املعيشية الريفية في عملية إنتاج األلبان،
فإنها متيل إلى بيع األلبان في مختلف قنوات التسويق واستبداله في غذائها بشكل خاص
بالشاي .وهذه طريقة ناجحة في عالج املشكالت املتعلقة بالتدفق النقدي .ويتم استخدام
عائدات البيع في شراء مواد غذائية( ردة احلبوب ،لب البنجر اجملفف ،الخ) إلى جانب مواد غذائية

قطاع األلبان ومنتجاتها في املغرب

لألسرة (شاي ،سكر ،زيت) .ومن األمور التي تفسر امليل الطبيعي لبيع األسر الريفية لأللبان ،هو
عدم توافر املعدات الالزمة لها للحفاظ على منتجات األلبان بصورة سليمة.
اجتاه استهالك مشتقات األلبان
باإلضافة إلى األنواع اخملتلفة لأللبان املستهلكة (أي اللنب اخلام ،و اللنب املبستر ،واللنب املصبر،
3
واللنب املركز ،واللنب اجملفف) ،فإن مشتقات األلبان الرئيسية تتضمن الزبادي واللنب اخملثر واجلنب.
وميكن أن نضع أيدينا على االجتاهات السائدة في عملية استهالك املنتجات اخملتلفة من خالل
الدراسات على األسر التي قامت بها مديرية اإلحصاء .ومت إجراء آخر دراستني في عام  1985وعام
 .2001وألن الدراسة الثانية قد مت إجراؤها بعد فترة طويلة من إجراء الدراسة األولى فإن نتائج
الدراسة توضح االجتاه في سلة منتجات األلبان في املناطق الريفية واحلضرية.
ويوضح جدول رقم  3تزايد الطلب على اللنب الطازج على املستوى الوطني من حوالي 17.6لتر
معادل اللنب الطازج إلى أكثر من  26.6لترا للفرد في العام وهو ما ميثل معدل منو سنوي مقداره
 .%2.63وقد نتجت هذه الزيادة بصورة خاصة عن الزيادة في استهالك اللنب املبستر ،حيث كان
معدل النمو السنوي  .%3.24وقد ارتفع استهالك هذا النوع من األلبان في املناطق الريفية مبا
يوازي  0.88لتر من اللنب الطازج إلى  2.47لتر من اللنب الطازج للفرد في العام في الفترة من
 1985وحتى  .2001أما الزيادة في الطلب على األلبان غير املصنعة والتي يقوم ببيعها جتار
الشوارع فقد ظلت مستقرة عند متوسط سنوي يبلغ حوالي  .%1ومن املثير للدهشة ،إن
الطلب في املناطق احلضرية هو الذي تسبب بصورة أساسية في هذه الزيادة ،وقد ارتفع من
حوالي  3لتر من اللنب الطازج سنويا إلى  5.35لتر سنويا عن نفس الفترة ،أي أن معدل النمو
املتوقع كان  %3.7سنويا .ومما ال شك فيه أن هذه النتيجة كانت بسبب الدور الذي لعبته قنوات
التسويق غير الرسمية في ضخ األلبان إلى املدن والبلدات (آية املكي وآخرون.)2002 ،
وبالنسبة ملشتقات األلبان األخرى غير اجلنب ،فقد مت تسجيل انخفاض طفيف في االستهالك
في الفترة بني  1985و  2001حيث انخفض الطلب الفردي من  10.8لتر معادل لنب طازج سنويا
إلى حوالي  8.33لترا معادل لنب طازج سنويا .وكان السبب الرئيسي في هذا االنخفاض هو
حدوث انخفاض في استهالك اللنب املركز على املستوى الوطني ومصالة اللنب في املناطق
الريفية(مديرية اإلحصاء .)2005 ،وهناك اجتاه نحو اختفاء اللنب املركز من على مائدة املستهلك
املغربي في حني تتزايد مبيعات املصالة إلى جتار الشوارع الذين يقومون بتزويد محال األلبان
التقليدية (احمللبات) في املدن والبلدات به.
جدول  -3اجتاهات استهالك مشتقات األلبان (معادل اللنب الطازج باللتر)
السلعة
اللنب الطازج
اللنب غير
املصنع

احلضر
27.74
2.99

1985
الريف
9.82
8.94

اإلجمالي
17.58
6.73

احلضر
36.83
5.35

 .3بالرغم من أن الزبد هو أحد مشتقات االلبان إال أنه يعتبر في فئة الدهون في االستهالك اآلدمي.

2001
الريف
13.71
11.24

اإلجمالي
26.62
7.94
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اللنب املبستر
املشتقات:
مصالة اللنب
الزبادي(علب)
الرائب(علب)
أنواع أخرى
اجلنب
اإلجمالي

24.75
12.03
2.9
ال يوجد
ال يوجد
9.13
3.68
43.45

0.88
9.78
7.02
ال يوجد
ال يوجد
2.76
0.64
20.24

11.21
10.67
5.24
9
2.5
5.52
1.92
30.26

31.48
11.46
3.18
ال يوجد
ال يوجد
8.28
4.78
53.07

2.47
4.36
2.83
ال يوجد
ال يوجد
1.53
0.28
18.35

18.68
8.33
3.02
19
7
5.31
2.8
37.75

املصدر :مديرية تربية احليوان( :)2006مديرية اإلحصاء(.)2006
ال يوجد :ال تتوافر بيانات عنه.

عالوة على ذلك ،فإنه حري بنا أن نالحظ الزيادة في استهالك الزبادي والرايب على املستوى
الوطني 4.لقد كانت هناك زيادة سنوية مضطردة في الطلب على هذا الصنف من منتجات
األلبان وكانت تبلغ حوالي ( %4.8الزبادي) و ( %6.65الرايب) ،فزادت من  9كراتني من الزبادي و 2.5
كرتونه من الرايب في عام  1985إلى  19كرتونه من هذا و سبعة كراتني من ذاك في عام 2001
على التوالي .وبالتأكيد أن التحسن الكبير الذي حدث قد كان نتيجة لقيام جتارة جتزئة على
مستوى واسع في املغرب ،وحتضر السكان وارتفاع مستوى دخل املستهلك .ووفقا لوزارة الزراعة
( )2005فإن استهالك الزبادي والرايب يتزايد بصورة مضطردة حتى بلغ إلى  23.5و  9.5كرتونه
للفرد في عام .2004
أما بالنسبة للجنب ،فقد مت تسجيل متوسط زيادة سنوية في الطلب مقدارها  %39.2مت التعبير
عنها في صورة ما يوازي عدد لترات من اللنب الطازج وذلك في الفترة من  1985وحتى  .2001وقد
ذكر أن الزيادة في املناطق احلضرية هي السبب في ذلك -فقد ارتفعت مما يوازي  1.92إلى  2.8لتر
من معادل اللنب الطازج للفرد في العام .في حني هبط الطلب في املناطق الريفية مما يوازي 0.64
إلى  0.28لتر من معادل اللنب الطازج للفرد في العام.
توقعات االستهالك
في ظل سيناريو التغذية الذي يشجع استهالك  90لتر من اللنب للفرد سنويا فإن التوقعات
اخلاصة باستهالك اللنب ومنتجات األلبان يجب أن تكون  3.6مليار لتر لسكان سيبلغ عددهم
 40مليون نسبه في عام  .2020وبهذا سيكون معدل الزيادة في الطلب على هذه املنتجات %6.5
بني  2006و ( 2020وزارة الزراعة .)2005 ،وألن اإلنتاج الوطني احلالي يبلغ حوالي  1.4مليار لتر
فإن فرص تطوير الصناعة يجب أن تقوم بالتركيز على رفع مستوى تكنولوجيا اإلنتاج .ويجب
أن تركز اجلهود بصفة خاصة على استخدام مواد جينية تعتبر هامة بالنسبة إلنتاج األلبان
وحتسني أنظمة تربية احليوان.
 .4وفقا للفالح( ،)2005الرايب هو لنب متخمر يتم خضه بعد تلقيحه ببكتريا لبنية تتفاعل مع احلرارة وحدها أو يتم مزجه بجراثيم نشطة
أخرى والتي يضاف إليها االلوان والنكهات املسموح بها.

قطاع األلبان ومنتجاتها في املغرب

التشريعات واللوائح التي حتكم منتجات األلبان و مشتقاتها
تعتبر إدارة اجلودة في صناعة األلبان من األمور األساسية التي تهتم بها خطة األلبان اجلديدة
التي قامت وزارة الزراعة بتدشينها في عام  .2000وتفرض زيادة متطلبات املستهلك(وبخاصة
في البيئة احلضرية) واحلاجة لتطوير املنتجات ،وفقا ملعايير اجلودة التي مت االعتراف بها على
املستوى الدولي اآلن ،تطبيق قواعد تتعلق بأفضل املمارسات من خالل كافة مراحل سلسلة
اإلنتاج .وكان تطبيق هذه املعايير نتيجة للعديد من الظواهر التي تتضمن تنظيم البيئة،
ومستوى إدراك اجلودة من قبل رجال االقتصاد ،و التقدم الذي يتم إحرازه في مجال اقتفاء مصدر
املنتج.
األدوات واللوائح واألجهزة التنظيمية
يحكم عملية إنتاج وتسويق منتجات األلبان في املغرب نوعني من الوثائق التنظيمية .فهناك
وثائق نوعية تهم سلسلة اإلنتاج بصفة مباشرة وتضع الشروط اخلاصة بإنتاج وتسويق
األغذية املصنوعة من اللنب .وهذه هي احلال بالنسبة ملرسوم رقم  2-00-425الصادر في 7
ديسمبر  2000والذي يعرف منتجات األلبان ويحكم ممارسات الصحة العامة املتعلقة باإلنتاج
وجمع اللنب اخلام ونقله وفقا للمعايير املغربية رقم  .08.4.050وحتدد هذه الوثيقة أيضا شروط
التصنيع والبيع وتوزيع األلبان ومنتجاتها وفقا للمعايير املغربية رقم  .08.4.052واخلاصة باللنب
اخملثر (وزارة الزراعة.)2003 ،
وعالوة على ذلك ،فإن هناك نصوصا ً عامة ذات طبيعة أفقية وحتكم املواد الغذائية بصفة عامة
وتتضمن منتجات األلبان .وحتدد هذه الوثائق بصفة خاصة عمر املنتج وشروط نقله وتخزينه
وتضع املتطلبات اخلاصة بوضع بطاقة تعريف السلعة على املنتج وعرض منتجات األلبان.
وجتدر اإلشارة إلى أن عدد األجهزة ،والتي يخضع معظمها إلى أقسام وزارات الزراعة والصناعة
والتجارة والداخلية والصحة العامة ،تشارك في تطبيق هذه الوثائق .أما عن األجهزة الرئيسية
املعنية بصورة أساسية مبسائل التوحيد القياسي ومنح شهادات االعتراف و السيطرة على
اجلودة فهي األقسام البيطرية امللحقة بوزارة الزراعة و قسم التوحيد القياسي الصناعي
املغربي الذي يعتبر جزءا من وزارة الزراعة والتجارة.
نظم ضبط اجلودة واإلدارة
البد من التمييز بني اثنتني من املراحل في مجال إدارة اجلودة في صناعة األلبان -مرحلة اللنب
اخلام ومرحلة اللنب املصنع .وبالرغم من ذلك فمن الصعب تطبيق املقاييس اخلاصة بكل نوع من
أنواع املنتجات بشكل عام نتيجة ملا يلي:
>
>

حقيقة أن غالبية األنشطة التي حتدث في القطاع غير الرسمي تقع خارج حدود
نطاق غالبية الضوابط املنصوص عليها فى اللوائح التنظيمية.
يتنافس املصنعون للحصول على املواد اخلام والتى تأتى أحيانا من نفس املنطقة وتزود
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العديد من شركات تصنيع منتجات األلبان باحتياجاتها
> ضعف التنظيمات اخلاصة باملستهلكني و املؤسسات غير احلكومية التي تدافع عن
مصالح املستهلك.
ولهذا السبب ،فقد ركزت البحوث والفحوص التي جرت في هذا اجملال على النواحي املعيارية،
ولذلك فإن عملية تطبيق معايير اجلودة في مجال الصناعة ال يزال في مراحله األولى ،وهناك
حاجة إلى بذل مزيد من اجلهود من قبل كافة املصنعني لتطبيق املفاهيم اجلديدة.
حالة اللنب اخلام اجملمع:
بالرغم من تشجيع عملية مراقبة املزارع في خطة ألبان عام  1975فإن املعلومات املتوافرة
عن إدارة قطعان املاشية املدرة لأللبان كانت محدودة .وقد كانت األسباب التي ذكرت تتعلق
بأن عملية اختبار األلبان التي جترى في املزرعة وعملية تسجيل إنتاج األلبان لم تكن جتري
بصورة دورية ،وهو ما يعنى أن السلطات اإلرشادية قد مت حرمانها من معلومات قيمه تتعلق
باإلنتاج وجودة املنتج (سيريري .)2004 ،كما اعتبر متتع الزراعة ككل بإعفاء ضريبي بأنه عقبة
أمام عملية جمع هذه املعلومات ،ألن املزارعني غير مطلوب منهم أن يقوموا بأي إعالن عن
أنشطتهم.
ونتيجة لذلك فإن القضايا املتعلقة بجودة اللنب اخلام قد مت التعامل معها بصورة أساسية في
العمليات التي تتم بني مراكز جمع األلبان و الشركات املصنعة ،وذلك فيما يتعلق مبجال توريد
هذه السلعة.
وإجماال ،فإن جودة اللنب اخلام الذي يتم إنتاجه في املغرب هي من دواعي قلق املستهلك الواعي،
ألن أنواع أمراض املاشية املعدية مثل الدرن والتهاب البروسيال لم يتم السيطرة عليها بصورة
تامة ،وتضاعف من إمكانية إصابة ضروع األبقار بالعدوى في املزارع .وباملثل فإن الظروف التي
تعيش فيها احليوانات تؤثر على مستوى الصحة في احلظائر .وفي غالب األحيان يتم حلب
األبقار يدويا -يوجد  %28فقط من أصحاب املزارع الذين يستخدمون آالت حلب .وبعد احللب يقوم
غالبية املنتجني بتخزين اللنب في درجة حرارة الغرفة في مكان مناسب قبل بيعها إلى مراكز
التجميع .وكل هذه العقبات مجتمعة تعنى أنه ال ميكن احلد من إمكانية حدوث التلوث وهو ما
يؤثر على اخلصائص الكيميائية وامليكروبيولوجية جلودة األلبان التي يتم إنتاجها.
ويتم إجراء فحوصات األلبان في حوالي  1000مركز جتميع ألبان جميعها مزود بوحدات تبريد
وتتضمن هذه الفحوصات في غالب األحيان القيام بقياس كثافة اللنب باإلضافة إلى إجراء
تقييم الذوق لدرجة حموضة اللنب .لكن هذا النوع من االختبارات ال يعتبر كافيا لعملية
اكتشاف الغش الذي يتم من خالل إضافة املاء أو نزع القشدة .وبالرغم من ذلك ،فمن أجل
تشجيع أصحاب املزارع على تقدمي ألبان عالية اجلودة ،قامت بعض مراكز جتميع األلبان بتطبيق
نظام املكافآت مقابل اجلودة مع عمالئهم (معامل التصنيع واجلمعيات التعاونية) .ويستفيد
بصفة أساسية من هذه املكافآت أصحاب املزارع الكبيرة ألن لديهم حظائر مجهزة جتهيزا
جيدا ،كما أن لديهم وسائل نقل مناسبة.
ثم يتم نقل اللنب الذي يتم جمعه في مراكز التجميع إلى معامل التصنيع .ووفقا للعبدوني
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( )2005فإن هناك العديد من الدراسات التي مت إجراؤها على جودة هذه األلبان فيما يتعلق
بالنظافة والتي قد أوضحت انه ليس هناك أي حتسن ملحوظ في هذا الشأن منذ السبعينيات.
عندما كانت األلبان تصل إلى مصنع التصنيع في سيارات حتمل خزانات فإنه يحتوى على
معدل كبير من الكائنات امليكروبية التي تفوق معدالتها املعدالت التي تسمح بها املقاييس
اخلاصة باأللبان املفترض استخدامها لالستهالك اآلدمي .ثم يتم تخليص املنتج من الغاز ويتم
تصفيته إلزالة الشوائب قبل تخزينه في خزانات التبريد في انتظار القيام بإجراءات التصنيع.
حالة اللنب املصنع
يتم إجراء عدد من اختبارات جودة اللنب في معامل التصنيع مبا في ذلك قياس درجة احلموضة،
والشحنة امليكروبيولوجية ،والكثافة ونسبة الدهون .إن اقل املتطلبات التي يجب توافرها هي
أن تكون نتائج هذه االختبارات متوافقة مع القيم املوضوعة فى املعايير املغربية رقم 08.4.050
املتعلقة بأفضل املمارسات املتعلقة بالنظافة اخلاصة باإلنتاج وجمع ونقل اللنب اخلام ،وهي
أمور ينبغي على كافة مراكز جمع األلبان االلتزام بها .وتلعب عملية التقييم الشامل للجودة
عند هذا املستوى دورا هاما في اجلهة التي سيتوجه إليها اللنب الذي سيتم تصنيعه .وجتدر
مالحظة أنه نتيجة ملتوسط مستوى اجلودة امليكروبيولوجية في اللنب اخلام في املغرب ،فإن
عمليات تصنيع اللنب املبستر واملصبر (املعالج بدرجات حرارة عالية ،واللنب املعقم ،واللنب
اجملفف) تتطلب معاجلة حرارية باهظة التكلفة (العبدوني .)2005 ،وتتكرر هذه املشكلة في
أثناء فترة الصيف عندما يكون عمر التخزين أقصر.
واألكثر من ذلك أن مؤسسات تصنيع األلبان التي تقوم مبعاجلة اللنب يجب أن تتوافر بها
الشروط املنصوص عليها في املعايير املغربية رقم  08.0.000واخلاصة باملبادىء العامة لصحة
الطعام .كما يجب بها أن تقوم بإنشاء نظام للضوابط ذاتية التطبيق وفقا للمعايير املغربية
رقم  08.0.002واخلاصة باالرشادات املتعلقة بتطبيق (نقاط التحكم في اخملاطر وحتليلها) والتي
تعتبر جزءا من قواعد سالمة الغذاء .أما بالنسبة للمنتجات التي يتم تصنيعها من خالل
ألبان مخمرة فإن مقياس  08.4.052يحدد املكونات واإلضافات الغذائية املسموح باستخدامها
(وزارة الزراعة .)2003 ،وبالرغم من ذلك ينبغي التأكيد على أن التزام معامل التصنيع مبتطلبات
اجلودة يختلف اختالفا كبيرا .وهذا االختالف يتعلق بتطبيق هذه املتطلبات واعطائها شكال
رسميا .ويعتمد األمر في املقام االول على مستوى التزام االشخاص املسئولني عن إدارة اجلودة
في عملية اصدار شهادات االعتراف اخلاصة باملنتجات التي يتم تصنيعها.
االقتفاء في سلسلة الغذاء
تتطلب أنظمة إدارة اجلودة أن يتم وضع قواعد القتفاء مصدر املنتج ،والتي نادت بتطبيقها
اللجنة الفنية اخلاصة باقتفاء الغذاء في املغرب .وبالنسبة لأللبان ،فإن السوق الوطنية
يكتنفها بعض املشكالت في عملية تطبيق هذه القواعد وبخاصة في الصناعات النهائية
والتي تتبع مرحلة التصنيع .وبالنسبة لألنشطة التي تقوم بها قنوات تسويق اللنب اخلام
غير الرسمية فإن غياب التنظيم في هذه القنوات وانخفاض مستوى التنظيم لدى صغار
املنتجني ميثل عقبات رئيسية تواجه عملية االلتزام باملتطلبات القانونية اخلاصة بتحديد هوية
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املادة اخلام .ونتيجة لذلك ال ميكن ادارة املعلومات الضرورية لسالمة املنتجات الغذائية بصورة
مرضية.
عالوة على ذلك ،فإن مناهج التشغيل في مراكز جتميع األلبان جتعل عملية حتديد مصدر وجودة
اللنب الذي مت جمعة عملية صعبة .ويقوم كل مركز بتزويد مصنع التصنيع بدفعات من اللنب
اخلام القادم من عدة مزارع والطريقة الوحيدة لتحديد مصدر أي مشكالت تتعلق باجلودة هي
التمييز بني األلبان التي يتم جمعها في الصباح وتلك التي يتم جمعها في املساء .وجتدر
اإلشارة إلى أنه يتم أحيانا املزج بني هاتني الفئتني من اللنب وبخاصة في فترات قلة ادرار األلبان
مما يزيد من صعوبة إمكانية حتديد مصدر اللنب اخلام.
وميكن أن تستمر مشكالت اقتفاء املصدر في معامل التصنيع ألن احلافالت تقوم بتسليم
اللنب اخلام الذي يتكون بصفة عامة من مزيج من دفعات آتية من العديد من مراكز جتميع
األلبان(الفالح .)2005 ،وينتج ذلك بصفة عامة عن السعة التخزينية املنخفضة في مراكز
التجميع باملقارنة بسعة االستيعاب اخلاصة بوسائل النقل املستخدمة .ويتم االتصال مبعامل
التصنيع عندئذ لتقوم بوضع خطة تتعلق باللنب الذي مت تسلمه في الصباح واللنب الذي مت
تسلمه في املساء واللنب الذي مت تسلمه في أثناء النهار.
وبالنسبة للنب اخلام الذي يتم استيراده واملواد التي يتم إضافتها ،فإن منهج االقتفاء يهتم
بشروط الشراء التي يتم االتفاق عليها بني معامل التصنيع ومورديها .ويجب أن تتعلق أيضا
باملنهج املستخدم في إدارة املاشية ومستويات املدخالت التي يتضمنها املنتج النهائي.
وبالنسبة للمشتقات النهائية لأللبان فإن املعلومات املوجودة على بطاقة تعريف السلعة
تعتبر أحدى أسس األقتفاء األساسية .وفي هذا السياق فإن املرسوم رقم  2-01-1016الصادر
في  4يونية عام  2002الذي ينظم وضع بطاقات تعريف السلع وشروط العرض ينص على انه
يتوجب أن تتضمن العبوة ،من بني امور أخرى ،املعلومات التالية(وزارة الزراعة:)2003 ،
>
>
>
>
>
>

وصف التجارة
قائمة املكونات
صافي الوزن
تاريخ انتهاء الصالحية وأي شروط تخزين وتاريخ االنتاج
اسم الشركة وعنوان املصنع وشركة التغليف و املستورد
املنشأ إذا كان حذف هذه املعلومة سوف يسبب لبسا بالنسبة للمشتري...

ويتم وضع بعض هذه املعلومات أو جميعها على منتجات األلبان ،والهدف من ذلك هو متكني
املستهلك من حتديد املميزات اخلاصة بكل منتج بسهولة.
هيكل صناعة األلبان
تتكون البنية التحتية الزراعية الصناعية في قطاع األلبان من حوالي  50معمل تصنيع .وهناك
حوالي  20شركة خاصة متتلك معمال أو أكثر في العديد من مناطق املغرب .أما اجلزء الباقي
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فيتكون من جمعيات تعاونية مختلفة األسحجام إلى جانب حوالي  15مزرعة ألبان صغيرة مت
انشاؤها في جيوب صغيرة ،بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة .وفي الفترة من عام  2000وعام
 2004قامت هذه املعامل معا بتصنيع حوالي  %60من إنتاج البالد من اللنب (جدول رقم  .)4أما
قنوات التجارة في الشوارع واالستهالك الذاتي مبا في ذلك تغذية العجول فال تزال تستهلك
حصة كبيرة من اإلنتاج .وقد كان نصيب التصنيع حوالي  %46في الفترة من  1980و  1989وهي
حقيقة تبني مدى تطور البنية التحتية للتصنيع في السنوات العشرين األخيرة.
ويستهلك اللنب املبستر حوالي ثلثي كميات األلبان التي يتم تصنيعها .وبالرغم من زيادة االنتاج
منذ بداية التسعينيات ،فإن نصيب هذا املنتج قد ظل يقل بصورة مطردة لصالح مشتقات
األلبان األخرى (الزبادي ،الرايب ،اللنب املصبر ،الخ) والتي يتزايد عليها طلب املستهلكني بصورة
مطردة.
جدول  -4تطور حصة اللنب املصنع (باملليون لتر)
السنة/الفترة

اإلنتاج باملليون
لتر

1989-1980
1999-1990
2000
2001
2002
2003
2004
2004-2000

599
910
1150
1100
1200
1250
1370
1214

اللنب املصنع
الكمية نسبة
اإلنتاج
%
45.9
275
54.4
495
61.7
710
61.4
675
58.3
700
57.6
720
59.9
820
59.7
725

اللنب املبستر
اللنب
الكمية
املصنع
233
412
520
445
460
475
520
484

84.8
83.1
73.2
65.9
65.7
66.0
63.4
66.8

املصدر :مديرية تربية احليوان()2006

األداء االقتصادي
تعتبر صناعة جتهيز األلبان أحد الفروع الرئيسية في قطاع األغذية الزراعية في املغرب.
وقد حتسن أداؤها االقتصادي بصورة كبيرة في السنوات العشر األخيرة مع حدوث زيادة في
االستثمارات مبقدار ثالثة اضعاف في الفترة من  1998و  2004بعد أن ارتفعت من  202مليون
درهم إلى  615مليون درهم (جدول رقم .)5
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جدول  -5هيكل وأداء صناعة األلبان
االستثمارات قيمة
عدد
السنة
املؤسسات باأللف درهم اإلنتاج
باأللف
درهم
4477220 201933
49
1998
5550139 235589
55
1999
5747337 376468
63
2000
5926240 295475
61
2001
6563746 325737
55
2002
7273392 464519
59
2003
7732565 615209
65
2004

قيمة
الصادرات
باأللف
درهم
176595
337424
538576
490140
517092
711557
579474

القيمة الوظائف الوظائف
املضافة الدائمة املوسمية
باأللف
درهم
2750
4743 1058974
935
5945 1290417
1251
6376 1400334
210
8699 1567361
1288
8823 1789521
412
8168 1970181
2610
8552 1949304

املصدر :وزارة الصناعة والتجارة (.)2006

وفي نفس الوقت فقد تزايدت قيمة إجمالي االنتاج مبقدار ما يقرب من  4.5لتصبح قيمتها
 7.7مليار درهم في حني مت تقدير القيمة املضافة في هذا القطاع في عام  2004بحوالي 2
مليار درهم .وقد مت توظيف  8600شخص عن طريق التوظيف املباشر في وظائف دائمة في
نفس العام .أما الوظائف املوسمية فقد عمل بها حوالي  2600شخصا مت توظيفهم وفقا
الحتياجات مختلف وحدات االنتاج .وقد وصلت قيمة الصادرات إلى حوالي  650مليون درهم
وكانت غالبيتها في صورة منتجات ألبان مجففة.
ويعتمد هيكل سوق التصنيع الصناعي لأللبان نسبيا على احتكار املنتج ( .)Oligopolyوفي
ظل وجود خمس وحدات إنتاجية (جدول رقم  )6فإن مصنع “ألبان املغرب”  Maroc laitلتصنيع
األلبان ،والذي يعتبر فرعا من فروع الشركة األفريقية القابضة أومنيوم نورد وشركة دانون،
يقوم بتصنيع حوالي  %60من الكميات التي يتم تسويقها .ويعكس هذا الرقم درجة عالية من
التركز في الصناعة وهو ما ينتج عنه مستوى منخفض من التنافس في هذا القطاع (دوفال،
 :2004أومنيوم لدول شمال أفريقيا .)2006 ،أما بقية السوق فيتم تقسيمها بني الشركات
اخلاصة األخرى وجمعيات األلبان التعاونية ومزارع األلبان الصغيرة.
وباإلضافة إلى مصنع “ألبان املغرب”  Maroc laitفإن معامل التصنيع اخلاصة الرئيسية تضم
مصنع سياليم في طنجه ،وهو فرع من مجموعة بيل ،Bel Groupومصنع “سيه ليه” في
منطقة فاس ،ومصنع نسلة في منطقة اجلديدة .أما بالنسبة للتعاونيات األكثر انتاجا فهناك
بونليه في مراكش ،والتي تنتج منتجات يوبيليه ،وهناك كولينورد في تطوان ،واكستراليه
في القنيطرة ،وكوباج (منتجات جودة) في منطقة أغادير .وتختلف نسبة استغالل الطاقة
االستيعابية لالنتاج من مصنع آلخر ،لكنها تختلف أيضا وفقا لتغير مستويات إدرار األلبان.
أما العقبات الرئيسية التي تواجه صناعة األلبان فهي تتعلق بصورة أساسية باملشكالت
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اخلاصة بتوريد اللنب اخلام .إن عدم انتظام اإلنتاج ،واملنافسة غير العادلة التي تقوم بها قنوات
التجارة في الشارع ،وعدم كفاية املصانع املرتبطة بسالسل تخزين وتبريد في املراحل األولى
متثل عوامل تؤثر تأثيرا سلبيا على مستويات األداء املسجلة .وهناك مخاوف حاليا تتعلق
بالزيادة احملتملة في الواردات بسبب اتفاقيات التجارة احلرة مع الدول الشريكة (االحتاد األوروبي،
الواليات املتحدة األمريكية ،الدول العربية ،الخ) وهو أمر يتعلق بصورة أساسيه باللنب املركز
واللنب اجملفف.
جدول  -6معامل تصنيع األلبان الرئيسية
املصنع
القطاع اخلاص
شركة ألبان املغرب لتصنيع
األلبان(دانون)
سياليم
سيه ليه
نسله
حليب سوس
التعاونيات
بونليه
اكستراليه
كولينورد
كوباج
سوبرليه

الطاقة االستيعابية
باللتر/اليوم

املوقع

1100000

الدار البيضاء ،اجلديدة،
مكناس ،صاله ،تادال
طنجه
فاس
اجلديدة
اغادير

400000
200000
200000
100000
100000

مراكش
القنيطرة
تطوان
أغادير
الدار البيضاء

220000
80000
60000
60000

املصدر:مديرية تربية احليوان ()2006

االستراتيجيات الزراعية والصناعية والتجارية في مجال اجلودة
تتطلب املشكالت املتعلقة باللنب اخلام ،ومتطلبات املستهلك اجلديدة اخلاصة باجلودة ،وتنوع
منتجات األلبان ،أن تقوم معامل التصنيع بتطوير لسياسات إنتاجها وتسويقها وفق رؤية أكثر
شمولية.
إن استراتيجية معامل التصنيع الكبرى املتعلقة بالقطاعات الفرعية التي تسبق عملية
التصنيع تركز على تطوير عالقات شراكة مع املوردين بغرض حل مشكالت اجلودة .وبهذا فإن
هذه املصانع تقوم باتخاذ إجراءات تهدف إلى تدريب أصحاب املزارع من خالل تقدمي العديد من
اخلدمات الفنية االضافية واألنشطة االستشارية .إن تقنية منح مكافآت إلى أفضل دفعات
من اللنب اخلام من حيث اجلودة تعتبر حافزا يشجع روح املنافسة بني أصحاب املزارع الذين
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يتطلعون إلى إنتاج ألبان ذات جودة عالية .كما يتم استخدام وسائل أخرى على مستوى مراكز
جتميع األلبان وذلك في شكل مساعدات لشراء وإصالح املعدات الالزمة لتخزين اللنب اخلام قبل
تسليمه إلى معامل التصنيع .لكن يظل هذا النوع من التنسيق بني جهات الصناعة مقصورا
على املستوى احمللي ،وال يتضمن أي جهود متضافرة قد تؤدي إلى توقيع اتفاقيات شاملة بني
مختلف اجلهات في سلسلة اإلنتاج.
وقد قامت املصانع التي تسيطر على السوق في مرحلة التصنيع سواء كانت شركات قطاع
خاص أو قطاع منظم مثل التعاونيات ،بضخ استثمارات ضخمة كي تقوم بتطوير سلعها
املتميزة الرائدة واحلفاظ عليها .كما يتم إجراء حمالت ترويجية بصورة دائمة على مستوى
املستهلكني للترويج للسلع املتميزة والتي تنعكس صورتها بصورة مباشرة على العديد من
قطاعات السوق بهدف متييزها عن املنتجات املنافسة .وميكن أن نلمس هذا اإلجراء بصفة خاصة
بالنسبة لقطاع الزبادي واجلنب املصنع من خالل اإلعالنات التليفزيونية واإلعالنات التجارية
األخرى التي تنتجها شركات اإلعالن.
وعالوة على ذلك ،يتم تطوير املزيد من املنتجات اجلديدة من خالل التنويع األفقي الذي يركز على
دخل املستهلكني .ويتم تسمية هذه املنتجات بأسماء جتارية تشير إلى مستوى اجلودة لكنها
تظل مجهولة املعنى بالنسبة لكافة قطاعات املستهلكني .وهذه هي احلال على سبيل املثال
بالنسبة لزبادي “مفيد” (أي نافع) والذي تنتجه شركة “ألبان املغرب” أو الزبادي بالكرمية (كرميي)
(بالقشدة) الذى تنتجه شركة كوباج بعدة نكهات .وقد أصبحت هذه املنتجات منتجات معروفة
وتباع بأسعار مناسبة للمستهلك في آالف منافذ البيع احمللية وفي كبرى متاجر التجزئة.
وقد مت اتباع استراتيجيات أخرى لتقسيم السوق الى فئات من خالل إنتاج سلسلة من منتجات
األلبان قليلة الدسم والتي تباع حتت أسماء تشير إلى محتواها .وهذه هى احلال بالنسبة لبعض
أنواع الزبادي بالفواكه التي حتتوى على قدر قليل من السكر والدهون مثل زبادي “يومي” (كل
يوم) والذي تنتجه شركة ماروك ليه لتصنيع األلبان وسلسلة منتجات شيرجوي من مشروب
الزبادي وعصائر اللنب بالفواكه .وتعتبر هذه املنتجات أطعمة غذائية تستهدف املستهلكني
الذين يهتمون بصحتهم ويريدون احلفاظ على لياقتهم البدنية (الذين يدركون مشكالت مرض
السكري ،ومشكالت الكوليسترول ،والبدانة ،الخ) .وجتدر اإلشارة إلى انه بغض النظر عن
املعلومات التي تتعلق بالتكوين الكيميائي و الغذائي للمواد الغذائية فإنه ليس هناك لوائح
تتعلق مبصطلحات “خفيف” أو “غذاء صحي” في املغرب (كلير.)2006 ،
كل هذه االجراءات التي ترمي إلى تطوير املنتجات قد صاحبها بصورة عامة تطبيق أنظمة
إدارة جودة وبخاصة من قبل معامل التصنيع الكبرى .النه باالضافة إلى املتطلبات اخلاصة
مبقاييس نظام حتليل اخملاطر والسيطرة على النقاط احلرجة والتي نادت بها اللوائح املعمول
بها وغالبية هذه املصانع تشارك في أنظمة األيزو (منظمة املعايير العاملية) للحصول على
شهادات خاصة مبنتجاتهم .وهذه الشهادة التجارية تستكمل املتطلبات اخلاصة بجودة شروط
الصحة العاملية وهو أمر يعتمد على مدى تشدد أو لني املتطلبات التي يطبقها املدراء.
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هيكل قنوات تسويق منتجات األلبان
هناك نوعان من قنوات التسويق التي تعمل في مجال تسليم األلبان ومنتجات األلبان من
املزرعة إلى املستهلك .والنوع األول معروف كتجارة الشوارع ويعتمد على االنشطة غير
الرسمية للتجار الذين يقومون بتجميع األلبان من املزارع وبيعه في املراكز احلضرية .أما القناة
الثانية فيشار إليها كقناة منظمة وتتضمن مراكز التجميع الصناعية ومصانع اإلنتاج (رسم
بياني رقم.)2
قنوات جتارة الشوارع
تعتمد جتارة الشوارع على بيع اللنب من قبل جتار مستقلني يقومون بجمع األلبان من املزارع.
وميتلك هؤالء التجار وسائل نقل ذات إمكانيات مختلفة والتي مت تكييفها وفقا ملا يقومون به
من مهام (دراجات بخارية ،حافالت صغيرة) ويتنقلون عبر املناطق الريفية التي حتيط باملراكز
احلضرية ليقوموا بجمع األلبان من املزارعني .ثم يقومون ببيع األلبان التي قاموا بجمعها إلى
معامل األلبان التقليدية ،واملقاهي ،واملنازل في املناطق احلضرية .ويعتمد مدى أنشطتهم على
مواسم إدرار األلبان (فترتي زيادة أو قلة إدرار اللنب) ،لكن ال يوجد هناك فترات انقطاع لسببني:
األول هو أن أصحاب املزارع الصغيرة يفضلون بيع ألبانهم إلى هؤالء التجار الذين يضمنون
دفع ثمن املنتج في نفس وقت البيع .أما السبب الثاني فيتعلق بضمان بيع األلبان التي مت
جمعها الى معامل األلبان واملنازل وبخاصة في املناطق التي تقطنها طبقات عاملة .وميكن
ملعامل األلبان التقليدية (محلبات) استهالك كميات كبيرة من األلبان باستخدام األلبان التي
يحصلون عليها من جتار الشوارع إلعداد أنواع متعددة من املنتجات – عصائر فواكه باللنب،
والزبادي ،ومصالة اللنب.
باإلضافة إلى أن هذا النوع من األلبان أقل تكلفة من اللنب املبستر( 4أو  5دراهم/للتر مقارنة بـ
6دراهم للتر) فإن املنازل ومعامل األلبان التقليدية التي حتصل على احتياجاتها من األلبان من
خالل جتار الشوارع تفضل اخلصائص التي تتعلق باملذاق ،باملقارنة باللنب الذي يتم إنتاجه على
نطاق صناعي (آية املكي ،وآخرون .)2002 ،وجتدر اإلشارة إلى أن اللنب الذي يقوم جتار الشوارع
بتسويقه ال يخضع ألي اختبارات ميكروبيولوجية من أي نوع .وهذه املشكلة تثير كثيرا من
القلق وخاصة إذا علمنا أن حصة اللنب الذي يتم تسويقه بصورة غير رسمية يبلغ حوالي %30
أحيانا من إجمالي كميات اللنب التي يتم استهالكها في بعض املدن والبلدات.
القنوات املنظمة
تلعب مراكز جتميع األلبان في قنوات التسويق املنظمة دورا هاما في إضافة القيمة إلى اللنب
وهو أمر يعد في صالح املزارعني .وقد أسهمت خطة  1975لأللبان واالجراءات التي اتخذها
القطاع اخلاص بشكل كبير في تطوير هذه املراكز في مناطق اإلنتاج الرئيسية .وقد أدى
ذلك بدوره إلى تقوية الدور التجاري الذي تلعبه فيما يتعلق مبصانع اإلنتاج .وما أن يتم جتهيز
األلبان ومنتجاتها للبيع للمستهلك ،فإن هذه املصانع ميكنها أن تختار التعامل مع قنوات
التوزيع التقليدية أو احلديثة لتسليم املنتجات إلى منافذ البيع املستهدفة .كما ميكنها إتباع
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استراتيجيات في اختيارها للقنوات التي يتم التوريد إليها اعتمادا على وحدات قياس تتعلق
باملساحة املتاحة ومواسم إدرار األلبان وعملية التنافس.
شكل  -2قنوات تسويق األلبان ومنتجاتها في املغرب
60%

اإلنتاج الوطني للنب
استهالك مباشر

مراكز جتميع

جتارة الشوارع

واردات
شركات خاصة

جتارة جتزئة كبيرة السعة

تعاونيات

مقاهي

مزارع ألبان تقليدية

محالت بقالة
املستهلكون

التوزيع التقليدي واحلديث
يعتمد التوزيع التقليدي للمنتجات الغذائية على التجارة احمللية ،وتشير تقديرات وزارة التجارة
والصناعة إلى أن نصيب هذا النوع من التجارة من السوق في عام  2002كان ميثل  .%94ويبلغ
نصيبها حاليا  %91نتيجة ألنشطة البائعني الذين يعملون في حوالي  760ألف منفذ بيع.
إن إمداد املتاجر احمللية مبنتجات األلبان من خالل القنوات املنظمة يعتبر جزءا من نظام التوزيع
الذي تتبناه معامل التصنيع .وتستخدم كافة هذه املصانع تقريبا وسائل النقل اخلاصة بها
لتسليم املنتجات إلى منافذ البيع .وألن هذه املنافذ تقع بعيدا عن مواقع االنتاج الصناعية،
يتوافر باملصانع مناطق تخزين مجهزة باملعدات املناسبة حلفظ املنتجات .ويتم استعادة
املنتجات التي يتم بيعها قبل تاريخ انتهاء الصالحية من البائع ،ويقوم بذلك مندوبو املبيعات
التجارية في مختلف الشركات اخلاصة والتعاونيات ،والهدف من ذلك هو متكني أصحاب املتاجر
احملليني من احلصول على مختلف أنواع املنتجات في حني يتم تأمينهم في نفس الوقت ضد
مخاطر تدنى املبيعات.
وتتضمن شبكة التوزيع احلديثة قنوات التسويق التي تعتبر جزءا من أنشطة سالسل املتاجر.
وهناك توسع منتظم في جتارة التجزئة واسعة النطاق في املغرب في ظل وجود  500منفذ
بيع فقط مبا في ذلك املتاجر الصغيرة وحوالي  30سوبرماركت و 20هايبرماركت (مصدر غير
ُمعرَّف .)2006،وتقوم هذه املتاجر مبمارسة أنشطتها بصورة منتظمة منذ عام  2000مع زيادة
تواجدها في املناطق التي تقطنها الطبقات العاملة في املدن الكبرى .أما سالسل جتارة
التجزئة الكبرى الرئيسية في املغرب فهي« :مارجان» التابعة لدول شمال أفريقيا« ،أسيما»،
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واملتحالفة مع «أوشان» ،و «البل في» في التابعة لشركة «هايبر إس.ايه» ،و»أسواق السالم»،
و»ماكرو» املتحالفة مع مترو .ويتم عرض منتجات األلبان في هذه املتاجر على أرفف تبريد حيث
ميكنك احلصول بنفسك على أنواع عدة من املنتجات .أما أكبر املصانع التي تقوم بتصنيع
األلبان ومنتجاتها فتقوم بتزويد كافة املتاجر الكبرى العاملة في املغرب.
اختيار قنوات التوزيع
ميكن وصف االستراتيجية التي تتبعها الوحدات الصناعية التي تقوم بتصنيع األلبان
ومنتجاتها في اختيار قنوات التوزيع بأنها استراتيجية غير انتقائية .ويبدو أن هذه الوحدات
مهتمة بالتوزيع احمللي ألنها تعمل في مجال جتارة التجزئة على نطاق واسع وذلك في ظل وجود
هدف يتمثل في زيادة حجم املبيعات .وينعكس هذا األمر أيضا على عملية حتقيق التجانس بني
ممارسات األعمال التي تتعلق بصفقات البيع مع كال النوعني من العمالء .واألمر يتعلق بصفة
أساسية باملساعدة على حتديد االجتاهات الدورية ملنتجات األلبان وذلك بالتشاور مع العميل
املعني (البقال احمللي أو سلسلة املتاجر) ،وتنظيم أعمال التوريد واستعادة املنتجات التي لم
يتم بيعها حتى تاريخ انتهاء الصالحية.
وبالرغم من ذلك ،ميكن لسالسل املتاجر استيعاب كميات في عملية واحدة أكبر بكثير من تلك
التي تستوعبها منافذ عديدة من منافذ البيع التقليدية .وفي هذه احلالة فإن وحدة التصنيع
سوف تفضل إجراء عمليات جتارية مع العمالء السابقني لتجنب تكلفة الصفقات ولالستفادة
من االقتصاديات التي تعتمد على حجم اإلنتاج .وبالرغم من ذلك فإن أكبر حصة يتم بيعها من
منتجات األلبان يتم تسويقها عن طريق التجار احملليني .أما بالنسبة للمنتجات الغذائية فإن
هناك عدة مميزات لهذا النوع من التجارة يتميز بها عن جتارة التجزئة الواسعة النطاق ،ومنها
أنه واسع االنتشار في املناطق الريفية ،ومرونة شراء حق اإليجار والتواصل بني صاحب املتجر
واملستهلك.
تدويل عملية التوزيع
تركز عملية توزيع منتجات األلبان في املغرب من خالل القنوات الرسمية بصفة أساسية على
السوق احمللية .أما الصادرات فهي عبارة عن كميات صغيرة نسبيا من منتجات معينه أغلبها
اللنب اجملفف والذي تنتجه نستله ،والتي مت تأسيسها في منطقة «اجلديدة» .وبهذا فإن عملية
تدويل التوزيع ميكن أن تتحقق فقط إذا كانت لسالسل املتاجر الدولية حصة في رأس املال ،وإذا
شاركت في أنشطة سالسل التوزيع في املغرب (كما هو احلال بالنسبة ألوشان ومترو) ألنه من
خالل استراتيجيات التحالف هذه ميكن لسالسل املتاجر احمللية االستفادة من خبرات شركائهم
الدوليني .ويتحتم أن تتأثر إدارة عرض املنتجات في نهاية مسارات املتاجر ،وعرض املنتجات على
األرفف ،وتذوق املنتج والعروض الترويجية األخرى ،والتي تتم داخل املتاجر ،باملمارسات التجارية
التي تتبناها السالسل متعددة اجلنسيات.
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اجلودة واالستراتيجية لأللبان وصناعات منتجات األلبان

اخلالصة ،ومقترحات من أجل العمل بها:
تعتبر صناعة األلبان من املكونات الرئيسية لنظام األغذية الزراعية في املغرب .وباالضافة إلى
أهميتها االجتماعية واالقتصادية فإن لها أهمية خاصة في مجال التغذية بسبب وجود عدد
كبير من منتجات األلبان التي يتم تصنيعها لالستهالك اآلدمي .وبسبب إنفتاح االقتصاد
املغربي على السوق العاملية ،وبسبب تزايد احلاجة إلى الوفاء باملتطلبات اجلديدة للمستهلكني،
فإن موضوع اجلودة قد أصبح من املوضوعات الهامة في كافة جوانب هذه الصناعة .أما
املفاهيم املتعلقة باملعايير واملقاييس ،وتتبع مصدر املنتج ،وإعطاء شهادة للمنتج فهي تصبح
بصورة تدريجية أمورا حيوية وبخاصة بالنسبة ملنتجي ومصنعي املواد اخلام .وتواجه صناعة
األلبان عدة قيود تعوق اجلهود التي تبذلها مختلف هذه اجلهات لتحديث عمليات إنتاج وتسويق
منتجات األلبان .وتتعلق هذه القيود بأنشطة القطاع غير الرسمي الذي يعتمد على جتارة
الشوارع ،وعدم توافر سالسل ثالجات للتخزين بصورة فعالة ،وذلك في ظل عدم كفاية املنشآت
اخلاصة بالتخزين في القطاعات الفرعية قبل القيام بعملية التصنيع ،وفي غياب تنظيم فعال
بني كافة جوانب الصناعة .وفي نفس الوقت ،فإن هناك مخاوف في هذه الصناعة من آثار إلغاء
التعريفة اجلمركية املفروضة على املنتجات األجنبية املستوردة واملعتمدة اجلودة (وبخاصة اللنب
اجملفف واللنب املركز اخلاص باالستهالك العائلى واالستخدامات الصناعية).
ومن أجل التخفيف من حدة هذه القيود ومتكني صناعة األلبان من حتديث القاعدة اخلاصة بها
في االقتصاد العاملي ،فإن جميع األطراف (مبا فيها احلكومة املغربية) سوف تضع مفهوم اجلودة
في بؤرة اهتمامها جميعا .ومن أجل حتقيق هذا الغرض ،فإن هناك بعض االجراءات التي تستحق
مزيدا من االلتزام بها إذا أردنا تطبيقها في إطار اللوائح التالية املنظمة ملتطلبات اجلودة:
>
>
>
>
>
>

تطبيق القواعد اخلاصة بأفضل املمارسات في مرحلة االنتاج األولى من خالل تقدمي
خدمات إضافية أكثر تفصيال للمزارعني والتي يتم تقدميها من خالل هياكل التنمية
الزراعية،
اجراءات حتسني تربية احليوان وشروط جمع األلبان من خالل تيسير الشروط اخلاصة
مبنح حوافز ،وخاصة من قبل صندوق التنمية الزراعية،
االجراءات اخلاصة بتقوية نظام املدفوعات الذي يعتمد على جودة املواد اخلام من خالل
منح املزيد من احلوافز إلى الفالحني في إطار تنظيمي فعال بني كافة األطراف العاملة
في هذه الصناعة،
االجراءات اخلاصة بتقوية إطار اللوائح بهدف حتديد وتنظيم أنشطة جتارة الشوارع
وتوجيهها بصورة أكبر نحو مراكز جتميع األلبان،
االجراءات اخلاصة بتشديد اللوائح التي حتكم أنشطة مزارع األلبان التقليدية عن
طريق فرض قواعد تتعلق بإمكانية تعقب مصدر املنتجات والتي يجب عليها إتباعها
من أجل مواجهة القطاع غير الرسمي (من القطاع اخلاص)،
اإلجراءات اخلاصة مبنح حوافز إلى التعاونيات الصغيرة ومزارع األلبان الصغيرة بصفة
عامة بهدف حتسني أنظمة توحيد مقاييس منتجات األلبان بها وبخاصة في جيوب
اإلنتاج.

قطاع األلبان ومنتجاتها في املغرب

ويجب على األطراف العاملة بهذه الصناعة أن تقوم باتخاذ كافة هذه اإلجراءات من خالل
تطبيق مفهوم إدارة اجلودة .وهذا األسلوب اإلداري ميكن أن يدعم الدور االجتماعي واالقتصادي
الذي تلعبه الصناعة من خالل القيام بعمل تكاملي يتناسب مع النظام املعياري املطبق.
_________________________
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املؤشـرات القطـاعيـة

محمود عاليا املركز الدولى للدراسات الزراعية املتقدمة للبحر املتوسط ()CIHEAM
واملعهد الزراعي البحر متوسطي ( -)IAMمونبيلييه ،فرنسا.
جابرييل روشيتون املركز الدولى للدراسات الزراعية املتقدمة للبحر املتوسط ()CIHEAM
واملعهد الزراعي البحر متوسطي ( -)IAMمونبيلييه ،فرنسا.

مقــدمـة:
يحتوي هذا القسم اإلحصائى على عرض موجز للمؤشرات الرئيسية للتنمية
الزراعية والغذائية فى الدول املتوسطية األعضاء فى املركز الدولى للدراسات
الزراعية املتقدمة للدول املتوسطية (.)CIHEAM
وتتعلق البيانات باجلوانب الدميوغرافية واالقتصادية ،واملوارد ،ومدخالت االنتاج ،واالستهالك،
والتجارة الدولية.
وبالنظر إلى ندرة املعلومات املتاحة عن عدة دول فى املنطقة ،فقد قصرنا بياناتنا عمدا على
املؤشرات األكثر استخداما ،عن النمو السكانى ،والهجرة الى املدن ،ومنو االقتصاد الكلى ،والنمو
الزراعي ،واالستهالك الغذائى ،والتجارة الدولية ،ضمانا إلمكانية املقارنة.
مالحظات على املنهاجية:
مصدر البيانات:
استقينا اإلحصاءات الزراعية (مثل مساحة األراضى املستغلة ،والناجت الزراعي ،والتجارة) من
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ،وهى بيانات يجرى جتميعها من الهيئات الرسمية
فى مختلف الدول ،ويتم استكمالها -إذا لزم األمر -من التقديرات التى جتريها منظمة األغذية
والزراعة ( )FAOبناء على معلومات مرحلية ،أو معلومات من مصادر غير رسمية.
وأما معلومات االقتصاد الكلى املتعلقة بالسكان ،واحلسابات القومية ،والتجارة العاملية ،الخ،
فقد مت استقاؤها إما من سلسلة إحصاءات األمم املتحدة التى تنشر فى اإلصدارات السنوية
اخملتلفة (مثل كتب اإلحصاءات السنوية ،أو الكتب السنوية للحسابات القومية ،أو الكتب
السنوية للسكان ،او الكتب السنوية للتجارة الدولية) ،او من إصدارات البنك الدولى أو صندوق
النقد الدولى.
اخلرائط:
خرائط زمنية :استخدمنا رموزا مشتركة فى كال النوعني من اخلرائط التى استخدمناها ،بحيث
تشكل أساسا ملقارنة دقيقة للوثائق ،وملالحظة أي تغييرات -بصفة خاصة -فى تصنيف بعض
املناطق على امتداد الفترة قيد املراجعة -وبدون ذلك ما كان ميكن مناظرة اخلرائط أو مقارنتها.
اخلرائط الوصفية( :وتظلل فيها املناطق بالتناسب مع املتغير اإلحصائى) ،أو ما يسمى
بالطريقة اإلحصائية ذات “الوسائل املتداخلة” nested meansا(4فئات) ،وهى الطريقة التى مت
استخدامها على مدار البحث.
وقد مت رسم اخلرائط بطريقة فيلكارتو http://philgeo.club.fr/index.html
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السكان :واالجتاهات السكانية

يبلغ العدد اإلجمالى للسكان حاليا فى البلدان املتوسطية  443مليون نسمة ،أي ما يوازى
 %7من سكان العالم .وعلى الرغم من االستقرار النسبى لالجتاهات السكانية فى منطقة
البحر املتوسط عموما ،منذ  1970مقارنة مع بقية العالم ،إال أن هنالك تناقضا ملحوظا بني
شمال وجنوب منطقة املتوسط ،مع اختالفات بارزة فى النمو السكاني ،حيث يرتفع فى اجلنوب
والشرق (حوالى  %2سنويا) على الرغم من أن معدل النمو السكاني بدأ يتراخى شيئا فشيئا،
بينما جند هذا املعدل منخفضا فى الشمال (أقل من  %0.6فى السنة).
وفى عام  ،2004كان  %41من السكان فى اإلقليم يتركزون فى املنطقة األوروبية املتوسطية
(بلدان االحتاد األوروبى املتوسطية هى :قبرص ،وأسبانيا ،وفرنسا ،واليونان ،وإيطاليا ،ومالطة
والبرتغال) ،بينما جند ان بلدان جنوب وشرق املتوسط وهى( :ألبانيا ،واجلزائر ،ومصر ،وإسرائيل،
واألردن ،ولبنان ،وليبيا ،واملغرب ،وسوريا ،وتونس ،وتركيا ،والسلطة الفلسطينية) متثل  %59من
سكان املتوسط ،حيث جند أن مصر (73.4مليون نسمة) وتركيا ( 72.3مليون نسمة) هما اليوم
أكثر البلدان املتوسطية سكانا.
اجتاهات السكان2004-1970 ،
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السكان
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النمو السكاني

توضح معدالت منو السكان تناقضا ً ملحوظا ً  -ارتفاع في اجلنوب والشرق (نحو  %2سنوياً)
وانخفاض في الشمال (أقل من  .)%0.6على أن النمو السكاني قد يبدأ في االنخفاض حلد ما
في العقود األربع األخيرة ،فمعدالت النمو السنوي في جنوب وشرق املتوسط قد انخفضت
من  %2.6في الستينات إلى  %2.1في التسعينات ،واملعدالت في الدول األوروبية املتوسطية
املنخفضة بالفعل -انخفضت من  %0.8إلى  %0.3بنفس الفترة .وفي عديد من البلدان -اجلزائر،املغرب ،مصر ،وتركيا -من جانب آخر ارتفع سكانها بأكثر من  %200في  35عام؛ ومصر وتركيا اآلن
هى أكثر الدول املتوسطية ازدحاما ً بالسكان حيث يتعدى سكان كل منهما  72مليون نسمة
ومعدالت النمو السكاني بالكاد أقل من  %2سنوياً .هذه االجتاهات تؤثر بشكل جوهري على
أعداد السكان والتركيب العمري لهم ،وبالطبع لها انعكاساتها على السياسات االقتصادية،
واالجتماعية والبيئية في البلدان املعنية.
هذا النمو السكاني يخلق مجتمعات سكانية شابة في اجلنوب والشرق من بلدان البحر
املتوسط مع ما يرتبط بذلك من احتياجات مهمة في مجاالت الصحة والتعليم على وجه
اخلصوص .ويرتبط بذلك أيضا ً تيارات الهجرة الداخلية واخلارجية (والهجرة النازحة تخبو بسبب
األزمة العاملية) ،وينجم عن كل ذلك زيادة ملحوظة في الطلب على السلع االستهالكية
واخلدمات العامة .وفي إقليم البحر املتوسط األوروبي ،ينجم عن اجتاه السكان فيه ِهرَم
(شيخوخة) السكان بكل ما يترتب على ذلك من نتائج في صورة طلب متزايد لكبار السن
واحلاجة للتجديد من أجل دعم األنشطة االقتصادية.
ووفقا ً للتوقعات السكانية لألمم املتحدة في  2002في املدى املتوسط ،فإن إقليم البحر املتوسط
سيكون به  496.9مليون نسمة عام  %6.9( 2015من سكان العالم) ،حيث سيكون منهم %37
في اإلقليم األوروبي البحر متوسطي مقابل  %63في دول جنوب وشرق البحر املتوسط.
اجتاه السكان الكلي2003-1961 ،
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املعدل السنوي لنمو السكان:
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سكان احلضر

وفى العقود األربعة األخيرة ،كانت زيادة سكان البلدان املتوسطية فى املناطق احلضرية أساسا،
حيث زاد سكان احلضر املتوسطي من  117مليون نسمة الى  290مليون نسمة خالل الفترة
 ،2003-1961مبعدل منو سنوى %2.2
وإن أكثر من  %70من منو سكان املدن قد وقع فى دول جنوب وشرق املتوسط ،حيث كان معدل
النمو فى املتوسط  %3.8منذ عام  .1961ولكن يبدو اآلن ،أن منو سكان املدن –الذى كان يتعدى
 %3سنويا حتى السنوات األولى من عقد التسعينيات من القرن املاضى -قد أخذ يتباطأ،
حتى إنه بات يتراوح ما بني  %3-%2سنويا أثناء العقد األخير ونتيجه لعملية التحضر السريع
التى لوحظت أثناء العقود القليلة املاضية ،أصبح ثلثا ً سكان منطقة املتوسط يعيشون فى
املناطق احلضرية (بينما كان نصف السكان فقط يعيشون فى املناطق احلضرية فى عام .)1965
وعملية التحضر السريعة هذه ،فى جنوب وشرق املتوسط ،أبعد ما تكون عن السيطرة عليها
او التحكم فيها ،وتسفر عن تغييرات جوهرية فى أمناط احلياة ،مع ما يصاحب ذلك من آثار على
النواحي االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية.
أما منو سكان املدن فى البلدان األوربية املتوسطية ،فقد كان أكثر انخفاضا ،إذ أنه كان أقل من
 %1فى السنة منذ عقد الثمانينات.
اجتاه سكان احلضر2003-1962 ،
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سكان احلضر
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سكان الريف

ويبلغ سكان الريف فى إقليم البحر املتوسط  190مليون نسمة ،يتركز معظمهم على
الشواطئ اجلنوبية ( ،)%55وكان املعدل السنوي لنمو سكان الريف ،خالل الفترة من ،2003-1965
 %0.19فى الدول الشمالية ،و %1.74فى الدول اجلنوبية ،فأثناء تلك الفترة ارتفع سكان الريف
من  57.4مليون نسمة الى  110.6مليون نسمة (وهى زيادة تبلغ  )%190فى الدول اجلنوبية ،بينما
كان النمو السكاني محدودا فى الدول املتوسطية الشمالية (بلغ عدد سكان الريف 88.7
مليون نسمة فى عام  ،2003مقارنة بـ  82.5مليون نسمة فى عام .)1965
إن النمو الثابت لسكان الريف فى الدول املتوسطية اجلنوبية ،يجرى فى سياق دميوجرافى يتمثل
فى عملية تفريغ سكاني ملحوظ نسبيا فى الريف ،فخالل الفترة  ،2003-1965هبطت نسبة
سكان الريف الى إجمالى السكان فى الدول املتوسطية اجلنوبية من  %61الى ( %42أي بانخفاض
قدره  19نقطة مئوية) ،وعلى الرغم من أن ذلك النقصان لم يكن كبيرا فى بلد كمصر (-)%-2
حيث ظلت نسبة سكان الريف /احلضر بدون تغيير عمليا -إال أن ذلك النقصان كان ملحوظا ً
نسبيا فى بلدان املغرب العربى (وخصوصا فى تونس واجلزائر) .وفيما يتعلق بانخفاض سكان
الريف فى الدول املتوسطية اجلنوبية خالل نفس الفترة ( ،)2003-1965فإنه ميكن القول بأن تلك
الظاهرة ظاهرة تاريخية قدمية ،وكانت غير ذات شأن ،حيث لوحظت أساسا فى أسبانيا (،)%-17
وفى البرتغال ( )%-42وفى اليونان ( .)%-12وقد كان هنالك انخفاض حاد فى نسبة سكان الريف
فى بعض الدول مثل تركيا (حيث انخفض سكان الريف فيها من  %66فى عام  1965الى %34
فى عام  ،)2003وفى لبنان ( %-41خالل نفس الفترة) .ولقد أدت سياسات التحديث (فى تركيا)،
وسياسات تنويع األنشطة (فى اسبانيا والبرتغال) او العوامل املرتبطة بحرب أهلية دموية (فى
لبنان) ،الى اإلسراع بوتيرة عملية التحضر فى تلك البلدان.
اجتاه سكان الريف2004-1970 ،
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نسبة سكان الريف الى إجمالى السكان
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إجمالي السكان العاملون

ويعتبر اجتاه السكان العاملني قضية أساسية فى السياسية االقتصادية وسياسة التشغيل،
وهو ميثل حتديا كبيرا للدول املتوسطية اجلنوبية والشرقية ،حيث يوجد طلب كبير على الوظائف
اجلديدة .ولقد زاد عدد السكان العاملني فى تلك الدول بنسبة  %260فيما بني .2003-1970
وبالنظر الى النمو السكاني ،والتركيب العمرى للسكان ،جند أن تلك الدول تسجل زيادة فى
عدد أفراد القوى العاملة املرتقبني تربو على  2.5مليون فرد كل سنة ،ومن ثم زيادة الطلب على
فرص العمل اجلديدة التى يتعني توفيرها .ويبدو أن معدل منو السكان العاملني فى هذا اإلقليم،
صار مستقرا عند معدل مرتفع يبلغ  %3فى السنة أثناء السنوات العشر املاضية.
ومن الناحية األخرى ،جند أن النمو فى السكان العاملني فى املنطقة األوروبية املتوسطية،
معتدل ،حيث إن معدله السنوي أقل من  %0.5بل إنه يأخذ اجتاها نزوليا ،مما يثير مسألة جتديد
السكان العاملني؛ وبالنظر الى السكان املعمرين ،فإن ذلك االجتاه يفاقم من وطأة السكان
العاطلني بالنسبة للسكان العاملني.
اجتاه السكان العاملني2003-1970 ،
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إجمالى السكان العاملني
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السكان العاملون في الزراعة

وتقترن التنمية االقتصادية ،فى كل مكان ،باإلضافة إلى التصنيع ،ومنو القطاع الثالث ،وتنوع
األنشطة ،بانخفاض نسبى فى حصة القطاع الزراعي فى االقتصاد ،بيد أن الزراعة ،ال تزال -رغم
ذلك -قطاعا بالغ األهمية ألسباب اجتماعية ،واقتصادية ،وبيئية .ولكى نعطي الزراعة البعد
الكامل لها -فى الوقت الذي يتجه فيه االقتصاد نحو التنوع بشكل مضطرد -فإن التحليل
يجرى فى الغالب على مجمع األغذية -الزراعية كلها من ناحية -بحيث يغطى قطاع األغذية
الزراعية برمته -وكذلك على املناطق الريفية من الناحية األخرى ،حى ال نغفل البعد البيئى.
وبنظرة إجمالية شاملة على السكان العاملني فى الزراعة فى منطقة البحر املتوسط ،جند
أنهم قد زادوا من 37مليون عامل فى عام  1990إلى  38.5مليون عامل فى عام  .2003ومع ذلك
فإن ثمة تناقضا ملحوظا بني االجتاه فى الدول األوروبية املتوسطية ،واالجتاه املسجل فى دول
جنوب وشرق املتوسط ،ألنه يوجد انخفاض كبير فى عدد السكان العاملني فى الزراعة فى أوروبا
املتوسطية ( 7.2مليون فى  ،1990ثم 4.4مليون فى  ،)2003بينما يتزايد العدد فى دول جنوب
وشرق املتوسط (29.7مليون فى  ،1990ثم  34مليون فى  .)2003ومن حيث القيمة النسبية ،جند
أن نصيب السكان العاملني فى الزراعة من إجمالى السكان العاملني يتناقض باستمرار فى
كال اإلقليمني ،حيث انخفض من  %9.7إلى  %5.5فى اإلقليم األوروبى املتوسطى ،ومن  %41.4إلى
 % 32.5فى دول جنوب وشرق املتوسط .وتوضح تلك األرقام أهمية القطاع الزراعي ،والسيما فى
اجملموعة األخيرة من الدول ،ألن ذلك القطاع ال يزال يستخدم ثلث القوى العاملة من السكان.
اجتاه السكان العاملني فى الزراعة2003-1970 ،
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الناجت احمللي اإلجمالي

ويتعني علينا أوال إبراز عدم التجانس امللحوظ فى الناجت احمللى اإلجمالى فى إقليم البحر
املتوسط ،وكذلك الفجوة بني االقتصاديات املتقدمة واالقتصاديات األقل تقدما ،وهى الفجوة
التى كانت تتسع باستمرار خالل العقود القليلة املاضية .ففى عام  2003على سبيل املثال،
كان متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللى اإلجمالى (-لو افترضنا متوسطا ثابتا هو  2000دوالر
أمريكى) -فى الدول األوربية املتوسطية  7.6ضعف نظيره فى دول جنوب وشرق املتوسط ،وكان
هنالك سبع دول يقل متوسط نصيب الفرد فيها من الناجت احمللى اإلجمالى عن 2000دوالر (أي
أقل من 5دوالرات فى اليوم) ،وفى ثالث دول ما بني  2000دوالر 5000 -دوالر (أي ما بني  13-5دوالر فى
اليوم) ،وفى تسع دول أكثر من  10000دوالر.
وبنظرة شاملة على إقليم البحر املتوسط ،جند أنه سجل ناجتا محليا إجماليا -معبرا عنه
بالسعر الثابت للدوالر -قدرة  8967مليار دوالر (أي  %11.6من الناجت احمللى اإلجمالى العاملى%-9.6
من سكان العالم) ،موزعة على النحو التالى %84.4 :فى املنطقة األوربية املتوسطية %15.6
لدول جنوب وشرق املتوسط (مقارنة بـ %13من الناجت احمللى اإلجمالى فى 1990للعالم و %87
للدول األوروبية املتوسطية %13 ،فى دول جنوب وشرق املتوسط) .ويتضح من ذلك أن ثمة اجتاها
نزوليا فى نصيب إقليم البحر املتوسط من االنتاج العاملي ،ويرجع ذلك أساسا إلى معدالت
النمو األعلى فى بعض األقاليم األخرى من العالم ،وخصوصا فى إقليم جنوب شرق آسيا،
حيث سجل معدل منو فى املتوسط يناهز  %13فى السنة .إن نصيب دول جنوب وشرق املتوسط
من الناجت احمللى اإلجمالى إلقليم البحر املتوسط آخذ فى التحسن اآلن إلى حد ما ،حيث ارتفع
من  %13إلى  ،%15.6على الرغم من أن االنتاج املتوسطي ال يزال متركزا فى الدول األوروبية
املتوسطية.
معدل منو الناجت احمللى اإلجمالى فى املتوسط2003-1990 ،
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االستهالك

االستهالك1970 ،
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االستهالك 2003
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السلع الزراعية

وتتسم السلع الزراعية التى يجرى انتاجها فى الدول املتوسطية بدرجة معينة من التخصص
فى انتاج الفواكه واخلضروات ،حيث يستحوذ اإلقليم فعليا على انتاج إجمالى ميثل  %16من
إنتاج العالم من الفواكه %13 ،من انتاج العالم من اخلضروات .على أن هذا االجتاه يكاد يكون
غير ملحوظ فى حالة الفواكه (خالل الفترة من  ،1975-1971كان إقليم املتوسط ينتج  %26من
انتاج العالم من الفواكه) بسبب منو االنتاج فى أمريكا اجلنوبية وآسيا.
وفى حالة احلبوب والسكر واملنتجات احليوانية ،يتراوح نصيب إقليم املتوسط من االنتاج
بالنسبة لإلنتاج العاملى ،ما بني  ،%13-%9كما أنه يرتبط أكثر بحجم السكان أو مبساحة
األراضى الزراعية فى اإلقليم.
ونود أن نوضح ،على أية حال ،أن الشطر األكبر من الثروة الزراعية إلقليم املتوسط يقع فى
الدول الشمالية ،شأن ذلك شأن الثروة العامة فى اإلقليم ،حيث تستحوذ تلك الدول على %75
من الناجت الزراعي ،وعلى  %66من إجمالى األراضى الزراعية .ويرجع ذلك ،بال شك ،إلى الظروف
املناخية املواتية فى الشمال .على أن تلك النتائج ترتبط فى املقام األول مبستوى التنمية
الزراعية ،والتنمية بصفة عامة ،التى تختلف اختالفا واسعا من دولة إلى أخرى.
احلبوب:
تنتج الدول املتوسطية ما يناهز  190مليون طن من احلبوب (أي  %9من الناجت العاملى) ،ويتركز
هذا االنتاج أساسا فى فرنسا ( 65مليون طن) ،وتركيا ( 30مليون طن) ،وأسبانيا (21مليون طن)،
وإيطاليا (20مليون طن) ،ومصر ( 18مليون طن) ،وتستحوذ تلك الدول اخلمس معا على ما يزيد
على  %80من الناجت من احلبوب فى إقليم البحر املتوسط .وكان النمو فى ناجت احلبوب متوسطا،
حيث كان يتراوح ما بني  % 2.5 -%1فى السنة (فرنسا ،وتركيا ،والبرتغال) بينما كان ملحوظا
نسبيا فى عدة دول فى اجلنوب مثل :سوريا ومصر.
األلبان:
تنتج الدول املتوسطية ما يناهز  75مليون طن من األلبان (أي  %13من الناجت العاملي) ،والدول
املنتجة الرئيسية هى :فرنسا (26مليون) ،وإيطاليا (13مليون طن) ،وتركيا (10مليون طن)،
وأسبانيا (7مليون طن).
ومعظم الناجت من األلبان يأتى من ألبان األبقار أساسا ،ويتم انتاج  %87منه فى الدول الشمالية
املتوسطية ،أما ألبان األغنام فتستحوذ على  %6فقط من إجمالى الناجت من األلبان .وكان منو
الناجت معتدال فى الدول املتوسطية الشمالية ( %0.6فى السنة) ،وعاليا فى دول جنوب املتوسط
( %3.8فى السنة) ،حيث كان يتم فى الغالب تشجيع تنمية مزارع األلبان ،عن طريق استيراد
سالالت إلدرار اللنب من أوروبا وأمريكا ،على الرغم من الصعوبة الكبيرة فى التأقلم مع بيئة
البحر املتوسط ،ونظم االنتاج فيها.
اللحوم:
تنتج الدول املتوسطية ما يناهز  23مليون طن من اللحوم ،والبالد املنتجة الرئيسية هى:
فرنسا (6مليون طن) ،وإيطاليا (4مليون طن) وأسبانيا (4.6مليون طن) ،وتركيا ( 1.2مليون طن).
ويستحوذ اإلقليم الشمالى على ما إجماليه  %80من ناجت اللحوم فى حوض البحر املتوسط
وقد سجلت نسبة منو عالية فى الناجت من اللحوم ( % 2.4فى السنة) فى دول شمال املتوسط،
( %3.6فى السنة) فى دول جنوب املتوسط ،ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب ،وتطور أمناط
االستهالك.
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السلع الزراعية

إنتاج اخلضروات2004-1961 ،
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إنتاج الفاكهة2004-1961 ،
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السلع الزراعية

إنتاج األلبان2004-1961 ،

املؤشــرات القطـاعيـة

إنتاج اللحوم2004-1961 ،
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امليزان التجارى

متثل التجارة املتوسطية ما بني  %15 - %14من التجارة العاملية ( %14فى حالة الصادرات و%15.5
فى حالة الواردات) ،وتتركز األنشطة التجارية أساسا فى الدول األوروبية املتوسطية ( %85من
التجارة املتوسطية) ،أما دول جنوب وشرق املتوسط فتمثل ما يقرب من  %2فقط من حجم
التجارة العاملية .وثمة اجتاه نزولى طفيف فى نصيب التجارة املتوسطية من التجارة العاملية
( %14من صادرات العالم فى عام  2003مقارنة بـ %15.6فى عام )1990؛ وتوضح تلك األرقام أن
التجارة املتوسطية لم تستفد من العوملة استفادة كاملة.
أما موازين التجارة الشاملة فهى سالبة بصفة عامة باستثناء اجلزائر وليبيا (وهما من الدول
املنتجة للبترول) ،وتكاد تكون متوازنة تقريبا فى كل من فرنسا وإيطاليا .وأما العجز الكبير
بالنسبة إلى الناجت احمللى اإلجمالى ،فنالحظه فى قبرص ،واألردن ،ولبنان ،وألبانيا ،واليونان ،بيد
أن ذلك العجز بالنسبة إلى الناجت احمللى اإلجمالى آخذ فى التناقص فى معظم الدول باستثناء:
ألبانيا ،واليونان ،وقبرص.

املؤشــرات القطـاعيـة

وفيما يتعلق بتجارة األغذية-الزراعية ،فإن إقليم البحر املتوسط يستحوذ على ما يناهز
 %19من التجارة العاملية فى األغذية-الزراعية ،منها  %16إلى  %17من املنطقة األوروبية
املتوسطية و %2إلى  %3من دول جنوب وشرق املتوسط .وجند أن موازين جتارة األغذية -الزراعية
للدول املتوسطية ،سالبة بصفة عامة ،باستثناء فرنسا ،وأسبانيا ،وتركيا .أما الدول صاحبة
أكبر عجز فى األغذية -الزراعية بالنسبة إلى الناجت احمللى اإلجمالى ،فنجد أنها األردن ،ولبنان،
ومالطة ،وألبانيا ،واجلزائر.
ومتثل جتارة األغذية -الزراعية ما يناهز  %9أو  %10من التجارة اإلجمالية إلقليم البحر املتوسط
برمته ،مع وجود اجتاه نزولى طفيف بالنظر إلى التنوع املتزايد القتصاديات دول املنطقة .ومع
ذلك ،فالبد أن نوضح ،أن عدة دول تعتمد اعتمادا كبيرا على جتارتها فى سلع األغذية -الزراعية،
حيث جند أن صادرات اليونان من األغذية -الزراعية متثل ما يناهز  %20من إجمالى صادراتها ،وهذا
على سبيل املثال ،كما أن واردات ليبيا من األغذية -الزراعية متثل ما يناهز  %25من ارداتها (%22
فى اجلزائر %20 ،فى سوريا %18 ،فى األردن ،ولبنان ،وقبرص %17 ،فى مصر).
امليزان التجارى الزراعي
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املساحة احملصولية

يتسم إقليم البحر املتوسط غالبا ،مبحدودية موارده من األراضى القابلة للزراعة ،والضغط
السكاني الشديد على تلك املوارد -وتلك سمة تتسم بها جميع دول البحر املتوسط ،على
الرغم من أنها أكثر وضوحا فى اجلنوب عنها فى الشمال ،ففى الشمال ،على سبيل املثال،
جند أن ثمة  319هكتارا ً منزرعة مقابل كل  1000نسمة ،بينما فى اجلنوب جند أن النسبة 177
هكتارا ً مقابل كل  1000نسمة .وبالنظر إلى محدودية املوارد من األراضى ،واجتاهات السكان،
فإن متوسط نصيب الفرد من األراضى الزراعية سوف يتناقص باستمرار ،وخصوصا فى اجلنوب.
كما أن الظروف املناخية ،وانخفاض معدل سقوط األمطار ،وانخفاض خصوبة التربة ،تفاقم
من هذا العجز النسبى فى األراضى فى دول جنوب املتوسط.
وتؤكد بيانات هياكل الزراعة ،النقص الذي وجدناه فى األراضى الزراعية :حيث إن معظم احليازات
صغيرة احلجم ،وفى كثير من احلاالت جند أن ما يزيد على  %80من احليازات تقل مساحتها عن
 10هكتار.
األراضى الزراعية

املؤشــرات القطـاعيـة

أما عملية تكثيف الزراعة التى تتحقق أساسا عن طريق الرى ،فإنها متيل إلى تخفيف تلك
العقبة .وعلى سبيل املثال ،جند أن  %23من األراضى الزراعية فى إقليم املتوسط يتم ريها (%20
فى الشمال %30 ،فى اجلنوب) .كما يتحقق تكثيف الزراعة أيضا عن طريق امليكنة (22هكتار
لكل جرار) واستخدام املدخالت ( 102كيلو جرام من اخملصبات لكل هكتار) ،وهنا جند مرة أخرى
اختالفات ملحوظة نسبيا بني الشمال واجلنوب.
وعلى سبيل املثال ،جند أن متوسط استهالك الهكتار من اخملصبات يقارب 75كيلو جرام فى
اجلنوب ،بينما يبلغ  102كيلو جرام فى الشمال الذي يستحوذ على  % 73من اخملصبات الكلية
املستهلكة.
كما أن االختالفات ملحوظة أيضا حينما يتعلق األمر بامليكنة ،حيث جند عددا محدودا من
اجلرارات فى اخلدمة فى اجلنوب ،مقارنة بالنسبة احملققة فى الشمال ،حيث جند جرارا فى اخلدمة
لكل  15هكتارا ،بينما جند فى دول جنوب وشرق املتوسط جرارا واحدا فقط لكل  90هكتارا (أي
ستة أضعاف املساحة احملصولية املقابلة فى الشمال).
امليـكـنة
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اخملصبات (األسمدة) ،الري والغلة

1975-1971

املؤشــرات القطـاعيـة

2003-2001
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معامالت االكتفاء الذاتي

يستخدم معامل االكتفاء الذاتي كمؤشر على قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها .ويتم
احلصول على معامل االكتفاء الذاتي بقسمة ناجت السلعة على مجموع االنتاج ،وصافى ميزان
التجارة اخلارجية (الواردات -الصادرات) ،فإذا كان املعامل أعلى من  100تكون الدولة أكثر من
مكتفية ذاتيا فى السلعة املعنية :أي تصبح مصدرا صافيا لتلك السلعة .وعلى العكس،
إذا كان املعامل أقل من  ،100تعتبر الدولة غير مكتفية ذاتيا ،أي تعتبر مستوردا صافيا لتلك
السلعة.
والبد مع ذلك ،من احلذر عند تفسير تلك املعامالت ،ألن دولة ما قد تكون مكتفية ذاتيا باملعنى
اإلحصائى ،بينما هى فى الواقع الفعلى تعانى من عجز جتارى مرتقب ولكنها ال تستطيع أن
تستورد بسبب انعدام القدرة الشرائية لديها .وعلى الرغم من ذلك ،جند أن املعامالت مهمة
من أجل تقييم درجات االكتفاء الذاتي للدول ،وخصوصا فيما يتعلق بالسلع التى تعتبر سلعا
استراتيجية ،ومن أجل متابعة تطورها مع الزمن.
االكتفاء الذاتي1975-1971 ،

املؤشــرات القطـاعيـة

وتكشف معامالت االكتفاء الذاتي للدول املتوسطية -بخصوص املواد الغذائية الرئيسية -عن
مدى اعتماد تلك الدول ،بصفة عامة ،على الغير ،ويتفاوت هذا االعتماد من دولة إلى أخرى،
ومن سلعة إلى أخرى .وفرنسا هى الدولة الوحيدة -فى إقليم البحر املتوسط -التى حتقق
فائضا فى انتاج احلبوب ،واأللبان ،واللحوم ،والسكر .وأما تركيا فلديها معامالت تقترب من
 %100بالنسبة للحبوب ،واأللبان واللحوم ،وما يزيد عن  %100بالنسبة للسكر ،على الرغم من
انخفاض معدالت استهالك اللحوم فى املتوسط .وأما أسبانيا فلديها معامالت تزيد عن %100
بالنسبة للحوم ،ومعامالت تتراوح ما بني  %100 - %75بالنسبة للحبوب ،واأللبان والسكر.
وهنالك عدة دول فى جنوب وشرق املتوسط ،سجلت معامالت منخفضة نسبيا ً خالل الفترة
من  2004-2001مقارنة مبعامالت متوسطة خالل الفترة من  1975-1971بالنسبة للحبوب،
واأللبان ،والسكر ( %30للحبوب فى اجلزائر ،و %16فى لبنان ،و %38فى تونس ،و %60فى املغرب).
االكتفاء الذاتي2004-2001 ،
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جدول  1-املؤشرات االقتصادية الرئيسية

البلد
ألبانيا
اجلزائر
مصر
اسبانيا
فرنسا
اليونان
أيطاليا
لبنان
مالطا
املغرب
البرتغال
تونس
تركيا

السكان
(1000
نسمة)

توقعات
احلياة (عام)

مؤشر
التنمية
البشرية

2005
33130
32854
74033
43064
60496
11120
58093
3577
402
31478
10495
10102
73193

2005-2000
73.7
71.0
69.6
79.4
79.4
78.2
80.0
71.9
78.3
69.5
77.2
73.1
68.6

2003
0.78
0.722
0.659
0.928
0.938
0.912
0.934
0.759
0.867
0.631
0.904
0.753
0.75

إجمالي الناجت
احمللى مبكافئ القوة
الشرائية للدوالر
األمريكي
(مليون دوالر)
2005
16944
237684
305255
1089103
1830110
248509
1668151
24420
7799
135742
203381
83673
569248

املصدر :برتران بادي وبياتريس ديدو (محرران) ،الوضع في العالم  ،2007الديكوفير ،باريس2006 ،

معل النمو
السنوي
إلجمالي
الناجت احمللي
()%
2004-1994
5. 8
3. 9
4. 8
3. 7
2. 2
3. 7
1. 6
3. 5
32
3. 0
2. 5
4. 8
4. 2

املؤشــرات القطـاعيـة

جدول  2 -السكان ،النمو السكانى ،التحضر ،العمالة

البلد
ألبانيا
اجلزائر
مصر
اسبانيا
فرنسا
اليونان
أيطاليا
لبنان
مالطا
املغرب
البرتغال
تونس
تركيا

إجمالى
السكان
1000

معدل
النمو
السكاني
%

سكان
احلضر/
إجمالى
السكان

السكان
الريفيني/
إجمالى
السكان
%

السكان
العاملني
1000

2004
3194
32339
73390
41128
60434
10977
57346
3708
396
31064
10072
9937
73320

2003-1965
1.40
2.62
2.19
0.65
0.55
0.66
0.26
1.40
0.68
2.21
0.29
2
2.13

2003
43.3
58.7
42
76.5
76.2
61.1
67.5
87.9
91.9
57.4
54.3
63.5
66.1

2003
56.7
41.3
58
23.5
23.8
38.9
32.5
12.1
8.1
42.6
45.7
36.5
33.9

2004
1633
120333
27902
18405
27136
4827
25165
1412
151
12979
5121
4211
34269

نسبة
العمالة
الزراعية
إلى إجمالى
السكان
العاملني
%
2004
45.6
23.3
30.8
6
2.7
14.6
4.4
2.8
1.3
33.1
11.1
23.1
43.3
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جدول 3-إجمالي الناجت احمللى

البلد
البانبا
اجلزائر
مصر
أسبانيا

إجمال
الناجت
احمللى
باملليون
دوالر
2005
8379
102257
89336
1123691

نصيب الفرد
من إجمالي
الناجت احمللى
بالدوالر

نصيب الفرد من إجمالي
الناجت احمللى مبكافئ
القوة الشرائية للدوالر
األمريكي

سعر الصرف
بوحدة العملة
احمللية مقابل 1
دوالرأمريكي

2005
2348
3086
1316
27226

2005
4764
7189
4317
26320

2005
99.8700
73.2760
5.7322
0.8041
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فرنسا
اليونان
أيطاليا
لبنان
مالطا
املغرب
البرتغال
تونس
تركيا

2110185
213698
1723044
22210
5570
51745
173085
28683
363300

33734
20082
30405
6033
13737
1725
17439
2978
5062

0.8041
0.8041
0.8041
1507.5000
0.3453
8.8650
0.8041
1.2974
1.3436

29316
22392
28760
6681
19739
4503
19335
8255
7950

املصدر :البنك الدولي -صندق النقد الدولي

جدول 4 -األراضي احملصولية  ،األراضى املروية ،مدخالت اإلنتاج

البلد
ألبانيا
اجلزائر
مصر
اسبانيا
فرنسا
اليونان
أيطاليا
لبنان
مالطا
املغرب
البرتغال
تونس
تركيا

األراضى
احملصولية
واحملاصيل
املستدمية
هكتار1000
()1
2003
699
8215
3424
18715
19573
3831
10697
313
11
9376
2311
4930
26013

األراضى
احملصولية
لكل 1000
ساكن
()2

األراضى
احملصولية
لكل عامل
زراعى
()3

األراضى
املروية /
األراضى
احملصولية
()4

2003
221
258
48
456
325
349
196
86
28
307
230
501
365

2003
09
3
0.4
16.1
25.1
5.2
9.2
7.5
5.5
2.2
3.9
5.1
1.8

2003
51
7
100
20
13
38
26
33
18
15
28
8
20

األراضى
احملصولية
 /لكل
جرار
(هكتار(
()5
2003
82
85
38
20
15
15
6
38
22
191
14
140
26

األسمدة
لكل
هكتار
(كجم/
هكتار)
()6
2002
51
12
371
115
203
105
129
126
70
43
88
21
66
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املؤشــرات القطـاعيـة

جدول 5-السلع الزراعية فى 2005
البلد
ألبانيا
اجلزائر
مصر
اسبانيا
فرنسا
اليونان
أيطاليا
لبنان
مالطا
املغرب
البرتغال
تونس
تركيا

احلبوب

اخلضروات
 +البطيخ

515.9
3996.0
22284.0
13791.5
63706.0
4603.2
21401.2
144.7
11.6
4448.4
1190.0
1833.0
34569.7

677.4
3258.2
16140.4
12348.3
8185.0
3847.7
16686.9
808.1
58.0
4889.9
2403.7
2200.4
25395.1

الفاكهة
 1000طن
154.4
1892.9
8195.6
14805.0
10339.1
3637.3
19203.1
891.6
8.2
2691.1
1900.0
1058.5
11480.9

اللنب

اللحوم

السكر*

زيت
الزيتون*

1071.0
1668.1
4708.1
7465.0
26133.0
1975.0
11602.0
323.6
46.8
1364.7
2076.6
960.5
10538.0

76.6
581.2
1435.9
5735.7
6179.4
476.6
4098.8
201.3
18.8
599.5
710.2
250.0
1647.0

3.0

1.0
46.0

1317.0
5139.0
321.0
1532.0

890.0
4.0
403.0
615.0
5.0
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495.0
76.0

1500.0

68.0
36.0
43.0
169.0

(*) 2004

جدول  6 -إستهالك الغذاء فى ( 2003كجم/للفرد /سنه)
البلد

احلبوب

اخلضر
اجلذرية
والدرنات

السكر

البقوليات

اخلضر

الفاكهة

ألبانيا

169.4

30.8

24.9

3.4

173.6

90.8

اجلزائر

229.2

53.2

31.4

6.0

86.0

60.8

مصر

238.1

23.0

28.8

9.4

179.9

89.8

اسبانيا

98.9

78.8

34.2

5.7

143.3

112.7

فرنسا

117.2

64.8

40.6

2.1

142.9

95.5

اليونان

153.2

65.4

35.2

4.8

275.7

147.0

أيطاليا

162.6

41.2

31.6

5.6

178.3

131.0

لبنان

124.2

88.5

34.8

9.7

243.2

150.1

مالطا

180.9

67.6

48.7

3.6

137.8

105.3

املغرب

249.3

39.2

36.0

6.7

121.7

62.3

البرتغال

132.8

125.3

34.0

4.1

181.1

116.1
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تونس

203.8

27.3

تركيا

217.5

58.9

35.3

8.7

199.7

85.2

24.7

10.8

230.5

173.4
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تابع جدول  6 -إستهالك الغذاء فى ( 2003كجم/الفرد /سنه)
البلد

اللحوم

البيض

األسماك

األلبان

الزيوت
والدهون

املشروبات
الكحولية

ألبانيا

42.7

5.7

5.7

295.8

9.6

17.6

اجلزائر

20.3

4.6

3.4

108.0

13.5

3.9

مصر

22.5

2.7

14.7

61.6

8.5

1.1

اسبانيا

125.1

13.1

47.4

173.8

33.3

106.4

فرنسا

107.2

15.3

31.2

274.6

35.6

93.6

اليونان

83.3

8.9

23.3

261.9

29.0

64.4

أيطاليا

94.9

11.4

26.2

251.9

38.0

79.0

لبنان

56.4

6.6

12.0

115.3

19.8

10.5

مالطا

86.8

12.9

50.0

214.7

15.8

44.7

املغرب

20.7

6.3

8.7

35.9

13.4

3.5

البرتغال

92.9

10.0

59.3

214.6

32.1

124.2

تونس

27.6

6.8

11.0

104.1

20.8

1.7

تركيا

21.5

10.0

7.4

122.3

19.8

11.7

جدول  7 -التجارة العاملية بصفة عامة والتجارة فى السلع الزراعية في . 2004
البلد

إجمالى
الواردات

ألبانيا
اجلزائر
مصر
اسبانيا

2269
18200
17975
249187

إجمالى
الصادرات

الواردات
الزراعية

الصادرات
الزراعية

مليون دوالر
596
32300
10453
178521

289
4050
3014
19798

25
55
1314
24294

امليزان الكلي
املعياري*
%
-58.39
27.92
-26.46
-16.52

املؤشــرات القطـاعيـة

فرنسا
اليونان
أيطاليا
لبنان
مالطا
املغرب
البرتغال
تونس
تركيا

465229
52552
350865
9397
3668
17525
54888
12742
97540

34638
5754
31694
1346
400
2058
5800
1181
4659

448498
15190
348984
1747
2490
9667
35750
9682
63121

46642
3122
24424
252
76
964
2439
974
5958

-1.83
-55.15
-0.27
-68.65
-19.12
-28.90
-21.11
-13.64
-21.42
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تابع جدول  7 -التجارة العاملية بصفة عامة والتجارة فى السلع الزراعية في . 2004

البلد

إجمالى
الصادرات/
إجمالى
الواردات

ألبانيا
اجلزائر
مصر
اسبانيا
فرنسا
اليونان
أيطاليا
لبنان
مالطا
املغرب
البرتغال
تونس
تركيا

26.27
177.47
58.15
71.64
96.40
28.91
99.64
18.59
67.89
55.16
65.13
75.99
64.71

امليزان الزراعي
املعياري

-84.10
-97.32
-39.27
10.20
14.77
-29.65
-12.95
-68.43
-68.08
-36.21
-40.79
-9.62
12.23

املصدر  :النشرة اإلحصائية السنوية ملنظمة األغذية والزراعة وحساباتنا

الصادرات
الزراعية/
الواردات
الزراعية
%
8.63
1.36
43.61
122.70
134.66
54.26
77.06
18.74
18.99
46.83
42.05
82.45
127.87

الواردات

الصادرات

الزراعية/

الزراعية/

إجمالى

إجمالي

الواردات

الواردات

12.72
22.25
16.77
7.95
7.45
10.95
9.03
14.33
10.91
11.74
10.57
9.27
4.78

4.18
0.17
12.57
13.61
10.40
20.55
7.00
14.44
3.05
9.97
6.82
10.06
9.44
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>
>

امليزان الكلي املعياري= (إجمالى الصادرات -إجمالي الواردات) ( /100xإجمالى
الصادرات +إجمالي الواردات)
امليزان الزراعي املعياري=(الصادرات الزراعية  -الواردات الزراعية) ( /100xالصادرات
الزراعية +الواردات الزراعية)

جدول 8 -التجارة اليورومتوسطية فى 2004

البلد

صادرات
األحتاد
األوروبى
إلى

البانبا
اجلزائر
مصر
أسبانيا
فرنسا
اليونان
أيطاليا
لبنان
مالطا
املغرب
البرتغال
تونس
تركيا

1670
12770
9997
166150
319635
30444
210497
4388
3366
12213
42256
10338
45428

واردات
األحتاد
األروبى من

امليزان
(الصادرات
– الواردات)

صادرات
األحتاد
األوروبى/
أجمالى
الصادرات

مليون يورو
441
17453
4735
129507
290954
8401
206695
281
1270
7449
28524
7669
34401

واردات
األحتاد
األوروبى/
اجمالى
الواردات
%

1229
4683
-5262
-36643
-28681
-22043
-3802
-4107
-2096
-4764
-13732
-2669
-11027

املصدر :مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  2006وصندق النقد الدولي  2006وحساباتنا

73.60
70.16
55.62
66.68
68.70
57.93
59.99
46.70
91.76
69.69
76.99
81.14
46.57

73.99
54.03
45.30
72.54
64.87
55.30
59.23
16.08
50.99
77.06
79.79
79.21
54.50
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