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الشكل 1.

خريطة	ليبيا،	حيث	يظهر	بها	الجنوب	
و12	بلدية	شملتها	الدراسة	والتقرير.

 © Bureau of Statistics	:المصدر 
and Census, Libya 2020.



ديسمرب/كانون األول 2020

شكر وتقدير
أعد	هذا	التقرير	كل	من:	السيد/	الهادي	محمد	يحيى	والسيد/	باسم	أحمد	النقرة	

والسيدة/	حواء	عيسى	اليف	لمنظمة	األغذية	والزراعة	وبرنامج	األمم	المتحدة	
اإلنمايئ	يف	ليبيا.	

ويقر	المؤلفون	بالمساعدة	القيَّمة	التي	قدمها	السيد/	محمد	األنسي،	رئيس	مكتب	
تمثيل	منظمة	األغذية	والزراعة	يف	ليبيا	عبر	مالحظاته	واقتراحاته،	والسيدة/	جينيفر	
سموالك،	أخصائية	األعمال	الزراعية	وسالسل	القيمة،	لمراجعتها	للتقارير،	السيد/	
كريج	كاسترو،	مدير	مشروع	برنامج	األمم	المتحدة	اإلنمايئ،	والسيدة/	يوكا	هييا،	

أخصائية	إدارة	المشروعات،	على	تعليقاتهما	الممتازة.

إخالء املسؤولية
تمثل	اآلراء	الواردة	يف	هذا	التقرير	آراء	مؤلفيه،	وال	تعكس	بالضرورة	سياسات	
ووجهات	نظر	منظمة	األغذية	والزراعة	لألمم	المتحدة	)FAO(	أو	برنامج	األمم	

المتحدة	اإلنمايئ	)UNDP(	أو	أي	قسم	أو	مكتب	معين.

تم إعداده ألجل:	منظمة	األغذية	والزراعة	لألمم	المتحدة	
وبرنامج	األمم	المتحدة	اإلنمايئ	يف	ليبيا

تقييم سالسل القيمة والقيمة 
املضافة للسلع الزراعية وتحسينها يف 

جنوب ليبيا
مع تركزي خاص على سبل عيش املرأة
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يف	مجايل	الزراعة	واألغذية،	مع	التركيز	بشكل	خاص	على	
النساء.	

المرحلة الثالثة: تضمنت	المرحلة	الثالثة:	)أ(	صياغة	مشروع	
)مشروعات(	رائد	مقترح،	و)ب(	وضع	خارطة	طريق	للتعاون	
بين	منظمة	األغذية	والزراعة	وبرنامج	األمم	المتحدة	اإلنمايئ،	
استناداً	إىل	المعلومات	التي	تم	الوصول	إليها	يف	المرحلتين	

السابقتين.	

يرد	يف	هذا	التقرير:	أواًل،	وصف	السياق	المحيط	بقطاع	الزراعة	
يف	ليبيا	وجنوب	البالد،	وتأثير	النزاع	المستمر	يف	البالد	منذ	

عام	2011	وجائحة	كوفيد- 19،	والتكوين	المحدد	للقطاعات	
يف	جنوب	البالد.	ثانًيا،	يصف	التقرير	التحديات	الرئيسية	

يف	ما	يتعلق	بسالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	لمحاصيل	
رئيسية	مختارة	مزروعة	يف	جنوب	ليبيا،	ويقدم	تحلياًل	

وتقييًما	للتعاونيات	والجمعيات	يف	تلك	المنطقة	بمشاركة	
وإسهامات	كبيرة	من	سيداتها.	

انتهى	استبيان	اإلنتاج	الزراعي	يف	المنطقة	إىل	أن	12 
بلدية	من	أصل	15	بلدية	يف	جنوب	ليبيا	تنتج	محاصيل	

كه	والخضراوات	 زراعية	مختلفة،	بما	يف	ذلك	الحبوب	والفوا
)الجداول	1-12	والمخططات	1-12	يف	الملحق	V.1(.	تم	
تخصيص	غالبية	المساحة	المزروعةبلهذه	السلع	الزراعية	

امللخــــص
التنفيذي

كتوبر/تشرين	 بدأ الفريق	هذه	المهمة	يف	األسبوع	األول	من	أ
األول	2020.	واجهت	بداية	العمل	عدة	التحديات	الرئيسية،	
على	رأسها	جائحة	كوفيد- 19	وحصر	الحركة	وعدم	االستقرار	
وانعدام	األمن	الناجمة	جميعها	عن	النزاع	المستمر	يف	ليبيا.

يف	اجتماع	مع	مسؤويل	منظمة	األغذية	والزراعة	لألمم	
	)UNDP(	اإلنمايئ	المتحدة	األمم	وبرنامج	)FAO(	المتحدة
كتوبر/تشرين	األول	2020،	تم	 يف	بداية	العمل	بتاريخ	6	أ
االتفاق	على	إجراء	المهمة	يف	جنوب	ليبيا	بداًل	من	منطقة	

فزان	فقط،	والمضي	قدًما	على	ثالث	مراحل:

المرحلة األوىل:		إجراء	استبيان	عام	حول	)أ(	اإلنتاج	الزراعي	
و)ب(	التعاونيات	الزراعية	والمنظمات	والجمعيات	العاملة	
يف	مجال	األغذية	والزراعة،	مع	التركيز	بشكل	خاص	على	
النساء	يف	جنوب	ليبيا،	و)ج(	تحديد	المحاصيل	المهمة	
المزروعة	يف	المنطقة	واختيارها	لتقييم	سلسلة	القيمة	

والقيمة	المضافة.

المرحلة الثانية:	تضمنت	هذه	المرحلة:	)أ(	دراسة	سالسل	
القيمة	والقيمة	المضافة	وتوصيفها	لبعض	المحاصيل	
المختارة	المهمة،	و)ب(	جمع	معلومات	مفصلة	عن	

التعاونيات	الزراعية	والمنظمات	والجمعيات	األخرى	العاملة	
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للخضراوات	يف	الواحات	)57	بالمائة	من	هذه	المساحة(،	
ويف	مرزق	)57	بالمائة(،	وأوباري	)42	بالمائة(،	ووادي	عتبة	
)57	بالمائة(.	بينما	تم	تخصيص	غالبية	المساحة	المزروعة	

للفاكهة	يف	البوانيس	)88	بالمائة(	والكفرة	)70	بالمائة(	
وسبها	)74	بالمائة(	والشرقية	)64	بالمائة(.	وأخيًرا،	تم	

تخصيص	غالبية	المساحة	المزروعة	للحبوب	يف	غات	)59 
بالمائة(	والقطرون	)79	بالمائة(	وترغان	)61	بالمائة(	ووادي	

الشاطئ	)52	بالمائة(.		

واستناًدا	إىل	البيانات	التي	تم	جمعها	بشأن	اإلنتاج	الزراعي،	
إىل	جانب	بعض	العوامل	واألسباب	األخرى،	اخترنا	16 

محصواًل	لتقييم	وتوصيف	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	
الخاصة	بها.	وباإلضافة	إىل	المساحة	المزروعة	والكميات	

الكبيرة	المنتجة	من	هذه	المحاصيل	المختارة	يف	المنطقة،	
أخذنا	يف	االعتبار	عوامل	أخرى	عند	اختيار	هذه	المحاصيل،	

من	بينها:

شهدت	المنطقة	زراعة	الحبوب	لعدة	عقود،	وأقيم	بها	. 	
العديد	من	المشروعات،	بما	يف	ذلك	بعض	المبادرات	

الحكومية	الرائدة	على	مدى	العقود	الخمسة	الماضية	يف	
هذا	القطاع.	ومن	ثم،	فقد	رأينا	أن	نعطي	األولوية	للسلع	

األخرى	التي	لم	تَقم	لها	إال	مشروعات	قليلة،	والتي	
كان	العمل	بزراعتها	وحصادها	ومعالجتها	محدوًدا،	ولم	

تتحظى	بأي	جهود	تقريًبا	من	حيث	وصف	سالسل	

القيمة	والقيمة	المضافة	لها	وتحسينها.

تعد	المحاصيل	المختارة	قابلة	للتلف	بدرجة	كبيرة،	مما	. 	
يجعل	معالجتها	وتسويقها	أصعب،	ويزيد	الهادر	منها	
عما	ُيهدر	من	محاصيل	الحبوب.	يزيد	ذلك	من	الحاجة	

كبر. إىل	إيالء	عناية	وتطوير	أ

إن	المحاصيل	القابلة	للتلف،	ال	سيَّما	تلك	المختارة،	. 	
غالًبا	ما	تكون	محاصيل	نقدية،	أي	ُتزرع	بغرض	الكسب	
كثر	من	توفير	الحبوب.	وغالًبا	ما	تتم	معالجتها	 المادي،	أ

)باإلضافة	إىل	بيعها	طازجة(،	ومن	ثم	فهي	شائعة	
االستخدام	جًدا	من	قبل	النساء	ألنشطة	ذات	قيمة	

مضافة	مثل	المعالجة	والتعبئة	لتحسين	سبل	عيشهن	
واقتصاد	أسرهن	والمنطقة.

تعتبر	ممارسات	وأساليب	القيمة	المضافة	المتبعة	. 	
مع	جميع	المحاصيل	الزراعية	المزروعة	فقيرة	بشكل	
عام	يف	المنطقة،	وخاصة	المحاصيل	التي	اخترناها،	مما	

يعني	أنها	يف	أمس	الحاجة	إىل	االلتفات	إليها.	

المحاصيل	المختارة	والبلديات	التي	تزرع	
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فيها	بكميات	كبيرة	يف	المنطقة	هي:

الكنتالوب	)سبها(	. 1

الموالح	)سبها	والقطرون	وأوباري	ووادي	الشاطئ	. 2
والكُفرة	ومرزق(		

التمور	)سبها	والقطرون	وأوباري	ووادي	الشاطئ	. 3
والشرقية	وغات	والكُفرة	والواحات	ومرزق	ووادي	

عتبة(		

الباذنجان	)القطرون(				. 4

التين	)سبها	ووادي	الشاطئ(	. 5

الثوم	)سبها(	. 6

العنب	)سبها	وأوباري	ووادي	الشاطئ	ومرزق(	. 7

الجوافة	)القطرون(. 8

الخس	)وادي	الشاطئ(	. 9

المانجو	)الكُفرة(	. 10

الزيتون	)سبها	والقطرون	وأوباري	والشرقية	وغات	. 11
والبوانيس	وغات	والواحات	ومرزق	ووادي	عتبة(			

البصل	األخضر	)وادي	الشاطئ	والشرقية	والكُفرة	. 12
والواحات	ووادي	عتبة(		

البصل	المجفف	)أوباري	ووادي	الشاطئ	والشرقية	. 13
والواحات	ووادي	عتبة(

البطاطس	)سبها	وأوباري	ووادي	عتبة(	. 14

الطماطم	)سبها	وأوباري	والكُفرة	والواحات	ووادي	. 15
عتبة(	

البطيخ	)سبها	وأوباري	ووادي	الشاطئ	وغات	ووادي	. 16
عتبة(

تم	تقييم	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	وتوصيفها	يف	
ما	يتعلق	بأربعة	محاصيل	)الطماطم	والبطيخ	والمانجو	

والتمور(.	ووجدت	دراستنا	أن	سالسل	القيمة	للمحاصيل	
التي	تم	تقييمها	ناقصة	للغاية،	باإلضافة	إىل	عدم	وجود	

ممارسات	معالجة	مناسبة	بعد	الحصاد	بالمرة	تقريًبا،	وهناك	
	.)III	القسم	)انظر	المضافة	القيمة	يف	كامل	شبه	نقص

وقد	حددت	استطالعاتنا	ومقابالتنا	ودراساتنا	يف	المنطقة	
ثالثة	أنواع	من	مشاركة	النساء	يف	قطاع	الغذاء	و/أو	الزراعة:

يوجد	عدد	قليل	جًدا	من	النساء	كعضوات	يف	. 17

التعاونيات	الزراعية	التقليدية.

بعض	السيدات	أعضاء	يف	منظمات	المجتمع	. 18
المدين	)CSOs(	المشاركة	يف	األنشطة	الزراعية	و/أو	

الغذائية.

يضطلع	الكثير	من	النساء	غير	المرتبطات	. 19
بالمجموعات	والجمعيات	والتعاونيات	ببعض	

األنشطة	الزراعية	و/أو	الغذائية.

وقد	تمت	دراسة	النماذج	الثالثة.	بالنسبة	إىل	النموذج	األول،	
ُوجد	أنه	من	بين	56	تعاونية	مسجلة،	فإن	الغالبية	غير	
نشطة	حالًيا،	يف	حين	أن	سبًعا	منها	نشطة،	وسبًعا	منها	
تضم	عضوات،	واثنتين	نشطتين	وتضمان	عضوات	من	

النساء.	ويف	ما	يتعلق	بالنموذج	الثاين،	حددنا	15	منظمة	من	
منظمات	المجتمع	المدين	تضم	نساء	يشاركن	يف	األنشطة	

الزراعية	و/أو	الغذائية.	وأخيًرا،	يف	ما	يتعلق	بالنموذج	الثالث،	
حددنا	98	سيدة	يشاركن	يف	األنشطة	الزراعية	و/أو	الغذائية	
وتواصلنا	معهن.	كانت	أهداف	دراسة	هذه	النماذج	الثالثة:	

عضوات	التعاونيات:	اإلجراءات	التي	يمكن	تنفيذها	. 	
يف	مشروع	)مشاريع(	تجريبي	إلعادة	بناء	أو	تعزيز	
التعاونيات	النشطة	حالًيا	وتحسين	أنشطتها	وسبل	
عيش	النساء	وأسرهن،	وضمان	تنظيم	التعاونيات	

أو	إعادة	تنظيمها	بطريقة	يمكن	أن	تزيد	من	تحسين	
أنشطتها.

العضوات	يف	منظمات	المجتمع	المدين	المشاركات	يف	. 	
األنشطة	الزراعية	و/أو	الغذائية:	نظًرا	ألنهن	منظمات	
كثر	فعالية	من	النموذج	األول،	رأينا	 بالفعل	على	نحو	أ

أن	العمل	أسهل	على	األرجح	مع	هذه	الجمعيات	
وعضواتها،	لتحسين	التنظيم	وتقديم	المزيد	من	الدعم	

ال. الفعَّ

السيدات	الاليئ	يقمن	بأنشطة	زراعية	و/أو	غذائية	على	. 	
نحو	فردي:	نعتقد	أننا	قد	نستطيع	مساعدة	بعض	

هؤالء	النساء،	على	األقل	لاللتحاق	بالمنظمات	القائمة	
)التعاونيات	أو	منظمات	المجتمع	المدين(.



xi تقييم سالسل القيمة والقيمة املضافة للسلع الزراعية وتحسينها يف جنوب ليبيا
مع تركزي خاص على سبل عيش املرأة

سبع	من	التعاونيات	الزراعية	المسجلة	البالغ	عددها	56 
تضم	عضوات	نساء	)القسم	IV	والمرفق	V.1(	ولكن	جميعها	
تقريًبا	)93	يف	المائة(	غير	نشطة	حالًيا.	وتوجد	هناك	أسباب	
متعددة	لتوقف	نشاط	تلك	التعاونيات،	بما	يف	ذلك	األسباب	

السياسية	واالجتماعية	والتقنية	واالقتصادية.	كان	قد	تم	
تشكيل	معظم	هذه	التعاونيات	يف	المنطقة	يف	السبعينيات	
والثمانينيات	من	القرن	الماضي	من	خالل	إجراءات	حكومية،	
وبهدف	الحصول	على	دعم	حكومي	مثل	األسمدة	والبذور	

والبنية	التحتية	والغذاء.	ومن	بين	السبع	النشطة	حالًيا،	
هناك	ست	تعاونيات	نشطة	بشكل	طفيف	جًدا	وواحدة	فقط	

)جمعية	فزان	التعاونية	للزراعة	العضوية،	يف	بلدية	وادي	
عتبة(	نشطة	على	نحو	ملموس.	تضم	جمعية	فزان	التعاونية	

213	عضوة.

لقد	تم	تحديد	خمسة	عشر	منظمة	من	منظمات	المجتمع	
المدين	)الجدول	24،	القسم	IV(	على	أنها	تضم	عضوات	

يقمن	بأنشطة	زراعية	و/أو	غذائية.	تم	تشكيل	جميع	
منظمات	المجتمع	المدين	هذه	تقريًبا	بعد	تغيير	النظام	يف	
ليبيا	يف	عام	2011.	تشمل	األنشطة	التي	تقوم	بها	النساء	
يف	منظمات	المجتمع	المدين	هذه	معالجة	المنتجات،	مثل	

كه	والخضراوات	والحبوب.	 التمور	وغيرها	من	الفوا

من	بين	98	سيدة	تم	االتصال	بهن	وتحديد	أنهن	يقمن	
بأنشطة	زراعية	و/أو	غذائية	بشكل	فردي	يف	12	بلدية	

)القسم	IV،	والمرفق	V.2(،	تم	تحديد	50	سيدة	يعملن	يف	
منتجات	التمور	المصنعة،	و	34	يعملن	يف	الحبوب	المجففة	

والتوابل،	و36	يف	الخضراوات	المجهزة،	و11	يف	عصائر	
الفاكهة	وخمسة	يف	المعلبات.	

يشهد	الجنوب	الليبي	صعوبات	وتحديات	كبيرة	تواجه	القطاع	
الزراعي	بشكل	عام	والمرأة	بشكل	خاص،	خاصة	بسبب	النزاع	

المستمر	خالل	العقد	الماضي	ووباء	كوفيد- 19.	وتشمل	
التحديات	الرئيسية:	االفتقار	إىل	األمن،	وتدابير	احتواء	الجائحة،	

ونقص	السيولة،	وارتفاع	األسعار	بشكل	عام	والمدخالت	
بشكل	خاص،	وتدين	جودة	المدخالت	مثل	البذور	واألسمدة،	
ونقص	العمالة	وارتفاع	تكاليفها،	ونقص	الكهرباء	والوقود،	

وقلة	وسائل	النقل	وارتفاع	تكاليفه،	وصعوبة	تسويق	السلع	
الُمنتجة	خاصة	يف	األسواق	البعيدة،	وفقر	المعرفة	الشديد	
بشأن	تطوير	سلسلة	القيمة	والقيمة	المضافة،	والمناولة	
السيئة	جًدا	بعد	الحصاد،	واالفتقار	التام	تقريًبا	لممارسات	

القيمة	المضافة	األخرى	وعدم	التصدير	مطلًقا	تقريًبا.

هناك	مجموعة	من	األنشطة	التي	يجب	تنفيذها	لدعم	
القطاع	الزراعي	وسبل	عيش	سكانه،	وخاصة	النساء.	ومع	
أن	المنطقة	تشهد	نمًوا	كبيًرا	يف	زراعة	السلع	القابلة	للتلف،	

إال	أن	المسافات	إىل	األسواق	الوطنية	وأسواق	التصدير	
كبيرة،	والنقل	والبنية	التحتية	)الطرق	والمركبات(	ضعيفة،	
وتقنيات	المناولة	بعد	الحصاد	والبنية	التحتية	التي	ال	غنى	
عنها	للمناولة	هزيلة	للغاية	أو	غير	موجودة	بالمرة.	كما	أن	
ممارسات	القيمة	المضافة	األخرى،	مثل	المعالجة،	غير	

موجودة	عملًيا.	

لم	يتم	تقييم	أو	تحديد	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	
لمعظم	المحاصيل	القابلة	للتلف	المزروعة	يف	المنطقة.	

هناك	حاجة	ماسة	لمناولة	ما	بعد	الحصاد	والمرافق	
والممارسات	والمعالجات	األخرى	ذات	القيمة	المضافة،	مثل	
التعبئة	والتغليف	وتوفير	سلسلة	التبريد	)التبريد	المسبق	
والنقل	المبرد	والتخزين(،	فضالً	عن	بناء	القدرات	والتدريب	

على	تقنيات	وممارسات	المناولة	هذه.	

إن	دعم	تحسين	سبل	عيش	المرأة	أمر	ضروري،	ال	سيَّما	من	
خالل	إعادة	بناء	التعاونيات	والجمعيات	وتحسينها،	فضالً	عن	

الدعم	الفني	وبناء	القدرات	ألنشطتها.				
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ويمكن	تقسيم	ليبيا	إىل	أربع	مناطق	مختلفة	حسب	مناخها:	
)1(	السهول	الساحلية	الممتدة	على	طول	البحر	األبيض	

المتوسط،	وهي	ذات	صيف	جاف	وشتاء	رطب	نسبًيا؛	و)2(	
الجبال	الشمالية	المطلة	على	السهول	الساحلية،	وتشمل	
جبل	نفوسة	يف	الغرب	والجبل	األخضر	يف	الشرق،	وهي	

تستفيد	من	زيادة	هطول	األمطار	وانخفاض	درجات	الحرارة؛	
و)3(	المنخفضات	الداخلية	يف	وسط	البالد،	ذات	المناخ	

الصحراوي	وشبه	الصحراوي؛	و)4(	سلسلة	الجبال	الجنوبية	
والغربية	ذات	األمطار	السنوية	المحدودة.	ونظراً	لظروف	
المناخ	والتربة،	فإن	أهم	المناطق	الزراعية	هي	السهول	

الساحلية	والجبال	الشمالية	والكُفرة	والجبل	الجنويب	وسهول	
الجفارة.	ُيزرع	ما	يقرب	من	نصف	جميع	المحاصيل	يف	الجبل	

األخضر،	بينما	ُيزرع	النصف	اآلخر	يف	جبل	نفوسة	والكُفرة	
والجبال	الصحراوية	يف	الجنوب.

يقدم	قطاع	النفط	معظم	الدخل	األجنبي	لليبيا،	وهو	يشكل	
حوايل	80	بالمائة	من	الناتج	المحلي	اإلجمايل	الوطني	

وحوايل	97	بالمائة	من	الصادرات.		وُتصنف	ليبيا	على	أنها	
دولة	نامية	ذات	دخل	متوسط	إىل	مرتفع،	حيث	بلغ	نصيب	
الفرد	من	الناتج	المحلي	اإلجمايل	429 14	دوالًرا	أمريكًيا	

يف	عام	2008،	وزاد	إىل	ما	يقدر	بنحو	000 18	دوالر	يف	عام	
2010	)بحسب	برنامج	األغذية	العالمي	ومنظمة	األغذية	
والزراعة،	2011(.	يف	عام	2008،	بلغ	إجمايل	عدد	السكان	
6.3	مليون	نسمة،	يعيش	84.8	بالمائة	منهم	يف	المناطق	
الحضرية.	وبلغ	متوسط	النمو	السكاين	خالل	الثالثين	عاًما	
الماضية	2.9	بالمائة.	نسبة	البطالة	-	وخاصة	بطالة	الشباب	
-	مرتفعة	للغاية:	برغم	وجود	مشاكل	تتمثل	يف	موثوقية	
البيانات	المتاحة	)إذ	ال	توجد	وزارة	واحدة	تجمع	بيانات	

شاملة(،	فهذه	النسبة	ال	تقل	عن	14	بالمائة	)كما	هو	الحال	
يف	البلدان	المجاورة(،	مع	وجود	تقارير	تصل	بها	النسبة	

تلك	إىل	30	بالمائة	)بحسب	المفوضية	األوروبية،	2009(.	
واعتباًرا	من	عام	2010،	ساهمت	الصناعة	)بما	يف	ذلك	

قطاع	النفط(	بنسبة	64	بالمائة	من	الناتج	المحلي	اإلجمايل	
لليبيا،	يف	حين	شكَّل	قطاع	الخدمات	33	بالمائة،	والزراعة	

3	بالمائة	)بحسب	برنامج	األغذية	العالمي	ومنظمة	األغذية	
والزراعة،	2011(.	وينص	تقرير	تقييم	المناخ	االستثماري	
يف	ليبيا	)الصادر	عن	البنك	الدويل،	2011(	على	أن	قطاع	
كثر	من	70	بالمائة	من	الناتج	المحلي	 النفط	والغاز	يمثل	أ

كثر	من	90	بالمائة	من	 اإلجمايل	)بالقيمة	االسمية(،	وأ
اإليرادات	الحكومية،	و95	بالمائة	من	عائدات	التصدير.	وعلى	

ذلك،	يبدو	أن	ليبيا	واحدة	من	أقل	االقتصادات	تنوًعا	يف	

1.1
مقدمة عامة

يقيا على الساحل  تقع ليبيا يف شمال إفر
الجنويب للبحر األبيض املتوسط، ويحدها من 
الشمال ساحل طوله قرابة 770 1 كيلومرًتا،

كرث من 6 ماليني  ويبلغ عدد سكانها أ
نسمة. تمثل الصحراء القاحلة جزًءا كبرًيا 

من مساحة ليبيا، حيث تسود درجة 
الحرارة املرتفعة جًدا وتنُدر األمطار. 
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إنتاج	النفط	يف	العالم.	كان	للحرب	األهلية	عام	2011	تأثير	
غير	مسبوق	يف	االقتصاد	الليبي.	انخفض	إنتاج	النفط	من	

1.49	مليون	برميل	يومًيا	يف	يناير	2011	إىل	000 22	برميل	
بحلول	يوليو	2011	نتيجة	للنزاع	القائم	آنذاك.	وبحلول	نهاية	
عام	2011،	انخفض	نمو	الناتج	المحلي	اإلجمايل	بنسبة	60 
بالمائة،	وانخفض	إنتاج	النفط	إىل	500	ألف	برميل	يومًيا	يف	
المتوسط.	كما	انخفض	نمو	اإلنتاج	غير	النفطي	بنسبة	50 
بالمائة	يف	ظل	توقف	األنشطة	االقتصادية.	لقد	فرَّ	ما	يقرب	
من	600	ألف	عامل	مهاجر	من	ليبيا	خالل	الحرب	األهلية	

كبر	أزمة	هجرة	منذ	حرب	الخليج	األوىل	 عام	2011،	ما	كان	أ
يف	عام	1991.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	تم	اإلبالغ	عن	نقص	
الغذاء	والنقد	يف	أنحاء	مختلفة	من	البالد	)بحسب	البنك	

الدويل،	2021(.

كانت	الزراعة	تعتبر	قطاًعا	اقتصاديًا	مهًما	يف	ليبيا	إىل	أن	
كتشاف	النفط	يف	أوائل	الستينيات	من	القرن	الماضي.	 تم	ا

وحينها،	أصبحت	صادرات	النفط	فجأة	القوة	الدافعة	الرئيسية	
القتصاد	البالد،	مما	أدى	إىل	تقزيم	اهتمام	حكومتها	بتطوير	
الزراعة،	ما	أدى	بدوره	إىل	استيراد	كميات	هائلة	من	المواد	
الغذائية.	انخفض	اإلنتاج	الزراعي	خالل	السنوات	القليلة	
الماضية،	حيث	شكلت	مساهمته	2.83بالمائة	من	الناتج	
المحلي	اإلجمايل	يف	المتوسط	بين	عامي	2000	و2018. 
ومع	ذلك،	أدت	التهديدات	المتزايدة	النعدام	األمن	الغذايئ	
على	مدى	العقود	الثالثة	الماضية	إىل	إيالء	بعض	االهتمام	

للزراعة،	وأثرت	التغييرات	السياسية	األخيرة	منذ	فبراير	
2011	تأثيًرا	جذريًا	يف	جميع	القطاعات،	بما	يف	ذلك	الزراعة.	
وقد	أدى	عدم	االستقرار	وانعدام	األمن	خالل	العقد	الماضي	

إىل	توقف	التقدم	الضئيل	الذي	تم	إحرازه	من	قبل.	غادر	
البالد	عدد	كبير	من	العمال	األجانب،	الذين	كانوا	يعيشون	يف	
ليبيا	منذ	سنوات،	بسبب	األزمة	المسلحة	ووباء	كوفيد- 19،	

الذي	أثر	يف	اإلنتاج	الزراعي	والغذايئ.

يقدر	إجمايل	األراضي	الزراعية	بـ	15.4	مليون	هكتار،	وهي	
تتكون	بشكل	أساسي	من	المراعي	)13.3	مليون	هكتار(.	
وتشكل	األراضي	الصالحة	للزراعة	2.2	مليون	هكتار،	أي	ما	
يعادل	1.7	بالمائة	فقط	من	إجمايل	مساحة	البالد	)بحسب	
برنامج	األغذية	العالمي	ومنظمة	األغذية	والزراعة،	2011(.	

ومن	إجمايل	األراضي	الصالحة	للزراعة،	ُتزرع	نسبة	52	بالمائة	
بمحاصيل	دائمة	مثل	الزيتون	وأشجار	الفاكهة	والموالح	

واألعالف،	بينما	تٌخصص	نسبة	42	بالمائة	منها	للمحاصيل	
الحولية،	بما	يف	ذلك	القمح	والشعير	والخضراوات	

والبطاطس	والبقول	)بحسب	المرجع	نفسه،	2011(.	تقع	
معظم	األراضي	الصالحة	للزراعة	يف	ليبيا	على	طول	ساحل	
البحر	األبيض	المتوسط	يف	المنطقة	الشرقية.	وُتزرع	الحبوب	

ومحاصيل	العلف	وبعض	الفاكهة	يف	المناطق	البعلية	
الصغيرة	نسبًيا،	بينما	ُتستخدم	المنطقة	المروية	الساحلية	

كه	 لزراعة	الخضراوات	)البطاطس	والبصل	والطماطم(	والفوا
)البطيخ	والبرتقال	والتمور	والعنب	والزيتون(	والحبوب	

)القمح	والشعير(.	يبلغ	متوسط	المساحة	المزروعة	
بالخضروات	يف	ليبيا	180 69	هكتاًرا	ومتوسط	إنتاج	الخضار	

السنوي	حوايل	600 270 1	طن.	معظم	المزارع	صغيرة	
الحجم،	وتتراوح	مساحاتها	بين	5	و20	هكتاراً.	يتلقى	5 
كثر	من	100	ملم	من	األمطار	 بالمائة	فقط	من	األراضي	أ

سنويًا.

تمتلك	19	بالمائة	فقط	من	األسر	الليبية	أراٍض	زراعية،	بينما	
تمتلك	7	بالمائة	أخرى	أراٍض	أخرى.	تعاين	حيازات	المزارع	
العائلية	التبعثر	والتجزئة:	يمتلك	45	بالمائة	من	المزارعين	
كثر	من	 أقل	من	10	هكتارات	و25-30	بالمائة	فقط	لديهم	أ
 Cambridge	Energy	Research	Associates،(	هكتاًرا	30

2006(.	وبالمثل،	وجد	برنامج	األغذية	العالمي	ومنظمة	
األغذية	والزراعة	)2011(	أن	األراضي	الزراعية	تتألف	من	

90	بالمائة	من	الحيازات	الصغيرة	التي	تقل	عن	20	هكتاًرا،	
و9	بالمائة	من	المزارع	المتوسطة	)20-100	هكتار(	و1 

كثر	من	100	هكتار(.	كان	 بالمائة	فقط	من	المزارع	الكبيرة	)أ
متوسط	حجم	المزرعة	حوايل	11	هكتاًرا،	مع	أن	العديد	منها	
قد	تمت	تجزئته	إىل	قطع	أراٍض	صغيرة	غير	متجاورة.	أشار	
البنك	الدويل	)2011(	إىل	أن	ليبيا	هي	الدولة	الوحيدة	التي	
شملها	المسح	يف	المنطقة	حتى	اآلن،	حيث	تمثل	األراضي	

كبر	قيد	يواجهه	نمو	القطاع	الخاص. أ

كبر	القيود	المعرقلة	لإلنتاج	الزراعي.	 ويعد	نقص	المياه	أحد	أ
كثر	دول	العالم	جفاًفا،	وال	تهطل	بها	إال	أمطار	 إن	ليبيا	إحدى	أ
سنوية	محدودة،	وترتفع	بها	نسبة	التبخر،	وتشح	فيها	موارد	
المياه	السطحية.	وتوفر	المياه	الجوفية	غير	المتجددة	الجزء	

األكبر	من	احتياجات	المياه	يف	البالد.	يؤدي	انخفاض	منسوب	
المياه	الجوفية	من	جراء	اإلفراط	يف	الري	إىل	خلق	تهديد	

بيئي	طويل	األمد	)بحسب	البنك	الدويل،	2011(.	وتم	تطوير	
كثر	من	20	بالمائة	من	األراضي	الصالحة	للزراعة	)000  أ
470	هكتار(	للري،	مع	إدخال	إمكانات	ري	تقدر	سعتها	
بـ	000 750	هكتار.	وسيعتمد	تطويرها	الكامل	بشكل	

أساسي	على	استخدام	المياه	األحفورية.		)برنامج	األغذية	
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العالمي	ومنظمة	األغذية	والزراعة،	2011(.	يمكن	ري	حوايل								
000 196	هكتار	يف	المناطق	الساحلية	و000 113	هكتار	

أخرى	يف	المناطق	الجنوبية	والوسطى.	يف	عام	2006،	
ُقدر	إجمايل	000 309	هكتار	كمساحة	جارٍ	ريها	)بحسب	
	،)2006	،Cambridge Energy Research Associates

بشكل	رئيسي	من	خالل	استخراج	المياه	الجوفية،	ما	يتجاوز	
بكثير	القدرة	على	التزويد	بالمياه	يف	المناطق	الساحلية.	يف	
عام	2011،	تم	ري	240	ألف	هكتار	من	األراضي.	وكانت	
المناطق	المروية	يف	األجزاء	الجنوبية	من	مرزق	والكُفرة،	
على	سبيل	المثال،	تديرها	الدولة	إىل	حد	كبير	)000 50 

هكتار(،	بينما	يقع	البايق	تحت	ملكية	خاصة	)بحسب	موقع	
Mongabay،	بدون	تاريخ(.	يتم	إنتاج	نصف	إنتاج	الحبوب	
و90	بالمائة	من	الفاكهة	)باستثناء	التمور	والزيتون(	وإنتاج	
الخضراوات	يف	األراضي	التي	يتم	ريها.	وقد	بدأت	الحكومة	
يف	إدراك	ذلك	يف	عام	1976،	واتخذت	تدابير	لتثبيط	زراعة	
الموالح	والطماطم،	ألن	كالهما	يتطلب	كميات	كبيرة	من	
المياه.	ومع	ذلك،	فإن	اإلجراءات	األكثر	صرامة	المطلوبة	
لتوفير	موارد	المياه	الساحلية	-	وهي	تنظيم	الري	وتغيير	

نظام	حيازة	األراضي	لتحسين	كفاءة	استخدام	المياه	بشكل	
أساسي	-	تتعارض	مع	مفهوم	الحكومة	للعدالة	االقتصادية،	

التي	فضلت	الزراعة	المكثفة	المروية	لقطع	األراضي	
الصغيرة	التي	تزرعها	عائالت.

تجاهلت	اإلستراتيجية	العامة	للحكومة	للتعامل	مع	األزمة	
البيئية	الوشيكة	ممارساتها	األساسية.	بدالً	من	ذلك،	كان	

حجر	الزاوية	يف	السياسة	الزراعية	منذ	عام	1983	هو	تجنب	
الكارثة	عن	طريق	ضخ	كميات	كبيرة	من	المياه	إىل	الساحل	
من	االحتياطيات	األحفورية	بالصحراء	الجنوبية	عن	طريق	

مشروع	النهر	الصناعي	العظيم.	واستهدف	ذلك	المشروع،	
الذي	انطلق	عام	1984،	نقل	مليوين	متر	مكعب	من	المياه	
يومًيا	عبر	000 2	كيلومتر	من	خطوط	األنابيب	من	270	بئًرا	
ارتوازية	يف	الشرق	لربط	مدينتي	سرت	وبنغازي.	وافتتحت	
المرحلة	األوىل	عام	1991	بتكلفة	أولية	قدرها	5	مليارات	

دوالر،	بينما	بلغت	التكلفة	اإلجمالية	المقدرة	25	مليار	دوالر.	
وبشكل	عام،	تم	تصميم	المخطط	لتوفير	الري	للمناطق	

الساحلية،	حيث	ُتجرى	نسبة	80	بالمائة	من	الزراعة	الليبية،	
لمدة	50	عاًما.	وألن	المشروع	يقوم	على	استخراج	المياه	

األحفورية	على	نطاق	واسع	يف	الجنوب	ونقلها	إىل	المناطق	
الشمالية	من	البالد،	فإنه	يؤثر	يف	جميع	المزروعات،	سواء	
ر	البنك	الدويل	)2011(	 يف	شمال	البالد	أو	جنوبها.	ولقد	حذَّ
من	أنه	من	المتوقع	أن	يتفاقم	عجز	المياه،	وأن	مستهلكي	

المياه	-	سواء	يف	المناطق	الحضرية	أو	الصناعية	أو	الزراعية	
-	يحتاجون	إىل	حوافز	ومساعدة	للحفاظ	على	المياه	واعتماد	

كثر	استدامة	يف	استخدامها.	 ممارسات	أ

كما	ذكرنا	سابًقا،	ال	تشكل	الزراعة	حالًيا	سوى	2-3	بالمائة	
من	الناتج	المحلي	اإلجمايل،	مقارنة	بنسبة	25	بالمائة	قبل	

بداية	الطفرة	النفطية	يف	الستينيات.	واليوم،	تمثل	المنتجات	
الزراعية	أقل	من	3	بالمائة	من	صادرات	البالد	)بحسب	
المفوضية	األوروبية،	2009؛	وبرنامج	األغذية	العالمي	

ومنظمة	األغذية	والزراعة،	2011(.	وعالوة	على	ذلك،	يتم	
كثر	من	75	بالمائة	من	إجمايل	المواد	الغذائية،	بما	 استيراد	أ
يف	ذلك	حوايل	1.5	مليون	طن	من	القمح،	أي	ما	يعادل	80 

 Cambridge Energy(	البالد	يف	القمح	استهالك	من	بالمائة
.)2006	،Research Associates

وعلى	الرغم	من	االستثمار	الحكومي	الضخم	يف	الزراعة	
)وإن	كان	معظمه	سيئ	التخطيط(،	بما	يف	ذلك	المشاريع	

الكبيرة	والمكلفة	يف	الجنوب،	جاء	النمو	متواضًعا	بنسبة	2.4 
بالمائة،	وهي	نسبة	أقل	من	النمو	السكاين	)3.2	بالمائة(	
	.)2006	،Cambridge Energy Research Associates(

يوظف	القطاع	الزراعي	6-8	بالمائة	من	القوى	العاملة،	بينما	
يوظف	قطاع	النفط	2	بالمائة،	والصناعة	8	بالمائة،	والصحة	

12	بالمائة،	والتعليم	27	بالمائة،	وهيئات	القطاع	العام	
األخرى16	بالمائة	)بحسب	المرجع	نفسه؛	وبرنامج	األغذية	
العالمي	ومنظمة	األغذية	والزراعة،	2011(.	وقدرت	الوكالة	

األمريكية	للتنمية	الدولية	)USAID،	2011(	العمالة	يف	قطاع	
الزراعة	بنسبة	18	بالمائة.	وهذا	صحيح	بشكل	خاص	يف	

المناطق	الريفية،	بما	يف	ذلك	يف	جنوب	البالد.	ويقدر	أن	30 
بالمائة	من	إجمايل	القوة	العاملة	نساء،	وترتفع	هذه	النسبة	

إىل	70	بالمائة	يف	المناطق	الريفية.	

وإىل	جانب	نقص	األراضي	الصالحة	للزراعة،	واالفتقار	إىل	
التوقعات	القاطعة	بشأن	هطول	األمطار	ومحدودية	أنظمة	
الري	من	المصدر	إىل	المزرعة،	فإن	القطاع	الزراعي	الليبي	

مقيد	بسبب	االفتقار	إىل	بيئة	مواتية	لتنمية	األعمال	التجارية	
الزراعية	التي	يقودها	القطاع	الخاص،	وخاصة	من	1970 

 Cambridge	Energy	Research	Associates،( 2010	إىل
2006؛	والمفوضية	األوروبية،	2009(.	هناك	حوايل	70	ألف	
أسرة	تعمل	بدوام	كامل	و100	ألف	أسرة	تعمل	بدوام	جزيئ	

كه	والبطاطس	70  يف	البالد.	توفر	الخضراوات	وإنتاج	الفوا
بالمائة	من	إجمايل	إنتاجها،	وهو	تقدير	تم	حسابه	استناًدا	
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إىل	أسعار	االستيراد،	مع	عدم	وجود	أي	صادرات.	انخفض	
نصيب	الفرد	من	إنتاج	الحبوب	منذ	عام	2005	)من	مؤشر	
97	إىل	78	يف	عام	2009(،	مما	أدى	إىل	االكتفاء	الذايت	من	

القمح	بنسبة	16	بالمائة	فقط	)بحسب	برنامج	األغذية	
العالمي	ومنظمة	األغذية	والزراعة،	2011(.		ولقد	فشلت	
مشاريع	اإلنتاج	المدارة	بشكل	عام	والممارسات	الحكومية	
المتمثلة	يف	تحديد	أهداف	اإلنتاج،	فضالً	عن	اإلعانات	ذات	

ال	موجه	 الصلة	بهذا	الشأن،	يف	تقديم	قطاع	زراعي	فعَّ
نحو	السوق	وقائم	على	التصدير.	كانت	األسباب	الرئيسية	
لالستثمار	سياسية	واجتماعية	يف	الغالب،	وليست	قائمة	

 Cambridge Energy Research(	االقتصادية	المبادئ	على
.)2012	،)IMF(	الدويل	النقد	وصندوق	؛Associates،	2006

يرجع	أحد	أسباب	اعتماد	ليبيا	على	واردات	الحبوب	إىل	
أن	محصولها	من	هذا	النوع	يتخلف	عن	البلدان	األخرى	
يف	شمال	إفريقيا.	كان	من	المعتقد	أن	الكم	األمثل	من	
محصول	القمح	يف	ليبيا	يبلغ	حوايل	5	أطنانًا	للهكتار.	

ومع	ذلك،	كان	متوسط	الغالل	يف	البالد	بحلول	منتصف	

الثمانينيات	حوايل	0.5	طن	لكل	هكتار.	يتم	تحديد	مقدار	
غلة	المحاصيل	بشكل	أساسي	على	حسب	جودة	التربة	
والطقس	وطرق	اإلنتاج	)كأنواع	المحاصيل،	واستخدام	

األسمدة	واآلالت،	والري،	وما	إىل	ذلك(.	التربة	يف	غالبية	البالد	
رملية،	وتتسم	بالضحالة	والخشونة،	مع	خصوبة	طبيعية	

محدودة	ومستويات	منخفضة	من	المواد	العضوية	والمياه.	
كثر	من	نصف	 باإلضافة	إىل	ذلك،	تشير	التقديرات	إىل	تدهور	أ
التربة	يف	ليبيا	بدرجات	متفاوتة،	مع	فقدان	جودتها	وإنتاجيتها	

بشكل	أساسي	بسبب	التعرية	المائية	والهوائية	والتملُّح.	
لقد	انخفض	إنتاج	الموالح	إىل	مستويات	ضعيفة	يف	أعقاب	
تدابير	الحكومة	للحفاظ	على	المياه	لعام	1976.	لكن	ظلت	

المحاصيل	الشجرية	شائعة	ألن	العديد	من	المزارعين	
جمعوا	بين	أشجار	الزيتون	والتمور	والتفاح	واللوز	وإنتاج	

الحبوب	أو	الخضراوات.

الشكل 2.

المزارع	سالم	بوقبول	)53	سنة(،	تضرر	
من	اآلفات	التي	دمرت	المحاصيل.

©	FAO/Ali	Hamed
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الجدول 1	معلومات	عامة	عن	ليبيا	والقطاع	الزراعي	بها.

الرقعة	الزراعية	)بالكيلومتر	المربع(

الرقعة	الزراعية	)النسبة	المائوية	من	مساحة	األرض(

األراضي	الصالحة	للزراعة	)بالهكتار(

األراضي	الصالحة	للزراعة	)النسبة	المائوية	من	مساحة	األرض(

األراضي	الصالحة	للزراعة	)هكتار	لكل	شخص(

155 850

8.85%

1 750 000

0.99%

0.28

2011

2011

2011

2011

2011

استهالك	األسمدة	)كجم	لكل	هكتار	من	األراضي	الصالحة	للزراعة(

الزراعة،	القيمة	المضافة	)النسبة	المائوية	من	الناتج	المحلي	اإلجمايل(

مؤشر	إنتاج	الغذاء	)2006-2004 = 100(

الصادرات	الغذائية	)النسبة	المائوية	من	صادرات	السلع(

الواردات	الغذائية	)النسبة	المائوية	من	واردات	السلع(

40.26

1.86%

111.22

0%

12.13%

2009

2008

2011

2010

2010

السكان،	اإلجمايل

الكثافة	السكانية	)النسمات	لكل	كيلومتر	مربع	من	مساحة	األرض(

سكان	الريف

سكان	الريف	)النسبة	المائوية	من	إجمايل	السكان(

السكان	العاملون	بالزراعة

السكان	العاملون	بالزراعة	)النسبة	المائوية	من	إجمايل	السكان(

إجمايل	السكان	النشطين	اقتصاديًا

إجمايل	السكان	النشطين	اقتصاديًا	يف	الزراعة

إجمايل	السكان	النشطين	اقتصاديًا	يف	الزراعة	)النسبة	المائوية	من	إجمايل	
السكان	النشطين	اقتصاديًا(

النساء	النشطات	اقتصاديًا	يف	الزراعة	)النسبة	المائوية	من	إجمايل	السكان	
النشطين	اقتصاديًا	يف	الزراعة(

6 154 623

3.46

1 359 740

22.09%

193 250

3.14%

2 300 237

71 000

3.08%

70.42%

2012

2011

2012

2012

2010

2010

2011

2010

2010

2010

المصادر:	البنك	الدويل؛	منظمة	األغذية	والزراعة	)الفاو(
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يف	عام	2004،	كانت	ليبيا	مكتفية	ذاتًيا	تقريًبا	من	محاصيل	
البطاطس	)94	بالمائة(،	والخضراوات	)94	بالمائة(	وإنتاج	
الفاكهة	)93	بالمائة(،	حيث	بلغت	قيمة	اإلنتاج	76	مليون	
دوالر	و463	مليون	دوالر	و237	مليون	دوالر	لكل	منها	على	
التوايل.	ويف	ما	يتعلق	باألسمدة،	تتمتع	ليبيا	باالكتفاء	الذايت	

يف	إنتاج	اليوريا	وتصديرها	لبعض	الدول،	بما	يف	ذلك	الواليات	
المتحدة.	وتتمتع	البالد	بإمكانيات	قوية	لتوسيع	القطاع،	بما	

يف	ذلك	الصادرات	إىل	البلدان	المجاورة	واالتحاد	األورويب.	
وكانت	هناك	محاوالت	لالستثمار	الخاص	يف	البالد،	بما	يف	
ذلك	من	المصادر	الخارجية.	على	سبيل	المثال،	يف	عام	

2006،	استثمرت	رابطة	أوروبية	من	رييتي	بإيطاليا	نصف	
مليون	يورو	إلنتاج	الخضراوات	ومعالجتها	لتصديرها	إىل	

أوروبا.	كان	هذا	المشروع	االستثماري	قد	ُصمم	بحيث	يوِجد	
وحده	000 3	فرصة	عمل	على	مدى	ست	سنوات.	ثمة	

فرص	تصدير	سانحة	للعديد	من	المنتجات	المزروعة	يف	ليبيا،	
بما	يف	ذلك	يف	منطقة	الجنوب،	ال	سيَّما	للسلع	المزروعة	

عضويًا،	مثل	التمور	وزيت	الزيتون	والخضراوات.	ومع	ذلك،	
ال	تزال	هناك	حاجة	إىل	بذل	مجهود	كبير	لتيسير	هذا	النشاط.	

وباإلضافة	إىل	هذا،	الحاجة	ماسة	إىل	جهود	كبيرة	لتحسين	
التعامل	مع	السلع	التي	يتم	إنتاجها.	ويجب	تطوير	سياسة	
التجارة	الدولية	لمعالجة	العديد	من	المشاكل،	مثل	صادرات	
زيت	الزيتون.	سيتطلب	ذلك	الحصول	على	اعتمادات	من	
دول	أخرى	وترسيخ	العالقات	معها،	بما	يف	ذلك	األسواق	
األوروبية	والعمل	على	االعتماد	المقابل.	تتمتع	ليبيا	بميزة	

يف	زراعة	بعض	الخضراوات،	مثل	البطاطس	والفلفل	والقرع،	
بسبب	ظروف	التربة	وخلوها	من	األمراض	التي	تنقلها	التربة.	

يف	بعض	المناطق	واألقاليم،	ال	تزال	الزراعة	الليبية	تتمتع	
ببيئة	متناغمة	وتوفر	فرًصا	للمزارعين	المهرة	للتخصص	يف	

المنتجات	العضوية.

تم	تقديم	اإلعانات	لإلنتاج	الزراعي	على	أساس	دعم	
األسعار	والمدخالت	)على	سبيل	المثال،	من	خالل	صندوق	

تثبيت	األسعار(.	وتشمل	األمثلة	)1(	توفير	االئتمان	
الرخيص	)بدون	فوائد	ورسوم	إدارية	صغيرة(	من	خالل	
بنك	االستثمار	الزراعي	)كان	نظام	منح	تطوير	األعمال	

المخطط	للمؤسسات	الصغيرة	والمتوسطة،	والذي	تضمن	
تطوير	األعمال	التجارية	الزراعية،	قد	تم	دعمه	بالمثل(؛	
)2(	االستثمار	الجاد	يف	اإلمداد	بالمياه	من	خالل	برنامج	
النهر	الصناعي	العظيم،	مع	بيع	المياه	بأسعار	مخفضة	
للغاية	)0.03	دوالًرا	للمتر	المكعب	مقارنة	بسعر	التكلفة	

 Cambridge Energy Research(	)دوالًرا	0.90	البالغ

2006	Associates،(؛	)3(	اإلعانات	المقدمة	لمشاريع	
مختلفة،	ال	سيَّما	الري	)على	سبيل	المثال،	دوائر	الحبوب	
الكبيرة	التي	تديرها	الدولة	مع	أنظمة	الري	المحوري(؛	)4(	

دعم	المدخالت،	مثل	البذور	ومبيدات	اآلفات	واألسمدة	
والمعدات،	وغير	ذلك	من	أشكال	الدعم	األخرى.	وُيزعم	أيًضا	

أن	هناك	دعًما	خاًصا	للمدخالت	للجمعيات	والتعاونيات،	
على	الرغم	من	عدم	وجود	دليل	على	وجوده	)بحسب	

المفوضية	األوروبية،	2009(.	ال	يتم	حالًيا	تقديم	أي	إعانات	
للمزارعين،	ناهيك	عن	أصحاب	المصلحة	اآلخرين	يف	سلسلة	

القيمة،	وخاصة	النساء.	

ولم	يتم	دعم	تطوير	األعمال	التجارية	الزراعية	الصغيرة	
والمتوسطة	الحجم	يف	الماضي،	مما	يعني	أن	معظم	
المزارعين	-	ربما	مع	وجود	استثناءات	قليلة	جًدا	-	لم	
ينخرطوا	يف	أنشطة	التصنيع	وغيرها	من	األنشطة	ذات	
القيمة	المضافة	قط.	ويرجع	هذا	إىل	حد	كبير	إىل	طبيعة	

تطوير	سلسلة	التوريد،	تلك	التي	يقودها	القطاع	العام،	مع	
التركيز	على	االكتفاء	الذايت	يف	إنتاج	الغذاء	بدالً	من	التركيز	

على	جوانب	القيمة	المضافة	يف	سلسلة	التوريد.

قد	شهدت	البنية	التحتية	للطرق	القليل	من	االستثمار	
الحكومي،	مما	يعني	أن	الطرق	يف	جميع	أنحاء	البالد،	وخاصة	

يف	المناطق	الريفية،	يف	حالة	سيئة	للغاية.		وبالمثل،	يعاين	
معظم	البلد	من	عدم	موثوقية	توزيع	الكهرباء.	وال	يزال	هذا	
يضع	عقبة	رئيسية	أمام	النمو	وإجراءات	العمل،	بما	يف	ذلك	

الزراعة	وسلسلة	القيمة	الخاصة	بها.

اعتباًرا	من	عام	2019،	بلغ	عدد	سكان	ليبيا	7.471	مليون	
نسمة	)بحسب	مصرف	ليبيا	المركزي،	2020(،	بكثافة	

سكانية	قدرها	4.39	نسمة	لكل	كيلومتر	مربع،	ومعدل	نمو	
يبلغ	5.51	بالمائة.	يمثل	الرجال	50.71	بالمائة	من	إجمايل	
السكان،	والنساء	49.29	بالمائة.	وفًقا	لتعداد	السكان	لعام	

2016،	يعيش	حوايل	80	بالمائة	من	السكان	على	10 
بالمائة	فقط	من	أراضي	البالد،	ويتركزون	يف	المدن	الكبرى،	
ال	سيَّما	طرابلس	وبنغازي	ومصراتة	وسبها	والبيضاء،	حيث	

يبلغ	متوسط	الكثافة	السكانية	حوايل	50	شخًصا	لكل	
كيلومتر	مربع	)مقارنة	بأقل	من	شخص	واحد	لكل	كيلومتر	
مربع	يف	مناطق	وقرى	أخرى(.	لقد	انخفض	متوسط	الناتج	
المحلي	اإلجمايل	للبالد	إىل	حوايل	582	مليار	دينار	)قرابة	

415.7	مليار	دوالر(	بين	عامي	2000	و	2018،	وذلك	بسبب	
عدم	استقرار	أسعار	النفط	العالمية،	خاصة	بعد	النزاعات	
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التي	شهدها	عام	2011	وتراُجع	إنتاج	النفط.

كان	حال	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	للسلع	الزراعية	
سيء	للغاية،	حيث	ركز	دعم	الزراعة	على	اإلنتاج	فقط،	

متجاهالً	المكونات	المهمة	األخرى	لسلسلة	القيمة،	ال	سيَّما	
مناولة	ما	بعد	الحصاد	وقطاعات	القيمة	المضافة	األخرى.	
بصفة	عامة،	تفتقر	البالد	إىل	إستراتيجيات	التنمية	الزراعية.	
ومن	الضروري	أن	يتم	تطوير	هذه	اإلستراتيجيات	بناًء	على	
مبادئ	تطوير	سلسلة	القيمة.	وينبغي	أال	يكون	التركيز	فقط	
على	اإلنتاج،	ولكن	أيًضا	على	الوظائف	األخرى	ذات	القيمة	

المضافة	يف	السلسلة،	مثل	التخزين	)لتجنب	المستوى	
المرتفع	من	الخسارة	والهدر،	والذي	يزيد	حالًيا	عن	25 

بالمائة(	والسماح	بترسيخ	ممارسات	القيمة	المضافة،	مثل	
كثر	استشراًفا	للسوق. المعالجة،	واتباع	نهج	أ

ومع	من	أن	األسواق	الليبية	ُتركت	لتدُخل	القطاع	الخاص	
منذ	أواخر	الثمانينيات،	فقد	كان	هناك	تدخل	حكومي	كبير.	
حتى	وقت	قريب،	كانت	الحكومة	تحدد	مستويات	اإلنتاج	
لمختلف	السلع.	كانت	مستويات	الدعم	-	وال	تزال	يف	كثير	
من	الحاالت	-	مرتفعة،	ولكن	من	المرجح	أن	تنخفض	عما	
هي	عليه.	لقد	أدى	النظام	الذي	يحركه	القطاع	العام	إىل	
وضع	»مصطنع«	نسبًيا،	على	الرغم	من	أن	عدًدا	قليالً	

من	القطاعات	الفرعية	ذات	األداء	الجيد	تبدو	واعدة	بحق،	
بما	يف	ذلك	قطاع	البستنة.	وعلى	الرغم	من	موقع	ليبيا	

اإلستراتيجي،	الذي	يسمح	بإنتاج	محاصيل	البحر	األبيض	
المتوسط	والمحاصيل	الصحراوية،	فإنها	تواجه	مشقة	يف	

سبيل	المنافسة	يف	السوق	العالمية.	إن	الحاجة	ماسة	لبذل	
جهود	هائلة	لتحسين	الكفاءة	واالستفادة	من	التنوع	المناخي	
بالبالد	إلنتاج	محاصيل	مثل	الموالح	ونخيل	التمر	والزيتون	

وعنب	المائدة	والبطيخ	)يف	ظل	الظروف	الطبيعية	يف	
المنطقة	الجنوبية(.

لقد	مثَّل	كل	من	الوصول	إىل	األسواق	ونقل	المواد	الغذائية	
واإلمدادات	تحديات	كبيرة،	وزاد	من	تعطلها	عدم	االستقرار	
المستمر،	الذي	بدأ	يف	عام	2011،	ال	سيَّما	يف	جنوب	البالد	

الذي	شهد	قتااًل	واشتباكات	كبيرة	خاصة	يف	عام	2018.	أدت	
االشتباكات	حول	سبها،	على	سبيل	المثال،	إىل	إغالق	طريق	
القرضة	الزراعي،	الذي	يربط	سبها	بالمناطق	الريفية	والزراعية	

جنوب	المدينة،	لفترة	طويلة	من	الزمن	مما	منع	وصول	
الوقود	واإلمدادات	إىل	هذه	المناطق	ووصول	المنتجات	
الزراعية	إىل	األسواق.	ال	توجد	قنوات	ووكاالت	تسويق	

مناسبة.	وقد	تم	إنشاء	وكالة	حكومية	يف	أوائل	السبعينيات	
لتسويق	المنتجات	الزراعية،	وُمنحت	التفويض	والسلطة	

لتشغيل	التعاونيات	والمزارع	لكنها	فشلت	يف	غضون	
بضع	سنوات.	ومنذ	عام	2011،	ارتفعت	أسعار	المدخالت	
الرئيسية	والسلع	الغذائية	واآلالت	والمعدات	ارتفاًعأ	باهًظا.	
كثر	من	أربعة	 على	سبيل	المثال،	تضاعف	سعر	الحبوب	أ

أضعاف.	

وعانت	التجارة	الزراعية	يف	ليبيا	من	سوء	اإلدارة	وعدم	فعالية	
شبكات	االتصال،	من	بين	العديد	من	المشاكل	األخرى.	
يعتبر	النظام	غير	فعال	بكل	المعايير،	كما	يتجلى	ضعفه	
يف	الفاقد	والهدر	النوعي	والكمي	المرتفعين	للغاية	بعد	

الحصاد،	والعقبات	يف	طريق	توزيع	السلع	الغذائية	والزراعية.	
تغيب	عن	المشهد	عناصر	التعبئة	والتغليف	والتصنيف	

والمناولة	وسالسل	التبريد	من	أجل	التخزين	والنقل	إما	كلًيا	
أو	أنها	موجودة	بمعايير	متدنية	للغاية.	وقد	أعطى	تدخل	

الحكومة	من	خالل	الدعم	واإلعانات	إشارات	خطأ	للمزارعين	
والمستهلكين،	وأدى	إىل	إساءة	استخدام	الموارد	الزراعية.	

يتفاقم	هذا	بسبب	انعدام	األمن	والمخاطر	الناجمة	عن	
التغيرات	السريعة	يف	القوانين	والتوجيهات،	مما	يقلل	من	

القدرة	على	إيجاد	أسواق	خارجية	للمنتجات	الليبية.
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تأثري كوفيد- 19 على االقتصاد اللييب وقطاعي الزراعة واألعمال الزراعية بها 

قبل	بدء	جائحة	كوفيد- 19	يف	مارس/آذار	2020،	قدر	تقرير	
االحتياجات	اإلنسانية	يف	ليبيا	)الصادر	عن	مكتب	األمم	

المتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية،	2020(	أن	هناك	900 
ألف	شخص	بحاجة	إىل	المساعدة	اإلنسانية	)أي	قرابة	13 

بالمائة	من	السكان(،	بزيادة	عن	الرقم	المقدر	يف	عام	2019،	
وهو	800	ألف.	نصف	هؤالء	األشخاص	نازحون	داخلًيا	

ومهاجرون	داخل	البالد	أو	يمرون	عبرها.	ومن	المرجح	أن	
تكون	األرقام	الحالية	أعلى،	بالنظر	إىل	الوضع	االقتصادي	

وتأثير	التدابير	المتخذة	الحتواء	انتشار	الوباء	)بحسب	منظمة	
األغذية	والزراعة،	2020	ب(.

يف	سبتمبر/أيلول	2020،	أدت	زيادة	البطالة	وانخفاض	
القوة	الشرائية	وانقطاع	التيار	الكهربايئ	المستمر	إىل	اندالع	
احتجاجات	يف	جميع	أنحاء	البالد.	وفيما	كان	سعر	الصرف	
الرسمي	1.412	ديناًرا	للدوالر،	بلغ	سعر	الصرف	يف	السوق	

الموازية	خالل	األسبوع	الثاين	من	سبتمبر/أيلول	5.590 
ديناًرا.	وقد	تأثر	األمن	الغذايئ	بتضاؤل	فرص	الحصول	على	

الغذاء	نتيجة	للبطالة	وعدم	دفع	الرواتب	وفقدان	الدخل	
من	جراء	عمليات	اإلغالق	والقيود	المفروضة	األخرى.	لم	

يتقاَض	معظم	موظفي	الحكومة	رواتبهم	يف	مواعيدها،	حتى	
قبل	انتشار	الجائحة.	وعادة	ما	يعمل	عمال	القطاع	الخاص	
بدون	عقد	رسمي،	وقد	أدى	إغالق	األنشطة	التجارية	بسبب	

كوفيد- 19	إىل	انقطاع	دخولهم.	كما	تعطلت	بشدة	سبل	
عيش	العمال	التعاقديين	بصفة	خاصة.	وفًقا	للتحليل	األويل	

لتقييم	االحتياجات	متعددة	القطاعات	يف	ليبيا	لعام	2020 
)2020	REACH،(،	أفاد	20	بالمائة	من	األسر	أن	أماكن	

عملهم	الرئيسية	قد	أُغلقت	نتيجة	لتدابير	كوفيد- 19.

اعتباًرا	من	أبريل	2020،	كان	من	المتوقع	أن	ينكمش	
االقتصاد	بنسبة	20	بالمائة	يف	عام	2020،	مدفوًعا	بانخفاض	
أسعار	النفط	العالمية	وعدم	االستقرار	السياسي	وإجراءات	
احتواء	الجائحة.	على	أنه	من	المرجح	أن	يكون	االنكماش	

الحقيقي	أعمق.	لقد	أغلقت	حقول	النفط	ومعامل	التكرير	
والبنية	التحتية	للموائن	بين	يناير	ومنتصف	سبتمبر	2020 

بسبب	النزاع	بين	األحزاب	الحاكمة،	مما	أدى	فعلًيا	إىل	فرض	
حصار	على	إنتاج	النفط.	ووفًقا	لشركة	البترول	الوطنية	

الليبية،	أدى	ذلك	الحصار	إىل	خسارة	إيرادات	تزيد	عن	9.8 
مليار	دوالر،	كما	تفاقم	نقص	الطاقة	والوقود	يف	جميع	أنحاء	

البالد.	أثناء	الحصار،	كانت	البالد	تضخ	أقل	من	100	ألف	
برميل	يومًيا،	مقارنة	بالتقدير	اليومي	المحتمل	البالغ	1.2 

مليون	برميل	)بحسب	منظمة	األغذية	والزراعة،	2020	ب(.	

وكان	القطاع	الزراعي	من	القطاعات	اإلنتاجية	المهمة	التي	
اعتمدت	على	تنويع	هيكل	االقتصاد	الوطني	للحد	من	هيمنة	
قطاع	النفط	على	أجزاء	أخرى	من	االقتصاد.	وضعت	الدولة	
الليبية	خطًطا	وبرامج	لتوجيه	االستثمارات	التنموية	يف	هذا	
القطاع	الكبير	والحيوي	من	خالل	إقامة	مشاريع	محلية،	

وإتاحة	الفرص	للمستثمرين	األجانب	لالستثمار	يف	القطاع	
الزراعي	واالرتقاء	بالبنية	التحتية.	

أدى	الصراع	المستمر	وانتشار	كوفيد- 19	إىل	تدهور	حال	
االقتصاد	الذي	كان	يعاين	بالفعل	من	عقود	من	التخلف،	مما	

تسبب	يف	مزيد	من	االنكماش	يف	الناتج	المحلي	اإلجمايل.	
أدى	الصراع	المستمر	إىل	تعطيل	سالسل	قيمة	األغذية	
الزراعية	الليبية،	والتي	كانت	متخلفة	بالفعل	قبل	عام	

2011	وانتشار	كوفيد- 19،	مما	أدى	إىل	تفاقم	هذا	الوضع.	
لقد	سلطت	الجائحة	الضوء	على	المشاكل	الهيكلية	التي	

تواجه	سالسل	الغذاء.	وأدت	التحديات	االقتصادية	يف	ليبيا	
إىل	زيادة	تعقيد	أساسيات	العرض	والطلب،	وخلقت	المزيد	
من	الصعوبات.	تشير	نقاط	االختناق	إىل	أدلة	على	حدوث	

اضطراب	يف	سالسل	القيمة	الغذائية	يف	البالد	)بما	يف	ذلك	
منطقة	الجنوب(	وتزايد	انعدام	األمن	الغذايئ.	تعد	الحكومة	

هي	نقطة	االختناق	الرئيسية	للزراعة	والنظم	الغذائية	يف	
البالد،	بما	يف	ذلك	يف	منطقة	الجنوب.	وعالوة	على	ذلك،	
فقد	أجبرت	األزمة	النقدية	العديد	من	األسر	على	تعديل	

منوال	استهالكها،	عن	طريق	الحد	من	مشترياتها	من	المواد	
الغذائية.

ولقد	فرضت	التدابير	المتخذة	الحتواء	جائحة	كوفيد- 19،	
مثل	اإلغالق	والحجز،	عبًئا	إضافًيا	على	جميع	الجهات	الفاعلة	

يف	السلسلة،	وقللت	من	إمكانية	الوصول	إىل	األسواق	
والمبيعات،	وألحقت	الضرر	بالدخل،	وزادت	من	التكاليف.	

كما	تفاقمت	مشاكل	العمل	والطاقة	والتمويل	بسبب	
الجائحة،	وهي	تشكل	قيوًدا	على	جميع	سالسل	الغذاء.	

كما	زاد	فقد	األغذية	وهدرها	وتكديس	المنتجات	نتيجة	لهذه	
الجائحة.	ال	يستطيع	المنتجون	شراء	المدخالت،	ومن	المرجح	
بشدة	أن	يتدهور	الوصول	إىل	الغذاء	ويتقلص	توافره.	تواجه	

جميع	الجهات	الفاعلة	يف	السلسلة	مشاكل	يف	سلسلة	
التوريد،	ومن	المحتمل	أن	تتفاقم	مشاكلها	هذه	مع	زيادة	

عدد	حاالت	اإلصابة	بـ	كوفيد- 19. 
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وبناء	على	ما	تقدم،	يتضح	أن	قيود	كوفيد- 19	وإغالق	
السوق	أثرت	يف	إنتاج	المزارع	ومبيعاتها.	إن	المزارعون	
غير	قادرين	على	نقل	محاصيلهم	إىل	األسواق،	وخاصة	
األسواق	الوطنية	البعيدة	يف	شمال	البالد،	مما	أدى	إىل	
وجود	فوائض	مرتفعة	وانخفاض	األسعار	على	مستوى	
المزرعة.	ويف	الوقت	نفسه،	تفاقم	نقص	الغذاء	وارتفعت	
أسعاره	يف	أسواق	الوجهة	واالستهالك.	وعالوة	على	ذلك،	
تعتمد	الزراعة	على	العمال	األجانب	من	البلدان	المجاورة	
الذين	تضاءلت	رغبتهم	يف	القدوم	إىل	ليبيا	يف	ظل	الجائحة.	

تعتمد	المدخالت،،	مثل	األسمدة	ومبيدات	األعشاب	
ومبيدات	اآلفات	على	الواردات	وقد	زادت	أسعارها	بنسبة	
تتراوح	بين	20	و50	يف	المائة.	كما	تأثرت	خدمات	اإلرشاد	
الزراعي	ومساعدة	المزارعين	بشكل	سلبي	وازدادت	فقًرا	

على	فقرها.	ال	يستطيع	المزارعون	بيع	السلع	التي	ينتجونها	
ألنهم	ال	يستطيعون	توريدها	إىل	المشترين	بسبب	المشاكل	

اللوجستية	التي	سببتها	الجائحة.	لم	يتمكن	المنتجون	
والوسطاء	الذين	ينتقلون	من	مناطق	اإلنتاج	يف	الجنوب	إىل	
مناطق	البيع	يف	شمال	البالد	من	الوصول	إىل	أسواقهم	منذ	
مارس	2020،	مما	أدى	إىل	زيادة	العرض	وتسبب	يف	ضغط	
هبوطي	على	األسعار	للمزارعين.	مرافق	التخزين	محدودة،	ال	
سيَّما	مرافق	التبريد،	وهي	ذات	أهمية	خاصة	للسلع	القابلة	

للتلف.	

قد	تؤدي	هذه	المشاكل	والصعوبات	المتعددة	إىل	تخلي	
بعض	المزارعين	عن	الزراعة	واألعمال	التجارية	الزراعية	

بالكامل	بسبب	المعاناة	المستمرة	لعدة	سنوات	من	النزاع	
القائم	والمستمر	إىل	جانب	كارثة	الجائحة.	تختلف	القيود	

المفروضة	على	التنقل	حسب	المنطقة	والبلدية.	بشكل	عام،	
أثر	حظر	التجول	والحجر	الصحي	على	معظم	مناطق	ليبيا،	

وإن	كان	هذا	األثر	أقل	قليالً	يف	الجنوب.	

ال	يستطيع	القطاع	الزراعي	تلبية	الطلب	المتزايد	على	
الغذاء	يف	البالد،	ولن	يلبيه	أو	يساهم	يف	التنمية	االقتصادية	

الشاملة	المنشودة،	بالنظر	إىل	تكوينه	الحايل	ومستويات	أدائه	
المتواضعة.	سيتطلب	تطوير	األعمال	التجارية	الزراعية	زرع	
القدرة	على	االبتكار.	هذان	الجانبان	مترابطان:	فمن	ناحية،	

لدينا	بناء	القدرات	الفردية	على	المدى	القصير	والطويل،	بما	
يف	ذلك	تنمية	المهارات	)كاللغة	والتواصل	وتسهيل	المناهج	

التشاركية	ومتعددة	أصحاب	المصلحة(،	ولدينا	من	ناحية	
أخرى	بناء	المعرفة	حول	موضوعات	محددة	ذات	أولوية	
)مثل	المياه	والبستنة	وتجهيز	المحاصيل	بعد	حصادها	

وكيفية	تسويقها(.	ويمكن	تنفيذ	بناء	القدرات	الحايل	بشكل	
صحيح	من	خالل	برامج	التعليم	العايل،	فضالً	عن	الدورات	

القصيرة	وبرامج	بناء	القدرات،	وبرامج	تدريب	المدربين	
والمدارس	الميدانية	للمزارعين،	ووسائل	أخرى.	إن	بناء	

القدرات	التنظيمية،	مثل	إستراتيجيات	تنمية	الموارد	البشرية	
المالئمة	وتوفير	الحوافز	والفرص	للتطوير	الوظيفي،	أمر	بالغ	

األهمية.	وباإلضافة	إىل	بناء	القدرات	الفردية	والتنظيمية،	
تحتاج	القدرات	المؤسسية	أيًضا	إىل	التطوير.	ويمكن	تحقيق	
ال	بين	فئات	مختلفة	من	 ذلك	من	خالل	تطوير	تفاعل	فعَّ

الجهات	الفاعلة	يف	منظومة	االبتكار،	وذلك	من	خالل	منصات	
كات	البحثية	بين	 أصحاب	المصلحة	المتعددين	مثل	الشرا

القطاعين	العام	والخاص،	والتعاون	الدويل	)خاصة	يف	التعليم،	
وإشراك	الجامعات	ومعاهد	التدريب	المهني،	ومع	القطاع	

الخاص،	مثل	المشاريع	المشتركة	بشأن	االستثمارات	الغنية	
بالمعرفة(.	ال	ينجح	بناء	القدرات	أبًدا	بدون	تطبيق	المعارف	
والمهارات	المكتسبة	حديًثا.	ويف	هذا	الصدد،	يحتاج	الشباب	
والنساء	يف	قطاع	الزراعة	إىل	فرص	تتجاوز	اإلنتاج	المحلي	

للسلع	التقليدية.

لقد	تم	التأكيد	على	أهمية	تطوير	الصناعة	الزراعية	)يف	شكل	
أوسع،	وليس	مجرد	معالجة	األغذية(	يف	بعض	خطط	التنمية	

الزراعية	لزيادة	قيمة	المنتجات	الزراعية	ومساهمة	الزراعة	
يف	الناتج	المحلي	اإلجمايل،	وتقليل	الفاقد،	واستقرار	العرض	

عن	طريق	التسويق	للمنتجات	الزراعية	على	مدى	فترة	
زمنية	أطول،	وتوفير	فرص	عمل	خاصة	للشباب	والنساء.	
كانت	هناك	مشاريع	استثمارية	عامة	كبيرة	إلنشاء	مصانع	
لتجهيز	األغذية،	مثل	تعليب	الفاكهة	والخضراوات	وتصنيع	

المشروبات	وأغذية	األطفال،	ومصانع	األلبان	ومطاحن	
القمح.	ومع	ذلك،	كان	أداء	القطاع	ضعيًفا	نتيجة	االعتماد	

المفرط	على	المواد	الخام	المستوردة،	من	بين	عوامل	أخرى،	
مما	أدى	إىل	انخفاض	استخدام	القدرة	الحالية	وارتفاع	

تكاليف	الوحدة.	وعالوة	على	ذلك،	فإن	عدم	القدرة	على	
منافسة	المنتجات	المماثلة	بسبب	انخفاض	الجودة	وارتفاع	
التكاليف	وعدم	فعالية	اإلدارة	وإهمال	تسويق	اإلنتاج	المحلي	

كلها	أمور	قد	أعاقت	األداء	بدورها.	تم	بيع	معظم	مصانع	
تجهيز	األغذية	الحًقا	للعمال	والقطاع	الخاص	وتم	تعديل	
القوانين	والتوجيهات	لتشجيع	مشاركة	القطاع	الخاص	يف	

الصناعة	الزراعية.

تعاين	ليبيا	من	بنية	تحتية	ضعيفة	للغاية	يف	مجاالت	مثل	
المناولة	والتعبئة	والتصنيف	وإرساء	المعايير	ومراقبة	
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الجودة	والتخزين	والنقل	والتسويق.	كما	يعاين	القطاع	من	
محدودية	بناء	القدرات	للموارد	البشرية	وضعف	السياسة	
التجارية،	مع	قلة	الحوافز	لتشجيع	أنشطة	التصدير.	وقد	أثر	

االفتقار	إىل	التخطيط	السليم	ومحدودية	الموارد	أثًرا	سلبًيا	يف	
كفاءة	القطاع	وقلل	من	مساهمته	يف	التنمية.

أما	يف	ما	يتعلق	بالقدرات	المؤسسية،	فإن	االفتقار	إىل	
المؤسسات	الزراعية	المستقرة	والفعالة

على	جميع	المستويات	هو	أهم	عامل	وراء	عدم	كفاءة	قطاع	
الزراعة	واألعمال	التجارية	الزراعية.	كما	أنه	لم	يتم	رسم	

معالم	مسؤوليات	التخطيط	والتنفيذ	والمتابعة	بشكل	جيد.	
من	الواضح	أن	ليبيا	بحاجة	إىل	تعريف	مهام	مؤسسات	
مناسبة	وفعالة	ومستقرة	وإنشائها	يف	القطاع	الزراعي	

لتتمكن	من	تحقيق	التقدم.

ويتمثل	أحد	التحديات	الرئيسية	التي	تواجه	التنمية	الزراعية	
يف	تحديد	أهداف	إنمائية	واقعية	مع	ضمان	االستخدام	
المستدام	للموارد.	إن	األهداف	الطموحة،	مثل	تحقيق	

االكتفاء	الذايت	من	السلع	الغذائية	الرئيسية	مثل	القمح،	
ليست	واقعية	بالنظر	إىل	البيئة	القاسية	وقاعدة	الموارد	

الطبيعية	الهشة.	وستساهم	خطط	نقل	التكنولوجيا	لألعمال	
التجارية	الزراعية	والمناولة	بعد	الحصاد	والمعالجة،	وغيرها	
من	الممارسات	ذات	القيمة	المضافة،	بما	يف	ذلك	خطط	
تنمية	الموارد	البشرية،	مساهمة	كبيرة	يف	تحقيق	أهداف	

التنمية	وغاياتها	يف	ليبيا	على	المدى	الطويل.

إن	التعاون	مع	شركاء	التمويل	والتنمية،	مثل	منظمة	
األغذية	والزراعة	وبرنامج	األمم	المتحدة	اإلنمايئ،	يف	تقديم	
الدعم	الفني	أثناء	عملية	التنمية	من	خالل	بناء	القدرات	
يمكن	أن	يخفف	من	وطأة	التحديات	القائمة.	ومن	بين	

الفرص	الملموسة	يف	هذا	الصدد:

إعادة	تأهيل	قطاع	اإلنتاج	الزراعي،	األمر	الذي	يتطلب	 	
استثمارات	كبيرة	يف	البنية	التحتية،	وبناء	القدرات	
)من	خالل	التعليم	والتدريب	واإلرشاد	والبحوث(،	
وتعزيز	المؤسسات	)مثل	التعاونيات	وغيرها	من	

الجمعيات(

تحويل	القطاع	من	الزراعة	المعيشية	والتقليدية	إىل	 	
الزراعة	التجارية

تطوير	المؤسسات	الالزمة	للتشغيل	األمثل	للقطاع	 	
واتخاذ	القرار	وصياغة	السياسات	والتمويل	والمتابعة	

والمراقبة

تشجيع	القطاع	الخاص	على	تويل	معظم	المهام	التي	 	
تؤديها	الهيئات	والمؤسسات	العامة

االنفتاح	التدريجي	للقطاع	على	األسواق	الدولية	 	
وتشجيع	المنافسة

تعزيز	و/أو	إنشاء	مراقبة	الجودة	والمعايير	األخرى،	 	
وفرض	تطبيقها

مراقبة	استخدام	الموارد	الطبيعية	وتعيين	مستويات	 	
الستخدامها	تضمن	االستدامة.
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وضع	خارطة	طريق	)من	2-3	صفحات(	لتعاون	 	
منظمة	األغذية	والزراعة	وبرنامج	األمم	المتحدة	

اإلنمايئ	يف	تنمية	الصناعة	الزراعية	يف	جنوب	ليبيا	
للفترة	ما	بين	2020	و2023	لتعزيز	التعاون	من	أجل	

النهوض	بخطة	عام	2030،	مع	التركيز	على	تطوير	
الشركات	الصغيرة	والمتوسطة	يف	صناعة	األغذية	

الزراعية.

	هذا	التقرير	كناتج	لمشروع	ترعاه	منظمة	األغذية	 أُعدَّ
والزراعة/برنامج	األمم	المتحدة	اإلنمايئ	لتقييم	وتحسين	
قطاع	الصناعة	الزراعية،	ال	سيَّما	السلع	القابلة	للتلف	يف	

جنوب	ليبيا.	ينقسم	نطاق	عمل	هذا	التقرير	إىل	ثالثة	أجزاء	
مترابطة:	)1(	مسح	اإلنتاج	والمنظمات	والجمعيات	الزراعية	
يف	جنوب	ليبيا،	مع	التركيز	بشكل	خاص	على	المرأة،	وتحديد	
الثغرات	والتحديات	التي	تؤثر	يف	أدائها.	و)2(	تحديد	الوضع	
واالحتياجات	لسد	الثغرات	والتغلب	على	التحديات؛	و)3(	

إعداد	خطط	إنمائية	قصيرة	ومتوسطة	المدى	تخاطب	
األهداف	ذات	الصلة،	واقتراح	مشاريع	لتحسين	سالسل	

القيمة	والقيمة	المضافة،	مع	التركيز	على	تحسين	معيشة	
المرأة.

تشمل األهداف المحددة ما يلي: 

حصر	أنواع	السلع	الزراعية	المنتجة	يف	بلديات	 	
الجنوب	الليبي	المختلفة	وكمياتها

وضع	خريطة	لجمعيات	وتعاونيات	المنتجين،	بما	 	
يف	ذلك	الجمعيات	النسائية	يف	القرى	والبلديات	يف	

المنطقة

تحليل	وتقييم	سالسل	القيمة	لبعض	السلع	الزراعية	 	
المهمة	والقابلة	للتلف	المزروعة	يف	المنطقة

تحديد	الفرص	ذات	القيمة	المضافة	الموجهة	نحو	 	
السوق	الالزمة	لتقليل	الفاقد	والُمهدر	من	السلع	
الزراعية،	وال	سيَّما	السلع	القابلة	للتلف،	وتسهيل	
الوصول	إىل	األسواق	الوطنية	ونظائرها	الخارجية	

البعيدة

صياغة	مشاريع	تجريبية	لتنفيذ	أنشطة	ذات	قيمة	 	
مضافة	موجهة	نحو	السوق،	باإلضافة	إىل	إجراءات	

لتحسين	سبل	عيش	المرأة

1.2
ير ونطاقه أهداف التقر

كان الهدف العام للمهمة هو تقييم اإلنتاج 
الزراعي وسالسل القيمة والقيمة املضافة 

لبعض املحاصيل املهمة يف جنوب ليبيا، 
مع الرتكزي بشكل خاص على تحسني 
سبل معيشة املرأة كان الهدف العام 

للمهمة هو تقييم اإلنتاج الزراعي وسالسل 
القيمة والقيمة املضافة لبعض املحاصيل 

املهمة يف جنوب ليبيا، مع الرتكزي بشكل 
خاص على تحسني سبل معيشة املرأة.
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للمزارعين،	من	حيث	أنشطتهم	الحالية	والتحديات	المحددة	
التي	يواجهونها.	وتم	االعتماد	على	المقابالت	أيًضا	لبناء	

فهم	متعمق	لشكل	الوصول	الحايل	ألصحاب	المصلحة	إىل	
الخدمات	والمساعدة،	بما	يف	ذلك	ممارسات	القيمة	المضافة	
واألسواق	وأنظمة	التسويق.	وتم	جمع	البيانات	والمعلومات	

المتعلقة	باإلنتاج	الزراعي	يف	مختلف	البلديات،	وسالسل	
القيمة	والقيمة	المضافة	ألربع	سلع	مختارة،	والتعاونيات	

الزراعية،	ومنظمات	المجتمع	المدين	المعنية	ببعض	
األنشطة	الزراعية	والغذائية،	والسيدات	المستقالت	الاليئ	

يقمن	بأنشطة	زراعية	وغذائية	من	هذه	المسوحات،	باإلضافة	
إىل	غيرها	من	المصادر،	بما	يف	ذلك	بعض	التقارير	والبرامج	
السابقة	عن	قطاع	الزراعة	يف	ليبيا	والمنطقة	وبيانات	رسمية	

من	المكاتب	والمؤسسات	الوطنية	والبلدية.

وتم	تجميع	البيانات	التي	تم	الوصول	إليها	وتنسيقها	
وتحليلها	وترتيبها	على	النحو	المبين	يف	الجداول	واألشكال	

الواردة	يف	التقرير	ومرفقاته	)القسم	V(.	كانت	بعض	
البيانات	األولية	التفصيلية	التي	لم	يتم	تقديمها	هنا،	بما	يف	
ذلك	بعض	البيانات	باللغة	العربية،	متاحة	بالفعل	لمنظمة	

األغذية	والزراعة.	وشملت	هذه	بعض	أشكال	المسح	
واالستبيان،	وتحديد	الحالة	األساسية	لإلنتاج	الزراعي	للسلع	

المختلفة،	وحالة	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	ألربع	
سلع	قابلة	للتلف	يف	بعض	البلديات،	والتعاونيات	ومنظمات	
المجتمع	المدين	المشاركة	يف	قطاع	األغذية	و/أو	الزراعة،	مع	
التركيز	على	النساء.	وترد	يف	هذا	التقرير	النتائج	والتحديات	

الرئيسية	واالستنتاجات	العامة	والتوصيات	ذات	الصلة.	
تم	اقتراح	خطط	عمل	قصيرة	ومتوسطة	المدى	لسالسل	
القيمة،	ومعالجة	ما	بعد	الحصاد،	والتجهيز	وممارسات	
القيمة	المضافة	األخرى،	وكذلك	التعاونيات	ومنظمات	
المجتمع	المدين	وسبل	عيش	المرأة،	ضمن	مقترحات	

المشاريع	المقدمة	بشكل	منفصل	يف	هذا	التقرير.

تشمل قيود المنهجيات المطبقة يف هذه المهمة ما يلي: 

صغر	حجم	العينة:	يتم	تقسيم	البيانات	المتعلقة	 	
بإنتاج	السلع	الزراعية	حسب	البلدية.	كانت	عينة	
المزارعين	الذين	شملهم	المسح	يف	كل	بلدية	
محدودة	بسبب	عدم	االستقرار	وانعدام	األمن	

والحصار	يف	المنطقة	بسبب	النزاع	المستمر	وجائحة	
كوفيد- 19.	وعلى	ذلك،	ينبغي	اعتبار	البيانات	بمنزلة	

تقديرات،	وليست	بيانات	دقيقة.	

1.3
املنفذة املنهجيات 

قام التقييم بمسح عينات من أصحاب 
املصلحة املحليني الذين يمثلون مجموعة 

متنوعة من الخلفيات واألنشطة 
املتعلقة  االجتماعية واالقتصادية 

ية الزراعية. بالزراعة واألعمال التجار

يشارك	أصحاب	المصلحة	الذين	شملهم	المسح	يف	جوانب	
مختلفة	من	الزراعة	يف	المناطق	الريفية	والحضرية	يف	

جنوب	ليبيا.	جاء	اختيار	المواقع	المستهدفة	استناًدا	إىل	
مدى	اإلنتاج	الزراعي	للسلع،	وال	سيَّما	األنواع	القابلة	للتلف،	

وخبرة	االستشاريين	يف	المنطقة.	تم	جمع	البيانات	خالل	
كتوبر/تشرين	األول	ونوفمبر/تشرين	الثاين	2020.  شهري	أ

وبصفة	إجمالية،	أجرى	فريق	البحث	مقابالت	مع	حوايل	350 
مزارًعا	)98	منهم	سيدات(،	و	10	من	قادة	المجتمعات،	و	
15	مزارًعا	تجاريًا	كبيًرا،	و	56	تعاونية	زراعية،	و	15	منظمة	

مجتمع	مدين	معنية	باألغذية	والزراعة.

وقد	ركز	النهج	المنهجي	على	جمع	المعلومات،	التي	جاءت	
يف	الغالب	من	خالل	الدراسات	االستقصائية	المكتوبة	

التي	أعدها	الفريق	والمقابالت	الهاتفية	وعدد	محدود	من	
االجتماعات	اآلمنة.	تم	اعتماد	هذا	النهج	بهدف	تحقيق	فهم	

عام	لالتجاهات	والديناميكيات	الرئيسية	التي	تؤثر	يف	قطاعي	
الزراعة	واألعمال	التجارية	الزراعية	وسبل	عيش	النساء	يف	

جنوب	ليبيا،	دون	تعريض	االستشاريين	والموظفين	اآلخرين	
النعدام	األمن	ومخاطر	كوفيد- 19.	ركزت	المقابالت	على	

تقييم	ظروف	المعيشة،	خاصة	بالنسبة	للنساء	ولكن	أيًضا	
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توتر	أمن	البيئة	خالل	فترة	الدراسة،كان	لعدم	 	
االستقرار	وانعدام	األمن	وجائحة	كوفيد- 19 

والتحديات	التي	تواجهها	االتصاالت	)بما	يف	ذلك	
المكالمات	الهاتفية	واإلنترنت(	ومشاكل	الكهرباء	

الرئيسية	ونقص	الوقود،	تأثيرات	سلبية	يف	البحث،	
طالت	حجم	العينة	والوصول	إىل	أصحاب	المصلحة	
وجمع	الردود	على	بعض	األسئلة.	ولتسهيل	مواجهة	
هذا	التحدي،	تتم	مقارنة	النتائج	بالبحوث	والمصادر	
األخرى،	وكذلك	المعلومات	غير	الرسمية	التي	تم	
الحصول	عليها	من	مختلف	المؤسسات	واألفراد.

الشكل 3.

مزارعون	ُيعّدون	مبيدات	حشرية	
لمحاصيل	الطماطم.

©	FAO/Ali	Hamed
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1.4
الرئيسية النتائج 

ُتظهر نتائج هذه الدراسة أن الزراعة ال 
تزال تمثل مصدًرا مهًما للدخل، خاصة 
يفية، مع وجود اختالفات  يف املناطق الر

بارزة بني البلديات يف املنطقة.

يعتمد	السكان	بشكل	كبير	على	الدخل	والمعاشات	
التقاعدية	التي	تقدمها	الحكومة	أو	القطاع	الخاص،	مما	

	 يعني	أن	بعض	األنشطة	الزراعية	بالنسبة	لبعض	األسر	تعدُّ
مصادر	دخل	ثانوية.	

يتمتع	جنوب	ليبيا	بإمكانات	قوية	لتعزيز	قطاعي	الزراعة	
واألعمال	الزراعية	من	خالل	ممارسات	زراعية	أفضل	

لتحسين	اإلنتاجية	وجودة	السلع	المنتجة.	ولكن	من	المهم	
أيًضا	أن	يتحقق	هذا	من	خالل	تحسين	سالسل	القيمة	

ومناولة	ما	بعد	الحصاد	والتصنيع	وغيرها	من	الممارسات	
ذات	القيمة	المضافة	لـجميع	السلع	الزراعية،	ال	سيَّما	القابلة	

للتلف	منها.	

على	أنه	اعتباًرا	من	عام	2011،	أدت	الحلقات	العديدة	
من	النزاع	المستمر	منذ	عقد	من	الزمن	وعدم	االستقرار	
السياسي	وانعدام	األمن	إىل	تفاقم	التحديات	المتعددة	

القائمة،	مثل	ندرة	المياه	واألمراض	واآلفات	النباتية	والتصحر	
وقلة	األيدي	العاملة.	أدت	جائحة	كوفيد- 19	إىل	تفاقم	

المشكالت	التي	تواجه	القطاع.

ويمكن	الشعور	بالتأثير	المحتمل	لتغير	المناخ	يف	المنطقة،	
ما	يتضح	يف	مواسم	الزراعة	األقصر	وانخفاض	غالت	

المحاصيل.	باإلضافة	إىل	ذلك،	الحظ	المزارعون	يف	سبها	مثالً	
انتشار	الحشرة	الخضراء	)phoenisis	Palmaspis(	كظاهرة	
جديدة	من	المحتمل	أن	تكون	مرتبطة	بتغير	المناخ.	كما	
الحظوا	انخفاض	غلة	المحاصيل	مثل	الرمان،	وزيادة	يف	

محصول	الزيتون.	غير	أن	معرفة	المزارعين	بأفضل	الطرق	
للتكيف	مع	هذه	الظواهر	محدودة	للغاية.

لقد	أدى	النزاع	المستمر	وجائحة	كوفيد- 19	حًقا	إىل	مزيد	
من	تعطيل	توافر	المدخالت	الزراعية	والقدرة	على	تحمل	

تكاليفها.	وبالمثل،	أدى	انخفاض	قيمة	الدينار	الليبي	وارتفاع	
أسعار	الصرف	األجنبي	إىل	زيادة	أسعار	المدخالت	والخدمات	

اللوجستية.	ال	يستطيع	المزارعون	الوصول	إىل	العمال	
المهاجرين	بسبب	القيود	الحدودية	والمخاوف	من	اإلصابة	بـ	
كوفيد- 19.	وقد	أدى	نقص	العمالة	وارتفاع	األجور	إىل	العديد	

من	المشاكل	الزراعية،	بما	يف	ذلك	مشاكل	الحصاد.

لقد	تعطلت	القنوات	التي	تربط	بين	المزرعة	والسوق،	حيث	
يبيع	المزارعون	عادًة	منتجاتهم	إىل	الوسطاء	وتجار	الجملة	
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وتجار	التجزئة	يف	األسواق	أو	عند	بوابة	المزرعة.	ولكن	هؤالء	
المشترين	أحجموا	عن	القدوم	إىل	األسواق	بسبب	إغالق	

الطرق	وحظر	التجول	وتدابير	احتواء	الجائحة.	ونتيجة	لذلك،	
انخفضت	مبيعات	المزارع	وأسعارها	وزاد	الفاقد	والمهدر	من	

األغذية،	بينما	انخفض	دخل	المزارع.

يعتبر	نقل	الغذاء	عقبة	رئيسية	أمام	جميع	الروابط	يف	
السلسلة	الزراعية.	تتعرض	الخدمات	اللوجستية	للتوتر	

وتتزايد	التكاليف	بسبب	قيود	السفر	وقيود	الشحن	وحظر	
التجول	والتأخير	بسبب	نقص	العمالة	والتقلُّص	العام	يف	
حجم	الصناعة.	وقد	بات	المزارعون	غير	قادرين	على	نقل	

منتجاتهم	إىل	المشترين،	وتوقف	المشترون	عن	الذهاب	إىل	
المزارعين.	وانخفضت	أحجام	التداول	لعدة	أسباب،	من	بينها	

ر	النقل	واإلغالق. نقص	العمالة	وتعذُّ

أدى	نقص	االئتمان	والنقد	إىل	تقليل	القوة	الشرائية	
للمزارعين	والمستهلكين،	بينما	أدت	القيود	المفروضة	على	
أوقات	العمل	وحظر	التجول	إىل	خفض	المبيعات	يف	العديد	
من	المناطق.	ويف	الوقت	نفسه،	أصبح	من	الصعب	تجديد	
مخزون	مجموعة	واسعة	من	المنتجات	والسلع	الغذائية.	ال	

تقدم	الحكومة	أي	دعم	مايل	يف	ما	يتعلق	بجائحة	كوفيد- 19،	
وجميع	األنشطة	ذات	الصلة	بالحكومة،	مثل	إصدار	خطابات	

االعتماد،	متوقفة	عن	العمل.	

يتعرض	استهالك	الغذاء	للخطر	يف	ظل	ارتفاع	أسعار	المواد	
الغذائية	وتراجع	القوة	الشرائية.	ومع	استمرار	تقلُّص	الدخل،	

أدى	انخفاض	قيمة	العملة	وزيادة	تكلفة	اإلنتاج	الزراعي	
والخدمات	اللوجستية	إىل	ارتفاع	أسعار	المواد	الغذائية	

وزيادة	انعدام	األمن	الغذايئ.	ويعد	عدم	القدرة	على	تحمل	
التكاليف	هو	السبب	الرئيسي	الرتفاع	مخاطر	انعدام	األمن	
الغذايئ	بالنسبة	لمعظم	السكان.	وعلى	النحو	نفسه،	أدى	
ارتفاع	معدالت	البطالة	وعدم	دفع	الرواتب	ونقص	النقد	

وانخفاض	المدخرات	وزيادة	اإلنفاق	الطبي	وارتفاع	أسعار	
المواد	الغذائية	إىل	خفض	القوة	الشرائية،	مما	أضعف	
ل	نفقات	اإلمدادات	الغذائية	والصحية.	 إمكانية	تحمُّ

تستمر	اآلثار	السلبية	لجائحة	كوفيد- 19	يف	الزراعة	وسالسل	
القيمة	الغذائية	يف	الظهور	يف	البالد	والمنطقة.	ومن	المحتمل	

أن	نشهد	استمرار	الصدمات	الشديدة	يف	الظهور	على	
المديين	القصير	والمتوسط.	وسيؤدي	ذلك	إىل	زيادة	انعدام	
األمن	الغذايئ،	ونشوب	االضطرابات	يف	التجارة	وتقلب	أسعار	

المواد	الغذائية	وفقدان	الوظائف	واإلضرار	باإلنتاج	الزراعي	
وسالسل	القيمة	الزراعية	والغذائية.

وُيعد	تطبيق	األساليب	المبتكرة	وبناء	قدرة	سلسلة	
القيمة	على	الصمود	أمًرا	أساسًيا	لمعالجة	بعض	هذه	

االضطرابات،	وللتخفيف	من	مخاطر	انعدام	األمن	الغذايئ	
وتقليل	الصدمات	المحتملة	التي	تنتظرنا.	من	الضروري	

تحسين	سالسل	القيمة	وزيادة	ممارسات	القيمة	المضافة	
للسلع	الزراعية	المهمة،	وال	سيَّما	المنتجات	سريعة	التلف،	
للتخفيف	من	تأثير	النزاع	المستمر	وجائحة	كوفيد- 19	يف	

نظام	األغذية	الزراعية	يف	المنطقة.

يعد	هذا	التقرير	الذي	يناقش	خط	األساس	والتقييم	
والتحديات	واالحتياجات	التي	يواجهها	اإلنتاج	الزراعي	
وسالسل	القيمة	والقيمة	المضافة،	وكذلك	التعاونيات	
ومنظمات	المجتمع	المدين	والنساء	المستقالت	الاليئ	

يمارسن	أنشطة	زراعية	و/أو	غذائية	-	على	حد	علمنا	-	أول	
تقرير	شامل	عن	منطقة	جنوب	ليبيا.	ومع	ذلك،	فإنه	بسبب	

التحديات	المتعددة	خالل	هذه	الفترة	)كالنزاع	المستمر،	
وعدم	االستقرار	وانعدام	األمن	يف	البلد	والمنطقة،	وتقييد	
حركة	السكان،	وجائحة	كوفيد- 19،	والوضع	االقتصادي	
الصعب،	وعقبات	االتصاالت،	وقصر	المدة	التي	تغطيها	

الدراسة(،	ال	يزال	هناك	مجال	كبير	لتوسيع	نطاق	هذا	البحث	
وتحسينه	وتحديثه.	
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1.5
التحديات العامة

مع أن كل بلدية من البلديات اليت تم 
تقييمها يف جنوب ليبيا تواجه تحدياتها 

وفرصها الفريدة، وهو ما ينطبق كذلك على 
القطاعات الفرعية املختلفة )مثل اإلنتاج 
الزراعي، والتعامل مع ما بعد الحصاد ، 

واملعالجة وغريها من املمارسات ذات القيمة 
املضافة، والتعاونيات، ومنظمات املجتمع 
املدين، وأحوال املرأة(، حدد الفريق العديد 
من التحديات العامة املشرتكة يف املنطقة.

ال	تتوفر	إستراتيجية	زراعية	جيدة	التخطيط	وكافية	على	
مستوى	كل	من	الدولة	والمنطقة.	ويتمثل	أحد	التحديات	

الضخمة	التي	يواجهها	قطاعا	إنتاج	المحاصيل	وسلسلة	القيمة	
يف	نقص	الدخل	والسيولة.	بينما	ال	يزال	السكان	يعتمدون	

بشكل	كبير	على	الخدمات	العامة	والرواتب،	تأثرت	المؤسسات	
الحكومية	بعدم	االستقرار	السياسي	واالقتصادي	الذي	تواجهه	
البالد،	وهي	تكافح	من	أجل	الحفاظ	على	مستويات	اإلنفاق	
المطلوبة	لهذه	الخدمات.	لقد	أدى	نقص	السيولة	النقدية	يف	
البنوك	إىل	فرض	قيود	صارمة	على	عمليات	السحب،	التي	

طالت	رواتب	القطاع	العام	ومعاشات	التقاعد،	باإلضافة	
إىل	العديد	من	العواقب	األخرى.	كما	أدت	المنافسة	بين	

الحكومتين	المتنافستين	يف	البالد	للسيطرة	على	مؤسساتها	
المالية	إىل	إضعاف	النظام	المايل	الليبي	وترك	مساحة	للسوق	

السوداء	والتهريب.	ويف	سياق	الصراع	هذا،	عاىن	القطاع	
الزراعي	بشكل	أساسي	من	نقص	االستثمارات	والمبادرات	

الحكومية،	فضالً	عن	النقص	الحاد	يف	المياه	والكهرباء	والنقل	
واالتصاالت.	تبرز	مشكلة	نقص	السيولة	النقدية	بشكل	خاص	

يف	جنوب	ليبيا،	ال	سيَّما	مقارنة	ببقية	البالد،	برغم	معاناة	
المزارعين	بدرجات	متفاوتة	يف	البلديات	المختلفة.
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وقد	تفاقم	انخفاض	إنتاجية	المحاصيل	بسبب	ارتفاع	تكلفة	
المدخالت	والمعدات	الزراعية	-	مثل	اآلالت	ومضخات	
المياه	والبذور	والمبيدات	-	مما	أدى	إىل	نشوب	عدد	

من	التحديات	التي	يواجهها	المزارعون	المحليون،	مثل	
انخفاض	جودة	البذور	المتاحة	ومبيدات	اآلفات،	وانتشار	
آفات	وأمراض	المحاصيل،	ومحدودية	الوصول	إىل	مياه	

الري.	ازداد	حجم	السوق	السوداء	منذ	فبراير	2011	بسبب	
نقص	التنظيم،	مما	أدى	إىل	انخفاض	جودة	البذور	المتاحة	
للسكان	المحليين.	ويمكن	رؤية	هذا	التحول	يف	أنماط	إنتاج	
المحاصيل	المحلية:	البذور	المبيعة	يف	السوق	السوداء	أغلى	
ثمًنا،	مما	يجبر	المزارعين	على	تغيير	نوع	وكمية	البذور	التي	
يشترونها،	وانتقاء	خيارات	أرخص،	والتي	غالًبا	ما	تكون	أقل	
إنتاجية.	وقد	أدى	شراء	البذور	ذات	الجودة	المنخفضة	إىل	
تقليل	كمية	المحاصيل	وجودتها.	وكمثل	الديناميكيات	يف	
قطاع	البذور،	فإن	توافر	األسمدة	والمبيدات	تحدده	السوق	

السوداء	حالًيا	بأسعار	أعلى	من	السنوات	السابقة.

كما	كان	للنزاع	المستمر	آثار	سلبية	كبيرة	على	سوق	العمل	
الزراعي.	وبعبارة	أدق،	فقد	انخفض	عدد	العمال	المهاجرين	
يف	السنوات	األخيرة	بسبب	المخاوف	بشأن	عدم	االستقرار	
وانعدام	األمن	يف	البالد،	ومؤخراً	كنتيجة	لـ	كوفيد- 19.	ويف	
ظل	نقص	العمالة	المقترن	بانخفاض	قيمة	الدينار	الليبي،	
ارتفع	معدل	األجور	بالمقارنة	مع	السنوات	الماضية،	مما	
شكَّل	تحديًا	إضافًيا	أمام	الُمزارعين	المحليين	والجهات	
الفاعلة	يف	سلسلة	القيمة	فيما	يتعلق	بالموارد	المالية	

المحدودة.

وقد	أدى	نقص	العمالة	وانخفاض	قيمة	الدينار	الليبي	إىل	
ارتفاع	األجور	مقارنة	بالسنوات	السابقة،	مما	يخلق	تحديًا	
أمام	المزارعين	المحليين	ذوي	الموارد	المالية	المحدودة	

والذين	يفتقرون	إىل	الوصول	إىل	القروض	المصرفية	
واالئتمان.	كما	واجه	الفريق	العديد	من	التحديات	خالل	

هذه	الدراسة.	وكان	أبرز	هذه	التحديات	محدودية	االتصال،	
وعدم	االستقرار	وانعدام	األمن	الناجمين	عن	النزاع	المستمر،	
وقد	تفاقمت	التحديات	بسبب	الوباء	الذي	خلق	صعوبات	
كبيرة	يف	االتصال	بين	مختلف	أجزاء	المنطقة	وحتى	داخل	
البلديات	بسبب	الخوف	وحظر	التجول	والنقص	الحاد	يف	

الوقود	والكهرباء.	وأدى	تواتر	انقطاع	التيار	الكهربايئ	إىل	جعل	
االتصال	عبر	الهاتف	واإلنترنت	صعًبا	للغاية.	باإلضافة	إىل	

ذلك،	تكاد	أال	توجد	أي	مجموعات	بيانات	محدثة	عن	الزراعة	
الليبية	وأنظمتها	االقتصادية	والسوقية،	خاصة	على	مدى	
العقد	الماضي.	تتسم	حقبة	ما	قبل	عام	2011	باالفتقار	

البالغ	إىل	جمع	البيانات،	وقد	أدى	النزاع	المستمر	منذ	عام	
2011	إىل	زيادة	عرقلة	عملية	الجمع،	وهو	الوضع	الذي	

زادت	من	تعقيده	الجائحة	المستمرة.	ولقد	أدت	الديناميكية	
المعقدة	التي	أوجدها	النزاع	المستمر	والجائحة	إىل	محدودية	
الوصول	إىل	بعض	المشاركين	الرئيسيين.	وكان	من	الصعب	
للغاية	الوصول	إىل	البيانات	الحكومية	والحصول	عليها،	كما	
أنها	منخفضة	الجودة.	وعلى	الرغم	من	كل	هذه	الصعوبات،	
تمكن	الفريق	من	جمع	البيانات	من	خالل	عمليات	المسح	

واالستطالع	والمكالمات	الهاتفية	وعبر	اإلنترنت	وبإجراء	
زيارات	ومقابالت	محدودة.	

الشكل 4.

المحاصيل	المتضررة.
©	FAO/Ali	Hamed
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تتلخص االستنتاجات العامة الرئيسية 
من هذه الدراسة يف ما يلي:

توجد	صعوبات	كبيرة	يف	الوصول	إىل	البيانات	 	
والمعلومات	عالية	الجودة،	ال	سيَّما	بسبب	النزاع	

المستمر	وجائحة	كوفيد- 19،	على	مستوى	الدولة	
بشكل	عام	والمنطقة	المعنية	بشكل	خاص.

تظهر	نتائج	هذه	الدراسة	أن	الزراعة	ال	تزال	مصدًرا	 	
مهًما	للدخل	يف	المنطقة،	مع	وجود	اختالفات	

ملحوظة	بين	البلديات	المختلفة.

كما	هو	الحال	يف	جميع	أنحاء	البالد،	يعتمد	سكان	 	
المنطقة	بشكل	كبير	على	الرواتب	والمعاشات	

التقاعدية	التي	تقدمها	الحكومة	)األغلبية(	أو	القطاع	
الخاص،	يف	حين	تعتبر	األنشطة	الزراعية	يف	كثير	من	

األحيان	مصادر	ثانوية	للدخل.

إن	اإلنتاج	الزراعي	يف	جنوب	ليبيا	متنوع	للغاية	ولكنه	 	
أيًضا	ضعيف	للغاية،	فالغلة	شحيحة	جًدا	وجودتها	

متدنية	تماًما.

كانت	سالسل	القيمة	لجميع	السلع	الزراعية	المنتجة	 	
يف	المنطقة،	وال	سيَّما	السلع	القابلة	للتلف،	ضعيفة	
للغاية	قبل	عام	2011	واندالع	جائحة	كوفيد- 19،	

وتفاقمت	سوًءا	نتيجة	لهاتين	المشكلتين	األخيرتين.

تكاد	تكون	ممارسات	تداول	السلع	الزراعية	بعد	 	
الحصاد	)ال	سيَّما	المنتجات	سريعة	التلف(	غائبة	

تماًما،	كما	أن	العديد	من	ممارسات	القيمة	المضافة	
المطلوبة	غير	موجودة	من	األساس.

األسواق	الرئيسية	للسلع	الزراعية	الُمنتجة	يف	 	
المنطقة	بعيدة	عن	مواقع	اإلنتاج.	يمثل	النقل	

واالتصاالت	واللوجستيات	تحديات	كبيرة،	ال	سيَّما	
بسبب	النزاع	المستمر	وجائحة	كوفيد- 19.	وقد	أدى	

ذلك	إىل	خسائر	وإهدار	كبير،	خاصة	بسبب	نقص	
الة	بعد	الحصاد	وغيرها	من	ممارسات	 المناولة	الفعَّ

القيمة	المضافة.

كشف	تأثير	أزمة	كوفيد- 19	على	الزراعة	وأنظمة	 	
الغذاء	يف	المنطقة	عن	مشاكل	هيكلية	يف	سالسل	
القيمة	الغذائية	الزراعية،	وقلل	من	وصول	الغذاء	
لمعظم	السكان.	يشهد	قطاع	الزراعة	حالة	من	

الفوضى	وحاجة	ماسة	إىل	التنمية،	يف	حين	تعطلت	
سالسل	قيمة	األغذية	الزراعية	بشدة	بسبب	اإلهمال	

واالفتقار	إىل	الخطط	المناسبة،	إىل	جانب	النزاع	
المستمر	منذ	عقد	من	الزمن،	والجائحة.

يمكن	أن	يؤدي	النزاع	المستمر	وجائحة	كوفيد- 19  	
إىل	صدمات	طويلة	األمد	لإلنتاج	الزراعي	والطلب	

عليه،	كما	يتضح	من	استطالعاتنا	ومقابالتنا	ورغبة	
بعض	المزارعين	يف	التخلي	عن	العمل	بالزراعة.	
ولهذا	تداعيات	مستمرة	على	أسعار	المنتجات	

الزراعية	وسبل	العيش	واألمن	الغذايئ،	والتي	من	
المرجح	أن	تستمر	لفترة	طويلة	بعد	احتواء	الفيروس.

1.6
العامة االستنتاجات 



تقييم سالسل القيمة والقيمة املضافة للسلع الزراعية وتحسينها يف جنوب ليبيا
مع تركزي خاص على سبل عيش املرأة

19

1.7
التوصيات العامة

 استناًدا إىل النتائج الرئيسية واالستنتاجات العامة، يمكن 
تقديم التوصيات التالية:

توجد	إمكانات	قوية	يف	قطاعي	الزراعة	واألعمال	 	
الزراعية	يف	المنطقة،	مما	يعني	أن	هناك	حاجة	ملحة	
لزيادة	اإلنتاجية	الزراعية،	وتحسين	سالسل	القيمة	
الغذائية،	وضمان	المناولة	المناسبة	بعد	الحصاد،	
والتصنيع،	وغيرها	من	ممارسات	القيمة	المضافة.

وبالنظر	إىل	نتائج	التقييم،	توصي	هذه	الدراسة	بعدد	 	
من	التدخالت	لتحسين	الظروف	المعيشية	وإنتاجية	
المزارعين،	مع	التركيز	بشكل	خاص	على	تحسين	
سالسل	القيمة	وسبل	عيش	المرأة.	يمكن	تقسيم	

هذا	إىل	قسمين:	)1(	تركز	الفئة	األوىل	من	المبادرات	
على	تحسين	األمن	الغذايئ	ومرونة	األسرة	من	خالل	
تعزيز	القطاعات	وتقليل	الخسائر	والهدر	بتحسين	

اإلنتاجية	وسالسل	القيمة	وممارسات	القيمة	
المضافة،	وتعزيز	ريادة	األعمال	المحلية	)بما	يف	ذلك	

التركيز	على	دعم	البنية	التحتية	المطلوبة(	وبناء	
القدرة؛	و)2(	تستهدف	الفئة	الثانية	تقوية	سبل	عيش	

المرأة	مع	التركيز	على	بناء	الجمعيات	وتعزيزها.	

نظًرا	لضيق	الوقت	يف	هذه	الدراسة،	واتساع	مساحة	 	
المنطقة	والصعوبات	والتحديات	األخرى	المذكورة	
سابًقا،	تم	إجراء	تقييم	لسلسلة	القيمة	والقيمة	

المضافة	ألربعة	من	السلع	المقترحة	الستة	عشر	
فحسب.	وعلى	ذلك،	يوصى	بشدة	بتقييم	سلسلة	

القيمة	والقيمة	المضافة	لجميع	السلع	االثنتي	عشرة	
كبر	عدد	ممكن	منها.	وسيتم	 األخرى	المختارة	أو	أ
تفصيل	ذلك	يف	القسم	III	ويقترح	كأحد	اإلجراءات	

الخاصة	بالمشروع	المقترح.

بناًء	على	تقييمات	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	 	
للسلع	األربعة	المختارة	)صنفان	من	الخضراوات	
وصنفان	الفاكهة،	إحداهما	شبه	استوائية	واألخرى	

استوائية(،	يمكن	تقديم	العديد	من	التوصيات	
لتحسين	ممارسات	اإلنتاج،	والمناولة	بعد	الحصاد	

)الحصاد	والتعبئة	والتغليف	وسلسلة	التبريد	والنقل	
والتسويق(	والمعالجة	)طرق	المعالجة	والبنية	

التحتية	والتركيبات	ومناولة	المنتجات	المصنعة(	
والتسويق.	وتم	تفصيل	بعضها	يف	القسم	الثالث	وتم	

اقتراحها	كإجراءات	لمشروع	مقترح.

يعد	الدعم	للحفاظ	على	وصول	المزارعين	إىل	 	
المدخالت	الجيدة	والبنية	التحتية	ودعمهم	بالخدمات	

المطلوبة	)مثل	اإلرشاد	الزراعي	وبناء	القدرات	
والتدابير	المالية(	أمرين	أساسيين.	ُيمكن	أن	

تشمل	مدخالت	إنتاج	المحاصيل	ومعالجتها:	البذور	
المعتمدة	ومبيدات	اآلفات	العالية	الجودة	واألسمدة	

والمعدات	واآلالت	والمكمالت	الزراعية.	ويمكن	
الحصول	على	المدخالت	الزراعية	إما	من	خالل	
التوزيع	المباشر	أو	الدعم	المايل.	ثمة	حاجة	قوية	

لتشجيع	الرقابة	التنظيمية	على	أسواق	المدخالت	
الزراعية	لتحسين	جودة	السلع	المنتجة	محلًيا	

لألسواق	الوطنية،	وعلى	نحو	خاص	للسلع	الموجهة	
إىل	أسواق	التصدير	المحتملة.	

يعد	التدريب	وبناء	القدرات	للجمعيات	والمنظمات	 	
المجتمعية	والمزارعين	وغيرهم	من	الجهات	الفاعلة	

ذات	القيمة	المضافة	وسلسلة	القيمة،	وخاصة	
النساء،	أمًرا	بالغ	األهمية.	تفيد	برامج	زيادة	الوعي	
التي	تغطي	شؤون	مختلفة،	مثل	الحد	من	فقد	

األغذية	وهدرها	بين	المزارعين	)ال	سيَّما	بين	الجهات	



ير عام تقر التوصيات العامة20

الفاعلة	يف	سلسلة	القيمة	واألسر(	وزيادة	ممارسات	
القيمة	المضافة	)ال	سيَّما	تقنيات	المناولة	المناسبة	
بعد	الحصاد	والمعالجات	،	وسالمة	األغذية	والجودة	

والمعايير	الغذائية	واستخدام	مبيدات	اآلفات	
واالحتياطات(	فائدًة	كبيرة	يف	المنطقة.	وهناك	حاجة	
ماسة	إىل	برامج	تدريب	المدربين	وإنشاء	المدارس	

الميدانية	للمزارعين	وورش	العمل	وغيرها	من	برامج	
بناء	القدرات	يف	موضوعات	تشمل:	)1(	الممارسات	
الثقافية	المناسبة	من	أجل	تحسين	الزراعة	وزيادة	

اإلنتاجية؛	و)2(	المناولة	السليمة	والمعالجة	
والممارسات	األخرى	للقيمة	المضافة	بعد	الحصاد،	
مثل	سلسلة	التبريد	والتعبئة	والتغليف	ومعايير	
الجودة	والنقل	والمعالجة؛	و)3(	البنية	التحتية	

المناسبة	للتسويق	وأنظمة	التسويق	والوصول	إىل	
األسواق	البعيدة	)الوطنية	والتصديرية(؛	و)4(	لوائح	
التصدير	والترويج،	خاصة	يف	مجاالت	معايير	الجودة	

والسالمة	وتطبيقها.

ويوصى	بشدة	بإنشاء	حاضنات	أعمال	تقدم	تمويالً	 	
أولًيا	للمزارع	المتوسطة	أو	الصغيرة	التي	تطبق	

اعتبارات	تراعي	الفوارق	بين	الجنسين	والشمول	
االجتماعي	والرفق	بالبيئة.

ثمة	حاجة	ماسة	إىل	دعم	تقوية	التعاونيات	 	
ومنظمات	المجتمع	المدين	وإعادة	بنائها،	وإنشاء	
هيئة	وسيطة	للمزارعين	)يفضل	أن	تتضمن	هيئة	

منفصلة	للمرأة،	بسبب	المشاكل	االجتماعية	
والثقافية	يف	المنطقة(	يمكن	أن	تسهل	الحصول	على	

االئتمان	من	المؤسسات	المحلية	والدولية،	وغيرها	
من	الخدمات	المهمة	والدعم.

إن	تقديم	الدعم	واإلرشاد	للمنظمات	االجتماعية	 	
المهنية	العاملة	يف	قطاعات	الزراعة	واألغذية	واألعمال	

التجارية	الزراعية،	وخاصة	تلك	التي	تشارك	فيها	
النساء	بشكل	كبير،	أمر	مفيد	للغاية	للمنطقة.	

إن	إعادة	تأهيل	مولدات	الطاقة	و/أو	تحسين	االتصال	 	
بالشبكات	وتدريب	أصحاب	المصلحة	المحليين	
على	أفضل	الممارسات	المتعلقة	بصيانة	مصادر	

الطاقة	الجديدة،	ومصادر	الطاقة	البديلة،	مثل	األلواح	
الشمسية	والمولدات،	سيوفر	دعًما	كبيًرا.
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تغطي	الصحراء	الكبرى	غالبية	مساحة	الجنوب	-	المقدرة	
بأكثر	من	500	ألف	كيلومتر	مربع،	أي	ما	يقرب	من	33 
بالمائة	من	أراضي	البالد.	وتشكل	المساحة	المزروعة	به	
0.06	بالمائة	فقط	من	البالد.	بلغ	عدد	سكان	المنطقة	

الجنوبية	700 485	نسمة	يف	عام	2019.	وتشكل	مساحتها	
33	بالمائة	من	أراضي	البالد،	وتقدر	المساحة	المزروعة	

فيه	بنسبة	0.06	بالمائة	من	إجمايل	مساحة	البالد	ورقعتها	
الُمسَتغلَّة.	يسود	المنطقة	مناخ	صحراوي	شديد	الحرارة	،	
ويتسم	بجفاف	صيفي	وطقس	بارد	شتاء.	تتمتع	المنطقة	

بمناخ	صحراوي	وشبه	صحراوي،	حيث	درجات	الحرارة	عالية	
وتمر	بتغيرات	كبيرة	على	مدار	اليوم.	يعد	هطول	األمطار	

نادًرا	وغير	منتظم،	واألمطار	السنوية	قليلة	للغاية،	حيث	يبلغ	
متوسطها	قرابة	8	ملم.	

ومع	ندرة	الموارد	المائية	الدائمة،	يعتمد	جنوب	ليبيا	بشكل	
كامل	تقريًبا	على	موارد	المياه	الجوفية	غير	المتجددة،	حيث	
كثر	من	99	بالمائة	من	الزراعة	على	المياه	الجوفية.	 يعتمد	أ

وبحسب	وزارة	الزراعة،	فقد	قدرت	المساحة	المروية	يف	
كثر	أنواع	 المنطقة	بنحو	114	ألف	هكتار	يف	عام	2018.	إن	أ
الري	شيوًعا	بالمنطقة	هو	الري	بالرش	)ويمثل	38.8	بالمائة	

من	جميع	أنظمة	الري	الحالية(،	يليه	الري	بالتنقيط	
)26.8	بالمائة(.	يعتمد	غالبية	المزارعين	يف	الجنوب	على	

شبكة	المياه	الحكومية	وشبكة	الكهرباء	للوصول	إىل	الري	
الذي	يحتاجون	إليه.	يعتبر	الجنوب	منطقة	مهمة	لإلنتاج	

الزراعي	يف	البالد،	وقد	تم	تحديده	كواحد	من	المناطق	التي	
تتأثر	فيها	الزراعة	باألزمات	األخيرة.

إن	قطاع	الزراعة	يف	جنوب	ليبيا	صغير	مقارنة	بمناطق	
أخرى	منها.	وتتراوح	مساحة	معظم	المزارع	ما	بين	ستة	
و10	هكتارات.	ومع	ذلك،	يوجد	يف	سبها	أيًضا	عدد	من	
كثر	من	20	هكتاًرا(،	 المزارع	الكبيرة	)مساحة	كل	منها	أ
وهي	تقع	عادًة	يف	ضواحي	المدينة.	ربما	يرجع	ذلك	إىل	
كبر،	 إمكانية	الوصول	إىل	األسواق	األكبر	حجًما	بسهولة	أ

مقارنة	بالمواقع	والبلديات	األخرى	يف	الجنوب.	توجد	المزارع	
الصغيرة	يف	المدينة	وعادة	ما	تتوارثها	األجيال.	ويف	معظم	

أنحاء	المنطقة،	يمتلك	جميع	المزارعين	تقريًبا	األراضي	التي	
يستخدمونها	للزراعة،	كما	أن	استئجار	األراضي	الزراعية	أمر	
غير	شائع.	عندما	يتم	تأجير	األرض،	يكن	المستأجرون	عادة	

من	المزارعين	األجانب.

ونظًرا	لصغر	حجم	المزارع،	فإن	لدى	المزارعين	عدًدا	محدوًدا	
من	الموظفين	بدوام	كامل	أو	جزيئ.	يف	القطرون،	على	سبيل	

المثال،	يعمل	لدى	المزارع	العادي	أقل	من	موظف	بدوام	
كبر	عدد	من	 كامل	وآخر	بدوام	جزيئ.	ولدى	المزارع	يف	الكُفرة	أ
الموظفين،	بمتوسط	2.5	موظف	بدوام	كامل	و2.6	موظف	
بدوام	جزيئ	لكل	مزرعة.	يف	سبها،	يعمل	لدى	المزارعين	يف	

المتوسط	1.7	موظف	بدوام	جزيئ	و1.6	موظف	بدوام	كامل.	
العمال	المتفرغون	يف	المزارع	يف	قطرون	وسبها	مهاجرون	
بشكل	شبه	حصري	من	أفريقيا	جنوب	الصحراء	الكبرى،	

وخاصة	من	تشاد	والنيجر	والسودان.	يف	الكُفرة،	كان	تكوين	
كثر	تنوًعا،	حيث	شمل	الليبيين	 الموظفين	بدوام	كامل	أ
والمهاجرين	من	دول	شمال	إفريقيا	األخرى	مثل	مصر،	

وأفراد	األسرة	الواحدة.	والليبيون	الذين	يعملون	يف	المزارع	
هم	عادًة	من	كبار	السن،	حيث	يعتبر	الشباب	مترددين	يف	

االنخراط	يف	العمل	الزراعي.	ومع	ذلك،	فإن	النقص	يف	فرص	
العمل	يعني	زيادة	مشاركة	الشباب	يف	هذا	القطاع.	غالًبا	

ما	يكون	الموظفون	بدوام	جزيئ	يف	المزارع	من	أفراد	األسرة،	
على	الرغم	من	أن	الليبيين	اآلخرين	والمهاجرين	من	إفريقيا	

جنوب	الصحراء	الكبرى	يعملون	هم	أيًضا	بدوام	جزيئ.	

ونظًرا	لتفاوت	ظروف	التربة	واألمطار	بين	البلديات	يف	
الجنوب،	فإن	السلعة	الزراعية	األكثر	شيوًعا	هي	التمور،	وهي	

موجودة	يف	محافظ	اإلنتاج	لدى	جميع	المزارعين	تقريًبا.	

2.1
مقدمة

إن جنوب ليبيا من أهم املناطق 
اإلسرتاتيجية يف البالد، ملا يتمتع به 

من موارد طبيعية واقتصادية مهمة، 
فضاًل عن كونه بوابة لدول الساحل 

األفريقي، ويشرتك يف الحدود مع الجزائر 
وتشاد ومرص والنيجر والسودان.
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وبخالف	شأن	التمور،	يتفاوت	اإلنتاج	الزراعي	بشكل	كبير	
يف	مختلف	البلديات.	يف	القطرون،	على	سبيل	المثال،	يعتبر	
الشعير	والبرسيم	والقمح	من	المنتجات	الرئيسية،	باإلضافة	
إىل	إنتاج	الخضراوات	والفاكهة	المحدود.	ويف	سبها،	ينتشر	
الزيتون	والموالح	والشعير،	إىل	جانب	إنتاج	الخضراوات	بما	
ر	 فيها	البصل	والطماطم	والباذنجان	والثوم.	يف	الكُفرة،	تيسِّ
وفرة	المياه	ونوعية	التربة	والمناخ	المالئم	زراعة	محاصيل	
مثل	الزيتون	والمانجو	والخضراوات	والموالح،	باإلضافة	إىل	

التمور.

يستخدم	معظم	المزارعين	اآلبار	للوصول	إىل	المياه	الجوفية،	
مع	أن	يف	بعض	المناطق،	مثل	مرزق،	يستخدم	المزارعون	
أيًضا	مياه	األمطار	واآلبار	السطحية.	لقد	واجهت	مجموعات	

سكانية	معينة	قيوًدا	يف	الوصول	إىل	مياه	الري،	وخاصة	
المزارعين	األكثر	عوًزا	اقتصاديًا.	

يف	بعض	البلديات	مثل	سبها	وقطرون،	يستخدم	عدد	
قليل	من	المزارعين	منتجاتهم	الستهالكهم	الخاص،	بينما	
تقوم	غالبية	المزارعين	ببيع	منتجاتها	يف	األسواق	المحلية.	

على	سبيل	المثال،	ُتباع	يف	القطرون	التمور	والزيتون	
محلًيا،	وكذلك	باعتبارها	محاصيل	للماشية	وعلًفا	لإلبل،	

بينما	يستهلك	الُمزارعون	الخضراوات	يف	بيوتهم.	يستخدم	
المزارعون	يف	الكُفرة	معظم	إنتاجهم	الزراعي	الستهالكهم	
الخاص.	ومن	أسباب	ذلك	أن	الكُفرة	معزولة	نسبًيا،	ويجد	
المزارعون	صعوبة	يف	بيع	سلعهم	يف	األسواق	المحلية	أو	

غيرها	بسبب	المسافات	الطويلة	التي	تفصلهم	عنها	وسوء	
حالة	النقل.	وال	ُتنقل	سوى	التمور	وبعض	الخضراوات	

والعلف،	وُتباع	يف	األسواق	يف	المنطقة	الجنوبية.	

وتستند	المراجعة	إىل	البيانات	األولية	النوعية	والكمية	التي	
تم	جمعها	من	المزارعين	وأصحاب	المصلحة	اآلخرين	)بما	يف	

ذلك	الجمعيات(	يف	12	بلدية	يف	المنطقة.

ويقدر	عدد	المزارعين	يف	12	بلدية	بالمنطقة	بحوايل	241 30 
مزارًعا،	منهم	900	يف	ألبوانس؛	و698 3	يف	الواحات؛	و966 
يف	غات؛	و888 1	يف	الكفرة؛	و096 4	يف	مرزق؛	و076 4	يف	

القطرون؛	و096 2	يف	سبها؛	و350 1	يف	الشرقية؛	و087 2	يف	
تراغن؛	و932 2	يف	أوباري؛	و052 3	يف	وادي	عتبة؛	و095 3 

	.)V.1	)الملحق	الشاطئ	وادي	يف

ويقدر	عدد	الحيازات	الزراعية	يف	البلديات	الـ	12	المشمولة	
بالدراسة	بقرابة	515 12	حيازة،	منها	900	يف	البوانس؛	
و819 2	يف	الواحات؛	و744	يف	غات؛	و790 1	يف	الكُفرة؛	

و868 2	يف	مرزق؛	و109 4	يف	القطرون؛	و820 1	يف	سبها؛	
و350 1	يف	الشرقية؛	و577 1	يف	تراغن؛	و239 2	يف	أوباري؛	
و638 1	يف	وادي	عتبة؛	و385 2	يف	وادي	الشاطئ.	وتقدر	
المساحة	اإلجمالية	لهذه	الحيازات	بـ	621 216	هكتاًرا،	منها	
260 28	هكتاًرا	يف	البوانيس؛	و222 18	هكتاًرا	يف	الواحات؛	

و520 4	هكتاًرا	يف	غات؛	و553 29	هكتاًرا	يف	الكفر؛	
و602 31	هكتار	يف	مرزق؛	و602 31	هكتار	يف	القطرون؛	
و445 23	هكتاًرا	يف	سبها؛	و550 1	هكتاًرا	يف	الشرقية؛	
و634 3	هكتاًرا	يف	تراغن؛	و084 17	هكتاًرا	يف	أوباري؛	

و685 11	هكتاًرا	يف	وادي	عتبة؛	و464 15	هكتاًرا	يف	وادي	
الشاطئ.	يقدر	متوسط	مساحة	الحيازات	الزراعية	لكل	
مزارع	بـ	6.1	هكتار	يف	غات؛	و31.4	هكتاًرا	يف	البوانيس؛	

و6.5	هكتارات	يف	الواحات؛	و16.5	هكتاًرا	يف	الكُفرة	و11.9 
هكتاًرا	يف	مرزق؛	و7.7	هكتارات	يف	القطرون؛	12.9	هكتاًرا	

2.1
الرئيسية النتائج 

يقدم هذا الجزء من الدراسة ملحة عن 
اإلنتاج الزراعي والتحديات والفرص 

واالحتياجات يف جنوب ليبيا.
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يف	سبها؛	و11.5	هكتاًرا	يف	الشرقية؛	و2.3	هكتار	يف	تراغن؛	
و7.6	هكتارات	يف	أوباري؛	7.1	هكتارات	يف	وادي	عتبة؛	و6.5 

.)V.1	)الملحق	الشاطئ	وادي	يف	هكتارات

ومع	أن	التمور	والحبوب	هي	المحاصيل	الرئيسية	المزروعة	
يف	المنطقة،	ُيزرع	أيًضا	العديد	من	المحاصيل	األخرى،	ال	

سيَّما	من	قبل	األسر	المعوزة	اقتصاديًا	)بما	يف	ذلك	السكان	
المحليون	والمهاجرون	والنازحون	داخلًيا(،	مع	التركيز	بشدة	

على	المحاصيل	النقدية،	مثل	الخضراوات	التي	يمكن	
كه.	وترد	 زراعتها	على	مدار	السنة	والخضراوات	الورقية	والفوا
تفاصيل	المحاصيل	المزروعة	يف	12	بلدية	يف	جنوب	ليبيا	يف	

.V.1	الملحق	يف	البيانية	والرسوم	الجداول

أهم	الحبوب	المزروعة	يف	المنطقة	هي	القمح	والشعير.	
كه	والخضراوات	المزروعة	بالمنطقة	تشمل:	 وأهم	الفوا
البطاطس	والطماطم	والبصل	)أخضر	ومجفف(	والثوم	

والجزر	والبازالء	والفول	والخيار	والفلفل	والخس	والملفوف	
والبقدونس	والبطيخ	والكنتالوب	والتمر	والزيتون	والموالح	

والعنب	واللوز	والتين	والمانجو	والجوافة.	

البلديات	التي	تمثل	الحبوب	فيها	السلع	الغذائية	الرئيسية	
كه	 المزروعة	من	بين	األنواع	الثالثة	الشائعة	)الحبوب	والفوا
والخضراوات(	حسب	المنطقة:	هي	غات	)59	بالمائة	من	
المساحة	المزروعة(	والقطرون	)74	بالمائة(	وتراغن	)61 

بالمائة(	ووادي	الشاطئ	)52	بالمائة(.	تشمل	البلديات	التي	
تشكل	الفاكهة	فيها	السلع	الغذائية	الرئيسية	المزروعة:	

البوانيس	)88	بالمائة(	والكُفرة	)70	بالمائة(	وسبها	)74 
بالمائة(	والشرقية	)64	بالمائة(.	تشمل	البلديات	التي	

تشكل	الخضراوات	السلع	الرئيسية	فيها:	الواحات	)57 
بالمائة(	ومرزق	)57	بالمائة(	وأوباري	)42	بالمائة(	ووادي	

.)V.1	)الملحق	بالمائة(	)57	عتبة

يعتبر	الزيتون	أهم	محصول	غذايئ	يف	البوانيس.	تشمل	
كه	المزروعة	يف	الواحات:	الطماطم	 أهم	الخضراوات	والفوا
كه	 والبصل	األخضر	والمجفف	والزيتون	والتمور.	أهم	الفوا

والخضراوات	المزروعة	يف	غات	هي	البطيخ	والزيتون	والتمر.	
ُتزرع	يف	الكُفرة	مجموعة	متنوعة	من	الفاكهة،	منها	التمور	

والموالح	والجوافة	والمانجو.	تشمل	الثمار	المهمة	المزروعة	
كه	 يف	مرزق:	الزيتون	والتمور	والموالح.	من	أهم	الفوا

والخضراوات	المنتجة	يف	القطرون:	الباذنجان	والزيتون	
والتمور	والموالح	والجوافة.	يعتبر	حي	سبها	منتج	رئيسي	

للبطاطس	والطماطم	والبصل	األخضر	والبطيخ	والكنتالوب	
والتمور	والزيتون	والموالح	والعنب.	تنتج	الشرقية	كميات	
كبيرة	من	البصل	األخضر	والمجفف	والزيتون	والتمور.	من	
كه	والخضراوات	المزروعة	يف	أوباري:	الطماطم	 أهم	الفوا

والبطاطس	والبصل	األخضر	والمجفف	والبطيخ	والزيتون	
كه	والخضراوات	 والتمور	والموالح	والعنب.	من	أهم	الفوا
المزروعة	يف	وادي	عتبة:	الطماطم	والبطاطس	والبصل	

األخضر	والزيتون	والتمور.	ينتج	وادي	الشاطئ	كميات	كبيرة	
من	البصل	األخضر	والمجفف	والبطيخ	والكنتالوب	والتمور	

.)V.1	)الملحق	والتين	والعنب	والموالح

أما	فيما	يتعلق	بكميات	الحبوب	المنتجة	يف	المنطقة،	فإن	
القمح	هو	األهم	يف	البوانيس	والواحات	وغات	والكُفرة	

والقطرون	وتراغن،	بينما	الشعير	هو	األهم	يف	مرزق	وسبها	
والشرقية	وأوباري	ووادي	عتبة	ووادي	الشاطئ	)الملحق	

.)V.1

وفيما	يتعلق	بكميات	الفاكهة	المنتجة	يف	المنطقة،	فإن	
التمور	هي	أهم	فاكهة	يف	الواحات	وغات	والكُفرة	ومرزق	

والشرقية	وتراغن	ووادي	الشاطئ.	وتعد	الموالح	أهم	فاكهة	
يف	القطرون،	بينما	الزيتون	من	أهم	الثمار	يف	البوانيس	وسبها	

.)V.1	)الملحق	وأوباري

تختلف	إنتاجية	المحاصيل	المزروعة	يف	المنطقة	بشكل	كبير	
بين	البلديات	المختلفة.	على	سبيل	المثال،	تقدر	اإلنتاجية	
للقمح	بـ	3.4	أطنان/هكتار	يف	الكفرة،	و3.3	أطنان/هكتار	

يف	الشرقية؛	و3.2	أطنان/هكتار	يف	تراغن؛	و3	أطنان/هكتار	
يف	سبها؛	2.85	طًنا/هكتار	يف	القطرون؛	و2.4	أطنان/هكتار	
يف	أوباري؛	و1.4	طن/هكتار	يف	وادي	الشاطئ.	تقدر	إنتاجية	
الشعير	بـ	4.79	أطنان/هكتار	يف	سبها؛	و4	أطنان/هكتار	يف	
الشرقية؛	و2.9	طن/هكتار	يف	أوباري؛	و2.76	طن/هكتار	يف	
القطرون؛	و2.2	طن/هكتار	يف	الكُفرة؛	و	1.2	طن/هكتار	يف	
وادي	الشاطئ.	تقدر	إنتاجية	التمور	بـ	16.13	طًنا/هكتار	يف	

الواحات؛	و6.19	أطنان/هكتار	يف	وادي	الشاطئ؛	و5.33 
أطنان/هكتار	يف	القطرون؛	و3.18	أطنان/هكتار	يف	غات؛	و3 
أطنان/هكتار	يف	تراغن؛	و2.76	طن/هكتار	يف	أوباري؛	2.46 
طن/هكتار	بالكفرة؛	و2.4	طن/هكتار	يف	الشرقية؛	و1.7	طن/
هكتار	يف	البوانيس؛	و1.43	طن/هكتار	يف	سبها؛	و1.2	طن/
هكتار	يف	غات.	تقدر	إنتاجية	العنب	بـ	3.5	طن/هكتار	يف	

وادي	الشاطئ؛	و3.28	أطنان/هكتار	يف	سبها؛	و2.48	طن/
هكتار	يف	أوباري؛	و1.82	طن/هكتار	بالكُفرة؛	و1.7	طن/
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هكتار	يف	غات؛	و	0.8	طن/هكتار	يف	الشرقية.	تقدر	إنتاجية	
الزيتون	بـ	7.98	أطنان/هكتار	يف	الكُفرة؛	و5.15	أطنان/هكتار	

يف	الواحات؛	و4	أطنان/هكتار	يف	القطرون؛	و3.67	أطنان/
هكتار	يف	أوباري؛	و3.55	أطنان/هكتار	يف	غات؛	و3.12 

أطنان/هكتار	يف	وادي	الشاطئ؛	و2	طن/هكتار	يف	الشرقية؛	
و1.09	طن/هكتار	يف	تراغن.	تبلغ	إنتاجية	المانجو	10.44 
أطنان/هكتار	يف	الكُفرة	ولكنها	ال	تزيد	عن	2	طن/هكتار	يف	

الواحات.	تقدر	إنتاجية	الطماطم	بـ	27.5	طًنا/هكتار	يف	سبها؛	
و6.9	أطنان/هكتار	يف	أوباري؛	و6.3	أطنان/هكتار	يف	الكفرة؛	
و4.3	أطنان/هكتار	يف	تراغن؛	وفقط	1.3	طن/هكتار	يف	وادي	

الشاطئ	والشرقية.	تقدر	إنتاجية	البطاطس	بـ	21.1	طًنا/
هكتار	يف	سبها؛	و3.9	أطنان/هكتار	يف	الكُفرة؛	و3.4	أطنان/

هكتار	يف	تراغن؛	و3	أطنان/هكتار	يف	أوباري؛	و2.5	طن/
هكتار	يف	وادي	الشاطئ	والشرقية؛	وتنخفض	إىل	1.3	طن/

.)V.1	)الملحق	غات	يف	هكتار

بشكل	خاص	بسبب	ارتفاع	تكلفة	المعدات	والمدخالت	
الزراعية،	مثل	اآلالت	ومضخات	المياه	والبذور	والمبيدات.	
وقد	أدت	هذه	المشكلة	إىل	تفاقم	عدد	من	التحديات	التي	

تواجه	المزارعين	المحليين،	مثل	انخفاض	جودة	البذور	
والمبيدات	المتاحة،	وانتشار	آفات	المحاصيل	وأمراضها،	

وعدم	الحصول	على	مياه	الري.	ازداد	حجم	السوق	السوداء	
منذ	2011	بسبب	نقص	التنظيم،	مما	أدى	إىل	انخفاض	
جودة	البذور	المتاحة	للسكان	المحليين.	يمكن	رؤية	هذا	

التحول	يف	أنماط	إنتاج	المحاصيل	المحلية:	البذور	المبيعة	
يف	السوق	السوداء	أغلى	ثمناً،	مما	يجبر	المزارعين	على	
تغيير	نوع	وكمية	البذور	المشتراة	لصالح	خيارات	أرخص	

وأقل	إنتاجية	يف	كثير	من	األحيان.	ولقد	أدى	انخفاض	
جودة	البذور	إىل	انخفاض	حجم	الغلة	وجودة	المنتجات.	

ومثل	الديناميكيات	التي	لوحظت	يف	قطاع	البذور،	يهيمن	
بائعو	السوق	السوداء	أيًضا	على	توافر	األسمدة	والمبيدات،	
فيضعون	أسعاًرا	أعلى	مما	كانت	عليه	يف	السنوات	السابقة.	

يعاين	اإلنتاج	الزراعي	من	ظروف	سيئة	من	حيث	نظم	
الكشف	عن	األمراض	واآلفات	ومحدودية	الوصول	إىل	
مبيدات	اآلفات	الكافية	بأسعار	معقولة.	وهذا	يقلل	من	

إنتاجية	السلع	الغذائية	وجودتها	ويؤثر	يف	الحفاظ	عليها.	أدى	
االنقطاع	المتكرر	للتيار	الكهربايئ	إىل	إتالف	أنظمة	الري،	وأثر	
بشدة	يف	عمل	مضخات	المياه	بالذات.	يعد	نقص	العمالة	

الماهرة	من	المعوقات	الرئيسية	يف	الدولة	والمنطقة.

2.3
التحديات

تم تحديد العديد من التحديات من 
ير. النتائج الرئيسية لهذا التقر

ُتصنَّف	التحديات	المتعلقة	باإلنتاج	يف	فئات	واسعة	هي:	
السالمة،	والعوامل	األمنية،	والعوامل	االقتصادية،	وتوافر	
المدخالت	)مثل	البذور	واألسمدة	واألعالف(،	وأمراض	

النبات	والكشف	عن	اآلفات	ومكافحتها،	والطقس،	والطاقة	
والكهرباء،	وتوافر	المياه	وأنظمة	الري.	

وهناك	تحديات	كبيرة	تواجه	عرض	اإلنتاج	الزراعي	يف	جميع	
أنحاء	المنطقة	من	حيث	الموارد	المالية	والتقنية.	إنه	من	
شبه	المستحيل	على	المزارعين	الحصول	على	التمويل.	
وعالوة	على	ذلك،	يصعب	الوصول	إىل	اآلالت	واألدوات	
والمعدات	الالزمة	لإلنتاج.	لقد	تأثرت	إنتاجية	المحاصيل	
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ومع	ذلك،	هناك	اختالفات	جوهرية	يف	إنتاج	السلع	الزراعية	
بين	البلديات.	

تتمتع	بلديات	المنطقة	بمناخ	صحراوي،	مع	انخفاض	شديد	
يف	هطول	األمطار	وعدم	وجود	أنهار	معمرة	وواحات	متناثرة.	

إنه	من	شبه	المستحيل	على	المزارعين	الحصول	على	
التمويل	لإلنتاج	الزراعي	والمناولة.	وهذا	أمر	مثير	للقلق	

نظًرا	ألن	التمويل	مهًما	جًدا	لتمكين	إنتاج	األغذية	ومناولتها	
يف	المنطقة،	نظًرا	الرتفاع	أسعار	المعدات	واألسمدة.	يف	

حين	يصعب	الحصول	على	جميع	أنواع	التمويل،	ال	يمكن	
الوصول	إىل	القروض	العامة	والزراعية	البتة،	خاصة	أن	

Bank	Agricultural	Libyan	)البنك	الزراعي	الليبي(	توقف	
عن	تقديم	القروض.	ويعزى	هذا	الوضع	يف	القطرون	وسبها	

بشكل	أساسي	إىل	نقص	السيولة	يف	البنوك.	ُينظر	إىل	
القطاع	المصريف	يف	الكُفرة	والقطرون	على	أنه	غير	راغب	
يف	تقديم	الدعم	المايل	للمنتجين	الزراعيين.	وعالوة	على	

ذلك،	وعلى	غرار	الوضع	يف	بقية	البالد،	تلعب	تقلبات	أسعار	
الصرف	دوًرا	مهًما	يف	الحد	من	الوصول	إىل	التمويل	يف	

المنطقة.

يف	الماضي،	كان	المزارعون	يتلقون	مدخالت	مثل	البذور	
من	التعاونيات	والجمعيات	الزراعية،	مما	يضمن	أيًضا	

2.4
االستنتاجات

وفقا للمسح والبحث، فإن الحبوب 
)خاصة القمح والشعري( هي املحاصيل 

الرئيسية املزروعة يف املنطقة.

مراقبة	الجودة.	ومع	ذلك،	يف	السنوات	األخيرة،	لم	تكن	هذه	
التعاونيات	والجمعيات	نشطة	ولم	تعد	تقدم	الدعم.	واآلن،	
غالًبا	ما	تكون	المدخالت	متاحة	يف	السوق	السوداء	فقط،	
مما	تسبب	يف	ارتفاع	األسعار	وعدم	اليقين	فيما	يتعلق	

بجودة	وسالمة	المدخالت.	

يف	معظم	البلديات،	يجد	المزارعون	صعوبة	بالغة	يف	
الحصول	على	اآلالت	واألدوات	والمعدات	الالزمة	لإلنتاج	

والمناولة.	وهذا	يشمل	أيًضا	اآلالت	األساسية	مثل	الجرارات،	
كثر	قطعة	من	المعدات	التي	يصعب	الحصول	 وهي	أ

عليها.	وباإلضافة	إىل	الجرارات،	يصعب	أيًضا	الحصول	على	
المحاريث	ومعدات	الحصاد.	نظًرا	لُبعد	المنطقة،	فإن	عدم	

توفر	السلع	يف	األسواق	المحلية	ونقص	قطع	الغيار	والصيانة	
يمثالن	تحديًا	كبيًرا.

وقد	أصبح	الوصول	إىل	بعض	المزارع	غير	ممكن	بسبب	
انعدام	األمن	أو	وجود	ذخائر	وألغام	غير	منفجرة،	والتي	

تشكل	أيًضا	عائًقا	إنتاجًيا	للمزارعين	يف	بعض	البلديات.	ال	
تزال	بعض	الجماعات	المسلحة	موجودة	يف	جميع	أنحاء	

الجنوب،	ويدور	بها	بعض	القتال	المستمر،	مما	أثر	أيًضا	يف	
القطاع	يف	بعض	البلديات.	وعلى	الرغم	من	أن	النزاع	لم	يؤثر	

بشكل	مباشر	يف	المزارعين	يف	عدد	من	البلدات	الحدودية	
النائية	للغاية	مثل	القطرون	بالطريقة	نفسها	التي	أثر	بها	يف	
المزارعين	يف	البلديات	األخرى،	مثل	سبها	والكُفرة،	إال	أنه	ال	
يزال	من	الممكن	الشعور	بتأثيره	يف	عدة	أجزاء	من	المنطقة.	

تسبب	انقطاع	التيار	الكهربايئ	يف	حدوث	حاالت	جفاف	وتلف	
مضخات	المياه	والحيلولة	دون	التشغيل	الصحيح	ألنظمة	

الري.	

يجد	المزارعون	صعوبة	يف	الحصول	على	العمالة	الالزمة	
لإلنتاج	والحصاد	وغير	ذلك	من	الممارسات.	وعندما	يتعلق	
األمر	بمهارات	محددة،	فإن	مهارات	تخطيط	اإلنتاج	والصيانة	
واإلصالح	هي	التي	يصعب	الحصول	عليها	بشكل	أساسي.	

وال	يزال	النقص	المستمر	يف	اليد	العاملة	محسوًسا	يف	
المنطقة،	والذي	تفاقم	بسبب	النزاعات	وجائحة	كوفيد- 19. 

يعاين	القطاع	من	انتشار	عدد	من	األمراض	النباتية.	تشكل	
األمراض	القشرية	تهديًدا	للحبوب	والخضراوات	ونباتات	

الزينة	والفاكهة	ومحاصيل	األشجار	الحرجية.	تعد	ليبيا	أيًضا	
	،)Spodoptera	littoralis(	القطن	أوراق	لدودة	موطًنا
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والحشرات	الشافرة	التي	تدمر	بعض	المحاصيل،	وخنفساء	
الدقيق	األحمر	)castaneum	Tribolium(	التي	تدمر	القمح.	
ومن	التحديات	الزراعية	األخرى:	الديدان	األسطوانية،	مثل	

عقدة	الجذر،	وآفة	الجذر،	ونيماتودا	الموالح.	عالوة	على	ذلك،	
فإن	الفطريات	مثل	البياض	الدقيقي،	وبقع	األوراق،	ولفحة	
األوراق،	وتعفن	اإلزهار	والصدأ	جميعها	لها	وجود	كبير.	كما	
تنتشر	يف	المنطقة	فيروسات	مثل	فيروس	الموزاييك	الذي	
يحمل	بذور	البازالء	وفيروس	فسيفساء	البرسيم	وفيروس	
تريستيزا	الحمضيات.	كما	تتعرض	المنطقة	أحيانًا	ألسراب	

الجراد	التي	تهاجم	العديد	من	المحاصيل،	بما	يف	ذلك	التمور.	
وتم	العثور	على	العديد	من	الحشرات	يف	المنطقة،	وتعتبر	
	)Ceratitis	capitata(	المتوسط	األبيض	البحر	فاكهة	ذبابة
كثر	الحشرات	منها	تدميًرا.	كل	هذا	يجعل	أنظمة	 واحدة	من	أ

الكشف	عن	األمراض	واآلفات	ومكافحتها	أدوات	يف	غاية	
األهمية.	ومع	ذلك،	فإن	أنظمة	الكشف	والتحكم	ضعيفة	

لدى	غالبية	المزارع	يف	الجنوب.	يف	بعض	أجزاء	المنطقة،	يتم	
استخدام	بعض	طرق	المكافحة	العضوية	والمتكاملة	لآلفات،	
باإلضافة	إىل	المبيدات	الكيماوية.	يستخدم	معظم	المزارعين	
يف	المنطقة	رعي	الحيوانات	لمكافحة	األعشاب	الضارة،	بينما	

يحرق	بعض	المزارعين	مخلفات	النباتات	بعد	الحصاد	أو	
يقومون	بإزالة	األعشاب	الضارة	بطريقة	ميكانيكية.	يندر	

تناوب	زراعة	المحاصيل	و/أو	الزراعة	البينية.

ويف	بعض	أجزاء	المنطقة،	كما	هو	الحال	يف	سبها،	لوحظت	
مواسم	نمو	أقصر	وانخفاض	غالت	المحاصيل،	وربما	يرجع	
ذلك	إىل	تغير	المناخ.	يتأثر	اإلنتاج	بدرجات	الحرارة	الشديدة	
وغير	المتوقعة	يف	المنطقة.	ويعد	انتشار	الحشرة	الخضراء	
)phoenisis	Palmaspis(	ظاهرة	جديدة،	ومن	المحتمل	أن	

تكون	مرتبطة	بتغير	المناخ.	

إن	المصدر	الرئيسي	للمياه	لإلنتاج	الزراعي	يف	المنطقة	
هو	اآلبار.	ترتبط	مشكالت	المياه	بشكل	أساسي	بإمدادات	
الكهرباء،	حيث	يؤدي	انقطاع	التيار	الكهربايئ	المتكرر	إىل	

إتالف	أنظمة	الري	والتأثير	يف	عمل	مضخات	المياه.	عالوة	
على	ذلك،	فإن	االفتقار	إىل	وجود	شركات	الحفر	المختصة	و/
أو	مهارات	الحفر	المحددة	بين	القوى	العاملة	يمثل	عقبات	

أخرى	أمام	الوصول	إىل	المياه	للزراعة.

تعد	فرص	النمو	والتوسع	-	خاصة	بالنسبة	لصغار	المزارعين	
-	محدودة	بسبب	الوضع	الصعب	الذي	يواجه	البالد،	ال	

سيَّما	من	حيث	عدم	االستقرار	وانعدام	األمن	ونقص	الدعم	

الحكومي.	ومع	ذلك،	تظل	هناك	فرص	لتحسين	إنتاج	
قطاعي	الزراعة	واألعمال	التجارية	الزراعية.	تظهر	التمور،	

كبر	قدرة	على	التكيف،	 وخاصة	صنف	»دجلة	نور«	المهم،	أ
وتعد	هي	األهم	بالمنطقة.	ومع	ذلك،	من	الممكن	تحسين	
أحوال	زراعة	بعض	المحاصيل	القابلة	للتلف،	مثل	المانجو	
والجوافة	والبطيخ	والكنتالوب	والخس	والبصل	األخضر	يف	
المنطقة،	مع	إمكانية	ممارسة	التجارة	مع	األسواق	البعيدة	

يف	شمال	البالد	وتصديرها	إىل	الدول	المجاورة.	

هناك	درجة	عالية	من	عدم	اليقين	المحيط	بدخل	المزارعين	
على	مدى	األشهر	والسنوات	القادمة.	يمكن	للكهرباء	

المستقرة	والبذور	الجيدة	واألسمدة	بأسعار	معقولة	والدعم	
المايل	أن	تحسن	اإلنتاجية	واألرباح.	وهناك	أيًضا	فرص	

للمزارعين	لتقييم	هياكل	األسعار	وكميات	اإلنتاج،	فضالً	عن	
كبر	على	بيع	المنتجات	وتنويع	محاصيلهم. التركيز	بشكل	أ

ويعد	الدعم	المباشر	الذي	يوفر	البذور	واألسمدة	والمعدات	
الصغيرة	وثيق	الصلة	بتوفير	هذه	الفرص.	يمكن	أن	ُيحدث	

الدعم	الذي	يركز	على	توفير	منتجات	عالية	الجودة	غير	
متوفرة	يف	األسواق	المحلية	فرًقا	نوعًيا	لمنتجي	المنطقة.	

وسيكون	توفير	بذور	القمح	والشعير	والبرسيم	مفيًدا	بشكل	
خاص	لمنتجي	المحاصيل.	أما	يف	ما	يتعلق	بتوفير	اآلالت،	

فهناك	تفضيل	بين	المنتجين	للجرارات	وآالت	الحصاد	
ومضخات	المياه.	ومع	ذلك،	فإن	توفير	حتى	اآلالت	األصغر	
سيمثل	دعًما	كبيًرا.	إن	المساعدة	يف	تحسين	األوضاع	من	

خالل	توفير	المعدات	الزراعية	ليست	واضحة	تماًما	كوضوح	
مدى	المساعدة	الذي	يتم	بتوفير	البذور	واألسمدة.	بالنسبة	

للمزارع	الصغيرة،	ال	تعتبر	المعدات	مفيدة؛	حيث	تعتمد	
كبر	على	الطرق	التقليدية	وتستخدم	آالت	 عملياتها	بشكل	أ

أقل.	لكن	الحصول	على	معدات	مناولة	ما	بعد	الحصاد	
وأدوات	التجهيز	سيكون	ذا	فائدة	كبيرة	للمزارعين	وغيرهم	
من	أصحاب	المصلحة	يف	سلسلة	القيمة	لضمان	الحفظ	
المناسب	لمنتجاتهم	وتيسير	بيعها.	قد	ال	يكون	توفير	

المعدات	واآلالت	للمزارعين	بشكل	مباشر	هو	أفضل	نهج؛	
ألنهم	ال	يمتلكون	المهارات	الالزمة	لصيانتها.	على	أن	توفيرها	

للجمعيات	الزراعية،	مثل	جمعية	فزان	التعاونية	للزراعة	
كثر	 العضوية،	التي	تؤجرها	بعد	ذلك	بدورها	للمزارعين،	أ

جدوى.	

يتلقى	بعض	المزارعين	حالًيا	دعًما	محدوًدا	من	بعض	
المصادر.	يف	سبها،	على	سبيل	المثال،	يتلقى	عدد	قليل	من	
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المزارعين	دعًما	مباشًرا	يف	شكل	بذور	وأسمدة	ومبيدات،	
فضالً	عن	الوصول	إىل	القروض	الصغيرة	والتمويل.	ويف	

الكُفرة،	يتلقى	بعض	المزارعين	الدعم،	بما	يف	ذلك	الحصول	
على	القروض	الصغيرة	وبرامج	التدريب	والبذور.	ويف	

القطرون	والعديد	من	البلديات	األخرى،	ال	يتلقى	المزارعون	
الدعم	عموًما.	إن	الجهات	الفاعلة	المشاركة	يف	تقديم	هذا	
الدعم	هي	المجالس	البلدية	والمنظمات	غير	الحكومية	
كز	خدمة	األعمال	التجارية	الزراعية.	كانت	 المحلية	ومرا

الجمعيات	الزراعية	هي	الجهات	الفاعلة	الرئيسية	الداعمة	
للمزارعين،	حيث	توفر	لهم	التدريب	والبذور	المدعومة.	على	

أن	جميع	التعاونيات	تقريًبا	لم	تعد	نشطة	يف	المنطقة.	
كانت	البنوك	الزراعية	يف	ما	مضى	نشطة	وقدمت	القروض	

والتمويل،	لكنها	لم	تعد	تخدم	المزارعين.

تستند التوصيات التالية إىل النتائج 
واالستنتاجات الرئيسية:

يجب	أن	يركز	بعض	الدعم	على	إشكالية	عرض	 	
المنتجات	الزراعية.	لقد	توصلت	الدراسة	إىل	أن	
فجوات	األداء	الرئيسية	يف	قطاع	الزراعة	مرتبطة	

باإلمداد	-	وإىل	حد	ما	-	بإنتاج	المخرجات	الزراعية.	
ويعتبر	الدعم	المباشر	يف	شكل	مدخالت	مثل	البذور	
واألسمدة	أو	اآلالت	مناسب	جًدا	للمنطقة.	إن	ضمان	
جودة	المدخالت	)مثل	البذور	واألسمدة	ومبيدات	

اآلفات(،	وكذلك	المبيدات	العضوية،	أمر	مهم	بشكل	
خاص	بالنظر	إىل	النقص	الحايل	يف	مراقبة	الجودة	يف	
السوق	السوداء	وصعوبات	الحصول	على	مبيدات	

اآلفات.	ويف	ما	يتعلق	باآلالت،	فإن	الجرارات	ومعدات	
الحصاد	أدوات	مهمة	للزراعة.

ومن	المفيد	للغاية	أن	يتم	تقديم	مزيج	من	الدعم	 	
المباشر	والفني	والمايل.	ويف	حين	أن	تقديم	الدعم	
العيني	المباشر	هو	المفتاح	لسد	فجوات	العرض	

كثر	فعالية	إذا	كان	مصحوبًا	 الزراعي،	إال	أنه	سيكون	أ
ببرامج	فنية	ومالية	لضمان	استدامة	األنشطة.	يعد	
تحسين	المهارات	الفنية	من	خالل	التدريب	وبناء	
القدرات	أمًرا	مهًما	للمساعدة	يف	مواجهة	نقص	

المهارات	ذات	الصلة	بين	القوى	العاملة.	وتشمل	
الموضوعات	المناسبة	للتدريب:	الزراعة	يف	الصوبات	
وغيرها	من	تقنيات	الزراعة	الحديثة	المتعلقة	بالزراعة،	

والري،	وتقليم	األشجار،	وجني	الثمار،	ومكافحة	
األمراض	واآلفات،	واالستخدام	الصحيح	واآلمن	

لمبيدات	اآلفات.	يمكن	أن	تدعم	مخططات	المنح	
الجماعية	شراء	اآلالت	والمعدات	المشتركة	لمجموعة	

من	صغار	المزارعين	أو	الجمعيات	والتعاونيات.

ذلك	أن	ربط	المنتجين	بالقطاع	الخاص	والبنوك	 	
لتقديم	الدعم	لقطاع	الزراعة	والحصول	على	التمويل	

2.5
التوصيات
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فإن	الدعم	الفني	)بما	يف	ذلك	التدريب	على	مهارات	
محددة(	أمر	حيوي	لزيادة	اإلنتاجية.	سيزيد	تعزيز	
المهارات	الفنية	للمزارعين	وموظفيهم	من	جودة	
اإلنتاج	وحجم	اإلنتاجية،	ويقلل	من	الفاقد	والهدر	

ويساعد	على	حماية	المحاصيل.	وكل	ذلك	سيعمل	
على	تنمية	القطاع	الزراعي	ويعزز	االستقرار	ويصب	يف	

رفاهة	سبل	العيش	يف	المنطقة.

تتطلب	غالبية	المنطقة	وسائل	لتحسين	وصول	 	
المزارعين	المحليين	إىل	مياه	الري.

وقد	تم	تطوير	بعض	هذه	التوصيات	كإجراءات	تدخل	 	
مقترحة	يف	أحد	المشاريع	المقترحة.

من	شأنه	أن	يوفر	فوائد	كبيرة	ودعًما	للمزارعين.	يعد	
الجمع	بين	القطاع	الخاص	)وُيقصد	به	الشركات	

الزراعية	والغرف	التجارية(	والمستثمرين	المحتملين	
وممثلي	البنوك	مًعا	لمناقشة	وتطوير	أنواع	معينة	

من	الخدمات	المالية	واالستثمارات	التي	تلبي	
احتياجات	قطاع	الزراعة	أمًرا	أساسًيا.	ويمكن	أن	

تقترن	مثل	هذه	الممارسة	بأنواع	أخرى	من	الدعم	
المباشر	والتقني.

هناك	حاجة	ملحة	إلعادة	بناء	الجمعيات	الزراعية	 	
وتعزيزها	لضمان	استدامتها	وتمكين	أصحاب	

المصلحة،	وخاصة	صغار	المزارعين.	باتت	جميع	
الجمعيات	التي	تم	تشكيلها	قبل	عام	2011	تقريًبا	
)وبعضها	موجود	منذ	40	عاًما(	غير	نشطة	حالًيا	

ألسباب	سياسية	أو	غير	ذلك.	ومن	الضروري	إعادة	
كثر	فاعلية.	وهذا	 بناء	جمعيات	المنتجين	لجعلها	أ
من	شأنه	أن	يساعد	القطاع	بشكل	كبير	يف	نواٍح	

كثيرة،	ويبني	القدرة	على	المفاوضة	الجماعية	وشراء	
المدخالت،	وتطوير	المهارات	والمعرفة	التقنية،	وتوفير	

الوصول	إىل	البنية	التحتية	والمعدات	واألسواق	
ومعلومات	التسويق	وأنظمته.	ويجب	أن	تتيح	

االتحادات	المؤسسة	والمدارة	بشكل	سليم	تبادل	
المعرفة	بين	أصحاب	المصلحة	وزيادة	الوعي	بين	
عامة	السكان	بشأن	إمكانات	قطاع	الزراعة	المحلي.

سيكون	إشراك	الشباب	يف	القطاع	الزراعي	من	خالل	 	
إذكاء	الوعي	والتعليم	وبناء	القدرات	مفيداً	للغاية.	
يفتقر	الشباب	إىل	التحفيز	واالهتمام	بالمشاركة	يف	

األنشطة	الزراعية	يف	المنطقة،	ال	سيما	بسبب	تركيزها	
على	العمل	البدين.	يتطلب	تحسين	القطاع	الزراعي	
وتحديثه	المزيد	من	المهارات	الفنية،	مع	تركيز	أقل	

على	العمل	البدين،	إىل	جانب	التخطيط	اإلداري.	
ويمكن	لحمالت	ومشاريع	االتصال	المستهدفة	جذب	

الشباب	ورأب	الفجوات	بين	األجيال	والتعليم.

هناك	نقص	يف	برامج	التدريب	أو	التنسيب	لتزويد	 	
الموظفين	)وخاصة	المهاجرين	منهم(	بالمهارات	

الزراعية	المطلوبة	والمناسبة.	بدالً	من	ذلك،	يتلقى	
العمال	بمجرد	تعيينهم	تدريًبا	أثناء	العمل	من	

أصحاب	العمل.	قبل	عام	2010،	كانت	توجد	برامج	
تدريب	عامة	مصممة	خصيًصا	للمهاجرين.	وعلى	هذا،	
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ترد	يف	ما	يلي	العوامل	الرئيسية	التي	تعيق	تطوير	سالسل	
القيمة،	الشديدة	األهمية،	يف	جنوب	ليبيا:	)1(	النقص	الكبير	
يف	الوعي	لدى	السلطات	والمزارعين	وأصحاب	المصلحة	

اآلخرين	يف	سلسلة	القيمة؛	و)2(	النقص	الكبير	يف	المعرفة	
والمهارات	التقنية،	بما	يف	ذلك	يف	أعلى	المؤسسات	

التعليمية	يف	كل	من	الدولة	والمنطقة؛	و)3(	نقص	التمويل	
والسيولة؛	و)4(	ندرة	االستثمارات	والمبادرات	من	قبل	

الحكومة	والقطاع	الخاص	وخاصة	يف	المناطق	الريفية	جنوب	
ليبيا.

وكما	هو	مذكور	يف	أقسام	مختلفة	من	هذا	التقرير،	تأثرت	
سبل	عيش	الليبيين	)بما	يف	ذلك	يف	قطاعي	الزراعة	

والغذاء(	بشكل	كبير	بسبب	النزاع	المستمر	وتعطيل	القانون	
والنظام	منذ	فبراير	2011.	وعالوة	على	ذلك،	تفاقم	هذا	

الوضع	بسبب	جائحة	كوفيد- 19.	على	سبيل	المثال،	بينما	
ال	يزال	السكان	يعتمدون	بشكل	كبير	على	الخدمات	العامة	

والرواتب،	تأثرت	المؤسسات	الحكومية	بعدم	االستقرار	
السياسي	واالقتصادي،	ما	يعني	أنها	كافحت	من	أجل	

الحفاظ	على	مستويات	اإلنفاق	المطلوبة	لهذه	الخدمات.	لقد	
أدى	نقص	السيولة	النقدية	يف	البنوك	إىل	قيود	صارمة	على	

ر	صرف	رواتب	القطاع	 عمليات	السحب،	بما	يف	ذلك	تعذُّ
العام	ومعاشات	التقاعد،	باإلضافة	إىل	عواقب	أخرى	عديدة.	
أدت	المنافسة	بين	الحكومتين	المتنازعتين	يف	البالد	على	

السيطرة	على	المؤسسات	المالية	إىل	إضعاف	النظام	المايل	
الليبي	برمته.	وأدى	نقص	المياه	والكهرباء	)انقطاع	التيار	

الكهربايئ	المتكرر(	وفقر	وسائل	النقل	واألمن	إىل	زيادة	إعاقة	
تطوير	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	سواء	على	مستوى	

الدولة	أو	المنطقة.

3.1
مقدمة

ير سالسل  يقيِّم هذا الجزء من التقر
القيمة والقيمة املضافة لسلع زراعية 
مختارة مزروعة يف جنوب ليبيا بهدف 
تحسني إنتاجها وجودتها ومعالجتها 

وتسويقها وتقليل الفاقد والهدر فيها.

تفتقر	سالسل	القيمة	لجميع	المحاصيل	المزروعة	يف	
جنوب	ليبيا	تقريًبا،	وخاصة	تلك	القابلة	للتلف،	إىل	التطوير	
الحسن.	ركز	أصحاب	المصلحة	والوكاالت	الحكومية	وغير	

الحكومية	التي	تدعم	قطاع	الزراعة	تركيًزا	حصريًا	تقريًبا	على	
اإلنتاج،	وتجاهلوا	بالكامل	تقريًبا	بقية	سلسلة	القيمة	لجميع	
المحاصيل	الزراعية،	حتى	بالنسبة	للمحاصيل	التقليدية	مثل	

التمور	التي	ُتزرع	يف	المنطقة	منذ	مئات	السنين.	لم	تتم	
دراسة	وتمييز	أي	من	سالسل	القيمة	للمحاصيل	المزروعة	

يف	المنطقة	بشكل	كامل.	ولألسف،	أدى	هذا	التركيز	
المتواصل	على	اإلنتاج	والجهل	شبه	الكامل	بالمكونات	
الحاسمة	األخرى	لسالسل	القيمة	)خاصة	مناولة	ما	بعد	
الحصاد	والمعالجة	وممارسات	القيمة	المضافة	األخرى(	

إىل	انتشار	انطباع	بين	المزارعين	وجميع	أصحاب	المصلحة	
اآلخرين	تقريًبا	بأن	هذه	الممارسات	هزيلة	األهمية.
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منح	فريق	الدراسة	األولوية	لهذه	المحاصيل	)المتألفة	من	
كه	وصنفين	من	الخضراوات(	بناًء	على	 صنفين	من	الفوا

عدة	عوامل:	األهمية	التاريخية	والثقافية	واالقتصادية	)مثل	
التمور(،	وحجم	اإلنتاج	الكبير	يف	معظم	البلديات	)مثل	
التمور	والطماطم(،	واالستهالك	المرتفع	للغاية	يف	البالد	
)مثل	التمور	والطماطم(،	والقبول	المرجح	يف	األسواق	
البعيدة	)األسواق	الوطنية	وأسواق	التصدير(،	وقابلية	
التلف	والصعوبات	المحتملة	يف	الوصول	إىل	األسواق	
البعيدة،	واحتمالية	ارتفاع	معدل	الخسائر	والهدر	)مثل	

الطماطم	والمانجو	والبطيخ(.	ويقترح	الفريق	إجراء	تقييم	
لسالسل	القيمة	الخاصة	بالسلع	األساسية	القابلة	للتلف	

األخرى	المختارة	البالغ	عددها	12	سلعة	ضمن	أعمال	أحد	
المشروعات	المقترحة.	

كشف	تقييم	سلسلة	القيمة	والقيمة	المضافة	للسلع	
األساسية	األربع	التي	تحظى	باألولوية	أن	فجوات	األداء	

األساسية	يف	ممارسات	المناولة	تخلق	تحديات	رئيسية	يَلقى	
التسويق	على	أثرها	صعوبات	كبيرة	باإلضافة	إىل	ارتفاع	يف	
معدل	الخسائر	والهدر.	ونوضح	بالتفصيل	هذه	النتائج	يف	

األقسام	الفرعية	التالية.	

3.2
الرئيسية النتائج 

من بني 16 محصواًل مرشًحا تم اختيارها 
لتقييم سالسل القيمة والقيمة املضافة، 

تمكن الفريق من دراسة أربعة محاصيل، 
وهي التمور والطماطم والبطيخ واملانجو.

الشكل 5.

مزرعة	طماطم	يف	منطقة	الواحات.
©	FAO/Ali	Hamed
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3.2.1 الطماطم

أول	مكان	وقع	االختيار	عليه	لتقييم	سالسل	القيمة	هو	
منطقة	فزان.	إال	أن	الفريق	قد	وجد	يف	أثناء	التقييم	أن	

سلسلة	القيمة	ألغلب	المحاصيل	مرتبطة	بمواقع	جغرافية	
كثر	الخضراوات	 كثر.	على	سبيل	المثال،	ُتعد	الطماطم	من	أ أ

شيوًعا	وأهمية	يف	ليبيا	عامًة	والمنطقة	خاصًة،	وتزداد	
المساحة	المزروعة	بهذا	المحصول	بشكل	كبير	يف	جنوب	

البالد.	وقد	حدد	فريق	التقييم	أن	الطماطم	ُتزرع	يف	بلديات	
)أو	شعبيات(	مثل	الواحات	وسبها	والكُفرة	وأوباري	ووادي	

ر	الفريق	أيًضا	أن	عدد	ُمزارعي	الطماطم	يف	 عتبة.	وقدَّ
جنوب	ليبيا	يبلغ	391 5	ُمزارًعا،	وتتركز	أعلى	نسبة	منهم	
)31	بالمائة(	يف	بلدية	الواحات	حيث	ُينتج	463 145	طًنا.	
نظًرا	إىل	أن	هذه	البلدية	تقع	خارج	منطقة	فزان،	فقد	قرر	

فريق	التقييم	توسيع	نطاق	التقييم	لتحليل	سلسلة	القيمة	
بالتفصيل.

كثر	الخضراوات	شيوًعا	يف	ليبيا.	 ُتعد	الطماطم	واحدة	من	أ
وهي	ُتزرع	يف	الَمزارع	الشمسية	وتحت	الصوبات	البالستيكية	

)الدفيئات	الزراعية(.	خالل	سبعينيات	وثمانينيات	القرن	
الماضي،	كانت	تهدف	السياسات	الزراعية	يف	ليبيا	إىل	

الحد	من	التوسع	يف	زراعة	الطماطم	لألغراض	الصناعية	
بسبب	قلة	المياه	وإغالق	مصانع	تعبئة	معجون	الطماطم.	
وعلى	الرغم	من	هذه	السياسات،	وسعت	رقعة	المنطقة	
المزروعة	بالطماطم	يف	جنوب	ليبيا	مع	أن	َمن	كان	يتوىل	
زراعتها	بشكل	حصري	تقريًبا	هم	صغار	الُمزارعين.	يهتم	

كثر	من	 العديد	من	الُمزارعين	يف	الجنوب	بإنتاج	الطماطم	أ
أي	خضراوات	أخرى	بما	أن	هذا	المحصول	يأيت	بأرباح	أعلى	
وأسرع	لكل	وحدة	مساحة	من	األرض	بالمقارنة	مع	بعض	

المحاصيل	األخرى.	وتنتشر	زراعة	الطماطم	يف	بضع	بلديات	
)الواحات	وسبها	والكُفرة	وأوباري	ووادي	عتبة(.	لقد	تحسن	
كبر	يف	المدن	المذكورة	 إنتاج	الطماطم	وتسويقها	بشكل	أ
كثر	من	البلديات	األخرى	يف	الجنوب.	وبالرغم	من	ذلك،	 أ
ال	تزال	الهيمنة	من	نصيب	األساليب	التقليدية	يف	إنتاج	

المحاصيل	ومناولتها	وتداولها،	باستثناء	أجزاء	صغيرة	يف	
المنطقة	حيث	تستخدم	الَمزارع	الحديثة	تكنولوجيا	إنتاج	

نة.	يغلب	الطابع	التقليدي	على	أنظمة	مناولة	الطماطم	 محسَّ
وتسويقها	وتداولها	يف	المنطقة،	وال	تتبع	هذه	األنظمة	
ممارسات	المناولة	السليمة	والممارسات	ذات	القيمة	

المضافة	)الشكل	3(.

الطماطم	هي	المحصول	الخضري	األكثر	استهالكًا	يف	ليبيا،	
حيث	يبلغ	استهالك	الفرد	حوايل	40	كيلوجراًما	على	أساس	

سنوي.	وال	تتم	معالجة	سوى	كميات	صغيرة	من	هذه	
المحاصيل	)حوايل	4	بالمائة	من	اإلنتاج(،	وترجع	هذه	النسبة	

بشكل	رئيسي	إىل	صناعة	الكاتشب	والصوص	ومعجون	
الطماطم.

يتسم	إنتاج	الطماطم	بأنه	موسمي،	ويكون	المحصول	
ذا	قابلية	عالية	للتلف.	وتنمو	الطماطم	ضمن	المحاصيل	
كتوبر/تشرين	 الشتوية	)الموسم	الرئيسي(	خالل	شهري	أ

األول	ونوفمبر/تشرين	الثاين	وضمن	المحاصيل	غير	
الموسمية	يف	الصيف	)يونيو/حزيران(.	لذا،	يوجد	نقص	

نسبي	يف	الطماطم	خالل	أشهر	الصيف	)من	أبريل/نيسان	
حتى	سبتمبر/أيلول(،	ما	يؤدي	إىل	ارتفاع	أسعارها	خالل	

هذه	األشهر،	يف	حين	تكون	هناك	وفرة	يف	أثناء	أشهر	الشتاء.

يوجد	حوايل	391 3	ُمزارع	طماطم	يف	جنوب	ليبيا،	بمتوسط	
مساحة	للمزرعة	يساوي	10	هكتارات	تقريًبا.	تشكل	الواحات	

البلدية	األكثر	إنتاًجا	للطماطم	حيث	يصل	ما	تنتجه	إىل					
463 145	طًنا	تقريًبا،	ما	يمثل	حوايل	31	بالمائة	من	اإلنتاج	

يف	المنطقة	حسب	الكمية.	وتأيت	بلدية	أوباري	يف	المرتبة	
الثانية	من	حيث	اإلنتاج	يف	المنطقة	حيث	تطرح	800 19 

طن	)الجدوالن	2	و3(.

ينتمي	معظم	ُمزارعي	الطماطم	يف	المنطقة	إىل	الفئتين	
صغار	ومتوسطي	الُمزارعين،	وهم	يعملون	يف	الغالب	على	
أراٍض	قديمة	ُتزرع	بالطريقة	التقليدية	وتتصف	بانخفاض	

إنتاجيتها	وجودتها	وارتفاع	خسارتها	وهدرها.	يبيع	الُمزارعون	
محصولهم	بعدة	طرق،	ولكن	الحصة	الكبرى	تكون	من	
نصيب	تجار	القرى	أو	تجار	الجملة	أو	مبيعات	المزرعة	
المباشرة.	ويتقاضى	الُمزارعون،	بصفة	عامة،	أسعاًرا	

منخفضة	مقابل	محصولهم	بسبب	صغر	الكميات	وضعف	
القدرة	التفاوضية.	وعلى	النقيض،	يبيع	كبار	الُمزارعين	الذين	
يزرعون	يف	األراضي	الجديدة	محصولهم	بشكل	مباشر	لسوق	

الجملة.

يوجد	825	ُمزارع	طماطم	يف	سبها،	وينتمي	20	بالمائة	منهم	
إىل	المجتمعات	التعاونية	بمتوسط	مساحة	13	هكتاًرا	تقريًبا	

لكل	ُمزارع.	ويبلغ	عدد	الُمزارعات	46	ُمزارعة،	وتستخدم	
معظمهن	األساليب	اليدوية	التقليدية	يف	اإلنتاج	والمناولة.	
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الجدول 2.	الطماطم	يف	جنوب	ليبيا	عام	2020	من	حيث	المساحة	المزروعة	واإلنتاج	واإلنتاجية.

اإلنتاجالمساحة	)هكتار(المدينة

 اإلنتاج
)طن(

 اإلنتاجية
)طن	لكل	هكتار(

سبها

أوباري

الُكفرة

الواحات

وادي عتبة

252

2 852

300

28 421

421

6 929

19 800

1 900

145 463

1 352

6 929 

19 800

1 900

145 463

1 352

المصدر:	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية	الليبية،	مكاتب	اإلحصائيات	يف	القطاع	الزراعي	يف	سبها	وأوباري	والكُفرة	ووادي	عتبة	والواحات،	2020.

الجدول 3.		عدد	َمزارع	الطماطم	ومساحة	الحيازات	الزراعية	يف	المنطقة	الجنوبية	من	ليبيا.

عدد	َمزارع	الحيازات	الزراعيةعدد	الُمزارعينالمنطقة
الطماطم

 المساحةالعدداإلجمايلالنساءالرجال
)هكتار(

المتوسط

سبها

أوباري

الُكفرة

الواحات

وادي عتبة

2 050

2 565

1 780

2 851

2 851

46

367

108

130

201

2 096

2 932

1 888

2 981

3 052

1 820

2 239

1 790

2 819

1 638

23 445

17 084

29 553

18 222

11 685

12.9

7.6

16.5

6.5

7.1

825

1 132

800

1 652

982

اإلجمايل 

المتوسط

12 097

2 419

852

170

12 949

2 590

10 306

2 061

99 989

19 998

50.6

10.1

5 391

1 078

المصدر:	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية	الليبية،	مكاتب	اإلحصائيات	يف	القطاع	الزراعي	يف	سبها	وأوباري	والكُفرة	ووادي	عتبة	والواحات،	2020.

ويف	الكُفرة،	يوجد	800	ُمزارع،	وأغلبهم	يتحملون	تكاليف	
اإلنتاج	وال	يتلقون	أي	دعم	من	الجمعيات	الزراعية.	وتوجد	
108	من	النساء	تزرع	الطماطم،	وتستقر	أغلبهن	يف	بزيمة	
والجوف	)غرب(	والطالب،	التي	تبعد	عن	مدينة	الكُفرة	

30	كيلومتًرا.	ويف	أوباري،	يوجد	132 1	ُمزارًعا،	367	منهم	
من	النساء،	بمتوسط	مساحة	مزرعة	يبلغ	7.6	هكتارات	
لكل	ُمزارع.	أما	يف	بلدية	الواحات،	فيوجد	652 1	ُمزارًعا،	

130	منهم	من	النساء،	بمتوسط	مساحة	مزرعة	يبلغ	6.5 
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هكتارات	لكل	ُمزارع.	ويف	وادي	عتبة،	يوجد	982	ُمزارًعا،	من	
بينهم	201	امرأة.

يشتري	تجار	القرى	الطماطم	من	صغار	ومتوسطي	
الُمزارعين،	ثم	يبيعونها	لتجار	الجملة	)سواء	يف	األسواق	

العامة	أو	محالت	السوبر	ماركت(	أو	لتجار	التجزئة.	ويحقق	
تجار	القرى	15.6	بالمائة	من	المبيعات	الكلية	لمحصول	

الطماطم	يف	سبها،	و17.7	بالمائة	يف	أوباري،	و13.2	بالمائة	
يف	الكُفرة،	و15.0	بالمائة	يف	الواحات،	و16.6	بالمائة	يف	وادي	

عتبة	)الجدول	4(.

كز	اإلنتاج،	ثم	يبيعونها	 يجمع	السماسرة	الطماطم	من	مرا
بشكل	كبير	لتجار	الجملة.	ويبلغ	متوسط	مساهمة	

السماسرة	يف	بيع	محاصيل	الطماطم	15.8	بالمائة	على	
نطاق	البلديات	المختلفة،	ولكن	الحصة	الكبرى	تعود	إىل	

بلدية	الواحات،	22.4	بالمائة	)الجدول	4(.

يشتري	تجار	الجملة	المحصول	من	الُمزارعين	بشكل	مباشر	
كز	اإلنتاج،	ويبيعونه	لتجار	 أو	يجمعون	المحصول	من	مرا

التجزئة	عن	طريق	المزادات	ويحصلون	على	عمولة	تتراوح	بين	

8	و10	بالمائة	من	سعر	البيع.	ويبلغ	متوسط	نصيبهم	من	
مبيعات	الطماطم	على	نطاق	جميع	البلديات	14.7	بالمائة،	

كبر	حصة	يف	الكُفرة،	16.5	بالمائة	)الجدول	4(. مع	كون	أ

يجمع	الوسطاء	المحاصيل	من	تجار	الجملة،	ثم	يبيعونها	
لتجار	التجزئة.	ويبلغ	متوسط	حصتهم	من	مبيعات	الطماطم	
كبر	حصة	يف	بلدية	وادي	عتبة،	 يف	المنطقة	13.5	بالمائة،	مع	أ

16.6	بالمائة	)الجدول	4(.

يوجد	نوعان	من	تجار	التجزئة.	النوع	األول	هو	التجار	
التقليديون،	مثل	يف	المحالت	الصغيرة	واألكشاك	على	

الطرق	العامة،	الذين	يشترون	المنتجات	من	تجار	الجملة	
أو	تجار	القرى	أو	الوسطاء	على	مستوى	المدينة،	ويبيعونها	
للعمالء.	أما	النوع	الثاين	فهو	تجار	التجزئة	المعاصرون،	مثل	
كز	التسوق،	الذين	يشترون	 يف	محالت	السوبر	ماركت	ومرا
من	كبار	الُمزارعين	المتعاقدين.	ويبلغ	متوسط	حصة	تجار	

التجزئة	من	مبيعات	الطماطم	24.7	بالمائة،	مع	وجود	أعلى	
نسبة	بيع	يف	بلدية	وادي	عتبة،	30	بالمائة	)الجدول	4(.

الجدول 4.	التوزيع	النسبي	إلجمايل	إنتاج	الطماطم	يف	جنوب	ليبيا.

خسائر ما بعد تجار التجزئةالوسطاءتجار الجملةالسماسرةتجار القرىاإلنتاجالمنطقة
الحصاد

اإلجمايل

 الكمية
)طن(

 الكمية
)طن(

 الكمية%
)طن(

 الكمية%
)طن(

 الكمية%
)طن(

 الكمية%
)طن(

 الكمية%
)طن(

%

سبها

أوباري

الكُفرة

الواحات

وادي	عتبة

6 929

19 800

1 900

145 463

1 352

1 078.7

3 512

251

21 789

225

15.6

17.7

13.2

15.0

16.6

940.1

2 325

381

32 514

151

13.6

11.7

20.1

22.4

11.2

1 039.3

2 512

314

23 581

141

15.0

12.7

16.5

16.2

10.4

996.45

2 254

214

19 971

225

14.4

11.4

11.3

13.7

16.6

1 732.3

5 521

550

15 722

414

25.0

27.9

28.9

10.8

30.6

1 142

3 676

190

31 879

196

16.5

18.6

10.0

21.9

14.5

100

100

100

100

100

70816.4100 93924.73 66013.423 31115.815.814.123 85515.636 44426 175اإلجمايل 

المصدر:	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية	الليبية،	مكاتب	اإلحصائيات	يف	القطاع	الزراعي	يف	سبها	وأوباري	والكُفرة	ووادي	عتبة	والواحات،	2020.
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الجدول 4.	التوزيع	النسبي	إلجمايل	إنتاج	الطماطم	يف	جنوب	ليبيا.

خسائر ما بعد تجار التجزئةالوسطاءتجار الجملةالسماسرةتجار القرىاإلنتاجالمنطقة
الحصاد

اإلجمايل

 الكمية
)طن(

 الكمية
)طن(

 الكمية%
)طن(

 الكمية%
)طن(

 الكمية%
)طن(

 الكمية%
)طن(

 الكمية%
)طن(

%

سبها

أوباري

الكُفرة

الواحات

وادي	عتبة

6 929

19 800

1 900

145 463

1 352

1 078.7

3 512

251

21 789

225

15.6

17.7

13.2

15.0

16.6

940.1

2 325

381

32 514

151

13.6

11.7

20.1

22.4

11.2

1 039.3

2 512

314

23 581

141

15.0

12.7

16.5

16.2

10.4

996.45

2 254

214

19 971

225

14.4

11.4

11.3

13.7

16.6

1 732.3

5 521

550

15 722

414

25.0

27.9

28.9

10.8

30.6

1 142

3 676

190

31 879

196

16.5

18.6

10.0

21.9

14.5

100

100

100

100

100

70816.4100 93924.73 66013.423 31115.815.814.123 85515.636 44426 175اإلجمايل 

المصدر:	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية	الليبية،	مكاتب	اإلحصائيات	يف	القطاع	الزراعي	يف	سبها	وأوباري	والكُفرة	ووادي	عتبة	والواحات،	2020.

الشكل 6.

الطريقة	التقليدية	لمناولة	ما	بعد	الحصاد	
لمحصول	الطماطم	يف	المنطقة.

©	FAO/Ali	Hamed
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متوسط	تكاليف	عمليات	ما	بعد	الحصاد	 الجدول 5.	
للطماطم	يف	أثناء	موسم	2020/2019	يف	

المنطقة.

التكلفة 
)دينار/طن(

%

الجمع

الفحص والفرز

التعبئة

النقل

الدعاية

100

75

60

35

25

33.90

25.42

20.34

11.86

8.47

295100اإلجمايل

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	المعلومات	وحسابها	وفًقا	ألسعار	السوق	يف	جنوب	
ليبيا،	2020.

الجدول 6.	سعر	المزرعة	والمستهلك	وهامش	التسويق	للطماطم	يف	جنوب	ليبيا،	2020.

 سعر المزرعةالمدينة
)دينار/طن(*

 سعر المستهلك
)دينار/طن(*

 هامش التسويق**
)دينار/طن(

 حصة الُمزارع من السعر
)%(

سبها

أوباري

الُكفرة

الواحات

وادي عتبة

1 500

1 850

2 000

1 600

1 750

1 750

2 000

2 252

2 000

2 005

250

150

252

400

255

85.71

92.50

88.81

80.00

87.28

اإلجمايل

المتوسط

8 700

1 740

10 007

2 001.4

1 307

261.4

5 391

1 078

*	تمثل	األسعار	متوسط	أسعار	السوق	خالل	الموسم	الزراعي	2020/2019	يف	جنوب	ليبيا.

**	هامش	التسويق	هو	تكاليف	التجار/تجار	الجملة،	ويمثل	ناتج	طرح	سعر	المزرعة	من	سعر	المستهلك.

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	المعلومات	وحسابها	وفًقا	ألسعار	السوق	يف	جنوب	ليبيا،	2020.

تواجه	سلسلة	توريد	الطماطم	صعوبات	يف	توريد	المدخالت	
المطلوبة	إلنتاج	الطماطم	وبيعها	)البذور	والشتالت،	

والكيماويات	مثل	األسمدة	والمبيدات	الحشرية،	واألعشاب،	
ومستلزمات	المقاومة	البيولوجية،	والحاويات،	واألنفاق	

البالستيكية	لإلنتاج،	والدفيئات	الزراعية(،	وكذلك	المعدات	
لتهيئة	األرض	للزراعة،	وأنظمة	الري،	ومرافق	التعبئة،	

ومرافق	التبريد	والتخزين	والنقل.	باإلضافة	إىل	مشكالت	
التوريد،	توجد	مشكلة	تتمثل	يف	انخفاض	الجودة	وارتفاع	

األسعار	نتيجة	حالة	االحتكار	السائدة	يف	األسواق	التي	ُتطرح	
فيها	هذه	المدخالت.	

يتم	استيراد	جميع	البذور	المستخدمة	يف	إنتاج	الطماطم	يف	
ليبيا،	وهذا	يعني	أنه	يتعذر	التحكم	يف	اإلنتاج	أو	توجيهه	نحو	
أصناف	معينة،	باإلضافة	إىل	المخاطرة	األصلية	المتمثلة	يف	
االعتمادية	الكاملة	على	السوق	الخارجية.	عالوة	على	ذلك،	

ال	يزرع	الُمزارعون	األصناف	المناسبة	للمعالجة.	وتوجد	
مشكالت	أيًضا	متعلقة	بالمبيدات	الحشرية	واألسمدة	
الكيماوية	من	حيث	الغش	وعدم	مطابقة	المواصفات.	
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يتأثر	إنتاج	الطماطم	يف	ليبيا	بالمشكالت	التي	يواجهها	
القطاع	الزراعي	بشكل	عام،	ال	سيما	الطبيعة	المجزأة	

للحيازات	الزراعية	وانتشار	الَمزارع	الصغيرة،	وعدم	حداثة	
النظام	الزراعي،	واتباع	الممارسات	الزراعية	غير	السليمة،	

واستخدام	المدخالت	التي	ال	تضمن	جودة	مناسبة	وما	يرتبط	
بذلك	من	انخفاض	يف	اإلنتاجية	والجودة.

تتضمن	التحديات	التي	تواجه	إنتاج	الطماطم	وتؤدي	إىل	
انخفاض	اإلنتاج	والجودة	ما	يلي:

انتشار	الحقول	المفتوحة	مقابل	الزراعة	المحمية	 	
)األنفاق	البالستيكية	المنخفضة	والعالية	والدفيئات	

الزراعية(،	واستخدام	األسالك	لدعم	المحاصيل.

االعتماد	على	اإلنتاج	الشتوي	يف	المناطق،	مثل	 	
الواحات،	بسبب	ارتفاع	درجات	الحرارة	وتأثير	
الرواسب	القادمة	من	حقول	النفط	المحيطة.

انتشار	الممارسات	التقليدية	الموروثة	مقابل	 	
الممارسات	الزراعية	الجيدة.

عدم	توفر	معلومات	بشأن	احتياجات	األسواق	 	
الوطنية	والعالمية	من	حيث	الكمية	واألصناف،	ما	

ُيحدث	فجوة	بين	اإلنتاج	واالستهالك.

مخاطر	التقلبات	يف	اإلنتاجية	بسبب	تقلبات	المناخ	 	
وتفشي	اآلفات	)مثل	حشرة	حفار	أوراق	الطماطم	

absoluta	Tuta(،	وتأثيرها	يف	الدخل.

ارتفاع	الخسائر	على	مستوى	المزرعة،	حيث	يبلغ	 	
متوسط	الخسارة	16	بالمائة	تقريًبا	بسبب	توقيت	

الحصاد	السيئ	وممارسات	جمع	الثمار	دون	
المستوى	والعمالة	غير	الماهرة	المشتركة	يف	عملية	

الحصاد.

استخدام	أدوات	التعبئة	غير	المناسبة	)األقفاص	 	
المصنوعة	من	ورق	الشجر(،	وتعريض	الثمار	

للشمس،	باإلضافة	إىل	زراعة	األصناف	غير	المناسبة.	
تبلغ	حصة	الُمزارعين	حوايل	89	بالمائة	من	سعر	
السلعة،	بينما	حصة	الوسطاء	والتجار	حوايل	14 

بالمائة.	وُيظهر	هذا	ممارسات	المناولة	الرديئة	
للطماطم	لما	بعد	الحصاد	يف	جنوب	ليبيا،	ويتضح	
ذلك	جلًيا	يف	هامش	تسويق	الطماطم	يف	المناطق	

الخمس	المختارة	)حوايل	261	ديناًرا	لكل	طن(.	

كبر	مشكلة	تواجه	سلسلة	قيمة	الطماطم	هي	 	 أ
خسائر	ما	بعد	الحصاد،	التي	تتراوح	تقديريًا	بين	15 
و30	بالمائة	من	حجم	اإلنتاج	اإلجمايل	يف	المناطق	

المعنية.	وتبدأ	خسائر	ما	بعد	الحصاد	يف	وقت	
الحصاد	نفسه	وتتفاقم	عند	التعبئة	والتخزين	والنقل	
حيث	ال	تتوفر	المرافق	والمعدات	المناسبة،	ويكون	
هناك	استخدام	واسع	لألقفاص	التقليدية،	باإلضافة	
إىل	نقص	مركبات	النقل	المزودة	بمبردات	أو	غرف	

التخزين	المبردة.

يستخدم	حوايل	80	بالمائة	من	الُمزارعين	يف	المنطقة	 	
األقفاص	)الصناديق(	البالستيكية	للتسويق	المحلي	

)سعرها	التقديري	خمسة	دنانير(،	ويستخدم	20 
بالمائة	من	الُمزارعين	األقفاص	الخشبية	)المصنوعة	

من	سعف	النخيل(.	وُتعد	األقفاص	الخشبية	أحد	
كبر	مصادر	التلف	المادي	للمحاصيل،	ولهذا	فهي	 أ

مسؤولة	عن	نسبة	كبيرة	من	خسائر	ما	بعد	الحصاد.

ال	ُتنفذ	عمليات	التحميل	والنقل	بشكل	صحيح	 	
نتيجة	تحميل	مركبات	النقل	بشكل	زائد.	والطرق	
غير	ممهدة	بشكل	عام،	وتفتقر	مركبات	النقل	إىل	

المبردات	وال	تكون	مجهزة	لهذا	الغرض.	يبلغ	متوسط	
تكلفة	نقل	طن	واحد	من	الطماطم	من	المزرعة	إىل	

السوق	35	ديناًرا.

يؤدي	التجار	والوسطاء	من	جميع	األنواع	دوًرا	كبيًرا	 	
يف	سلسلة	القيمة:	لديهم	سيطرة	كاملة	على	عملية	

التسويق،	ويفرضون	شروطهم	على	المنتجين،	
ويحددون	سعر	شراء	المنتجات	دون	توفير	معلومات	
بشأن	ظروف	السوق.	يتحمل	التجار	عادة	أيًضا	جميع	
تكاليف	نقل	المنتجات،	وال	يوفرون	المرافق	الضرورية	

للتخزين	السليم،	وهذا	يسهم	يف	زيادة	الخسائر	
والهدر.	لقد	كشفت	الدراسة	عن	أوجه	نقص	كبرى	
يف	تسويق	الطماطم	يف	هذه	المنطقة.	وتبينت	أيًضا	
من	عدم	وجود	دور	فعال	للوسطاء	يف	سلسلة	قيمة	
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الطماطم	بالمنطقة	)خاصًة	يف	سبها	والكُفرة	وأوباري	
كبر	نسبة	 ووادي	عتبة	والواحات(.	فَمن	يحصل	على	أ

من	الربح	هم	تجار	التجزئة	ويليهم	تجار	الجملة.

ُتزرع	أغلب	محاصيل	الطماطم	يف	حيازات	زراعية	 	
متفرقة	وبعيدة	عن	أسواق	بيع	الجملة.	ويؤدي	ذلك	
إىل	زيادة	معدل	التلف	والخسائر	بسبب	غياب	النقل	

المزود	بمبردات.

وجدت	هذه	الدراسة	أن	سلسلة	قيمة	الطماطم	غير	 	
فعالة	من	حيث	المؤشرات	الرئيسية،	وباألخص	

الجودة	والخسائر	والهدر.	وتوجد	عدة	أسباب	
رئيسية	لعدم	كفاءة	سلسلة	قيمة	الطماطم،	وهي	
قلة	المعرفة	بين	الُمزارعين،	وعدم	وجود	جمعيات	

للُمزارعين،	واالفتقار	إىل	التقنيات	الصحيحة	لما	بعد	
الحصاد،	والتنسيق	السيئ،	ونقص	خدمات	الدعم	

مثل	التنمية	واألبحاث	والتمويل.

3.2.2 املانجو

ُجمعت	البيانات	بشأن	سلسلة	القيمة	الخاصة	بالمانجو	
كبر	بلدية	منتجة	لهذه	الثمار	يف	 يف	منطقة	الكُفرة،	وهي	أ

المنطقة	والبلد	ككل.	استندت	البيانات	إىل	100	عينة:	75 
ُمزارًعا،	وثالثة	معالجين،	وسبعة	تجار،	وثمانية	وسطاء،	

وسبعة	مشاتل.

يبلغ	إجمايل	المساحة	المزروعة	بالمانجو	يف	ليبيا	حوايل			
439 5	هكتاًرا،	ويقع	78	بالمائة	منها	يف	الكُفرة.	ويبلغ	إنتاج	

هذه	الفاكهة	يف	الكُفرة	452 40	طًنا	تقريًبا	)الجدول	7(.

الجدول 7.	المساحة	المزروعة	بالمانجو	واإلنتاج	يف	المناطق	الرئيسية	يف	جنوب	ليبيا.

اإلنتاجالمساحةالمنطقة

 اإلنتاج%هكتارعدد	األشجار
)طن(

 اإلنتاجية		
)طن/هكتار(

الُكفرة

سبها

مرزق

وادي الشاطئ

الواحات

غات

268 512

335

100

500

500

50

5 000

56

50

50

200.0

50

92.5

1.0

0.9

0.9

3.7

0.9

52 178

150

100

100

400

74

10.4

2.7

2.0

2.0

2.0

1.5

-002 40610053 9975 269اإلجمايل 

المصدر:	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية،	إدارة	التخطيط	والمتابعة،	إدارة	اإلحصائيات	الزراعية،	طرابلس:	رئيس	منطقة	هيئة	التنمية	)الكُفرة	والسرير(،	القطاع	الزراعي،	مكتب	
المعلومات	واإلحصائيات،	التعداد	الزراعي،	الكُفرة،	2020.
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الجدول 8.	توزيع	أهم	الجهات	الفاعلة	يف	سلسلة	قيمة	المانجو	يف	الكُفرة.

 الحي
)المحلة(

اإلجمايلتوزيع أهم الجهات الفاعلة يف العينة

الوسطاءالمشاتلالتجارالمعالجونالمزارعون

الجوف	)وسط(

الجوف	)شرق(

الجوف	)جنوب(

الجوف	)غرب(

بزيمة الجديدة

الطالب

الهواري

الهويويري

5

10

10

10

10

10

10

10

1

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

0

1

0

3

2

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

8

13

12

16

14

11

13

13

753778100اإلجمايل

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات.

الجدول 9.	توزيع	الجهات	الفاعلة	حسب	حجم	َمزارع	المانجو	يف	الكُفرة.

 الحي
)المحلة(

اإلجمايلحجم َمزارع المانجو

 مزرعة صغيرة
)المساحة	>10	هكتارات(

 مزرعة متوسطة
)المساحة	10–20	هكتاًرا(

 مزرعة كبيرة
)المساحة	<	20	هكتاًرا(

الجوف	)وسط(

الجوف	)شرق(

الجوف	)جنوب(

الجوف	)غرب

بزيمة الجديدة

الطالب

الهواري

الهويويري

5

5

2

3

5

4

2

2

2

2

5

5

4

3

3

-

2

5

3

4

2

3

2

2

9

12

10

12

11

10

7

4

28242375اإلجمايل 

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات.



الشكل 7.

مزرعة	مانجو	يف	مدينة	الكُفرة	يف	وقت	الحصاد.
©	FAO/Basem	Al-Nakrah	
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توجد	بضعة	مشاتل	تعمل	يف	الكُفرة	)الجدول	8(،	مثل	
مشتلي	األمين	والبسكري،	باإلضافة	إىل	مشتل	حكومي.	

كياس	بوليثينية	ممتلئة	بالسماد،	وُتضاف	 ُتغرس	البذور	يف	أ
المياه	حسب	الحاجة	حتى	يشتريها	الُمزارعون	لزراعتها	

بأسعار	تتراوح	بين	5	و35	ديناًرا	لكل	شتلة.	من	المعروف	
بشكل	عام	أن	المشاتل	لها	نوعان	من	المواد	الزراعية:	محلية	
مة(،	وهي	تشكل	80	بالمائة	من	المادة	الزراعية	 )غير	ُمطعَّ
مة(،	وهي	تشكل	20	بالمائة	من	 نة	)ُمطعَّ المتاحة،	ومحسَّ

المادة	الزراعية.

ُتزرع	األصناف	الثمانية	من	المانجو	يف	الكُفرة	)الجدول	10(،	
وتنتمي	جميعها	إىل	أصل	أجنبي	من	بلدان	مثل	الهند	ومصر	

والسودان.	أهم	صنفين	هما	السكري	)26	بالمائة(،	وقلب	
الثور	)22	بالمائة(.

يبدأ	الحصاد	يف	مايو/آيار	ويستمر	حتى	أغسطس/آب	
)الجدول	11(.	يحصد	حوايل	60	بالمائة	من	الُمزارعين	هذه	

الثمار	بأنفسهم	بينما	يستأجر	البقية	عمالة.	ُيقطف	حوايل	76 
بالمائة	من	الحصاد	بشكل	يدوي	بالكامل،	بينما	ُتستخدم	

الساللم	مع	18.7	بالمائة	من	الحصاد.	وُتستخدم	طريقة	هز	
الشجرة	)ممارسة	غير	فعالة(	يف	الكُفرة	اللتقاط	الثمار.	ال	
يستخدم	المقصات	والخطاطيف	والساللم	الثنائية	إال	قلة	
من	الُمزارعين.	وال	يوجد	أي	دليل	حصاد	للمانجو	يف	الكُفرة	

بشكل	خاص	وليبيا	بشكل	عام.

الجدول 10.	أصناف	المانجو	الرئيسية	يف	الكُفرة	حسب	المساحة	واإلنتاج	واإلنتاجية.

مساحة المانجو أصناف المانجو
)هكتار(

 أشجار المانجو%
)العدد(

 اإلنتاج
)الكمية(

 اإلنتاجية
)طن/هكتار(

السكري

تومي أتكنز 

كيت

كنت

ألفونسو

إيفوري

قلب الثور

مسك

130.00

65.00

40.00

20.00

10.00

25.00

110.00

100

26.00

13.00

8.00

4.00

2.00

5.00

22.00

20.00

515 600

7 800

4 800

2 400

1 200

3 000

13 200

12 000

21 800

900

300

200

125

421

1 214

1 241

213.85

13.85

7.50

10.00

12.50

16.84

11.04

12.41

-201 0006 50010060اإلجمايل 

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات.
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الجدول 11.	حصاد	المانجو	من	حيث	التوقيت	والطرق	المستخدمة	يف	الكُفرة.

اإلجمايلحجم المزرعةالحصاد

كبيرةمتوسطةصغيرة

وقت الحصاد

قبل نضج الثمار

أثناء نضج الثمار

بعد نضج الثمار

8

5

15

13

5

6

6

7

10

27

17

31

28242375اإلجمايل 

عملية الحصاد

قبل نضج الثمار

أثناء نضج الثمار

بعد نضج الثمار

19

5

4

11

8

5

15

4

4

45

17

13

28242375اإلجمايل 

طريقة الحصاد

باليد

الساللم

العصا

20

6

2

19

4

1

18

4

1

57

14

4

28242375اإلجمايل 

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات.

يف	ليبيا،	يعمل	على	تسويق	المانجو	بشكل	كبير	قلة	من	
التجار	الذين	يزورون	أسواق	الكُفرة	مع	بداية	موسم	حصاد	

المانجو.	ينظم	التجار	أيًضا	فرًقا	من	»السماسرة«	الذين	
يقطفون	ثمار	المانجو	يف	الَمزارع	ويعبئونها	يف	شاحنات	مجهزة	
بمبردات	من	أجل	توصيلها	إىل	البلدان	الشمالية	يف	ليبيا،	بما	
يف	ذلك	بنغازي	)على	بُعد	025 1	كيلومتًرا(	وإجدابيا	)850 
كيلومتًرا(	وطرابلس	)000 2	كيلومتر(.	تبيع	70	بالمائة	من	

َمزارع	المانجو	الكبيرة	محصولها	للتجار	خارج	المدينة.	ال	يحدث	
أي	انتقاء	أو	فرز	أو	تعبئة	أو	أي	معالجة	أخرى	تالية	للحصاد	

للكشف	عن	أي	آفات	أو	أمراض،	وهذا	يعني	أنه	يتعذر	على	
الُمزارعين	تعزيز	محصولهم	بقيمة	إضافية.	تتراوح	األسعار	من	
دينار	إىل	1.75	دينار	لكل	كيلوجرام	من	الُمزارعين،	ومن	3	إىل	

7	دنانير	لكل	كيلوجرام	يف	أسواق	التجزئة.

يبيع	حوايل	60	بالمائة	من	ُمزارعي	الكُفرة	محصولهم	لتجار	
الجملة	أو	الوسطاء	وهو	»على	الشجرة«،	وال	يؤدون	أي	
عمليات.	ويؤدي	حوايل	40	بالمائة	من	الُمزارعين	بعض	
العمليات،	بما	يف	ذلك	التسويق.	يعتمد	الُمزارعون	على	
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الشكل 8.

المناولة	التقليدية	للمانجو	فيما	
بعد	الحصاد	يف	الكُفرة.

©	FAO/libyaneagle.com

العمالة	الموسمية	غير	الماهرة	لفرز	المحصول،	وفصل	الثمار	
التالفة	أو	الثمار	الملوثة	بالرمال	والتراب،	وتصنيف	الثمار	
إىل	كاملة	النضج	وغير	كاملة	النضج.	ُتغسل	بعض	ثمار	

المانجو	وُتعبأ	يف	صناديق	بالستيكية	يبلغ	وزن	كل	منها	20 
كيلوجراًما.	ُتفرز	ثمار	المانجو	بصفة	عامة	إىل	ثالث	فئات.	
ُتستخدم	الفئة	األدىن	يف	الجودة	علًفا	للحيوانات	أو	ُتخزن	

باعتبارها	بذوًرا	للموسم	التايل.	أما	المانجو	من	الفئة	األوىل	
)الثمار	الكاملة	النضج(،	فُتستهلك	محلًيا	ألنها	ال	تتحمل	

التخزين	أو	النقل.	وتتراوح	أسعار	هذه	الثمار	بين	35	و45 
ديناًرا	لكل	20	كيلوجراًما.

ومن	الشائع	للحاصدين	أن	يتسلقوا	األشجار	ويلتقطوا	الثمار	
ويلقوها	على	األرض،	ما	ُيلحق	بالثمار	إصابات	وتلفيات	

بالغة	ويجعلها	ذات	قابلية	أقل	لألكل	ويزيد	الخسائر	والهدر.	
يفضل	معظم	تجار	الجملة	شراء	الثمار	غير	الناضجة	لتجنب	

هذه	المشكلة	والحد	من	الخسائر	يف	أثناء	النقل.	تسلك	
جميع	عمليات	النقل	إىل	األسواق	الجنوبية	الطريق	البري،	

وتستغرق	ما	يصل	إىل	48	ساعة	باستخدام	شاحنات.
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يبيع	حوايل	95	بالمائة	من	الُمزارعين	يف	الكُفرة	محصولهم	
فوًرا	بعد	حصاده.	وال	يمتلك	سوى	20	بالمائة	تقريًبا	منهم	

بعض	وسائل	الحفظ	أو	التبريد،	ولكن	ال	ُيحتفظ	بالثمار	
لفترات	طويلة	نظًرا	إىل	نقص	مرافق	التخزين	المناسبة	وقلة	

المعرفة.

ُيعد	النقل	إحدى	أعلى	تكاليف	التسويق	لمحصول	المانجو	
المزروع	يف	الكُفرة،	بما	يف	ذلك	النقل	من	الَمزارع	إىل	األسواق	

المحلية،	ولكن	ذلك	ينطبق	بشكل	خاص	عند	النقل	إىل	
األسواق	البعيدة	ومن	َمزارع	موجودة	يف	مناطق	صحراوية	
حيث	يجب	استخدام	شاحنات	ذات	دفع	رباعي.	تتراوح	
تكاليف	النقل	بين	10	و15	ديناًرا	لكل	طن	إىل	األسواق	
المحلية	ومن	70	إىل	120	ديناًرا	لكل	طن	إىل	األسواق	
البعيدة،	مثل	بنغازي.	بصفة	عامة،	يبلغ	متوسط	تكلفة	

النقل	الداخلي	والخارجي	للمانجو	حوايل	37.5	ديناًرا	لكل	
طن.

تتضمن	قنوات	السوق	المبيعات	المباشرة	من	الُمزارعين	
إىل	عمالء	القرى،	والمبيعات	المباشرة	من	المزرعة	إىل	التجار	
المحليين.	ُتسوق	ثمار	المانجو	عبر	أشكال	مختلفة،	من	بينها	

التجار	والقائمون	على	النقل	وأسواق	القرى	وتجار	الجملة	
كشاك	الشوارع	ومتاجر	 واألكشاك	المنزلية	الصغيرة	وأ
البقالة	الصغيرة	ومحالت	السوبر	ماركت	)الجدول	12(.

يتركز	ُمزارعو	المانجو	يف	الكُفرة	يف	الجوف	)غرب(	والهواري	
والطالب	وبزيمة	)الجدول	13(.	ويستخدمون	أنظمة	اإلنتاج	

التقليدية	يف	الزراعة	والري.	يحصل	الوسطاء	على	حوايل	
72	بالمائة	من	المحصول	بشكل	مباشر	من	الَمزارع	يف	
الجوف	)غرب(،	ويجمعون	نسبة	أقل	بكثير	من	الجوف	

)وسط(	بسبب	قرب	األسواق	من	مركز	المدينة.	وال	يستخدم	
الُمزارعون	الوسطاء	يف	منطقة	أخرى،	وهي	الطالب	التي	

تبعد	عن	مركز	المدينة	بنحو	35	كيلومتًرا.

الجدول 12. تكاليف	التسويق	ومعامالت	ما	بعد	الحصاد	
للمانجو	يف	الكُفرة.

التكلفة	)دينار	التكاليف
لكل	طن(

%

الجمع

الفحص والفرز

التعبئة

النقل

التخزين

35

15

35

37.5

3

27.9

12.0

29.9

29.9

2.4

125.5100اإلجمايل

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات.

الوكالء	المفوضون	يمثلون	حلقة	الوصل	بين	المنتجين	
وتجار	الجملة	وتجار	التجزئة	والمستهلكين،	وهم	البائعون	
الوحيدون	»المعترف	بهم	قانونًا«.	ويحصلون	على	عمولة	

رة	بنسبة	10	بالمائة	من	المبيعات	بسعر	ثابت	 مقدَّ
لجميع	األحجام.	يقوم	الُمزارع	بتقدير	وحدة	البيع	)صندوق	

بالستيكي	بوزن	20	كيلوجراًما(	وسعر	بيع	المنتج	)المانجو(،	
ويبيع	الوكيل	الكمية	التي	يطرحها	الُمزارع،	بالسعر	المتفق	
عليه	مع	الوكيل،	ويحرص	على	ضمان	حصول	الوكيل	على	

10	بالمائة	من	قيمة	المبيعات.	يشتري	تجار	القرى	من	
صغار	ومتوسطي	الُمزارعين،	ويبيعون	إىل	تجار	الجملة	

ومحالت	السوبر	ماركت	وتجار	التجزئة.	يحصل	تجار	القرى	
كبر	نسبة	من	المحصول	يف	منطقة	الهواري	ببلدية	 على	أ

الكُفرة،	حيث	تبلغ	الحصة	36	بالمائة	تقريًبا،	بينما	تنخفض	
النسبة	كثيًرا	يف	جنوب	الجوف.	يجمع	السماسرة	المانجو	

كبر	حصة	 من	الَمزارع	لصالح	تجار	الجملة،	ويحصلون	على	أ
يف	الجوف	)غرب(	بنسبة	42.5	بالمائة.	يشتري	تجار	الجملة	
عامًة	ثمار	المانجو	من	عدد	كبير	من	الُمزارعين،	ويف	بعض	
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يف	الكُفرة.
ل	المانجو	

صي
سلة	قيمة	محا

سل
يف	
ت	الفاعلة	المختلفة	

صة	الجها
ل 13.	توزيع	ح

الجدو

سائر ما بعد 
خ

صاد
الح

تجار التجزئة
سطاء

الو
تجار الجملة

سرة
سما

ال
ى

تجار القر
اإلنتاج

المنطقة

%
ن(
)ط

%
ن(
)ط

%
ن(
)ط

%
ن(
)ط

%
ن(
)ط

%
ن(
)ط

ن(
)ط

7.91
55

4.40
147

2.30
80

2.97
34

3.14
28

5.92
52

396
ط(

س
ف )و

الجو

5.47
38

7.04
235

7.25
252

7.96
91

6.83
61

20.48
180

857
ق(

شر
ف )

الجو

6.47
45

0.60
20
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1.12
10

2.84
25

715
بزيمة الجديدة

14.39
100

8.98
300

1.38
48

0.00
1.68

15
4.21

37
500

ب
الطال

14.39
100

35.55
1 187

4.09
142

17.50
200

34.38
307

36.63
322

2 158
ي

الهوار

1.44
10

8.98
300
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األحيان	يتحملون	تكلفة	الحصاد.	ويبيعون	بعد	ذلك	الثمار	
إىل	تجار	التجزئة	يف	مزادات	مقابل	عمولة	تتراوح	بين	10 
و20	بالمائة	من	سعر	البيع.	وتتمثل	يف	الجوف	)غرب(	
كبر	نسبة	من	مبيعات	المانجو	من	خالل	تجار	الجملة.	 أ
يوجد	نوعان	من	تجار	التجزئة	يف	الكُفرة.	األول	هو	التجار	

التقليديون،	مثل	يف	المتاجر	الصغيرة	واألكشاك	على	الطرق	
العامة،	الذين	يشترون	من	تجار	الجملة	أو	تجار	القرى	أو	

الوسطاء	على	مستوى	المدينة	ويبيعون	للمستهلكين.	أما	
النوع	الثاين	فيتضمن	تجار	التجزئة	المعاصرين،	مثل	يف	

محالت	السوبر	ماركت،	وتحظى	الهواري	بأكبر	حصة،	حوايل	
35.5	بالمائة.

يشكل	الرجال	حوايل	95	بالمائة	من	الُمزارعين،	يف	حين	
تشكل	النساء	نسبة	5	بالمائة	المتبقية	فحسب.	80	بالمائة	
تقريًبا	من	الُمزارعين	غير	مسجلين	لدى	أي	جمعية	تعاونية	

زراعية،	أما	نسبة	20	بالمائة	المتبقية	فهي	مسجلة	لدى	
جمعيات	غير	نشطة	حالًيا	يف	الكُفرة.	ال	يوجد	إال	ثالثة	من	

صغار	المعالجين	مسؤولون	عن	معالجة	المانجو	)عاملون	
أجانب	أو	َمزارع(،	حيث	يجففون	الثمار	ويعالجونها	لتتحول	

إىل	مسحوق.

فيما	يخص	تحديات	اإلنتاج،	وجدت	الدراسة	أن	منتجي	
المانجو	يواجهون	الكثير	من	المشكالت	التي	تعيق	إنتاجية	
هذه	الثمار	المهمة.	تتمثل	أهم	المشكالت	فيما	يلي:	)1(	
الري،	بما	يف	ذلك	نقص	البرامج	المناسبة،	وقلة	المياه	
يف	الكثير	من	الَمزارع،	وخاصة	يف	الصيف،	وارتفاع	نسبة	

األمالح	)اآلبار	الجوفية	يف	الجوف	)غرب(	والطالب	والهواري	
والهويريري	وبزيمة	بالنسب	52	و20	و54	و35	و40	بالمائة	
على	التوايل(؛	و)2(	مشكالت	العمالة	)بما	يف	ذلك	ارتفاع	

تكلفة	استئجار	العمالة	ونقص	العمالة	الماهرة(	التي	
تفاقمت	بسبب	الصراع	الحايل	وأزمة	كوفيد- 19؛	و)3(	نقص	

توفر	الشتالت	وارتفاع	أسعارها	وانعدام	التحكم	يف	أنواع	
األصناف	والتجانس؛	و)4(	قلة	األسمدة	العضوية	المناسبة	

وارتفاع	أسعار	األسمدة	الكيماوية؛	و)5(	قلة	المصادر	
الموثقة	للمبيدات	الحشرية؛	و)6(	ارتفاع	أسعار	الوقود؛	و)7(	

قلة	توفر	الماكينات؛	و)8(	اآلفات	واألمراض،	مثل	البياض	
الدقيقي	وذباب	الفاكهة	والحشرات	القشرية	ومرض	أزهار	

المانجو؛	و)9(	نقص	الدعم	المايل.

تتضمن	كبرى	مشكالت	التسويق	التي	تواجه	قطاع	المانجو	
يف	الكُفرة	عدد	الوسطاء	والمضاربة	السعرية	وغياب	دور	

الدولة	يف	التسويق	واحتكار	تجار	الجملة	لألسعار	وارتفاع	
تكاليف	النقل	وصعوبة	الوصول	إىل	أسواق	التصدير.

3.2.3 التمور

نخلة	التمر	هي	واحدة	من	أهم	األشجار	يف	المناطق	شبه	
القاحلة	والصحراوية	يف	العالم.	وُتعد	ليبيا	من	ضمن	أفضل	
المناطق	يف	العالم	إلنتاج	أفخر	أصناف	نخيل	التمر	طوال	

العام.	يتوفر	بليبيا	حوايل	392	صنًفا	من	التمر،	وبهذا	تشكل	
الدولة	مصدًرا	وراثًيا	مهًما	للتهجين	وتطوير	األصناف	بصفات	
وراثية	جيدة.	يوجد	حوايل	مليوين	نخلة	تمر	بشكل	تقديري	
يف	المنطقة	الغربية	بليبيا،	وحوايل	000 250	يف	المنطقة	
الشرقية،	وحوايل	4	ماليين	يف	المنطقة	الجنوبية	وواحاتها	
المجاورة،	وحوايل	مليون	يف	الجفرة	ومناطق	الواحات.	يبلغ	

إنتاج	التمور	السنوي	يف	ليبيا	حوايل	500 153	طن.

وُتزرع	التمور	حالًيا	على	مساحة	236 85	هكتاًرا	من	
كبر	 الحيازات	الزراعية	يف	جنوب	ليبيا.	وتمثل	الكُفرة	إحدى	أ
المدن	المنتجة	يف	الجنوب،	بمساحة	إنتاج	تقديرية	تبلغ			

877 34	هكتاًرا،	وهو	ما	يعادل	40	بالمائة	تقريًبا	من	مساحة	
إنتاج	التمور	يف	جنوب	ليبيا.

يبلغ	إنتاج	التمور	اإلجمايل	يف	ليبيا	حوايل	439 375	طًنا.	
تحتل	بلدية	الواحات	المرتبة	األوىل	يف	اإلنتاج،	حيث	تنتج	

426 198	طًنا،	وهو	ما	يمثل	53	بالمائة	من	إجمايل	
اإلنتاج	يف	جنوب	ليبيا	)الجدول	14(.	بلغ	متوسط	اإلنتاج	

السنوي	للتمور	يف	جنوب	ليبيا	حوايل	200 448	طن	للفترة	
2012–2019،	ومتوسط	إنتاج	األشجار	هو	117	كيلوجراًما	

)الجدول	14(.
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الجدول 14.	التمور	من	حيث	المساحة	المزروعة	واإلنتاج	يف	جنوب	ليبيا،	2012–2019.

الموسم 
الزراعي

إجمايل 
 المحصول

)ألف	شجرة(

 متوسط اإلنتاج
)كيلوجرام/

شجرة(

 إجمايل اإلنتاج
)ألف	طن(

 السعر لكل كيلو
)دينار(

 إجمايل القيمة
)ألف	دينار(

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 105

3 323

3 600

3 924

3 838

4 085

4 332

4 580

118.4

116.6

116.6

122.1

115.6

115.0

114.4

114.0

367.67

387.51

419.77

479.13

443.75

469.80

495.85

521.89

3.5

3.5

3.5

4

4.5

4.5

5

5.5

1 286.9

1 356.3

1 469.2

1 916.5

1 996.9

2 114.1

2 479.2

2 870.4

936.2 849116.6448.24.31 3اإلجمايل 

المصدر: وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية،	إدارة	التخطيط	والمتابعة،	إدارة	اإلحصائيات	الزراعية،	طرابلس،	ليبيا؛	أبو	القاسم	أمير	سعيد،	السياسات	الزراعية	وتأثيرها	يف	تنمية	
إنتاجية	التمور	يف	جنوب	ليبيا	خالل	الفترة	2012–2016.

الجدول 15.	التمور	من	حيث	المساحة	المزروعة	واإلنتاج	يف	البلديات	الرئيسية	يف	جنوب	ليبيا.

اإلنتاجالمساحةالمنطقة

 اإلنتاج%هكتارعدد	األشجار
)طن(

 اإلنتاجية
)طن/هكتار(

الُكفرة

سبها

مرزق

أوباري

وادي الشاطئ

الواحات

غات

279 018

199 813

23 397

18 747

28 747

98 384

26 470

34 877

13 302

10 000

2 343

3 593

12 298

8 823

40.9

15.6

11.7

2.7

4.2

14.4

10.4

85 729

16 064

18 426

6 466

22 254

198 426

28 074

2.46

1.21

1.84

2.76

6.19

16.13

3.18

-439 236100375 57685 674اإلجمايل

المصدر:	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية،	إدارة	التخطيط	والمتابعة،	إدارة	اإلحصائيات	الزراعية،	طرابلس،	ليبيا.
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تضمنت	الدراسة	لقاءات	قائمة	على	االستبيانات	مع	جميع	
الجهات	الفاعلة	يف	سلسلة	القيمة،	وغطت	إنتاج	التمور	

وتسويقها	يف	جنوب	ليبيا	والمناطق	)البلديات(	التي	تحظى	
بميزة	نسبية	يف	إنتاج	المحصول.	غطت	الدراسة	ست	

مناطق	يف	جنوب	ليبيا،	وهي	سبها	وأوباري	وغات	ووادي	
كثر	من	80	بالمائة	 الشاطئ	والكُفرة	والواحات،	حيث	ُينتج	أ

من	التمور	الليبية.

ُجمعت	البيانات	بشأن	سلسلة	قيمة	التمور	من	مصادر	
بيانات	أساسية	وفرعية	باستخدام	طريق	مسح	العينة.	
بالنسبة	للبيانات	األساسية،	فقد	ُجمعت	عبر	االستبيان	

الذي	شمل	140	جهة	فاعلة	يف	إنتاج	التمور	)100	ُمزارع،	
و10	معالجين،	و14	تاجًرا،	و10	وسطاء،	و6	مشاتل(.	أُجري	
االستبيان	من	خالل	اللقاءات	الشخصية	والمكالمات	الهاتفية	
ووسائل	التواصل	االجتماعي.	وتتضمن	البيانات	األساسية	
أهم	مراحل	سلسلة	قيمة	التمور	يف	المنطقة،	بدًءا	من	بداية	

اإلنتاج	إىل	االستهالك	مروًرا	بتسويق	الغلة	بعد	الحصاد.	
فضاًل	عن	ذلك،	اعتمدنا	أيًضا	على	البيانات	الثانوية	المنشورة	
وغير	المنشورة	من	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية	يف	ليبيا،	
ومنظمة	األغذية	والزراعة	)الفاو(،	والمنظمة	العربية	للتنمية	

الزراعية،	والدراسات	العلمية	المنشورة.

موردو	المدخالت	يف	سلسلة	قيمة	التمور	بجنوب	ليبيا	
هم	المسؤولون	عن	توريد	المدخالت	الزراعية،	مثل	البذور	

والُعقل	واألسمدة	والمبيدات	الحشرية	الالزمة	لزراعة	
التمور.	ويقدمون	أيًضا	لُمزارعي	التمور	التوجيه	الفني	بشأن	

استخدام	هذه	المدخالت	وتوقيتها.

إن	نقص	المشاتل	يعني	أن	95	بالمائة	من	الُمزارعين	يف	
جنوب	ليبيا	يعتمدون	على	الُعقل	لزراعة	التمور،	مع	متوسط	

طول	يبلغ	30	سنتيمتًرا.	وُتقطع	الفروع	من	الشجرة	األم	
باستخدام	فأس	حادة	الشفرة	)خاصًة	بالنسبة	للَمزارع	

الصغيرة(.	ومع	ذلك،	ال	تتمتع	45	بالمائة	تقريًبا	من	الفروع	
بصحة	جيدة	بسبب	عدم	مهارة	العمالة	المستخدمة	يف	قطع	

الفروع،	وألنها	ال	تكون	مكتملة	النمو،	فتكون	أصغر	من	3 
أعوام.		وال	تلقى	الشتالت	حماية	من	الشمس	والرياح	عند	
زراعتها	يف	البداية،	حيث	يلف	الُمزارعون	الفروع	بقطع	من	
القماش.	بعد	الغرس،	ُتقطع	الفروع	يف	الربيع	عند	درجة	

حرارة	أقل	من	21	درجة	مئوية.	ويوفر	الموردون	أيًضا	الفروع	
من	مشروعات	نخيل	التمر	المقامة	يف	المنطقة	)حوايل	20 
بالمائة(	وحوايل	10	بالمائة	تأيت	من	الجمعيات	التعاونية،	

وحوايل	15	بالمائة	تأيت	من	شركات	توريد	األسمدة	والبذور.	
يعتمد	حوايل	55	بالمائة	من	الُمزارعين	على	تجار	التجزئة،	

مع	متوسط	سعر	يتراوح	بين	10	و100	دينار،	حسب	صنف	
التمر.	من	غير	الشائع	زراعة	البذور	بسبب	طول	المدة	

المستغرقة	حتى	اإلنتاج	والتنوع	الورايث.	ُتزرع	الُعقل	عن	
طريق	الحفر	اليدوي	على	عمق	50–80	سم،	يف	غضون	24 
ساعة	من	قطعها،	وُتترك	مسافة	فاصلة	من	خمسة	إىل	ستة	
أمتار	بين	الغرسات.	يزرع	حوايل	60	بالمائة	من	الُمزارعين	يف	
الجنوب	فروعهم	الخاصة	بسبب	نقص	العمالة	الماهرة،	يف	

حين	تعتمد	الـ	40	بالمائة	المتبقون	على	العمالة	غير	الماهرة.

يستخدم	حوايل	20	بالمائة	من	الُمزارعين	يف	جنوب	ليبيا	
السماد	غير	العضوي	)NPK(،	بينما	يستخدم	الـ	80	بالمائة	

المتبقون	سماًدا	عضويًا.

مصدر	المياه	الوحيد	يف	الجنوب	هو	المياه	الجوفية،	والري	
بالغمر	هو	الممارسة	األكثر	شيوًعا	لري	الغرسات	يف	َمزارع	
نخيل	التمر	القديمة،	التي	ُتزرع	بشكل	عشوايئ	دون	أي	

تنظيم	مناسب.	تترتب	على	أنظمة	الري	بالتنقيط	تكاليف	
كبيرة،	ويبلغ	متوسط	التكلفة	3500	دينار	لكل	هكتار.	يروي	
الُمزارعون	الفروع	المغروسة	حديًثا	يومًيا	لمدة	40	يوًما	من	
دون	انقطاع،	ثم	مرة	كل	ثالثة	أيام	عندما	يتراوح	عمر	النخلة	
بين	سنة	وأربع	سنوات.	يتم	ري	النخلة	عادًة	من	مرتين	إىل	

ثالث	مرات	كل	أسبوع	يف	الصيف.	ويروي	الُمزارعون	يف	
جنوب	ليبيا	النبات	يف	الصباح	الباكر	وقبل	غروب	الشمس	
لتقليل	معدل	بخار	الماء.	ُتعد	حوايل	85	بالمائة	من	تربة	

َمزارع	النخيل	يف	الجنوب	رملية،	ونسبة	15	بالمائة	المتبقية	
عبارة	عن	خليط	من	التربة	الطينية	والطميية.

من	بين	أهم	أصناف	التمور	المزروعة	يف	جنوب	ليبيا	ما	يلي:	
دقلة	نور،	وسيدي،	وتاليس،	وتاغيات،	وخضراي،	وتافسرت،	

والحالوي،	ومقماق	)الجدول	16(.
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الجدول 16.	أصناف	التمور	الرئيسية	من	حيث	المساحة	المزروعة	واإلنتاج	يف	جنوب	ليبيا.

أصناف نخيل 
التمر

السعراإلنتاجمتوسط اإلنتاجأشجار نخيل التمر

إجمايل	عدد	
األشجار

عدد	األشجار	
المنتجة

دينار/كجمطنكيلوجرام/شجرة

دقلة نور

سيدي  

تاليس

تاغيات 

خضراي 

تافسرت 

الحالوي 

مقماق

718 702

622 874

479 134

718 701

479 135

958 270

383 308

431 221

647 480

561 149

431 652

647 478

431 653

863 307

345 321

388 486

160

180

110

120

140

100

100

80

103 596.80

101 006.82

47 481.72

77 697.36

60 431.42

86 330.70

34 532.10

31 078.88

7.0

4.0

5.0

4.0

4.0

3.5

3.5

3.0

-155.80 542-526 316 3454 791 4اإلجمايل 

المصدر:	هيئة	تنمية	النخيل	والزيتون،	مكتب	المنطقة	الجنوبية.

ُتحصد	التمور	بعد	زراعتها	بفترة	تتراوح	بين	خمس	وست	
سنوات	خالل	األشهر	يوليو/تموز	وأغسطس/آب	وسبتمبر/
أيلول	عندما	تكون	درجة	الحرارة	32–38	درجة	مئوية.	يثبت	
نمو	الثمار	حتى	ترتفع	درجات	الحرارة	أعلى	40	درجة	مئوية،	

خاصًة	يف	منطقتي	فزان	والكُفرة.

يحصد	الُمزارعون	التمور	يف	ثالث	مراحل	مختلفة.	ُتسمى	
المرحلة	األوىل	البسر،	وتحدث	عندما	يتغير	لون	الثمار	إىل	
األصفر	أو	األحمر،	حسب	النوع.	بعض	األصناف،	مثل	دقلة	

نور	وسيدي	وتحيات،	ُتقطع	بالكامل	دفعة	واحدة	وُتنقل	إىل	
أماكن	تخزين	داخل	المزرعة	تتصف	بانخفاض	الرطوبة	فيها	
وبعدها	عن	المياه	مع	الحرص	على	عدم	هز	المحصول	يف	
أثناء	النقل.	ُيحصد	حوايل	18	بالمائة	من	اإلنتاج	يف	جنوب	
ليبيا	يف	هذه	المرحلة،	ويكون	الغرض	استهالك	معظمه	
بشكل	مباشر.	يتراوح	سعر	تمور	مرحلة	البسر	يف	بداية	

موسم	الحصاد	بين	3	و5	دنانير	لكل	كيلوجرام.	أما	التمور	

التي	ُتحصد	يف	المرحلة	الثانية	)الرطب(،	فتشكل	حوايل	67 
بالمائة	من	اإلنتاج	يف	جنوب	ليبيا.	وتمثل	المرحلة	الثالثة	
)التمر(	مرحلة	النضج	الكامل	عندما	تتصف	التمور	بلونها	

كن. البني	الدا

من	بين	الطرق	التقليدية	لجني	التمور	يف	جنوب	ليبيا،	
يستخدم	حوايل	36	بالمائة	من	الُمزارعين	الساللم	)الخشبية	

أو	األلومنيوم(،	ويتسلق	حوايل	12	بالمائة	من	الُمزارعين	
األشجار	دون	حبال،	ويتسلق	14	بالمائة	من	الُمزارعين	
األشجار	باستخدام	الحبال.		أما	يف	الحصاد	الميكانيكي،	

ُتستخدم	ماكينات،	مثل	الرافعات،	وال	يستخدم	هذه	الطريقة	
سوى	4	بالمائة	فقط	من	الُمزارعين	يف	المنطقة.	يف	حين	

أن	هذا	النوع	من	معدات	الحصاد	الميكانيكي	مطلوب،	فإن	
استخدامه	محدود	نظًرا	إىل	المسافات	غير	المنتظمة	بين	
األشجار،	وارتفاع	كثافة	أشجار	النخيل،	والمزروعات	التي	

تنمو	تحت	األشجار،	وارتفاع	التكاليف	)الجدول	17(.
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الجدول 17.	حصاد	التمور	من	حيث	الطريقة	والتوقيت	يف	جنوب	ليبيا.

اإلجمايلحجم المزرعةالحصاد

كبيرةمتوسطةصغيرة

وقت الحصاد

قبل نضج الثمار

أثناء نضج الثمار

بعد نضج الثمار

10

15

16

10

10

5

5

14

15

25

39

36

412534100اإلجمايل 

عملية الحصاد

عن طريق الُمزارعين أنفسهم

عن طريق عمالة بالتعاقد

عن طريق الُمزارعين المجاورين

20

10

11

12

8

5

25

5

4

57

23

20

412534100اإلجمايل 

طريقة الحصاد

باليد

الساللم

الساللم الميكانيكية

التسلق باليد

التسلق باستخدام الحبال

هز األشجار

13

15

2

3

6

2

8

5

1

6

4

1

5

16

5

3

4

1

26

36

8

12

14

4

412534100اإلجمايل 

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات.

يحصد	حوايل	57	بالمائة	من	الُمزارعين	محاصيلهم	الخاصة،	
ويستخدم	23	بالمائة	عمالة	بالتعاقد،	ويستخدم	20	بالمائة	

الُمزارعين	المجاورين	)الجدول	17(.

يقوم	حوايل	22	بالمائة	من	الُمزارعين	يف	الجنوب	بعمليات	
غسل	الثمار	ورشها	بالماء	النظيف	ثم	تجفيفها	بتركها	من	

ثالثة	إىل	خمسة	أيام.	الدرجة	األوىل	من	التمور	عادة	ما	ُتعبأ	
يف	صناديق	كرتون	بوزن	كيلوجرام	واحد.	وُتباع	عامًة	بكميات	
صغيرة	يف	متاجر	التجزئة	ومحالت	السوبر	ماركت	يف	المدينة.

يمتلك	حوايل	10	بالمائة	فقط	من	الُمزارعين	مرافق	تخزين	
مزودة	بمبردات	)عند	درجة	تجميد	سالب	18	درجة	مئوية(،	
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الشكل 9. )الصورتان(

مناولة	التمور	يف	أسواق	الجملة	يف	جنوب	
ليبيا.

©	FAO/Mohamed	Al-Qabouzi
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وبواسطتها	يمكن	إطالة	فترة	التخزين	حتى	عام	كامل	حتى	
يحل	شهر	رمضان	عندما	يزداد	الطلب	نتيجة	استهالك	

التمور	المتزايد.	ومع	ذلك،	يتعطل	سير	التخزين	بشكل	كبير	
بسبب	انقطاعات	التيار	الكهربايئ	واالفتقار	إىل	وقود	الديزل.	
ويبلغ	متوسط	مساحة	الثالجة	حوايل	2×6×2.5	متر.	تسمح	
مرافق	التخزين	والمعرفة	المناسبة	لحوايل	85	بالمائة	من	
الُمزارعين	بتخزين	التمور	بعد	غسلها	وتجفيفها.	وُتخزن	يف	
كياس	مغلقة	بحجم	100	كيلوجرام	يف	حفرة	وسط	الرمال	 أ
يف	موقع	خاٍل	من	الرطوبة	والماء	وُتترك	مدفونة	لمدة	8	إىل	

12	شهًرا.

من	حيث	إجمايل	التكاليف،	يمثل	النقل	40	بالمائة،	
والتخزين	20	بالمائة،	والتخزين	والفرز	12	بالمائة،	والدعاية	
12	بالمائة،	والتعبئة	8	بالمائة،	والتجميع	8	بالمائة.	ويبلغ	

متوسط	تكلفة	عمليات	ما	بعد	الحصاد	حوايل	25	ديناًرا	لكل	
صندوق	بحجم	20	كيلوجراًما.	

تتضمن	قنوات	السوق	ما	يلي:	المبيعات	المباشرة	من	
الُمزارعين	لعمالء	القرى،	والمبيعات	المباشرة	داخل	

المزرعة	للتجار	المحليين،	وأسواق	القرى،	وتجار	الجملة،	
كشاك	الشوارع،	ومتاجر	 واألكشاك	المنزلية	الصغيرة،	وأ

البقالة	الصغيرة،	ومحالت	السوبر	ماركت.	توجد	بضع	أسواق	
للتمور	يف	المنطقة	)الشكل	6(،	مثل	سوق	المهدية	يف	سبها،	
وسوق	العرب	يف	الكُفرة،	وسوق	أوباري،	وأسواق	الواحات	

ووادي	الشاطئ،	وبعض	األسواق	المحلية	حيث	ُتباع	التمور	
كبر	سوق	يف	المنطقة	 بكميات	كبيرة.	ُتعد	سوق	الواحات	أ
من	حيث	الكميات	المتداولة	وعدد	المشترين	والبائعين	

وتنوع	األصناف.	تبعد	هذه	السوق	عن	سوق	بنغازي	حوايل	
كثر	من	30	نوًعا	من	التمور	مع	 400	كيلومتر،	وتوفر	أ

اختالف	أحجامها	وأشكالها	وأصنافها.

الشكل 10.

شاحنة	محّملة	بالكامل	متوجهة	إىل	السوق.
©	FAO/Mohamed	Al-Qabouzi
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الجدول 18.	توزيع	الجهات	الفاعلة	حسب	حجم	الَمزارع	يف	جنوب	ليبيا.

اإلجمايلحجم َمزارع نخيل التمرالمنطقة

 صغيرة
)المساحة	>10	هكتارات(

 متوسطة
)المساحة	10–20	هكتاًرا(

 كبيرة
)المساحة	<	20	هكتاًرا(

الُكفرة

سبها

مرزق

أوباري

وادي الشاطئ

الواحات

8

7

5

6

7

8

5

3

5

4

5

3

7

10

5

5

3

4

20

20

15

15

15

15

412534100اإلجمايل 

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات.

الجدول 19.	توزيع	الجهات	الفاعلة	الرئيسية	يف	سلسلة	قيمة	التمور	يف	جنوب	ليبيا.

اإلجمايلتوزيع أهم الجهات الفاعلة يف العينةالمنطقة

الوسطاءالمشاتلالتجارالمعالجونالُمزارعون

الُكفرة

سبها

مرزق

أوباري

وادي الشاطئ

الواحات

10

10

10

10

10

10

3

2

-

1

-

1

3

4

2

1

2

2

2

2

-

2

2

1

2

2

3

1

1

1

20

20

15

15

15

15

60714910100اإلجمايل 

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات.
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الصناعات	القائمة	على	التمور	ومنتجاتها	ُتعد	من	أهم	
العمليات	يف	جنوب	ليبيا.	تتضمن	المنتجات	عصير	التمر،	
ودبس	التمر،	ومخلالت	التمر.	وتعتمد	بعض	الصناعات	

على	المحصول	المهدور،	بما	يف	ذلك	المرىب	وحلويات	التمر	

ومسحوق	التمر	المجفف.	وُتصنَّع	بعض	المنتجات	من	الخل	
والمنتجات	الكحولية	والزيت	المستخلص	من	البذور.	ومع	
ذلك،	ُتعد	هذه	العمليات	تقليدية	للغاية،	وتتم	على	نطاق	

صغير،	وعادة	ما	ُتصنع	يف	المنزل.

يبلغ	إنتاج	عصير	نخيل	التمر	حوايل	618	لتًرا	يف	جنوب	ليبيا،	
بخسائر	تقديرية	بحوايل	280	لتًرا	يف	أثناء	التصنيع	و20	لتًرا	
يف	أثناء	التسويق.	وُيباع	حوايل	425	لتًرا	بمتوسط	سعر	10 
كن	 دنانير	لكل	لتر.	إن	دبس	التمر	عبارة	عن	شراب	بني	دا

غليظ	القوام	له	مذاق	شديد	الحالوة.	وهو	مكون	شائع	
للمأكوالت	الشعبية	يف	ليبيا،	وتنتجه	النساء	عموًما	يف	جنوب	

البالد.	وُيقدر	أن	500 3	لتر	من	دبس	التمر	يتم	إنتاجه	يف	
المنطقة	مع	خسائر	يف	أثناء	التصنيع	والتسويق	قدرها	340 

لتًرا	تقريًبا.		ُتصنع	قوالب	التمر	من	الثمار	الصغيرة	أو	عندما	
يكون	المظهر	العام	ال	ُيطابق	المواصفات	المطلوبة	للتسويق.	

وتتضمن	عملية	التصنيع	الفرز	والغسل	وفصل	البذور	
والتقطيع	والتعبئة	والتغليف	يف	شكل	قوالب.

الجدول 20.	منتجات	التمور	المعاَلجة	واستخدامها	يف	جنوب	ليبيا.

االستهالك	خسائر	ما	بعد	الحصاداإلنتاجالوحدةالمعالجة
المنزيل

الكميات	
المبيعة

الخسائر	
بسبب	

المعالجة

الخسائر	
بسبب	

التسويق

العصائر

التجفيف

الدبس 

التجميد

المنتجات المنزلية

الزيت المستخلص من البذور

القهوة المستخلصة من البذور

أخرى

لتر

طن

لتر

طن

كيلوجرام

لتر

كيلوجرام

طن

618

800

3 500

3 581

3 451

50

40

200

150

280

320

210

167

5

10

- 

50

20

20

12

52

2

2

-

3.5

3.5

3.5

4

4.5

4.5

5

5.5

1 286.9

1 356.3

1 469.2

1 916.5

1 996.9

2 114.1

2 479.2

2 870.4

357 14215858310 2401 12اإلجمايل 

المصادر:	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية	،	إدارة	التخطيط	والمتابعة،	إدارة	اإلحصاءات	الزراعية،	طرابلس،	ليبيا؛	أبو	القاسم	عامر	السعيدي،	السياسات	الزراعية	وأثرها	على	
تطور	إنتاجية	التمور	يف	جنوب	ليبيا	خالل	الفترة	2012 - 2016.
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ب	ليبيا.

يف	جنو
يل	إنتاج	التمور	

ل 21.	توزيع	إجما
الجدو

سائر ما بعد 
خ

صاد
الح

تجار التجزئة
سطاء

الو
تجار الجملة

سرة
سما

ال
ى

تجار القر
اإلنتاج

المنطقة

%
ن(

)ط
%

ن(
)ط

%
ن(

)ط
%

ن(
)ط

%
ن(

)ط
%

ن(
)ط

ن(
)ط

15.8
1 353

14.7
1 257

11.7
1 000

15.9
1 363

24.5
2 100

17.5
1 500

8 573
الُكفرة

2.4
38

21.5
345

18.7
300

6.2
100

4.4
70

46.9
753

1 606
سبها

13.8
254

6.9
128

8.1
150

12.5
231

4.3
80

54.3
1 000

1 843
ق

مرز

14.9
200

26.0
350

14.9
200

7.4
100

28.2
380

8.7
117

1 347
ي

أوبار

15.7
350

24.3
541

23.4
520

13.5
300

9.0
200

14.1
314

2 225
ئ

شاط
ي ال

واد

13.0
2 574

14.3
2 843

14.4
2 851

14.3
2 832

14.2
2 813

29.9
5 930

19 843
ت

الواحا

5.5
154

12.5
351

30.4
854

22.9
642

10.7
300

18.0
506

2 807
ت

غا

81
4 923

120
5 815

121
5 875

93
5 568

95
5 943

189
10 120

38 244
يل

اإلجما

ت.
ستبيانا

ستخدام	اال
ت	با

ق	جمع	البيانا
ىل	الفري

صدر:	تو
الم
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بصفة	عامة،	يضيف	المنتجون	القليل	من	القيمة	أو	ال	
يضيفون	قيمة	على	اإلطالق،	وهذا	يعني	أن	العوائد	تكون	
منخفضة	للغاية	غالًبا.	وجد	التحليل	فجوة	يف	السعر	بين	
المستهلك	والمنِتج	تبلغ	45	ديناًرا	لكل	صندوق	يزن	20 

كيلوجراًما.

يؤكد	المستهلكون	أن	التمور	ُتستهلك	طوال	العام،	ولكن	
الطلب	يزداد	خالل	شهر	رمضان.	من	بين	أصناف	التمور	
الرئيسية	التي	يفضلها	المستهلكون	ما	يلي:	دقلة	نور،	

وسيدي،	وتاليس،	وتاغيات،	وخضراي،	وتافسرت،	والحالوي،	
ومقماق.	يبلغ	متوسط	االستهالك	السنوي	لكل	فرد	يف	

الجنوب	14.7	كيلوجراًما،	مع	تفضيل	المستهلكين	لشراء	
التمور	مباشرة	من	الَمزارع	بأسعار	منخفضة.	وكشفت	

الدراسة	أيًضا	أن	المستهلكين	يشترون	التمور	المستوردة	
ومنتجات	التمور	لتصورهم	أنها	ذات	جودة	أعلى	من	حيث	

المعايير	الغذائية.	ترتفع	أسعار	التمور	بشكل	كبير	خالل	شهر	
رمضان	)تتراوح	بين	200	و260	ديناًرا	لكل	علبة(،	وهذا	

ُيظهر	مدى	أهمية	الممارسات	السليمة	يف	المناولة	ومرافق	
التخزين	وطرق	التخزين.

الجدول 22.	متوسط	تكاليف	عمليات	ما	بعد	الحصاد	
للتمور	خالل	موسم	2020/2019	يف	جنوب	ليبيا.

 التكلفةالتكاليف
)دينار/20	كيلوجراًما(

%

الجمع

الفحص والفرز

التعبئة

التخزين

النقل

الدعاية

2

3

2

5

10

3

8.0

12.0

8.0

20.0

40.0

12.0

25100اإلجمايل 

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات

الجدول 23.	هامش	التسويق	لصندوق	بوزن	20	كيلوجراًما	من	تمر	دقلة	نور	يف	جنوب	ليبيا.

 أنواع
الوسطاء

 سعر البيع
)دينار(

 سعر الشراء
)دينار(

 هامش التسويق
)دينار(

 تكلفة التسويق
)دينار(

 صايف هامش الربح
 القيمة المضافة

)دينار(

المعالِج 

الوسطاء

تجار التجزئة

200

225

245

-

200

225

3200

25

20

35

10

8

165

15

12

936.2 849116.6448.24.31 3اإلجمايل 

المصدر:	توىل	الفريق	جمع	البيانات	باستخدام	االستبيانات.
 القيمة المضافة	=	هامش	الربح	اإلجمايل	–	تكلفة	التسويق

هامش الربح اإلجمايل	=	سعر	البيع	–	سعر	الشراء
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3.2.4. البطيخ

توجد	يف	جنوب	ليبيا	354 2	مزرعة	بطيخ	مع	إجمايل	
مساحة	مزروعة	874 20	هكتاًرا	وإجمايل	إنتاج	يبلغ	تقريًبا	
000 80	طن،	بحسب	نتائج	المسح.	وتتركز	المساحات	
المزروعة	الرئيسية	يف	المنطقة	يف	بلديات	سبها	وأوباري	

ووادي	الشاطئ	وغات	ووادي	عتبة	وأوباري،	وهي	تمثل	46 
بالمائة	من	البطيخ	المزروع	يف	المنطقة	حسب	المساحة.	
ويبلغ	متوسط	حجم	الَمزارع	يف	المنطقة	حوايل	1.5	هكتار.

يف	جنوب	ليبيا،	يمكن	زراعة	البطيخ	على	مجموعة	متنوعة	
وواسعة	من	أنواع	التربة،	إال	أن	التربة	الرملية	هي	المفضلة.	
بصفة	عامة،	ُتنتج	أعلى	المحاصيل	يف	التربة	الطينية	الرملية	

الجيدة	التصريف.

فيما	يتعلق	باختيار	األصناف،	يكون	التركيز	عادًة	على	
الحجم.	األصناف	الرئيسية	هي	تلك	التي	تأيت	من	شركتي	
Agricultural	Zaptia	وClause	HM،	وُتعد	من	األصناف	
ذات	الكفاءة	اإلنتاجية	العالية	والثمار	الكبيرة.	ُتزرع	أصناف	

عديدة	من	البطيخ	يف	المنطقة،	وتتفاوت	الثمار	بشكل	واسع	
من	حيث	المذاق	والحجم	والشكل	والقوام	واللون.	تتضمن	
األصناف	الشائعة	ما	يلي:	شوجر	بيبي	)الصغير	السكري(،	
الذي	ينضج	يف	75	يوًما،	وهو	ذو	مذاق	حلو	للغاية،	ويزن	

15–20	كيلوجراًما،	ولحم	الثمرة	أحمر،	ومن	المناسب	زراعته	
يف	مساحات	زراعية	صغيرة،	وُيزرع	يف	سبها	وأوباري	ووادي	

الشاطئ.	يوجد	صنف	شائع	آخر،	وهو	كريمزون	سويت	)الحلو	
القرمزي(،	وينضج	يف	85	يوًما،	ويزن	15–25	كيلوجراًما،	

ولحم	الثمرة	أحمر	اللون	ذو	مذاق	حلو،	وبه	محتوى	سكر	عاٍل	
وقشرته	نحيفة،	وهو	ذو	مقاومة	عالية	لألمراض،	وُيزرع	يف	

سبها	وأوباري	ووادي	عتبة	وغات	ووادي	الشاطئ.

كثر	من	90	بالمائة	من	ُمزارعي	البطيخ	يف	 يستخدم	أ
المنطقة	1.2–1.8	كيلوجرام	من	البذور	لكل	هكتار،	حسب	

النوع	وتباعد	المسافة	بين	الغرسات.	يغمر	أغلب	الُمزارعين	
البذور	لياًل	للتعجيل	بالتخصيب.	ويف	معظم	الَمزارع،	ُتغرس	
البذور	يف	األرض	المفتوحة	بالتربة	الغنية	بالمواد	العضوية	

يف	حفرة	عمقها	حوايل	30	سنتيمتًرا	وعرضها	يزيد	على	
45	سنتيمتًرا.	وُتغطى	الُحفر	بالسماد،	وتوضع	البذرة	يف	

األعلى،	وُيضغط	عليها	ألسفل	باليد	حتى	تصل	إىل	عمق	15 
سنتيمتًرا	على	األقل.	وُتغرس	ما	بين	أربع	وست	بذور	يف	كل	
حفرة،	ويف	النهاية	يتقلص	العدد	إىل	شتلتين	أو	ثالث.	وتوجد	

مسافة	تباعد	عادًة	تبلغ	100–150	سنتيمتًرا	بين	الصفوف	
و90–100	سنتيمتر	بين	الغرسات،	مما	يتيح	المساحة	

الكافية	النبساط	الكرمة	عندما	تبدأ	الغرسة	يف	النمو.	تفضل	
ثمار	البطيخ	درجات	الحرارة	الدافئة،	التي	تكون	متوفرة	يف	
معظم	أنحاء	هذه	المنطقة	بنطاق	درجة	حرارة	مثايل	لإلنتاج	

يتراوح	بين	22	و28	درجة	مئوية.	

يروي	الُمزارعون	البطيخ	عن	طريق	الري	بالتنقيط	لمنع	
الترطيب	الدائم	لألوراق	والتعرض	لألمراض	الفطرية.	من	

ناحية،	يؤدي	نقص	المياه	يف	أثناء	مرحلة	اإلزهار	ونمو	الثمرة	
إىل	اإلضرار	بالمحاصيل	بشكل	بالغ.	ومن	ناحية	أخرى،	ينتج	
عن	الري	الزائد	انقسام	الثمرة	وتشققها،	مما	يؤثر	يف	مذاقها.	
لذلك،	يقلل	الُمزارعون	مقدار	الري	أو	يوقفونه	من	سبعة	إىل	

10	أيام	قبل	الحصاد.

يتم	استيراد	جميع	بذور	البطيخ	المستخدمة	يف	جنوب	ليبيا،	
وهذا	يعني	أنه	ال	توجد	طريقة	للتحكم	يف	اإلنتاج	أو	توجيهه	
إىل	أصناف	محددة،	باإلضافة	إىل	مخاطرة	االعتمادية	الكاملة	
على	السوق	الخارجية.	توجد	مشكالت	أيًضا	متعلقة	بغش	
المبيدات	الحشرية	واألسمدة	الكيميائية	وفشلها	يف	تلبية	

المواصفات.

يوضع	السماد	الكيميايئ	المركب	)NPK(	بمعدل	80 
كيلوجراًما	لكل	هكتار،	مع	وضع	النصف	على	الغرسة،	والربع	

بعد	40	يوًما،	والربع	المتبقي	بعد	عقد	الثمار.

عندما	تبدأ	الثمار	يف	النضج،	ُترفع	برفق	مع	وضع	ورق	كرتون	
أو	قش	بين	الثمار	والتربة	لمنع	تعفنها.	وُتزال	البراعم	باليد	

لكي	يركز	النبات	كامل	طاقته	على	عدد	أقل	من	ثمار	البطيخ	
بهدف	تحسين	الحجم	والجودة.

أشار	المسح	إىل	أن	معظم	ُمزارعي	البطيخ	يف	جنوب	ليبيا	
يعتمدون	على	المبيدات	الحشرية	لمكافحة	تفشي	اآلفات	

والفطريات	والبكتيريا.	أما	بالنسبة	لتفشي	اآلفات،	فُيستخدم	
أي	مما	يلي:	Dursban	أو	25	Fiercely	Lannate-	بالمائة	

 Dimethoate	أو	Mospilan	20	SP	أو	Granite	أو	90
 .Caspertin	50	WP	أو	Alsystin	480	SC	أو	40 EC

ويف	مواجهة	العدوى	الفطرية	)البياض	الدقيقي	الناعم(،	
ُيستخدم	الكبريت	الميكروين.	ومن	أجل	مكافحة	الديدان	

 Dictatorو	العناكب	وطارد	Vaidate	ُيستخدم	األسطوانية،
73.	وُيستخدم	للبكتيريا	Dorspan	وAbamec 1.8 EC	و



الشكل 11.

البطيخ	يف	السوق.
©	FAO/Envato
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.Gallant	Superو	Itamec 1.8 EC

أشار	مسحنا	إىل	أن	حوايل	63	بالمائة	من	الُمزارعين	يف	
جنوب	ليبيا	يفضلون	تشذيب	ثمار	البطيخ	الخاصة	بهم	بينما	
يزعم	آخرون	أن	هذا	التشذيب	من	الممكن	أن	يؤجل	تطور	
الثمرة	ونموها.	يف	هذا	التشذيب،	يزيل	الُمزارعون	أغلب	

الفروع	الطرفية	للغرسة	يف	أثناء	المراحل	األوىل	للنمو،	عندما	
تكون	للغرسة	ثالثة	أو	أربعة	أفرع	فقط.	وهذا	يجبر	الغرسة	

على	النمو	من	خالل	الفرع	الرئيسي	وحده.

وُيحصد	البطيخ	بصفة	عامة	يف	جنوب	ليبيا	بعد	الغرس	
بفترة	تتراوح	بين	10	و18	أسبوًعا.	يمكن	حصاد	الحقول	

على	فترات	تبعد	يومين	إىل	ثالثة.	ويحصد	معظم	الُمزارعين	
البطيخ	يف	الصباح	الباكر	عندما	تكون	درجة	الحرارة	أقل.

هناك	داللة	على	النضج	يستخدمها	معظم	زارعي	البطيخ	
لمعظم	األصناف،	وهي	لون	البقعة	التي	تنعقد	عليها	الثمرة	
على	األرض.	كلما	نضجت	ثمرة	البطيخ،	تحول	لون	البقعة	
من	األبيض	التام	تقريًبا	إىل	األصفر	الغامق.	وهناك	داللة	
أخرى	موجودة	يف	أقرب	محالق	من	جذع	البطيخ:	عندما	
يتحول	إىل	اللون	البني	ويجف،	فهذا	يعني	أن	البطيخ	قد	

نضج.	ويطرق	آخرون	على	البطيخ،	ويحكمون	من	الصوت:	
إذا	كان	الصوت	الصادر	من	البطيخ	أجوف،	فهذا	إشارة	إىل	

نضجه.	ويحصد	حوايل	85	بالمائة	من	الُمزارعين	يف	المنطقة	
البطيخ	باستخدام	المقصات،	بينما	يقطع	15	بالمائة	البطيخ	

باليد.

تشير	بيانات	المسح	أن	بعد	حصاد	البطيخ،	يحتفظ	
الُمزارعون	يف	المنطقة	بالثمار	يف	الظل،	وينقلونها	لتعبئتها	

يف	أسرع	وقت	ممكن	لمنع	تعرضها	لحرارة	مفرطة	
ولتقليل	الخسائر.	ُتفرز	الثمار	حسب	أحجام	ثالثة:	صغير	

)أقل	من	ستة	كيلوجرامات(،	ومتوسط	)من	ستة	إىل	10 
كبر	من	10	كيلوجرامات(.	ُتفرز	ثمار	 كيلوجرامات(،	وكبير	)أ
البطيخ	المتأثرة	بالحشرات	واألمراض	عن	تلك	السليمة.

تعتمد	مدة	تخزين	البطيخ	على	مدى	نضجه	عند	حصاده،	
وكذلك	صنفه	ودرجة	حرارته	والرطوبة	النسبية	يف	مكان	

التخزين.	ومع	ذلك،	يتعذر	تخزين	البطيخ	لفترة	طويلة	من	
الوقت.	فيخزن	الُمزارعون	يف	المنطقة	ثمار	البطيخ	غير	

المشقوقة	لمدة	10	أيام	تقريًبا.	

يشكل	النقل	إحدى	أعلى	تكاليف	التسويق	للبطيخ	يف	
المنطقة	بسبب	حجم	الثمار	وقابليتها	للتلف.

ُتنقل	ثمار	البطيخ	يف	صورة	حمولة	سائبة	يف	الشاحنات.	
ويضع	السائق	طبقة	من	القش	على	أرضية	الشاحنة،	وبين	
ثمار	البطيخ	والجدران	الجانبية	للشاحنة.	وُيحجب	البطيخ	

عن	ضوء	الشمس	المباشر	حتى	ال	يتلف	بسبب	حرارة	
الشمس.	

يتراوح	السعر	بين	20	و25	ديناًرا	لكل	طن	يف	السوق	
الداخلية،	و100–150	ديناًرا	لكل	طن	يف	السوق	الخارجية.

الجهات	الفاعلة	الرئيسية	يف	سلسلة	قيمة	البطيخ	
والكنتالوب	هي	موردو	المدخالت	)موردو	الشتالت	بشكل	
رئيسي(،	والُمزارعون،	والمشترون	بالجملة،	وتجار	الجملة.

توجد	فئتان	رئيسيتان	من	منتجي	البطيخ	يف	جنوب	ليبيا:	
منتجون	صغار	للغاية،	وُمزارعون	تجاريون	كبار.	تزرع	الفئة	

األوىل	85	بالمائة	تقريًبا	من	إجمايل	اإلنتاج	باستخدام	
تكنولوجيا	محدودة.	وتؤدي	عادة	المعامالت	السوقية،	

وتتصف	بعدم	التنظيم	بصورة	كبيرة.	يزرع	حوايل	60	بالمائة	
كثر	من	نصف	هكتار،	ويزرع	حوايل	30  من	الُمزارعين	أ

بالمائة	من	الُمزارعين	حوايل	هكتارين،	ويزرع	حوايل	10 
كثر	من	خمسة	هكتارات. بالمائة	من	ُمزارعي	البطيخ	أ

تم	تحديد	أربعة	مصادر	لعمالة	الَمزارع	يف	المنطقة:	
الُمزارعون	أنفسهم،	والعمالة	األسرية،	والعمالة	المجتمعية	
المتبادلة،	والعمالة	المستأجرة.	يستخدم	معظم	الُمزارعين	
)55	بالمائة(	العمالة	المستأجرة،	وتتبعها	العمالة	األسرية	
)30	بالمائة(،	ثم	العمالة	الذاتية	)10	بالمائة(.	أما	العمالة	
المجتمعية	المتبادلة،	فتجدها	الدراسة	أقل	مصدر	لعمالة	
الَمزارع	استخداًما.	تشكل	عمالة	الَمزارع	والمدخالت	جزًءا	

كبيًرا	من	إجمايل	تكلفة	إنتاج	البطيخ.	يشكل	الفلسطينيون	
أغلب	ُمزارعي	البطيخ	يف	سبها،	ويرجع	ذلك	إىل	أن	

كبر	نسبة	مئوية	من	العمالة	 الفلسطينيين	يشكلون	أ
المحلية،	بحسب	نتائج	المسح.	وتشكل	العمالة	واألسمدة	

35	و30	بالمائة	من	تكلفة	إنتاج	البطيخ،	على	التوايل.

يشتري	تجار	القرى	من	صغار	ومتوسطي	الُمزارعين،	
ويبيعون	لتجار	الجملة	)سواء	يف	األسواق	أو	محالت	السوبر	

ماركت(	أو	تجار	التجزئة.	ويبلغ	نصيب	تجار	القرى	من	
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3.3
التحديات

هناك تحديات كربى تعوق سري 
سالسل القيمة والقيمة املضافة للسلع 

الزراعية املنتجة يف جنوب ليبيا. 

مبيعات	محصول	البطيخ	يف	بلديات	جنوب	ليبيا	25	بالمائة.	
كز	اإلنتاج	لصالح	تجار	 يجمع	السماسرة	المحصول	من	مرا
الجملة.	ويبلغ	متوسط	نصيب	السماسرة	يف	سوق	البطيخ	
بالمنطقة	15	بالمائة.	يشتري	تجار	الجملة	بشكل	مباشر	
كز	اإلنتاج،	 من	الُمزارعين	أو	يجمعون	المحصول	من	مرا
ويبيعونه	لتجار	التجزئة	عن	طريق	المزاد	للحصول	على	

نسبة	عمولة	10–15	بالمائة	من	سعر	البيع.	ويبلغ	متوسط	
نصيب	تجار	الجملة	يف	سوق	البطيخ	بالمنطقة	30	بالمائة.	
يجمع	الوسطاء	المحصول	من	تجار	الجملة،	ويبيعونه	لتجار	
التجزئة،	ويبلغ	متوسط	نصيبهم	يف	السوق	10	بالمائة.	يوجد	

نوعان	من	تجار	التجزئة.	األول	هو	التجار	التقليديون،	مثل	
يف	المتاجر	الصغيرة	واألكشاك	على	الطرق	العامة،	الذين	
يشترون	من	تجار	الجملة	أو	تجار	القرى	أو	الوسطاء	على	
مستوى	المدينة،	ويبيعون	للمستهلكين.	أما	النوع	الثاين	

فيتضمن	تجار	التجزئة	المعاصرين،	مثل	يف	محالت	السوبر	
كز	التسوق،	الذين	يشترون	من	الَمزارع	بأسلوب	 ماركت	ومرا
الزراعة	بالتعاقد،	ويبلغ	متوسط	حصتهم	يف	تجارة	البطيخ	يف	

المنطقة	20	بالمائة.
وهي	تتضمن	الُبعد	عن	األسواق	الوطنية	وأسواق	التصدير	
الكبرى،	وتردي	حالة	البنية	التحتية	للنقل	)ال	سيما	الطرق(،	

ونقص	المركبات	المناسبة	للنقل	)خاصًة	المزودة	بمبردات(،	
وعدم	وجود	مرافق	تخزين	أو	تردي	حالتها	)خاصًة	المزودة	
بمبردات(،	وانعدام	األمن	وعدم	االستقرار،	ونقص	الوقود،	
وانقطاعات	التيار	الكهربايئ.	يجتمع	كل	ذلك	مًعا	بشكل	
يضعف	من	سالسل	التوريد	ويعرضها	للتعطل	بسرعة	

وسهولة،	ال	سيما	من	الصراع	الممتد	لعقود	وجائحة	كوفيد- 
.19

لقد	أثر	الصراع	المستمر	بشكل	بالغ	يف	مدى	توفر	العمالة.	
فقد	انخفض	عدد	العاملين	المهاجرين	بشكل	بالغ	يف	
السنوات	األخيرة	بسبب	المخاوف	المتعلقة	بالعمليات	
القتالية	وانعدام	األمن	يف	الدولة،	ومؤخًرا	بسبب	القيود	

المفروضة	للسيطرة	على	كوفيد- 19.	ويف	ظل	نقص	العمالة	
المقترن	بانخفاض	قيمة	الدينار	الليبي،	ارتفع	معدل	األجور	
بالمقارنة	مع	السنوات	الماضية،	مما	شكَّل	تحديًا	إضافًيا	

أمام	الُمزارعين	المحليين	والجهات	الفاعلة	يف	سلسلة	القيمة	
فيما	يتعلق	بالموارد	المالية	المحدودة.	

إن	االفتقار	إىل	اإلطار	السليم	لهيكل	السوق	والبنية	التحتية	
وأنظمة	التسويق	والتنظيمات	قد	أدى	إىل	نشوء	تحديات	

ومشكالت	كبرى،	وارتفاع	مستويات	الخسائر	والهدر	الغذايئ	
)نوعًيا	وكمًيا(،	واضطراب	األسعار،	وكل	هذا	قد	أثر	بشكل	

كبير	يف	أداء	األسواق	المحلية	يف	جميع	أنحاء	المنطقة.	تشكل	
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الواردات	)خاصة	من	الدول	المجاورة(	واإلغراق	التجاري	
يف	األسعار	تحديًا	كبيًرا	لصغار	الُمزارعين	يف	مجتمعاتهم.	

عالوة	على	ذلك،	ال	تتوفر	مدخالت	اإلنتاج	غالًبا	إأل	يف	السوق	
السوداء	بأسعار	مرتفعة.	وينطبق	األمر	نفسه	على	التكاليف	

اإلضافية	األخرى،	مثل	تكاليف	النقل.	

لقد	أثر	الصراع	المستمر	أيًضا	يف	أداء	األسواق	المحلية	
متسبًبا	يف	حوادث	أمنية	وانقطاعات	يف	التيار	الكهربايئ	

ومشكالت	يف	السيولة.	فمثاًل	يف	بعض	البلديات،	تعرضت	
مباين	األسواق	المحلية	أو	منشآتها	إىل	الضرر	أو	التدمير	

بسبب	األحوال	األمنية	المضطربة.	باإلضافة	إىل	ذلك،	تسببت	
االنقطاعات	المتكررة	يف	التيار	الكهربايئ	إىل	تعطيل	عمليات	

التسويق	ووظائف	األسواق.	

يشير	الُمزارعون	أيًضا	إىل	أن	قدرتهم	اإلنتاجية	ال	تزال	تقيدها	
انقطاعات	التيار	الكهربايئ	وانعدام	األمن	والمدخالت	الباهظة	
التكلفة،	مثل	البذور	والمياه	والوقود	واألدوات	والماكينات.	
وذكر	الُمزارعون	أيًضا	أن	القيود	المفروضة	على	الحركة	قد	

عطلت	وصول	الوسطاء	إىل	الَمزارع،	ومن	ثم	انخفضت	
أسعار	المبيعات	المباشرة	من	المزرعة	وتدىن	دخل	المزرعة	

على	أثر	ذلك.

بالرغم	من	أن	المدخالت	الزراعية،	مثل	البذور	واألسمدة	
والمبيدات	الحشرية	واألدوات	والمعدات	والماكينات،	يمكن	
العثور	عليها	يف	معظم	الـ	12	بلدية	التي	يتناولها	هذا	التقرير،	

فإنها	ال	تكون	متوفرة	بشكل	منتظم	دائًما.	ويتم	استيفاء	
كل	المتطلبات	تقريًبا	من	الواردات	من	خارج	ليبيا.	إن	أزمة	

الصراع	المستمر	وجائحة	كوفيد- 19	قد	عطلتا	الوصول	
إىل	مدخالت	زراعية	عالية	الجودة	وأعاقت	سير	النقل.	وقد	
ذكر	بضعة	ُمزارعين	أنهم	يشترون	المدخالت	من	مصادر	

وشركات	تفتقر	إىل	التحكم	يف	جودة	هذه	المدخالت.

منذ	2011،	انخفض	مدى	توافر	المدخالت،	مثل	األسمدة	
واليوريا	واألسمدة	العضوية	وكذلك	األسمدة	الفوسفورية،	

التي	ُتباع	يف	األسواق	المحلية	بأسعار	مرتفعة.	واقترن	ذلك	
بقلة	السيولة	المادية	واالفتقار	إىل	توفر	المدخالت	من	جانب	

الجمعيات	والتعاونيات	الزراعية.

3.4
االستنتاجات

يد والقيمة  تتصف سالسل التور
املضافة لجميع املحاصيل يف املنطقة 
بالضعف الشديد واالرتفاع الكبري يف 

معدل الخسائر والهدر الغذايئ.

وتفتقر	المحاصيل	المزروعة	يف	المنطقة	عادًة	إىل	إمكانية	
الوصول	بشكل	مناسب	إىل	األسواق	)لدرجة	أنها	ال	تستطيع	
الوصول	إىل	األسواق	الوطنية	يف	أغلب	األحيان(.	ومما	زاد	
من	تعطل	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	هو	الصراع	

المستمر	وجائحة	كوفيد-19.

لم	تخضع	سالسل	القيمة	للسلع	األساسية	الزراعية	والقيمة	
المضافة	للمنتجات	الغذائية	يف	المنطقة	للدراسة	بشكل	
سليم	من	قبل.	وهناك	من	المشكالت	والتحديات	الكبرى	

ما	تواجه	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة.	إن	فجوات	
األداء	األساسية	يف	القطاع	الزراعي	يف	ليبيا	عامة	والمنطقة	

خاصًة	مرتبطة	بعدم	االعتناء	الكايف	بسالسل	القيمة	والقيمة	
المضافة	واإللمام	بها.

إن	بيع	المحاصيل	الزراعية	المزروعة	يف	المنطقة	وتسويقها	
يعوقهما	ضعف	أداء	األسواق	المحلية،	وتردي	مستوى	

الطرق	والنقل،	وكذلك	االفتقار	إىل	سالسل	التبريد	)التبريد	
المسبق	والتبريد(	أو	عدم	عملها	بشكل	سليم،	وعدم	ضمان	

الجودة	والتسويق.

ُتعد	األسواق	المحلية	قناة	البيع	الرئيسية	لمعظم	الُمزارعين	
يف	المنطقة	بسبب	عدم	تطور	سالسل	القيمة	بشكل	سليم	
وانخفاض	القيمة	المضافة	بشدة.	يبيع	بعض	الُمزارعين	من	

سبها	يف	أسواق	تقع	يف	مدن	أخرى	يف	المنطقة.	لقد	أضر	
الصراع	المستمر	بأداء	األسواق	من	حيث	الوصول	الفعلي	
وتوفر	السيولة	النقدية.	فقد	تعرضت	بعض	مباين	األسواق	
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المحلية	ومنشآتها	للضرر	أو	التدمير،	وقد	منع	الوضع	األمني	
المضطرب	بعض	الُمزارعين	من	الوصول	إىل	أراضيهم.	

وتزداد	حدة	نقص	السيولة	الممتد	على	الصعيد	الوطني	يف	
البلدات	والبلديات	على	وجه	الخصوص،	مثل	سبها.	ويف	عدد	
قليل	للغاية	من	البلدات	الصغيرة	النائية،	مثل	القطرون،	تقل	

المشكالت	المتعلقة	بأداء	األسواق	المحلية.

إن	افتقار	األسواق	إىل	التنظيم	على	الصعيد	الوطني	
واإلقليمي	قد	تسبب	يف	اضطراب	األسعار	مع	إحداث	تأثير	

كبير	يف	أداء	األسواق	المحلية	يف	جميع	أنحاء	المنطقة.	
تشجع	ديناميكيات	السوق	األساسية	على	اإلغراق	التجاري	

لألسعار	وهو	ما	يشكل	تحديًا	كبيًرا	لصغار	الُمزارعين	يف	
مجتمعاتهم	بما	أن	مدخالت	اإلنتاج	غالًبا	ما	ال	تتوفر	إال	

يف	السوق	السوداء	بأسعار	مرتفعة،	وبالتايل	يتعذر	عليهم	
تحقيق	ربح	يعكس	هذه	التكاليف.	

البنية	التحتية	للطرق	متردية	للغاية	يف	المنطقة	خاصة	
والدولة	ككل،	وهذا	ُيعد	واحًدا	من	التحديات	الكبرى	لنقل	

المحاصيل	الزراعية،	ال	سيما	السلع	القابلة	للتلف.	ويصعب	
الوصول	إىل	الَمزارع	بسبب	قلة	الطرق	الممهدة	يف	معظم	

البلديات.	تفتقر	المنطقة	إىل	شركات	النقل	ومن	النادر	توافر	
مركبات	نقل	مجهزة	بمبردات.	نظًرا	إىل	بُعد	أماكن	الَمزارع	
يف	الجنوب،	يمنع	ضعف	أنظمة	النقل	والطرق	الُمزارعين	
من	الوصول	إىل	األسواق	الكبيرة،	ال	سيما	األسواق	النائية	

يف	جنوب	البالد	وأسواق	التصدير.	وهذا	يعني	أن	المحصول	
ُيباع	يف	المعظم	يف	األسواق	المحلية	أو	ُيستخدم	لالستهالك	

المنزيل.	وينتج	عن	ذلك	ارتفاع	يف	مستويات	الخسائر	
والهدر	وتدين	دخل	الُمزارعين.	ال	تستطيع	األسواق	المحلية	
إال	استيعاب	جزء	ضئيل	من	المحاصيل	المزروعة	محلًيا،	

ويف	غياب	اآلليات	واألنظمة	المناسبة	واآلمنة	للتسويق	إىل	
األسواق	األخرى	)خاصة	يف	شمال	البالد	حيث	يتركز	معظم	

السكان	وتوجد	أيًضا	أسواق	التصدير(،	ومرافق	التخزين	
المناسبة،	وغير	ذلك	من	الممارسات	ذات	القيمة	المضافة	

)خاصًة	المعالجة(،	غالًبا	ما	تتعرض	كميات	كبيرة	من	السلع	
المزروعة	يف	الجنوب	للخسائر	والهدر،	ولذلك	األمر	تبعات	

على	دخل	الُمزارعين.

يف	بعض	البلديات،	مثل	سبها	والقطرون،	يستخدم	عدد	
قليل	من	الُمزارعين	محاصيلهم	الستهالكهم	الخاص،	بينما	
يبيع	أغلبية	الُمزارعين	المحصول	لألسواق	المحلية.	ومع	

ذلك،	يتجلى	عدد	من	العوائق.		يف	منطقة	سبها،	على	

سبيل	المثال،	يوجد	طلب	منخفض	يف	األسواق	المحلية	
نتيجة	االفتقار	العام	إىل	السيولة	وارتفاع	األسعار	وانعدام	

األمن	وتدابير	احتواء		كوفيد-19.	ويف	القطرون،	ُتباع	
أشجار	النخيل	والتمور	والزيتون	محلًيا	وكذلك	باعتبارها	

محاصيل	للماشية	وعلًفا	لإلبل،	بينما	يستهلك	الُمزارعون	
الخضراوات	يف	بيوتهم.	نظًرا	إىل	وجود	الكُفرة	يف	مكان	

منعزل	نسبًيا	وصعوبة	بيع	السلع	يف	األسواق	المحلية	أو	
غيرها	من	األسواق	بسبب	بُعد	المسافة	وتردي	ظروف	
النقل	وارتفاع	تكلفته،	فإن	معظم	الُمزارعين	يستهلكون	

أغلبية	المحصول	الزراعي	يف	بيوتهم.	وال	ُتنقل	سوى	بعض	
التمور	والخضراوات	والعلف،	وُتباع	يف	األسواق	يف	المناطق	
الجنوبية.	إن	انخفاض	جودة	البنية	التحتية	المناسبة	للسوق،	

بل	انعدامها	يف	حاالت	أخرى،	قد	أثر	سلًبا	يف	األسواق	
الموجودة	يف	المنطقة.	وهناك	آثار	سلبية	كبيرة	تسببها	

ظروف	النقل	المتدنية	)سوء	حالة	الطرق	ونقص	المركبات	
المجهزة	بمبردات	وانعدام	األمن	ونقص	الوقود(.

لسوء	الحظ،	إن	مناولة	السلع	الغذائية	فيما	بعد	الحصاد	
لم	تكن	لها	أولوية	لدى	الُمزارعين	والوسطاء	والمسؤولين	

الحكوميين	نظًرا	إىل	قلة	الخبرة	الفنية	والمعرفة.	وهذا	
يعني	أن	من	الشائع	جًدا	يف	المنطقة	خاصة	والدولة	عامة	
أن	تحدث	خسائر	وهدر	للمحاصيل	الغذائية	)خاصة	السلع	

القابلة	للتلف(	بمعدالت	كبيرة	كًما	ونوًعا.	تنعكس	ممارسات	
مناولة	ما	بعد	الحصاد	بشكل	أساسي	على	التسويق،	خاصًة	
بما	يخدم	األسواق	الوطنية	البعيدة	والتصدير.	وتسهم	هذه	

الممارسات	بشكل	كبير	يف	تحسين	الجودة	والسالمة،	وتعزز	
ن	 القيمة	المضافة،	وتحد	من	الخسائر	والهدر،	وبالتايل	تحسِّ

بشكل	بالغ	من	التنافسية	والعوائد.	
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3.5
التوصيات

استناًدا إىل هذه النتائج واالستنتاجات، 
وضع الفريق التوصيات التالية.

تصنيف	المحصول	بجودات	مختلفة	)لألسواق	المحلية	أو	
الوطنية	أو	أسواق	التصدير	أو	للمعالجة(.	يف	الوقت	الحايل،	
يتصف	هذا	التصنيف	بأنه	محدود	للغاية،	مما	يؤدي	إىل	

صعوبات	كبيرة	يف	التسويق	وخسائر	وهدر.	

إن	إعادة	تأهيل	البنية	التحتية	من	شأنها	أن	تسمح	
كبر	من	األسواق	)بما	يف	 للُمزارعين	ببيع	سلعهم	يف	عدد	أ
ذلك	أسواق	التصدير(	من	أجل	تعزيز	األرباح	والمبيعات	
اإلجمالية.	على	سبيل	المثال،	تحتاج	األسواق	يف	المنطقة	
نة	لمناولة	السلع	 إىل	تحسينات	هيكلية	وبنية	تحتية	محسَّ
بشكل	أفضل،	خاصة	األغذية	القابلة	للتلف.	وهناك	بنية	

تحتية	أساسية	أيًضا	لسلسلة	القيمة	يف	حاجة	إىل	الصيانة،	
بما	يف	ذلك	مرافق	التخزين	)خاصًة	المزودة	بمبردات(	

والتعبئة	والمعالجة	والنقل.	

توجد	فرص	للتصدير،	ال	سيما	لبعض	الثمار	المروية	بشكل	
معين.	يمكن	أن	ُتتاح	فرص	للتصدير	)بما	يشمل	التصدير	
إىل	األسواق	األوروبية(	بالنسبة	لمحاصيل	التمور	والزيتون	

العالية	الجودة	المروية	بمياه	األمطار	)بما	يف	ذلك	زيت	
الزيتون(،	وحبذا	لو	كانت	مزروعة	بمواد	عضوية.	ومع	

ذلك،	فهناك	حاجة	إىل	تأسيس	آليات	للتحكم	يف	الجودة	
والفرز	والتصنيف	وضمان	الجودة،	وتدابير	سالمة	األغذية	

)خاصة	بالنسبة	للمحاصيل	العضوية(،	وممارسات	التعبئة	
والتغليف	السليمة،	وسلسلة	التبريد،	التي	تكون	غائبة	يف	
معظم	األحوال	يف	القطاع	الزراعي	الليبي	ويف	المنطقة.	

وبشكل	خاص،	يوفر	قطاع	إنتاج	الخضراوات	فرًصا	للتصدير.	
تمتاز	ليبيا	)بما	يف	ذلك	الجنوب(	بميزة	نسبية	بما	أنها	

تستطيع	إنتاج	الخضراوات	لالتحاد	األورويب	يف	الشتاء	والقيام	
بذلك	يف	وقت	مبكر	عن	الدول	المجاورة،	مثل	الجزائر	ومصر	

وتونس.	وكمثال	على،	ذلك	سيكون	تصدير	الكنتالوب/

البطيخ	يف	موسم	عيد	الميالد	المجيد	ورأس	السنة.	ومع	
ذلك،	يتطلب	هذا	النوع	من	الصادرات	تحسينات	يف	الجودة	

كثر،	مثل	الفرز	والتعبئة	 وممارسات	ذات	قيمة	مضافة	أ
والتغليف	وسلسلة	التبريد	والمعالجة	)التجفيف	والتجميد	

والتعليب	والتجفيف	بالتجميد	والمنتجات	المقطعة	الطازجة	
والرقائق	ومنتجات	البطاطس	المطهوة	الجاهزة(.

يحتاج	الشباب	إىل	المشاركة	يف	الزراعة،	وخاصة	من	خالل	
المشروعات	الصغيرة	والمتوسطة	يف	القطاع	ذي	القيمة	
المضافة.	ويمكن	إنجاز	ذلك	من	خالل	بناء	القدرات	ونشر	

التوعية.	التصور	الشائع	هو	أن	الشباب	يفتقرون	إىل	التحفيز	
واالهتمام	بالمشاركة	يف	األنشطة	الزراعية،	خاصة	بسبب	

سيادة	العمل	البدين	على	هذا	القطاع.	ومع	ذلك،	ال	بد	من	
إشراك	الشباب	من	أجل	تحديث	القطاع	الزراعي	عن	طريق	
تحسين	سلسلة	القيمة	وزيادة	أنشطة	القيمة	المضافة	التي	
كثر	من	العمل	البدين،	وكذلك	 ستنطوي	على	مهارات	فنية	أ
التخطيط	اإلداري.	يمكن	للمشروعات	ذات	القيمة	المضافة	
التي	تتصف	بتخطيط	جيد	أن	تقلل	بشكل	كبير	من	حجم	
البطالة	بين	الرجال	والنساء	)خاصة	بين	الشباب(،	وتجذب	

كثر	بالمقارنة	مع	األنشطة	الزراعية	التقليدية.	يمكن	 الشباب	أ
أيًضا	أن	تساعد	حمالت	ومشروعات	التواصل	المستهدفة	
)مثل	طالب	الجامعة(	على	جذب	الشباب	ورأب	الفجوات	

بين	األجيال	والتعليم.

ُتعد	البنية	األساسية	لسلسلة	التبريد	والمعدات	وممارسات	
التخزين	والنقل	الجيدة	أمًرا	أساسًيا	للحفاظ	على	السلع	
الغذائية	)ال	سيما	السلع	القابلة	للتلف(	ومنع	البيع	الزائد	

للمحاصيل	يف	األسواق	المحلية	أو	االستهالك	المنزيل	الزائد	
لها.	يمكن	لهذه	األمور	أن	تقلل	من	الخسائر	والهدر	فيما	
بعد	الحصاد	نوًعا	وكًما،	وتعزز	استقرار	األسعار،	وتساعد	
الُمزارعين	على	الوصول	إىل	األسواق	الوطنية	وأسواق	

التصدير	البعيدة.

كما	هو	الحال	يف	معظم	أنحاء	البالد،	فإن	الغالبية	العظمى	
من	األنشطة	الزراعية	يف	المنطقة	تديرها	المجتمعات	

المقيمة	التي	توظف	بدورها	عمالة	مهاجرة	مدفوعة	األجر.	
هناك	حاجة	إىل	مزيد	من	اإلجراءات	لدعم	اإلنتاج	الزراعي	

وسالسل	القيمة	المحلية،	واستهداف	المجتمعات	المقيمة	
العاملة	يف	الزراعة	واألعمال	التجارية	الزراعية،	مع	توفير	

فرص	العمل	للعمالة	)بما	يتضمن	الشباب	والمهاجرين(.	إن	
مشكالت	الحماية	وحقوق	اإلنسان	المتعلقة	بالتنوع	العريق	
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والسكان	المهاجرين	تجعل	من	الضروري	أن	تضمن	برامج	
الدعم	الزراعي	التماسك	االجتماعي	وتأخذ	يف	االعتبار	إىل	حد	

كاٍف	مخاوف	الحماية	على	مستوى	المجتمع.

ُيعد	الدعم	المايل	يف	شكل	االستثمارات	والقروض	والمنح	
أمًرا	أساسًيا	إلطالق	إمكانات	سلسلة	القيمة	والقطاعات	ذات	
القيمة	المضافة	من	خالل	خلق	فرص	عمل	رئيسية	للشباب،	
وزيادة	األرباح	والدخل	عن	طريق	تمكين	المزيد	من	الفرص	

ذات	القيمة	المضافة	للشركات	الصغيرة	والمتوسطة،	
ودعم	شراء	الماكينات	والمعدات،	وإتاحة	إمكانية	الوصول	
إىل	األسواق	الوطنية	وأسواق	التصدير	البعيدة،	إضافة	إىل	
المزيد	من	المزايا	األخرى.		ولكن	يجب	أن	يقترن	تقديم	

الدعم	المايل	بآليات	رقابة،	مثل	عمليات	المتابعة	من	ِقبل	
الجمعيات	الزراعية	المحلية	أو	السلطات	المتخصصة.

هناك	حاجة	ماسة	وعاجلة	إىل	الدعم	الفني،	على	شاكلة	
التدريب	على	مهارات	محددة،	وذلك	من	أجل	تحسين	

سالسل	القيمة	وزيادة	القيمة	المضافة	للسلع	المزروعة	
والمنتجة	يف	المنطقة.	سيؤدي	تعزيز	المهارات	الفنية	

ألصحاب	المصلحة	)بمن	فيهم	الُمزارعون(	إىل	تحسين	
جودة	السلع	المزروعة	بشكل	كبير،	وتقليل	الخسائر	والهدر،	
وتسهيل	الوصول	إىل	األسواق،	وفتح	فرص	المشاركة	يف	
األسواق	غير	المحلية،	وزيادة	األرباح،	ومن	شأن	ذلك	أن	

يساهم	يف	تطوير	القطاع	الزراعي	وتحسين	االستقرار	وسبل	
العيش	يف	المنطقة	إىل	حد	كبير.	

عندما	ُيعاد	تأهيل	البنية	التحتية	وصيانتها	يف	المنطقة،	مثل	
المتاجر	ومركبات	النقل	واألسواق	المحلية،	سيسمح	ذلك	
للُمزارعين	والجهات	الفاعلة	األخرى	يف	سلسلة	القيمة	ببيع	

المنتجات	يف	المزيد	من	األسواق	ويف	مناطق	أبعد.	وسيؤدي	
هذا	إىل	زيادة	األرباح	والعائدات،	وهو	أمر	يتطلب	بشكل	

طبيعي	مزيًجا	من	الدعم	المباشر	والتقني	والمايل.

تعزز	هذه	المبادرة	التمكين	االقتصادي	للُمزارعين	من	خالل	
تحسين	المعارف،	وممارسات	الُمزارعين	والُمزارعات	يف	
السوق،	وتشكيل	روابط	جديدة	باألسواق	لبيع	منتجاتهم.	
وإنها	تعزز	أيًضا	القيادة	االجتماعية	للمرأة	من	خالل	حث	
الُمزارعات	صاحبات	المشروعات	على	أداء	دور	الوكالء	

والوسطاء.	ستكون	هناك	فائدة	كبيرة	من	ربط	الُمزارعين	
باألسواق	)بما	يف	ذلك	الوسطاء(،	واالستفادة	من	القطاع	

الخاص	والبنوك	لتقديم	الدعم	لهذا	القطاع.

ستعمل	هذه	المبادرة	على	زيادة	الوعي	بالحاجة	إىل	تطوير	
تقنيات	لضمان	الزراعة	المنتجة	ومعالجة	األغذية	بشكل	

سليم	وإتاحة	إمكانية	الوصول	إليها	على	جميع	مستويات	
سلسلة	التوريد.	تتضمن	األنشطة	الرئيسية	ما	يلي:

زيادة	اإلنتاجية	واإلنتاج	الزراعي	يف	جنوب	ليبيا،	. 1
وتقليل	الفجوة	بين	الُمزارعين	والُمزارعات،	وتحسين	

مشاركة	المرأة	يف	عملية	صنع	القرار	يف	السوق.

التشجيع	على	تقنيات	الزراعة	ومعالجة	األغذية	. 2
الفعالة	من	ِقبل	الموزعين	ومعالجي	األغذية.

	التعزيز	الفعال	للتقنيات	الزراعية	ومعالجة	األغذية	. 3
من	ِقبل	المؤسسات	الشريكة	العامة	والخاصة.

توفير	بيئة	مناسبة	للجمعيات	والتعاونيات	من	. 4
أجل	تطوير	األعمال	والخدمات	المصممة	لتحسين	

اإلنتاجية	وتعزيز	الروابط	الوثيقة	بين	الُمزارعين	
واألسواق.

اعتماد	التقنيات	الحديثة	وطرق	اإلنتاج	الصديقة	. 5
للبيئة،	وتحقيق	االستدامة	بالتعاون	مع	المؤسسات	

والمنظمات	الحكومية.

التركيز	على	إعادة	بناء	الجمعيات	الزراعية	المحلية	لضمان	
االستدامة،	وتمكين	صغار	الُمزارعين	ال	سيما	الشباب	)قيد	

.)IV	القسم	يف	المناقشة

يجب	النظر	إىل	إعطاء	األولوية	لألماكن	المعزولة	عن	الدعم	
بسبب	صغر	حجمها	أو	بُعدها	)مثل	القطرون(.	

يف	ضوء	ما	سبق،	يبدو	جلًيا	أن	هناك	الكثير	من	األعمال	
الكبيرة	المطلوبة	من	أجل	إبراز	أهمية	التدابير	القصيرة	األجل	
والتدابير	المتوسطة	إىل	الطويلة	األجل	لمواجهة	التحديات	

المتعددة	وتحسين	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	للسلع	
الزراعية	المنتجة	يف	المنطقة.

تشمل	أمثلة	التدابير	القصيرة	إىل	المتوسطة	األجل	ما	يلي:	
)1(	مسًحا	أساسًيا	لحالة	سالسل	القيمة	والقيمة	المضافة	
للسلع	الزراعية	االثنتي	عشرة	المحددة	والمختارة	يف	هذه	
الدراسة.	)2(	توفير	مركبات	النقل	المجهزة	بمبردات	ذات	
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الدفع	الرباعي	لنقل	المحاصيل	من	الَمزارع	إىل	األسواق	
للحفاظ	على	خصائص	المحصول	وجودته	)خاصة	يف	
المناطق	البعيدة	عن	أسواق	البيع	بالجملة(.	)3(	إتاحة	

الوصول	إىل	األسواق	الخارجية،	وتشجيع	الصادرات	من	خالل	
الجمعيات	التي	تنظم	التجارة	الخارجية	ألهم	السلع	الزراعية	

يف	جنوب	ليبيا،	وإعفاء	األعضاء	من	الرسوم	الجمركية	
كثر	موثوقية	من	 والضرائب.	)4(	إنشاء	إمدادات	كهرباء	أ

خالل	توفير	المولدات	يف	الَمزارع	الموجودة	يف	أجزاء	معينة	
من	جنوب	ليبيا	حيث	يكثر	انقطاع	تيار	الكهرباء.	)5(	تحسين	

الزراعة	وآلياتها،	وكذلك	تطوير	آليات	الحصاد	وماكيناتها	
المناسبة	لجمع	المحاصيل	وتعبئتها	ومعالجتها.	)6(	دعم	
البرامج	التدريبية	الميدانية	للُمزارعين	فيما	يخص	عمليات	

ما	بعد	الحصاد	والممارسات	الجيدة	لمناولة	المحاصيل	
وتقليل	خسائرها	بالتعاون	مع	وكاالت	اإلرشاد	الزراعي	
كز	والكليات	يف	مجال	البحوث	الزراعية	يف	جنوب	 والمرا
ليبيا،	باالعتماد	على	الخبرة	الدولية	يف	التسويق	الزراعي.	
)7(	إشراك	الشباب	يف	قطاع	األغذية	والزراعة،	وخاصًة	

يف	المشروعات	الصغيرة	ذات	القيمة	المضافة	المتعلقة	
باألغذية،	وسيكون	لذلك	تأثير	كبير	يف	الحد	من	البطالة	
وتحسين	سبل	عيش	األسرة	والحد	من	عدم	االستقرار.	

تشمل	أمثلة	التدابير	المتوسطة	إىل	الطويلة	األجل	ما	يلي:	
)1(	دعم	القطاع	الزراعي	يف	جنوب	ليبيا	من	خالل	زيادة	

االستثمار	فيه.	)2(	تحسين	مهارات	استخدام	التكنولوجيا	
الحديثة	والميكنة	يف	النشاط	الزراعي	يف	المنطقة.	)3(	

صيانة	الطرق	الزراعية	وفتح	طرق	جديدة	تربط	المناطق	
الزراعية	باألسواق.	)4(	تخصيص	األراضي	الزراعية	الحكومية	

للقطاع	الخاص،	وتقديم	قروض	زراعية	متوسطة	وطويلة	
األجل	للشباب.	)5(	تشجيع	الشباب	)وخاصة	الشابات(	

على	االنخراط	يف	التعليم	الزراعي،	وإتاحة	الفرص	للدراسة	
يف	أفضل	الجامعات	والكليات	الزراعية	العالمية	الكتساب	

الخبرة	وتطبيقها	يف	المنطقة.
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4.1
مقدمة

يوفر هذا الجزء من الدراسة تقييًما 
موجًزا للتحديات والفرص واالحتياجات 

للتعاونيات الزراعية ومنظمات املجتمع املدين 
مع تركزي خاص على سبل عيش املرأة.

4.2
الرئيسية  النتائج 

وجدت نتائجنا 56 تعاونية زراعية 
مسجلة يف جنوب ليبيا:

تأثرت	سبل	العيش	الريفية	للمرأة	يف	جنوب	ليبيا	بشكل	
خاص	بسبب	الصراع	المستمر	و	كوفيد-19.	لمعالجة	

األغذية	الزراعية	أهمية	خاصة	بالنسبة	للمرأة	يف	جنوب	ليبيا	
ألنها	من	المهام	األساسية	التي	تؤديها	لتحقيق	األمن	الغذايئ	
ألسرتها.	وهي	مصدر	أساسي	لالكتفاء	الذايت	من	الغذاء	على	

مدى	فترات	أطول	والفائض	منه	يوفر	للمرأة	دخاًل	إضافًيا	
يحسن	الوضع	االقتصادي	ألسرتها.	من	أهم	الصناعات	

الغذائية	التقليدية	للمرأة	يف	جنوب	ليبيا	هي	صناعة	التمر	
ومنتجات	األلبان.	تشارك	المرأة	أيًضا	يف	حفظ	الطعام	

وتصنيعه	عن	طريق	تجفيف	المحاصيل	الخضرية	بالهواء	
باإلضافة	إىل	المنتجات	الزراعية	األخرى	التي	ال	ُتستهلك	

بشكل	فوري،	وكذلك	تخليل	الطعام	وحفظه	بالسكر	
لصنع	المربات	أو	العصائر.	تركز	األهداف	الرئيسية	للتنمية	

المستدامة	على	تحقيق	األمن	الغذايئ	لألسر	من	خالل	
تحقيق	توازن	مناسب	ومستدام	بين	االكتفاء	الذايت	واالعتماد	

على	الذات،	وخلق	فرص	العمل،	وإدرار	الدخل،	والقضاء	
على	الفقر	يف	المناطق	الريفية،	وكذلك	الحفاظ	على	الموارد	

الطبيعية	منًعا	لتدهورها.

لسوء	الحظ،	ال	تلقى	التعاونيات	والجمعيات	المناسبة	يف	
ليبيا،	بشكل	عام،	أي	ترويج	أو	دعم	مناسب،	على	األقل	

خالل	العقود	الخمسة	الماضية،	فيما	يخص	األغذية	والزراعة	
على	وجه	الخصوص.

أربًعا	يف	البوانيس،	وأربًعا	يف	غات،	واثنتين	يف	الكُفرة،	
واثنتين	يف	مرزق،	وواحدة	يف	القطرون،	وعشًرا	يف	سبها،	
وأربًعا	يف	الشرقية،	وخمًسا	يف	تراغن،	وثالثًا	يف	أوباري،	

وخمس	عشرة	يف	وادي	الشاطئ،	وخمًسا	يف	وادي	عتبة،	
	.).V.1	)المرفق	الواحات	يف	واثنتين

ر	بـ	30241	ُمزارًعا	يف	البلديات	االثنتي	عشرة	 من	بين	ما	ُيقدَّ
ر	أن	2228	منهم	 التي	خضعت	للدراسة	يف	المنطقة،	نقدِّ

من	النساء:	130	يف	الواحات،	و96	يف	غات،	و108	يف	الكُفرة،	
و409	يف	مرزق،	و409	يف	القطرون،	و46	يف	سبها،	و132	يف	
تراغن،	و367	يف	أوباري،	و330	يف	وادي	الشاطئ،	و201	يف	

.).V.1	)الملحق	عتبة	وادي

سبع	من	أصل	56	تعاونية	مسجلة	يف	المنطقة	يف	العقود	
األربعة	إىل	الخمسة	الماضية	تضم	أعضاء	من	النساء،	مع	

تصنيف	لتعاونية	يف	وادي	عتبة	تضم	امرأة	واحدة	فقط	على	
	.).V.1	)المرفق	نسائية«	»تعاونية	أنها

بسبب	التقاليد	والعادات	يف	ليبيا،	ال	سيما	يف	الجنوب،	
تعمل	قلة	من	النساء	يف	الزراعة	يف	المنطقة.	تنص	العادات	
االجتماعية	على	عدم	قدرة	المرأة	على	العمل	بجوار	الرجل	
أو	مثله	يف	المزرعة.	وهذا	يقيد	من	دور	المرأة،	إن	لم	يكن	

يمحوه	أساًسا.	

تعمل	حالًيا	سبع	تعاونيات	زراعية	مسجلة	من	أصل	56	يف	
المنطقة:	ست	منها	نشطة	بشكل	طفيف،	وهناك	تعاونية	

واحدة	فقط	)جمعية	فزان	التعاونية	للزراعة	العضوية(	تعمل	
بشكل	مناسب	)الجدول	25(.	شكلت	الحكومة	غالبية	

التعاونيات	قبل	عام	2011،	وهي	تواجه	صعوبات	تشغيلية	
كبيرة	ألسباب	سياسية	واقتصادية	وغير	ذلك.
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تقع	جمعية	فزان	التعاونية	للزراعة	العضوية	يف	منطقة	
سبيطلة	ببلدية	وادي	عتبة.	و213	من	أعضاء	الجمعية	من	
كبر	عدد	من	النساء	 النساء،	ما	يجعلها	الجمعية	التي	تضم	أ

كثر	األعضاء	نشاًطا	يف	 يف	جنوب	ليبيا.	وُتعد	هؤالء	النساء	من	أ
مجال	الزراعة	والغذاء.	تقوم	بعض	النساء	يف	هذه	التعاونية	
بأنشطة	تتعلق	بالمعالجة	الزراعية	واإلنتاج	التقليدي،	فضاًل	

عن	الحمالت	اإلرشادية	والتدريب	لألسر	والمنتسبات	للجمعية	
واألسر	األخرى	التي	تمتلك	َمزارع.	تعاونية	فزان	لها	تسعة	
أفرع	تعمل	يف	بلديات	وادي	عتبة	ومرزق	وتراغن	وسبها	

والشرقية	وغات	والقطرون	والقرداء	وآقار	الشاطئ.

تركز	جميع	التعاونيات	النشطة	)الجدول	25(،	بما	يف	ذلك	
تعاونية	فزان،	بشكل	حصري	على	الزراعة	واإلنتاج	الغذايئ.	
وال	واحدة	فيها،	عملًيا،	تعتني	ببقية	سلسلة	التوريد	الغذايئ،	

خاصة	فيما	يخص	ممارسات	مناولة	ما	بعد	الحصاد	
والممارسات	المهمة	األخرى	ذات	القيمة	المضافة.	ويرجع	
ذلك	إىل	عدة	مشكالت،	ال	سيما	قلة	المعرفة	والمهارات	

والمرافق	والبنى	التحتية.

تشكلت	عدة	منظمات	مجتمع	مدين	يف	ليبيا	بعد	تغير	نظام	
الحكم	يف	2011.	وهي	منوطة	بالعديد	من	األغراض،	وتغطي	

مجموعة	متنوعة	من	األنشطة.	حدد	الفريق	15	منظمة	
مجتمع	مدين	فيها	أعضاء	نساء	يضطلعن	بأنشطة	غذائية	

)الجدول	24،	الشكل	7(.

حدد	فريق	المشروع	وتواصل	أيًضا	مع	قرابة	100	امرأة	
)الملحق	V.2.(	ممن	يعملن	بشكل	فردي	)دون	ارتباط	بأي	
جمعية(	ويشتركن	يف	األنشطة	المتعلقة	باألغذية	)غالبية	
التركيز	على	معالجة	السلع	التقليدية،	بما	يف	ذلك	التمور	

كه	األخرى	والمنتجات	الخضرية(. والفوا

لقد	حددت	الدراسة	االحتياجات	األساسية	للمرأة	على	
المستوى	الجماعي	والفردي	فيما	يتعلق	بالمرافق	والبنى	

التحتية	ولكن	خاصًة	فيما	يتعلق	بالمهارات	والمعرفة.	

تواصل	فريق	الدراسة	مع	منظمات	المجتمع	المدين	
لمناقشة	احتمالية	قبول	بعض	النساء	الاليئ	يعملن	بشكل	
فردي	ليصبحن	من	األعضاء،	وكان	هناك	قبول	واسع	لهذه	

الفكرة	)انظر	الجدول	24(.		

الشكل 11.

خريطة	جنوب	ليبيا	ُتظهر	أماكن	
منظمات	المجتمع	المدين	
الخمس	عشرة	المتضمنة	
أعضاء	من	النساء	الاليئ	

يضطلعن	باألنشطة	الغذائية	
التي	حددهن	فريق	المشروع	
وأجرى	مقابلة	معهن	)انظر	

أيًضا	الجدول	24(.
المصدر:	©	الهيئة	العامة	للمعلومات	بوزارة	

التخطيط،	ليبيا	2015.
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الجدول 24.	جمعيات	المجتمع	المدين	المتضمنة	أعضاء	من	النساء	الاليئ	يضطلعن	باألنشطة	الغذائية	يف	جنوب	ليبيا،	2020.

تعليقات أخرىاالحتياجات المحددةأنشطة الجمعيةجهة التواصلالمكان األعضاءرقم الهاتف/البريد اإللكترويناسم المنظمةتاريخ التأسيس

النساءالرجال

 0925143250جمعية	البيت	األصيل2012
ganai7700@gmail.com

تصنيع	الحليب،	والعصائر،	والخل،	وقهوة	عائشة	معتوقسبها1265
نوى	التمر،	ومنتجات	الحبوب،	والعطور،	

والبخور

كياس	 أجهزة	التبريد	للمنتجات،	وأربعة	أفران،	وأ
بالستيكية	وورقية،	وأدوات	تعبئة	لخل	التمر	

والتمر	السائل،	وماكينة	طباعة،	ومطاحن	حبوب

تستطيع	
إضافة	سبع	

نساء

السعفة	للتراث	واألعمال	2015
الخيرية

0925351677 
Ganai80@gmail.com

إبراهيم	سعيد	سبها614
الغناي

تصنيع	الخل،	وقهوة	نوى	التمر،	والعصائر،	
وتجفيف	الخضراوات	واألعشاب

أجهزة	لحفظ	العصائر،	وأجهزة	لطهي	الخضراوات	
كياس	بالستيكية	لحفظ	 وتجفيفها،	وعلب	وأ

المنتجات

جمعية	فزان	لألزياء	2011
والمقتنيات	الشعبية

095135306 
hamansalima@gmail.com

تصنيع	الخل،	وقهوة	نوى	التمر،	والعصائر،	سليمة	همامسبها1020
والطماطم	المجففة،	والبصل

أداة	إزالة	نوى	التمر،	عصارة	للتمر،	مفرمة	
العصائر،	مطحنة	حبوب	متوسطة

تستطيع	
إضافة	سبع	

نساء

 0925219793التعاون	الزراعي	والتنمية2019
howod1977@gmail.com

ماكينات	تعبئة،	مفرمة،	أداة	إزالة	نوى	التمرتعبئة	التمورعبد	هللا	إدريسسبها23

 091333965منظمة	ليبيا	للزراعة	والبيئة2017
libya.aeo.2017@gmail.com

التدريب	يف	حقول	اإلنتاج	الزراعي،	والمعالجة	إدريس	ميالد	الجاديوادي	عتبة11833
الغذائية،	والزراعة	العضوية،	واإلنتاج	

الحيواين،	وعلوم	الغذاء

ماكينة	طباعة	حديثة،	جهاز	عرض	بصري،	أجهزة	
كمبيوتر،	كاميرا	عالية	الدقة

تستطيع	
إضافة	ست	

نساء

تصنيع	منتجات	الحبوب،	ومعجون	التمر،	كلثوم	قريشوادي	عتبة200-0925359879نجمة	لألعمال	الخيرية2003
والمخلالت

ماكينات	تعبئة،	مطحنة	متوسطة،	فرن	كهربايئ

 زكية	صالحالقطرون60-0923205045الوقفة	النسائية1993
مروة	مسعود

ماكينة	إزالة	الحبوب،	عصارة	تمور،	مطحنة	تصنيع	المشروبات	التقليدية
متوسطة

تستطيع	
إضافة	سبع	

نساء

جمعية	حرائر	تراغن	للبر	2016
والتقوى

0928770970 
Hara88tr@gmail.com

تصنيع	الخل،	وقهوة	نوى	التمر،	ومخلالت	خديجة	ياسينتراغن100-
الخضراوات	والزيتون،	والقمح	المحمص،	

وتعبئة	التمور

ماكينة	إزالة	الحبوب،	عصارة	تمور،	مطحنة	
متوسطة،	ماكينات	تعبئة

تستطيع	
إضافة	خمس	

نساء

جمعية	تدرارت	لحقوق	2016
المرأة	والطفل

0917472560 
m0m705899@gmail.com

خديجة	الطاهر	الغريفة14
الهاشمي

تصنيع	الزبد،	السمن،	مخلالت	الصوص	
الحار،	الطماطم	المجففة،	الفلفل

ماكينة	إزالة	الحبوب،	عصارة	تمور،	ماكينات	
تعبئة،	عصارة

تستطيع	
إضافة	عشر	

نساء

 0913530654حرائر	الكُفرة	لألعمال	الخيرية2017
hraeralkofra@gmail.com

تصنيع	العصائر،	األغذية	التقليدية،	عائشة	محمد	عليالكُفرة314
المخلالت،	البهارات

ماكينة	إزالة	الحبوب،	عصارة	تمور،	ماكينات	
تعبئة،	عصارة

تستطيع	
إضافة	عشر	

نساء

جمعية	الزهراء	النسائية	2009
الخيرية

0916897316 
hna99hani77@gmail.com

فتحية	إبراهيم	أوجلة102-
العجيلي

تصنيع	المشروبات	التقليدية،	المخلالت،	
البهارات

عصارة	تمور،	آلة	عصر	التمر	وتعبئته،	أفران	
كهربائية،	عصارة

تستطيع	
إضافة	امرأتين

تصنيع	الخل،	واألطعمة	التقليدية،	والتخليل،	غزالن	بشيرجالو09134292861060جمعية	النهضة	النسائية2009
والطماطم	المجففة،	والصوص	الحار،	وتعبئة	

التمر

مطاحن	حبوب،	آالت	عصر	الزيت،	عصارة	تمور،	
أداة	إزالة	النوى

 091326621منظمة	ليلى	جالو	النسائية2011
Real1969jalo@gmail.com

األطعمة	التقليدية،	الزيتون	المخلل،	تعبئة	سليمة	فنوشجالو50-
زيت	الزيتون،	البهارات

مطاحن	حبوب،	آالت	عصر	الزيت،	عصارة	تمور،	
أداة	إزالة	النوى

تستطيع	
إضافة	خمس	

نساء

 0914143891جمعية	اللبة	النسائية2009
Mbrwktshhat@gmail.com

خل	التمور،	قهوة	النوى،	كحل	النوى،	زيت	مبروكة	شحاتجالو70-
النوى

أفران	كبيرة،	مطحنة	حبوب	وبهارات،	ماكينة	إزالة	
كياس	تعبئة نوى	الزيتون،	أ

تستطيع	
إضافة	خمس	

نساء

 0924355619منظمة	إيثار	للزراعة	والبيئة2020
Ethar81@gmail.com

فرن	كهربايئ،	خالطات	كهربائية،	مطاحن	بذور	تصنيع	العصائر	والمخلالتجمعة	موليا	بيديمرزق14-
التمر،	أدوات	تعليب	وتغليف

-

المصدر:	وزارة	الثقافة	والمجتمع	المدين،	رؤساء	منظمات	المجتمع	المدين	يف	جنوب	ليبيا،	2020.
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الجدول 24.	جمعيات	المجتمع	المدين	المتضمنة	أعضاء	من	النساء	الاليئ	يضطلعن	باألنشطة	الغذائية	يف	جنوب	ليبيا،	2020.

تعليقات أخرىاالحتياجات المحددةأنشطة الجمعيةجهة التواصلالمكان األعضاءرقم الهاتف/البريد اإللكترويناسم المنظمةتاريخ التأسيس

النساءالرجال

 0925143250جمعية	البيت	األصيل2012
ganai7700@gmail.com

تصنيع	الحليب،	والعصائر،	والخل،	وقهوة	عائشة	معتوقسبها1265
نوى	التمر،	ومنتجات	الحبوب،	والعطور،	

والبخور

كياس	 أجهزة	التبريد	للمنتجات،	وأربعة	أفران،	وأ
بالستيكية	وورقية،	وأدوات	تعبئة	لخل	التمر	

والتمر	السائل،	وماكينة	طباعة،	ومطاحن	حبوب

تستطيع	
إضافة	سبع	

نساء

السعفة	للتراث	واألعمال	2015
الخيرية

0925351677 
Ganai80@gmail.com

إبراهيم	سعيد	سبها614
الغناي

تصنيع	الخل،	وقهوة	نوى	التمر،	والعصائر،	
وتجفيف	الخضراوات	واألعشاب

أجهزة	لحفظ	العصائر،	وأجهزة	لطهي	الخضراوات	
كياس	بالستيكية	لحفظ	 وتجفيفها،	وعلب	وأ

المنتجات

جمعية	فزان	لألزياء	2011
والمقتنيات	الشعبية

095135306 
hamansalima@gmail.com

تصنيع	الخل،	وقهوة	نوى	التمر،	والعصائر،	سليمة	همامسبها1020
والطماطم	المجففة،	والبصل

أداة	إزالة	نوى	التمر،	عصارة	للتمر،	مفرمة	
العصائر،	مطحنة	حبوب	متوسطة

تستطيع	
إضافة	سبع	

نساء

 0925219793التعاون	الزراعي	والتنمية2019
howod1977@gmail.com

ماكينات	تعبئة،	مفرمة،	أداة	إزالة	نوى	التمرتعبئة	التمورعبد	هللا	إدريسسبها23

 091333965منظمة	ليبيا	للزراعة	والبيئة2017
libya.aeo.2017@gmail.com

التدريب	يف	حقول	اإلنتاج	الزراعي،	والمعالجة	إدريس	ميالد	الجاديوادي	عتبة11833
الغذائية،	والزراعة	العضوية،	واإلنتاج	

الحيواين،	وعلوم	الغذاء

ماكينة	طباعة	حديثة،	جهاز	عرض	بصري،	أجهزة	
كمبيوتر،	كاميرا	عالية	الدقة

تستطيع	
إضافة	ست	

نساء

تصنيع	منتجات	الحبوب،	ومعجون	التمر،	كلثوم	قريشوادي	عتبة200-0925359879نجمة	لألعمال	الخيرية2003
والمخلالت

ماكينات	تعبئة،	مطحنة	متوسطة،	فرن	كهربايئ

 زكية	صالحالقطرون60-0923205045الوقفة	النسائية1993
مروة	مسعود

ماكينة	إزالة	الحبوب،	عصارة	تمور،	مطحنة	تصنيع	المشروبات	التقليدية
متوسطة

تستطيع	
إضافة	سبع	

نساء

جمعية	حرائر	تراغن	للبر	2016
والتقوى

0928770970 
Hara88tr@gmail.com

تصنيع	الخل،	وقهوة	نوى	التمر،	ومخلالت	خديجة	ياسينتراغن100-
الخضراوات	والزيتون،	والقمح	المحمص،	

وتعبئة	التمور

ماكينة	إزالة	الحبوب،	عصارة	تمور،	مطحنة	
متوسطة،	ماكينات	تعبئة

تستطيع	
إضافة	خمس	

نساء

جمعية	تدرارت	لحقوق	2016
المرأة	والطفل

0917472560 
m0m705899@gmail.com

خديجة	الطاهر	الغريفة14
الهاشمي

تصنيع	الزبد،	السمن،	مخلالت	الصوص	
الحار،	الطماطم	المجففة،	الفلفل

ماكينة	إزالة	الحبوب،	عصارة	تمور،	ماكينات	
تعبئة،	عصارة

تستطيع	
إضافة	عشر	

نساء

 0913530654حرائر	الكُفرة	لألعمال	الخيرية2017
hraeralkofra@gmail.com

تصنيع	العصائر،	األغذية	التقليدية،	عائشة	محمد	عليالكُفرة314
المخلالت،	البهارات

ماكينة	إزالة	الحبوب،	عصارة	تمور،	ماكينات	
تعبئة،	عصارة

تستطيع	
إضافة	عشر	

نساء

جمعية	الزهراء	النسائية	2009
الخيرية

0916897316 
hna99hani77@gmail.com

فتحية	إبراهيم	أوجلة102-
العجيلي

تصنيع	المشروبات	التقليدية،	المخلالت،	
البهارات

عصارة	تمور،	آلة	عصر	التمر	وتعبئته،	أفران	
كهربائية،	عصارة

تستطيع	
إضافة	امرأتين

تصنيع	الخل،	واألطعمة	التقليدية،	والتخليل،	غزالن	بشيرجالو09134292861060جمعية	النهضة	النسائية2009
والطماطم	المجففة،	والصوص	الحار،	وتعبئة	

التمر

مطاحن	حبوب،	آالت	عصر	الزيت،	عصارة	تمور،	
أداة	إزالة	النوى

 091326621منظمة	ليلى	جالو	النسائية2011
Real1969jalo@gmail.com

األطعمة	التقليدية،	الزيتون	المخلل،	تعبئة	سليمة	فنوشجالو50-
زيت	الزيتون،	البهارات

مطاحن	حبوب،	آالت	عصر	الزيت،	عصارة	تمور،	
أداة	إزالة	النوى

تستطيع	
إضافة	خمس	

نساء

 0914143891جمعية	اللبة	النسائية2009
Mbrwktshhat@gmail.com

خل	التمور،	قهوة	النوى،	كحل	النوى،	زيت	مبروكة	شحاتجالو70-
النوى

أفران	كبيرة،	مطحنة	حبوب	وبهارات،	ماكينة	إزالة	
كياس	تعبئة نوى	الزيتون،	أ

تستطيع	
إضافة	خمس	

نساء

 0924355619منظمة	إيثار	للزراعة	والبيئة2020
Ethar81@gmail.com

فرن	كهربايئ،	خالطات	كهربائية،	مطاحن	بذور	تصنيع	العصائر	والمخلالتجمعة	موليا	بيديمرزق14-
التمر،	أدوات	تعليب	وتغليف

-

المصدر:	وزارة	الثقافة	والمجتمع	المدين،	رؤساء	منظمات	المجتمع	المدين	يف	جنوب	ليبيا،	2020.
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4.3
التحديات

كرب التحديات اليت تواجه  تتضمن أ
 التعاونيات الزراعية يف جنوب ليبيا 

ما يلي:

اعتماد	التعاونيات	المختلفة	على	الدعم	الحكومي.	 	
كان	يقتصر	دور	هذه	التعاونيات	على	تلبية	متطلبات	
اإلنتاج	التي	توقفت	منذ	فترة	طويلة.	فقد	تأسست	
أغلب	التعاونيات	يف	السبعينيات	والثمانينيات	من	

القرن	الماضي.

انعدام	الثقة	يف	الجمعيات	التعاونية	الزراعية	فيما	 	
بين	العديد	من	الُمزارعين	يف	جنوب	ليبيا،	ال	سيما	
المنظمات	البائدة	التي	فشل	العديد	منها	وتمت	
تصفيته.	بالرغم	من	أنه	ال	يزال	هناك	عدد	قليل	
من	الجمعيات	النشطة،	فإنها	ال	توفر	أي	خدمات	

ألعضائها.

ضعف	الكفاءة	الفنية	والتسويقية	بين	الُمزارعين	يف	 	
جنوب	ليبيا،	بما	يف	ذلك	المشكالت	الفنية	المسؤولة	

عن	ارتفاع	معدل	الخسائر	والهدر	للسلع	الغذائية،	
وضعف	أداء	الوظائف	المحددة،	ال	سيما	ممارسات	
مناولة	ما	بعد	الحصاد	وغيرها	من	الممارسات	ذات	
القيمة	المضافة،	مثل	الفرز،	والتصنيف،	والتعبئة،	

والنقل،	والتخزين،	والمعالجة،	والتسويق.

الضعف	الشديد	للقدرة	التفاوضية	لمعظم	الُمزارعين	 	
)بمن	فيهم	أولئك	الذين	يشاركون	يف	التعاونيات	
التي	عادة	ال	تعمل	بكامل	طاقتها(،	ال	سيما	عند	
التعامل	مع	تجار	الجملة	والمصنعين	وشركات	

األغذية.

افتقار	التعاونيات	إىل	التدريب،	حيث	ال	توجد	سلطة	 	
واحدة	يف	المنطقة	مسؤولة	عن	التدريب	والتثقيف	
فيما	يتعلق	بالتعاونيات	الزراعية.	وينتج	عن	ذلك	
انخفاض	مستوى	المهارات	اإلدارية	والتنظيمية	يف	

هذه	الجمعيات.

 الجدول 25.	التعاونيات	الزراعية	النشطة	يف	جنوب	ليبيا،	2020.

رقم الهاتف/البريد اإللكتروينرئيس التعاونيةالنساءالرجالنوع النشاطتاريخ التأسيسالمكاناالسم

القطاع	الزراعي،	1971سبها/الجديدجمعية	الجديد	الزراعية1
الخدمات

0925136787عبد	هللا	عمر	الحضيري-750

القطاع	الزراعي،	1972سبها/القرداءجمعية	القرداء	الزراعية2
القطاع	الحيواين

0925137176عبد	السالم	محمد	صقر-700

0923122803عبد	هللا	محمد	بوري-400الخدمات1974غدوةجمعية	غدوة	الزراعية3

القطاع	الزراعي،	1968وادي	عتبة،	تساوةجمعية	وادي	عتبة	الزراعية4
القطاع	الحيواين

0927835125أحمد	صالح	عبد	الرحمن90015

0925752997سالم	علي	عبيدة-800الخدمات2014البوانيس،	الزيغنجمعية	الزيغن	التعاونية	الزراعية5

القطاع	الزراعي،	2018وادي	عتبة،	مرحباجمعية	فزان	للنخيل	والزيتون،	فرع	وادي	عتبة6
الخدمات

0928052343خليفة	المهدي	المرتضى	محمد-42

 0925139586إسماعيل	محمد	إسماعيل	تامر158213القطاع	الزراعي2018وادي	عتبة،	سبيطلةجمعية	فزان	التعاونية	للزراعة	العضوية	*7
fazanassociotion@gmail.com

 * المصدر:	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية	الليبية،	مكاتب	اإلحصائيات	يف	القطاعات	الزراعية	يف	سبها	ووادي	عتبة	والبوانيس(،	ليبيا،	2020؛
	رؤساء	التعاونيات	الزراعية	النشطة	يف	جنوب	ليبيا،	2020
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 الجدول 25.	التعاونيات	الزراعية	النشطة	يف	جنوب	ليبيا،	2020.

رقم الهاتف/البريد اإللكتروينرئيس التعاونيةالنساءالرجالنوع النشاطتاريخ التأسيسالمكاناالسم

القطاع	الزراعي،	1971سبها/الجديدجمعية	الجديد	الزراعية1
الخدمات

0925136787عبد	هللا	عمر	الحضيري-750

القطاع	الزراعي،	1972سبها/القرداءجمعية	القرداء	الزراعية2
القطاع	الحيواين

0925137176عبد	السالم	محمد	صقر-700

0923122803عبد	هللا	محمد	بوري-400الخدمات1974غدوةجمعية	غدوة	الزراعية3

القطاع	الزراعي،	1968وادي	عتبة،	تساوةجمعية	وادي	عتبة	الزراعية4
القطاع	الحيواين

0927835125أحمد	صالح	عبد	الرحمن90015

0925752997سالم	علي	عبيدة-800الخدمات2014البوانيس،	الزيغنجمعية	الزيغن	التعاونية	الزراعية5

القطاع	الزراعي،	2018وادي	عتبة،	مرحباجمعية	فزان	للنخيل	والزيتون،	فرع	وادي	عتبة6
الخدمات

0928052343خليفة	المهدي	المرتضى	محمد-42

 0925139586إسماعيل	محمد	إسماعيل	تامر158213القطاع	الزراعي2018وادي	عتبة،	سبيطلةجمعية	فزان	التعاونية	للزراعة	العضوية	*7
fazanassociotion@gmail.com

 * المصدر:	وزارة	الزراعة	والثروة	الحيوانية	الليبية،	مكاتب	اإلحصائيات	يف	القطاعات	الزراعية	يف	سبها	ووادي	عتبة	والبوانيس(،	ليبيا،	2020؛
	رؤساء	التعاونيات	الزراعية	النشطة	يف	جنوب	ليبيا،	2020

4.4
االستنتاجات

معظم التعاونيات الزراعية املسجلة 
يف املنطقة غري نشطة.

توجد	قلة	من	التعاونيات	النشطة	حالًيا	التي	تتعامل	مع	
مسائل	اإلنتاج	الزراعي	فقط.	وال	تغطي	أي	منها	ممارسات	
مناولة	ما	بعد	الحصاد	أو	الممارسات	األخرى	ذات	القيمة	

المضافة.	تتضمن	بعض	منظمات	المجتمع	المدين	عضوات	
يؤدين	أنشطة	ذات	قيمة	مضافة	مرتبطة	بالغذاء.	ومع	ذلك،	
فإن	أنشطتهن	تكون	صغيرة	النطاق،	ويستخدمن	يف	الغالب	

أساليب	المعالجة	التقليدية.	تعمل	العديد	من	النساء	
بشكل	فردي	حيث	يقمن	بمعالجة	السلع	الغذائية	التقليدية	

باستخدام	تقنيات	تقليدية	على	نطاق	صغير.	

تتضمن	الفرص	المتاحة	للمرأة	يف	قطاع	اإلنتاج	الزراعي	ما	
يلي:	تربية	النحل،	أو	المشاتل،	أو	زراعة	األزهار	والتسويق،	أو	

العمل	اإلداري	يف	الَمزارع.	إال	أن	تحديث	القطاع	ينطوي	على	
كثر	تأثيًرا،	ال	سيما	للمرأة	الحاصلة	 إمكانيات	لخلق	فرص	أ

كثر	إلتاحة	 على	مستوى	عاٍل	من	التعليم.	هناك	إمكانيات	أ
الفرص	للمرأة	يف	المناطق	الريفية	عن	المدن	الكبرى،	مثل	

سبها.	وأخيًرا	وليس	آخًرا،	توجد	فرص	عظيمة	إلشراك	المرأة	
يف	سالسل	القيمة	واألنشطة	ذات	القيمة	المضافة،	خاصة	
يف	مجال	المعالجة،	ولكن	هناك	أنشطة	أخرى	أيًضا،	مثل	

التعبئة	والتغليف	والتسويق.	
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4.5
التوصيات

نظًرا إىل حجم القطاعات املختلفة يف كل 
بلدية وتنوعها والنطاق الواسع للتأثريات 
املحتملة، نويص بأن يكون الرتكزي الرئييس 

على سبل عيش املرأة، وخاصة النساء 
املشاركات يف املنظمات والجمعيات، 

نظًرا إىل التأثري املحتمل يف األرس واألرس 
املعيشية واملجتمع ككل يف املنطقة.

يجب	تمكين	المرأة	يف	المنطقة،	وباألخص	عن	طريق	تعزيز	
مشاركتها	من	خالل	الجمعيات،	وزيادة	مشاركتها	النشطة	يف	
قطاع	الزراعة	وتحسين	األنشطة	ذات	القيمة	المضافة.	مع	

أخذ	العوامل	االجتماعية	بعين	االعتبار،	يمكن	تعزيز	مشاركة	
المرأة	يف	قطاع	الزراعة	من	خالل	التدريب	أو	الدعم	العيني	
لألعمال	القائمة	على	الرعاية	)مثل	تربية	النحل،	وزراعة	

الخضراوات	والزهور،	والتسويق(،	ولكن	يجب	إعطاء	األولوية	
للمجاالت	التي	تنتمي	إىل	القطاع	ذي	القيمة	المضافة،	مثل	

التعبئة	والتغليف	والمعالجة.	

يف	إطار	إثراء	تحديث	قطاع	األغذية	والزراعة	يف	المنطقة،	
ستتحسن	كثيًرا	إمكانية	اإلدماج	والمساواة	بين	الجنسين	

على	المدى	المتوسط	إىل	الطويل	من	خالل	إتاحة	وظائف	يف	
الهندسة	واإلدارة	للنساء	المتخرجات	من	تعليم	الجامعات	

والكليات،	باإلضافة	إىل	تمكين	مشاركتهن	يف	القضايا	
المتعلقة	باألنشطة	الزراعية	والغذائية	)بما	يف	ذلك	األنشطة	

اإلدارية	والتنظيمية(.

كان	لتدابير	السياسات	المطبقة	يف	جنوب	ليبيا	أثر	سلبي	يف	
تنمية	التعاونيات	الزراعية	يف	الدولة	عامًة	والجنوب	خاصًة،	
بحسب	تقييم	الخبراء.	فقد	كانت	تدابير	السياسات	الزراعية	
المطبقة	يف	جنوب	ليبيا	الرامية	إىل	دعم	التعاونيات	تستند	
بشكل	كبير	إىل	الظروف	السياسية	واالقتصادية،	ولم	تأخذ	
كمل	وجه،	ناهيك	 بعين	االعتبار	بشكل	كامل	تنميتها	على	أ

عن	النهوض	بالقطاع	الزراعي.	من	أجل	تحسين	تدابير	
السياسات	هذه	فيما	يخص	تنمية	التعاونيات،	من	الضروري	

متابعة	تدابير	السياسات	المستهدفة	التي	من	شأنها	أن	
تسمح	بدعم	قطاعات	الزراعة	والتعاون	واإلرشاد	الزراعي	يف	
المنطقة.	من	خالل	مسح	الخبراء،	تحددت	مشكلة	رئيسية،	
أال	وهي	أن	البيئة	المؤسسية	تركز	على	المفهوم	التقليدي	
للتعاونيات،	الذي	يرتبط	بالمؤسسات	الحكومية.	وُتعد	هذه	
المبادئ	التقليدية	صورة	نموذجية	ألنماط	اإلنتاج	التقليدية،	
إال	أنها	غير	متصلة	بالقطاع	التجاري	الزراعي	الحديث	الذي	

يضمن	أداء	أفضل.	باإلضافة	إىل	ذلك،	فإن	التركيز	الكبير	على	
قطاع	الحكومة	يمنع	التعاونيات	من	تحقيق	أهداف	مناسبة.	
وبناًء	عليه،	يجب	على	سياسة	دعم	التعاونيات	والجمعيات	

يف	جنوب	ليبيا	أن	تركز	على	الُمزارعين	أو	القطاعات	
التجارية	الزراعية	األخرى	يف	أشكالها	المختلفة	المتمثلة	
يف	المجتمعات	الزراعية	الليبية	من	أجل	تنظيم	أهدافها	

وتحقيقها	من	خالل	التدابير	التالية:

تشجيع	تأسيس	التعاونيات	والجمعيات	المتميزة	 	
بالفعالية	والكفاءة.	من	المتوقع	أن	تعود	على	

المنطقة	والقطاع	فوائد	جمة	من	إعادة	إحياء	)أو	
تجديد(	الجمعيات	الزراعية	الليبية	التي	كانت	تدعمها	

الحكومة	يف	السابق،	فضاًل	عن	دعم	الجمعيات	
الجديدة،	خاصًة	تلك	التي	تشارك	فيها	النساء	

مشاركة	فاعلة.	يمكن	أن	يخفف	ذلك	من	ارتفاع	
تكاليف	المدخالت	والمعدات	الزراعية	المنخفضة	

الجودة،	ويحسن	المشتريات	وصيانة	المرافق	والبنية	
ل	الوصول	إىل	القروض	واالئتمانات،	 التحتية،	ويسهِّ

ن	أنظمة	 ويدعم	الوصول	إىل	األسواق	البعيدة،	ويحسِّ
التسويق،	ويقلل	الخسائر	والهدر،	من	بين	فوائد	

عديدة	أخرى.

العمل	على	توطيد	العالقات	بين	أعضاء	الجمعيات،	 	
وتنمية	روح	التعاون،	وإيجاد	السبل	والوسائل	لبناء	

الروابط	بينهم	للمضي	قدًما	بمسيرة	الجمعية.
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تحليل	الهيكل	التنظيمي،	وفهم	األشكال	واألنظمة	 	
والهيكل	السائد	للتعاونيات	واألشكال	األخرى	
للجمعيات	لحل	المشكالت	التي	تعيق	التقدم	

والتنمية.

تعزيز	دور	الُمزارعين	وغيرهم	من	الجهات	الفاعلة	 	
يف	سلسلة	التوريد	الغذايئ،	وتدريبهم	على	إدارة	

التعاونيات	والجمعيات	التي	ينتمون	إليها	وتنميتها.

العمل	على	رفع	المستوى	التعليمي	لألعضاء	 	
من	خالل	أشكال	مختلفة	من	برامج	بناء	القدرات	

والتدريب.

تشجيع	مشاركة	أصحاب	المؤهالت	والخبرة. 	

تشجيع	مشاركة	المرأة	يف	األنشطة	الزراعية	 	
والغذائية،	وبصفتهن	أعضاء	يف	التعاونيات	
والجمعيات،	بما	يف	ذلك	مجالس	اإلدارة.

إنفاذ	القوانين	المتعلقة	بتشكيل	الجمعيات	المناسبة	 	
وحمايتها.

تشجيع	التنسيق	بين	التعاونيات	والجمعيات،	وبينها	 	
وبين	الحكومة	ووزاراتها	ومؤسساتها،	من	خالل	

أعمال	على	شاكلة	اإلرشاد	والبحوث.

تشجيع	التعاونيات	والجمعيات	على	االعتماد	على	 	
الذات	واالستقاللية.

تعزيز	دور	العمل	اإلرشادي	للتعاونيات	والجمعيات	 	
ليظل	يعكس	أحدث	التقنيات	والمعلومات.

يقف	قطاع	المجتمع	المدين	يف	ليبيا	)وباألخص	 	
الجنوب(	بمختلف	منظماته	على	أرضية	ثابتة	بشكل	
خاص	للتعويض	عن	نقص	الموارد	الحكومية	يف	ظل	

فشل	الحكومة	يف	تقديم	حلول	فعالة	للمواطنين	
يف	العديد	من	جوانب	الحياة.	ويمكن	توسيع	دور	
منظمات	المجتمع	المدين	يف	جنوب	ليبيا	ليشمل	

العديد	من	البرامج،	ال	سيما	الموجهة	إىل	تحسين	
سبل	عيش	المرأة،	مثل	إنشاء	مؤسسات	رياض	
األطفال	ونوادي	الشباب	والجمعيات	النسائية	
المعنية	بالمنتجات	الزراعية	والغذائية.	بمقدور	
الجمعيات	أن	تبني	جسًرا	تعيد	من	خالله	الثقة	

بعالقة	الدولة	مع	المواطنين،	وتساهم	يف	تحقيق	
توازن	المصالح	يف	المجتمعات	المحلية.	يجب	على	

الدولة	أن	تعيد	النظر	يف	طبيعة	عالقاتها	مع	منظمات	
المجتمع	المدين	)ال	سيما	المنظمات	ذات	الصلة	
باألمن	الغذايئ	والمعالجة	الغذائية(،	وإلغاء	القيود	
والعقبات	التي	تحول	دون	توسيع	دورها،	وتعديل	
إطارها	القانوين	يف	القانون	الذي	يحكم	عمل	هذه	
المنظمات	بما	يعينها	على	الوفاء	بمسؤولياتها.	
ويمكن	تشكيل	اتحاد	يف	جنوب	ليبيا،	بما	يشمل	
منظمات	المجتمع	المدين	التي	تعمل	يف	مجاالت	

تخص	المنتجات	الزراعية	والغذائية.

يجب	مساعدة	النساء	الاليئ	يعملن	بشكل	فردي	 	
على	االنضمام	إىل	التعاونيات	أو	منظمات	المجتمع	
المدين	النشطة	بالفعل،	باعتبار	ذلك	من	الوسائل	

المهمة	لتمكينهن	وتحسين	سبل	عيشهن.	لقد	تبين	
من	مقابالتنا	ومناقشاتنا	مع	منظمات	المجتمع	

المدين	أن	معظم	هذه	المنظمات	الكائنة	يف	المنطقة	
بوسعها	قبول	أو	الموافقة	على	ضم	نساء	جديدات	
ممن	يعملن	بشكل	فردي	يف	األنشطة	ذات	القيمة	
المضافة.	وقد	أشارت	منظمات	المجتمع	المدين	

الخمس	عشرة	التي	أُجريت	معها	مقابالت	إىل	أنها	
تستطيع	قبول	ما	يصل	إىل	64	امرأة	)انظر	الجدول	
24(،	وهو	ما	يمثل	دعًما	كبيًرا.	ومع	ذلك،	يجب	أن	

تقوم	هذه	العملية	مع	مراعاة	األماكن	واألنشطة	
لمنظمات	المجتمع	المدين	والنساء	الفرادى،	فضاًل	

عن	االعتبارات	الثقافية	واالجتماعية	األخرى.	فيما	يلي	
هذه	المنظمات:	)1(	جمعية	فزان	لألزياء	والمقتنيات	
الشعبية	واألعمال	الخيرية	يف	سبها	يمكن	أن	تضم	
سبع	نساء	من	سبها.	)2(	يمكن	أن	تضم	جمعية	

البيت	األصيل	سبع	نساء.	)3(	يمكن	لجمعية	حرائر	
الكُفرة	قبول	عشر	نساء	من	الكُفرة.	)4(	تستطيع	

جمعية	الوقفة	النسائية	قبول	سبع	نساء	من	
القطرون.	5(	تستطيع	ست	نساء	يف	مدينة	تراغن	
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االنضمام	إىل	جمعية	حرائر	تراغن	لألعمال	الخيرية	
والتقوى.	)6(	يمكن	لجمعية	الزهراء	النسائية	الخيرية	
أن	تقبل	امرأتين.	)7(	يمكن	للمنظمة	الليبية	للزراعة	
والبيئة	قبول	ست	نساء.	)8(	يمكن	لجمعية	تدرارت	

لحقوق	المرأة	والطفل	أن	ترحب	بعشر	نساء.

من	الضروري	أن	يتم	توفير	الدعم	المايل	على	شكل	
استثمارات	وقروض	صغيرة	ومنح	بهدف	تحسين	معيشة	

النساء	واألسر	المعيشية	والمنطقة	بشكل	عام.	وهناك	حاجة	
ماسة	إىل	إشراك	النساء	يف	األعمال	الزراعية	والغذائية	ذات	
القيمة	المضافة	من	خالل	المشروعات	الصغيرة	يف	مجاالت	
مثل	المعالجة	والتحويل	والتعبئة	والتغليف.	يمكن	أن	يؤدي	

ذلك	إىل	تحسين	فرص	العمل	للنساء	بشكل	كبير،	وزيادة	
	دخلهن،	ودعم	شراء	الماكينات	والمعدات	على	نطاق	صغير،	
وتحسين	الممارسات	ذات	القيمة	المضافة،	مثل	المعالجة	
والتعبئة	والتغليف،	وتسهيل	الوصول	إىل	األسواق	المحلية	

والبعيدة.

ال	بد	من	توفير	الدعم	الفني،	مثل	التدريب	على	مهارات	
محددة	من	أجل	تحسين	حياة	النساء	وسبل	عيش	األسرة	

المعيشية.	من	شأن	بناء	المهارات	الفنية	للمرأة،	وخاصة	من	
خالل	الجمعيات،	أن	يؤدي	إىل	زيادة	إنتاج	أغذية	ذات	جودة	

أفضل،	وتعزيز	الممارسات	ذات	القيمة	المضافة،	والحد	
بشكل	كبير	من	الخسائر	والهدر،	وزيادة	العائدات	واألرباح	
)مما	يؤدي	بدوره	إىل	تحسين	سبل	عيش	المرأة	واألسرة	
المعيشية(،	والمساهمة	يف	استقرار	المنطقة	وازدهارها.		

ومن	األفضل	أن	يتم	تقديم	مزيج	من	أنواع	الدعم	المباشر	
والفني	والمايل.

هناك	فوائد	كثيرة	ستتأىت	من	ربط	النساء	باألسواق	)بما	
يتضمن	الوسطاء(	والقطاع	الخاص	وربما	البنوك	لتقديم	
الدعم.	باستطاعة	التدخالت	السياسية	أن	تمكِّن	المرأة	يف	

سبيل	سد	الفجوة	بين	الجنسين	يف	أسواق	الزراعة	والعمل	
يف	المناطق	الريفية	بجنوب	ليبيا.	وتشمل	هذه	التدخالت	

توفير	الظروف	المالئمة	لحصول	المرأة	على	الموارد	اإلنتاجية	
الزراعية،	والحصول	على	القروض	المالية،	وتحسين	اإلنتاجية،	
باإلضافة	إىل	تلقي	الفرص	التعليمية	والمشورة	واالستثمار	

يف	التكنولوجيا.	ومن	شأن	ذلك	أن	يتيح	للمرأة	فرصة	لتعزيز	
ن	وصولها	إىل	الوظائف	المالئمة،	 األنشطة	اإلنتاجية،	ويحسِّ
ومشاركتها	العادلة	يف	أسواق	العمل،	وإدماجها	يف	عمليات	

صنع	القرار	يف	إطار	األسرة	والمجتمع	والمنظمة،	بل	على	
مستويات	الحكومة	كافة.

تحتاج	الُمزارعات	والنساء	العامالت	يف	سلسلة	القيمة	
إىل	الدعم	للوصول	إىل	معلومات	بشأن	السوق.	ويمكن	
كثر	فعالية	بعدة	طرق،	منها	 القيام	بذلك	أيًضا	بشكل	أ
ربط	الُمزارعات	بالتجار	مباشرة	من	خالل	الجمعيات	أو	
التعاونيات	الزراعية	النسائية،	ومساعدتهن	على	فهم	

متطلبات	السوق	والمستهلكين	فيما	يتعلق	بالمنتجات	التي	
تقدمها.	يستطيع	التجار	بناء	عالقات	أقوى	مع	الُمزارعات	

من	خالل	توضيح	ما	يجب	أخذه	يف	االعتبار	من	حيث	
المخاطر	والتكاليف	التي	ينطوي	عليها	النقل	والبيع	يف	

األسواق	المحلية،	وخاصة	يف	المناطق	البعيدة	عن	األسواق	
المركزية	الكبرى،	مثل	القطرون	وغات	والكُفرة	ومرزق،	وعلى	

هذا	األساس،	سيحددن	أولوياتهن	مع	مراعاة	مواقعهن	
الجغرافية	النائية	والمعزولة.
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5
امللحقات

.V.1 الملحق

اإلنتاج	الزراعي	يف	12	بلدية	والتعاونيات	يف	جنوب	ليبيا

.V.2 الملحق

قائمة	بأسماء	بعض	النساء	الاليئ	يقمن	بأنشطة	غذائية	
يف	جنوب	ليبيا	وحددهن	فريق	الدراسة	وتواصل	معهن	

)إىل	جانب	ارتباطهن	بأي	جماعات(
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