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التحدي
واجهت تيمور – ليشتي، منذ استقاللها في عام 1999، تحديات إنمائية في جميع األبعاد. تتمثل إحدى أولويات البلد في الحد من 
الفقر وتحسين حياة الشعب التيموري. وبما أن الزراعة هي المصدر الرئيسي لكسب العيش لما يقرب من 80 في المائة من سكان 

تيمور – ليشتي، من المهم تعزيز سبل عيش المزارعين التيموريين من أجل مواجهة هذه التحديات. 

ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي يواجهها المزارعون التيموريون؛ إذ أن معظم المزارعين مثالً ال يملكون األرض التي 
يزرعونها. كما يتوفر لهم أيًضا وصول محدود إلى التقنيات والممارسات الالزمة إلنتاج زراعي مستدام وفّعال. وال يزال استخدام 
المبيدات واألسمدة الكيماوية منتشًرا. كذلك فإن إنتاج المحاصيل غير متنوع بدرجة كافية. وأخيًرا، تعتبر خسائر ما بعد الحصاد 

شائعة، حيث يتم بيع المنتجات الطازجة مباشرة دون معالجتها.

نحو إيجاد حل
في عام 2003، وّقعت تايالند وتيمور – ليشتي مذكرة تفاهم )MOU( بشأن التعاون االقتصادي والتقني، مما يعكس تصميم تايالند 
على مساعدة تيمور – ليشتي في تحقيق التنمية في مختلف المجاالت، وال سيما في مجال الزراعة التي تملك تايالند خبرة به. كانت 
فلسفة اقتصاد الكفاية )SEP(، التي حددها وقدمها جاللة الملك الراحل بوميبول أدولياديج، قلب تنمية تايالند ألكثر من 40 عاًما. 

وكانت أحد األساليب البديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )SDGs( التي تشاركها تايالند مع المجتمع الدولي. 

بناًء على مذكرة التفاهم، كان "إنشاء القرية النموذجية ومركز نقل التكنولوجيا على أساس فلسفة اقتصاد الكفاية )SEP( في هيرا" 
أحد المشاريع التي أطلقتها وكالة التعاون الدولي التايالندية )TICA(. بدأ المشروع تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية )SEP( كوسيلة 

للحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في هيرا، وهي منطقة فرعية بالقرب من ديلي. 

يتميز المشروع بخاصية فريدة: إذ إنه مزيج من التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. تم التعاون الثنائي من عام 2010 
إلى عام 2015، وبعد ذلك، امتد هذا التعاون وأُجري في نطاق اإلطار الثالثي، "اقتصاد الكفاية والنهوض باألعمال في مشروع 

القطاع الزراعي بين تايالند وألمانيا )GIZ( وتيمور – ليشتي'' من عام 2016 إلى عام 2017. 

قدرات  تحسين  على  الجهود  وتركزت  هيرا.  في  مستدامة  نموذجية  قرية  إنشاء  تم  الثنائي،  التعاون  من  األولى  المرحلة  خالل 
الكفاية  اقتصاد  فلسفة  أساس  والفّعال على  المستدام  الزراعي  لإلنتاج  الالزمة  الممارسات  في  التيموريين  والفالحين  المزارعين 
)SEP(، على سبيل المثال، زراعة محاصيل متعددة، واإلنتاج المحلي، واستخدام السماد العضوي، وأعالف الحيوانات العضوية، 
وتربية األحياء المائية، و اإلنتاج ذو القيمة المضافة. تم تنظيم التدريب للمزارعين التيموريين، بما في ذلك المزارعين الواعدين 

من الشباب، من ِقبل خبراء تايالنديين بطريقة تفاعلية، وبمشاركة السكان المحليين لتعزيز الشعور بالمسؤولية. 

اقتصاد الكفاية والنهوض باألعمال في قطاع الزراعة
الجنوب  بلدان  بين  فيما  للتعاون  ناجح  مثال  المستدامة:  التنمية  أهداف  الكفاية لشراكات  اقتصاد  فلسفة  تطبيق 

والتعاون الثالثي فيما بين تايالند وألمانيا وتيمور ليشتي
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بالنظر إلى التعاون الثالثي باعتباره شكالً مبتكًرا للتعاون فيما بين بلدان الجنوب 
يمكن أن يساعد بشكل فّعال في تعبئة الموارد والخبرات لكل طرف معني وبالتالي 
تحقيق فوائد إنمائية أكبر مقارنة بالفوائد المحققة إذا عمل كل طرف بمفرده، سعت 
تايالند إلى زيادة تعزيز المشروع من خالل الشراكة الثالثية. تمت دعوة ألمانيا، 
المشروع  إلى  لالنضمام   ،)GIZ( الدولي  للتعاون  األلمانية  الجمعية  في  متمثلة 
لمشاركة خبرتها في الكفاءة في التخطيط واإلدارة من خالل أدوات مثل اإلدارة 

 .)RBM( القائمة على النتائج

تم تنظيم الجلسات التدريبية المشتركة لتعزيز الفهم الشامل لكل من فلسفة اقتصاد 
النتائج  القائمة على  المشروع من خالل مفهوم اإلدارة  الكفاية )SEP( وإدارة 
التدريب على تطبيق هذه  )RBM(. وتم تشجيع المزارعين الذين انضموا إلى 
مجتمعية  وتنفيذ خطة  تطوير  ذلك  في  بما  الملموسة،  اإلجراءات  على  المفاهيم 
السوق.  متطلبات  لتالئم  المختارة  المتميزة  منتجاتهم  مستوى  تحسين  شأنها  من 
في  السكان  من  المائة  في   60 من  أكثر  أن  مالحظة  لالهتمام  المثير  من  كان 
تيمور - ليشتي تقل أعمارهم عن 30 عاًما. أضاف هذا الجيل الناشئ والنشط من 
الشباب إمكانات وفرًصا لألفكار والنهج المبتكرة، مثلما يتضح من منظور فريق 

المشروع والمنسق.  

كانت الفوائد ذات شقين. أوالً، أدى التعاون الثالثي إلى زيادة دخل المجتمعات 
أفاد  التجارية.  واألعمال  الزراعية  اإلنتاجية  زيادة  المختارة من خالل  الريفية 
انخفضت  المائة.  في   50 بنحو  زاد  قد  دخلهم  أن  المشروع  في  المشاركون 
تكاليف اإلنتاج حيث تعلموا كيفية تحويل الموارد المحلية إلى مواد ضرورية 
تعّرفوا  عندما  الدخل  زاد  واألسمدة؛  العضوية  المبيدات  مثل  الزراعي  لإلنتاج 
على اإلدارة والتسويق الزراعي بشكل أفضل. ثانًيا، لم يقتصر األمر على إتاحة 

الفرصة للمزارعين التيموريين للتعرف على تخطيط وإدارة المشاريع على النمط 
األلماني، ولكن أيًضا للمدربين والخبراء التايالنديين الذين كان بإمكانهم تطبيق 

المفهوم في برامج التعاون اإلنمائي األخرى.

إضافة إلى ذلك، التزم هؤالء المزارعون التيموريون الشباب بأن يصبحوا قدوة 
الكفاية  اقتصاد  فلسفة  الشامل حول  لآلخرين. وكانوا متحمسين لمشاركة فهمهم 
)SEP( ومنهجية إدارة المشاريع إضافة إلى تطبيقها العملي في تطوير األعمال 
المكتسب من تجربتهم المباشرة. لضمان تحقيق نتائج مستدامة من هذا التعاون 
اإلنمائي، تم تنظيم ورش عمل وأنشطة متابعة لتطوير منهج معياري ودالئل حول 
فلسفة اقتصاد الكفاية )SEP( واإلدارة القائمة على النتائج )RBM(. وتساعد 
هذه المناهج والدالئل في ضمان إمكانية تكرار النجاح والدروس المستفادة من 
فلسفة  أساس  التكنولوجيا على  نقل  النموذجية ومركز  القرية  "إنشاء  المشروع، 
النجاح في  الكفاية )SEP( في هيرا"، في مناطق أخرى. ومع تحقيق  اقتصاد 
وليهو،  أولميرا،  مثل  أخرى،  مناطق  ليشمل  الحًقا  المشروع  توسيع  تم  هيرا، 

وميتينارو .

نتيجة لهذا المشروع، لم يتم تحقيق هدف التنمية المستدامة )SDG( 1 فحسب، 
ولكن أيًضا أهداف التنمية المستدامة 2 و4 و6 و17 من خالل الشراكة الثالثية 
التي أقيمت بين تايالند وتيمور - ليشتي وألمانيا على الصعيدين الرسمي والفردي. 

جهة االتصال:
االسم: فلسفة اقتصاد الكفاية )SEP( ووحدة التنمية

المنظمة: وكالة التعاون الدولي التايالندية )TICA(، وزارة الخارجية
 sepinfo.tica@gmail.com :بريد إلكتروني

اسم المشروع: اقتصاد الكفاية والنهوض باألعمال في قطاع الزراعة
الدول / األقاليم: ألمانيا، تايالند، تيمور - ليشتي

المرشِّح: وكالة التعاون الدولي التايالندية )TICA(، وزارة الخارجية التايالندية
هدف )أهداف( التنمية المستدامة: 1-1، 2-1، 2-2، 2-3، 2-4، 4-4، 6-ب، 6-17، 9-17

)GIZ( الجمعية األلمانية للتعاون الدولي ،)TICA( مقدم الدعم: وكالة التعاون الدولي التايالندية
)TICA( هيئات التنفيذ: وكالة التعاون الدولي التايالندية

حالة المشروع: تم إنجازه
فترة المشروع: 2015–2017
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