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التحدي
على الرغم من أن معدل الفقر المحلي في سريالنكا يستمر في االنخفاض، ترى حكومة سريالنكا أن هناك حاجة لمواصلة أنشطة 
التنمية الموجهة نحو مستوى القرية حيث يعيش غالبية سكان سريالنكا والذين يرتفع مستوى الفقر بينهم. ويجب أن تكون هذه 
األنشطة أكثر توجهاً نحو السوق وتشمل برامج مؤسسية فّعالة. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوقوع مرة أخرى في براثن الفقر. 

تحقيًقا لهذه الغاية، سعت حكومة سريالنكا إلى التعاون مع بلدان المنطقة للتعلم من أفضل الممارسات لديها. يمكن تطبيق تجارب 
تايالند، المستفادة من تطوير قرى اقتصاد الكفاية التي تعتمد أنشطتها األساسية على تمكين المجتمع، على السياق السريالنكي كجزء 

من جهودها لتحقيق سبل عيش مرنة على المستوى المحلي والمجتمعي.

نحو إيجاد حل
يتناول "مشروع نموذج التنمية المجتمعية المستدامة القائم على تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية في سريالنكا'' التحدي المذكور أعاله 
بعد الزيارة الدراسية التي قامت بها الوفود السريالنكية الرفيعة المستوى إلى مواقع المشروع المختلفة إلظهار تطبيق فلسفة اقتصاد 
الكفاية )SEP( في تايالند في أوائل عام 2016. التقارب الثقافي الذي غرسته الفلسفة البوذية، وهو أساس إرشادي لفلسفة اقتصاد 

الكفاية )SEP(، هو الذي يربط هذين البلدين مًعا.

كان الهدف العام هو تحسين نوعية الحياة في ثالثة مجتمعات في سريالنكا، وهي قرية ديلثوتا باهالجام في مقاطعة كاندي، وقرية 
الكشا أويانا في مقاطعة بولوناروا، وقرية واثوبوال في مقاطعة بوتاالم، من خالل تطوير منتجات محلية ذات قيمة مضافة، وبالتالي 
معالجة هدفي التنمية المستدامة )SDGs( 1 و8. تم تصميم أنشطة لدعم قادة المجتمع، ورفع مستوى المنتجات المحلية، وتطوير 
لتكرار  المشروع وكذلك  واستدامة  المجتمعات  تعلُم  استمرارية  الحفاظ على  أجل  المشاركة. من  الوكاالت  األسواق وشبكة من 
تجربة تايالند، تم إنشاء مراكز التعلم المجتمعية )CLCs(. وهي بمثابة مراكز نشر لتبادل المعارف، والخبرات، والحكمة المحلية 

والحفاظ عليها، والبناء استناًدا لها من أجل األجيال القادمة.

المعرفة والنزاهة كعوامل  إلى مفهوم االعتدال، والعقالنية، والمرونة على أساس شروط   )SEP( الكفاية اقتصاد  تستند فلسفة 
أساسية عند اتخاذ قرار معقول ومرن. مع وضع هذا في االعتبار، بدأ المشروع بنشاط إلعداد مجموعة من القادة على دراية 
بفلسفة اقتصاد الكفاية )SEP( والمعرفة والمهارات ذات الصلة بها التي يمكن تطبيقها في سريالنكا. في عام 2017، شاركت 
"فريق  عمل  ورشة  في  المستهدفة  المجتمعات  من  مختارين  مجتمع  وقادة  سريالنكًيا  مسؤواًل   23 من  المكونة  المجموعة  هذه 
S-M-A-( التعبئة "الذكي" لفلسفة اقتصاد الكفاية" في تايالند. وكان من المتوقع أن يكون قادة "فلسفة اقتصاد الكفاية األذكياء
R-T(" هؤالء قادرين على العمل بوصفهم قادة "ُمضاِعِفين" إلنتاجية الفريق يقودون األنشطة في إطار خطة عمل المشروع في 
مجتمعاتهم. وأسفرت ورشة العمل عن خطط تنمية مجتمعية فردية صممها واختتمها المشاركون بأنفسهم. وبطريقة مماثلة، كانت 
الخطط تهدف إلى مشاركة المعرفة المكتسبة حول تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية )SEP( في تطوير المجتمع المستدام والمهارات 
الُمدّرة للدخل التي كانت تعتبر جديدة، ولكنها قابلة للتطبيق، في سياق سريالنكا مع أقرانهم في القرى. كان لدى المشاركين أيًضا 

خطة إلنشاء مراكز التعلم المجتمعية )CLCs( الخاصة بهم في المستقبل. 
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تقر وكالة التعاون الدولي التايالندية )TICA( بالتحديات العديدة التي قد يجلبها 
تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية )SEP( في مشاريع التنمية في السياقات المختلفة. 
ولهذا السبب، اعتمد المشروع، منذ البداية، بقوة على نهج تشاركي معتمد على 
الفوائد  لضمان  المستفيدون  يستشعره  بالمسؤولية  شعور  إيجاد  بهدف  الطلب، 

واالستدامة بعيدة المدى للمشروع. 

في عام 2018،  التالي،  العام  في  المراقبة  المحرز وزيارة  التقدم  لتقارير  وفًقا 
لوحظ أن إدارة تنمية ساموردي )DSD( في سريالنكا قد أخذت زمام المبادرة 
لتطوير  للمجتمعات  المطلوب  اإلضافي  والمالي  الفني  الدعم  وتوفير  توجيه  في 
األفكار التي اكتسبها المشاركون أثناء تجربتهم في تايالند. كما لوحظ أن إدارة 
تنمية ساموردي )DSD( بذلت جهوًدا إلنشاء مجموعات إنتاج. الستيعاب هذه 
المبادرات، تم تنظيم ورشة عمل أخرى حول التنمية المجتمعية بناًء على فلسفة 
اقتصاد الكفاية )SEP( وتنمية المهارات في معالجة الفاكهة واألغذية والحياكة 
في سريالنكا في عام 2019، حيث شارك قرويون من المجتمعات الثالثة. خالل 
زيارة المراقبة األخيرة في أوائل عام 2020، لوحظ أنه تم إنشاء مجموعات 
الوضع  زيادة  وبالتالي  األسرة  دخل  زيادة  في  يساهم  مما  مختلفة،  إنتاج 
المجموعات  هذه  كانت  المشروع.  من  المستفيدون  تناوله  حسبما  االجتماعي 
تعمل في: الزراعة العضوية، والزراعة، وتربية أسماك الزينة في بولوناروا؛ 
المنزلية، وتربية  والبستنة  العضوية،  والزراعة  السريالنكية،  الحلويات  إنتاج 
الحيوانات، والمالبس، والمواد المتنوعة في كاندي؛ وزراعة األوركيد، وزراعة 
المكتسبة  المهارات  وقد زودتهم  بوتالوم.  في  الثانوية  الموز  ومنتجات  الموز، 
في اإلنتاج ذي القيمة المضافة لألغذية والفواكه والخياطة على وجه الخصوص 
بالمعرفة المناسبة. وبالنسبة لبعض العضوات، مكنهن المشروع من كسب دخل 

إضافي لألسرة؛ وقبل مشاركتهن في المشروع، كان أزواجهن هم مصدر الدخل 
المجتمعات  في  المرأة  تمكين  في  واضًحا  تأثيًرا  المشروع  أحدث  وقد  الوحيد. 
الريفية في سريالنكا، على الرغم من أن ذلك لم يكن متصوًرا في البداية. ينعكس 
لعبه  الذي  المهم  الميسر  دور  في  اإلنجازات  لهذه  الرئيسية  النجاح  أحد عوامل 
موظفي إدارة تنمية ساموردي )DSD( في كل منطقة من أجل ربط األشخاص 
الوطنية  السياسة  مع  التكامل  أن  هو  المستفاد  اآلخر  الدرس  البعض.  ببعضهم 

وخطط العمل قد ساهم بشكل كبير في اإلجراءات على أرض الواقع. 

من خالل مراقبة إمكانات المشروع ومن أجل االستجابة لطلب سريالنكا األخير 
)CLC(في  مجتمعي  تعلم  مركز  إلنشاء  ودعم  إضافي  تدريب  على  للحصول 
مقاطعة بولوناروا، وافقت تايالند على تمديد مدة المشروع لمدة عام ونصف آخر. 
والهدف هو تعزيز إمكانات المجتمعات واالستفادة من اإلنجازات المحققة حتى 
اآلن. وسينصب التركيز على تعزيز قدرات قادة فلسفة اقتصاد الكفاية األذكياء 
 .)CLC( المجتمعي التعلم  لمركز  المعرفة  إدارة  )SEP S-M-A-R-T( في 
وسيتم أيًضا تحسين تطبيق فلسفة اقتصاد الكفاية )SEP( في تخطيط األعمال 
والتسويق للمساعدة في تقليل المخاطر المرتبطة عند اتخاذ القرارات ذات الصلة. 
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