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  شكر كلمة
  

 قسم خاص وبوجه واإلنتاجية، المستدامة التنمية شعبة في الموظفين جھود ثمرة ھو الدليل ھذا  
 من الخبراء من عدد وجھود) اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في اإلنتاجية، القطاعات
 حول الخبراء فريق اجتماع خالل المناقشات في شاركوا أو الدليل مضمون إثراء في ساھموا اإلسكوا، منطقة
 ،بيروت في ع�قد الذي اإلسكوا منطقة في األرياففي مستدامال العيش نھج سبلل الممارسات أفضل تعزيز
  . نوفمبر/الثاني تشرين و  يومي لبنان،

  
 بةشع في اإلنتاجية القطاعات قسم من نون جھاد والسيد بييرينجيرو فيديل السيد من كل دور كانو  
 كما . محتواھا في والمساھمة الدليل ھذا أقسام مختلف بين التنسيق في أساسياً واإلنتاجية المستدامة التنمية
 ھذا وضع مراحل مختلف في قي�مة ومقترحات ومالحظات فنية بمساھمات الشعبة فريق أعضاء من عدد تقد�م
  .الدليل

  
 خالل من ساھموا الذين الخبراء ومن  .المذكور الخبراء فريق اجتماع خالل الدليل واستُعرض  
السيد و ،)لبنان في الريفية التنمية عن حالة دراسة( زغيب صالح السيد المناقشات في وشاركوا حالة دراسات
السيد و ،)مصر عن حالة دراسة( نصار ھبةالسيدة و ،)العراق كردستان، إقليم عن حالة دراسة( أسمر فادي

 عامرالسيد و ،)األردن عن حالة دراسة( بصبوص عادلالسيد و ،)عراقال عن حالة دراسة( العجل سعدون
 المردي سھامالسيدة و ،)فلسطين عن حالة دراسة( دقة وبأ تھانيالسيدة و ،)عمان عن حالة دراسة( ريھجال
 دراسة( اهللا عبد عليالسيد و ،)فلسطين عن حالة دراسة( جمال جودهالسيد و ،)السودان عن حالة دراسة(

 باسيل ميشالالسيد و ،)السعودية العربية المملكة عن حالة دراسة( المرواني عبداهللالسيد و ،)اليمن عن حالة
 حالة، دراسة( الحسن عدنالسيد و ،))الفاو( المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة/لبنان عن حالة دراسة(

  ).الجافة واألراضي القاحلة المناطق في الزراعية للبحوث الدولي المركز
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  تصدير
  

 في كبيراً تحدياً الريفية المناطق سكان عيش سبل خاص وبوجه السكان رفاه تحسين مسألة تطرح  
 المالية األزمات مواجھة في اليوم سيما ال) اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة منطقة

 إلى الرامية والبرامج السياسات عتمدتُ لم الح وفي. تغي�ر المناخ ذلك في بما والبيئية، والزراعية والسياسية
 المائة في  من أكثر أن حالياً ويقد�ر . الفقر من المنطقة سكان من أكبر نسبة ستعاني األزمات، ھذه حّل
   . اليوم في دوالرين من بأقل يعيشون العربية المنطقة في البلدان أفقر بعض في السكان من
 والبيئة المياه، ندرة تفاقم مثل جسيمة تحديات تواجه المنطقة تزال ال إذ سبة،المنا اإلجراءات اتخاذ يكفي وال

 المناخ، في تغي�ر من عنھا ينتج وما الحراري االحتباس ظاھرة وتفاقم ،لمجھولة المالمحا الجديدة السياسية
 تنعكس أن التحديات ھذه شأن ومن . وغيرھا الغذائية، والمواد النفط سيما ال األساسية، السلع أسعار وارتفاع
 التي بالكاد تلبي احتياجات السكان واالجتماعية االقتصادية البيئة على تحتمل ال ضغوطاً القصير المدى على
 وتنفيذ اعتماد إلى السلطات تسعى أن إذاً بمكان األھمية من . حظاً األقل تلك سيما ال المنطقة، بلدان في

  .شاملةال يةلتنما لتحقيق تمھيداً مرونة أكثر إجراءات
  

 في نجاحه عن برھن الذي المستدام، العيش سبل نھج اعتماد على اإلسكوا تشج�ع اإلطار، ھذا وفي  
 ويعمل . المحلية المجتمعاتأفقر و الريفية المناطق في سيما ال عناصره، بمختلف الرفاه وتحسين التنمية دعم
 المتوفّرة) والمالية والمادية، والطبيعية، تماعية،واالج البشرية،( العيش سبل بمكونات األخذ تشجيع على النھج
 واإلجراءات والمؤسسات الضعف، ونقاط المخاطر( العيش لسبل القائم اإلطار في المجتمعات أو للسكان

 التنمية دعم إلى وباإلضافة. المتوخاة النتائج تحقيق إلى تؤد�ي استراتيجيات وتنفيذ تصميم بھدف) والفرص
 والتخفيف تغي�ر المناخ مع التكي�ف مثل أخرى أھداف لتحقيق يمھ�د أن المستدام العيش سبل لنھج يمكن الريفية،

 على الضوء الدليل ويسلّط. الغابات تدھور من والحد األخضر، االقتصاد نحو التوجه وتعزيز ه،تحد من
  .ويحللھا اإلنجازات بعض ويستعرض اإلطار ھذا في يؤديه أن للنھج يمكن الذي الدور

  
 أربع من اًنھج الدليل يعرض وتطبيقه، المستدام العيش سبل نھج اعتماد على البلدان تشجيع ھدفوب  
 أكانت ،التغي�رات متابعة التنفيذ، واختيارھا، المناسبة االستراتيجيات تخطيط الوضع، تحليل( خطوات
 تطبيق نويمك. تعتمده أن المانحة، الجھات ومنھا المعنية، الجھات أو للحكومات يمكن) محد�ثة أو ضروري�ة

 المشاريع أو/و القطاعات بمستوى مروراً المجتمع مستوى من انطالقاً مختلفة، مستويات على الخطوات ھذه
 والجھات المستويات مختلف بين الوثيق التنسيق من اإلطار ھذا في بد� وال الوطني، المستوى إلى وصوالً
 من خبراء عن صادرة حالة بدراسات التحليل ويدعم اتالمستوي ھذه بالتفصيل الدليل ويستعرض . المعنية
 لتسھيل الالزمة القدرات بناء ضرورة على الضوء الدليل طيسل كما . اإلقليمية المنظمات أو األعضاء البلدان
 سبل على آثارھا تقييم بھدف الحالية والبرامج السياسات ولتحليل والبرامج، السياسات في ودمجه النھج اعتماد
  .تحسينھا في المستدام العيش سبل نھج مساھمة مدى ودراسة الطويل المدى لىع العيش

  
 الخبراء من عدد مع بالتعاون اإلسكوا في واإلنتاجية المستدامة التنمية شعبة عن الدليل ھذا صدر  

 إلى الھادفة المناقشات في وشاركوا حالة بدراسات الدليل ساھموا في الذين واإلقليمي الوطني يينالمستو على
 واإلقليمي الوطني يينالمستو على التنمية لدعم أساسياً مصدراً الدليل ھذا يكون أن ونأمل . وتحسينه وضعه
 تصميم في ومستمر كامل بشكل عليه وتعتمد ستعتمده التي والبلدان اإلسكوا منطقة في السكان رفاه وتحسين
  .التنمية تحقيق إلى الھادفة والسياسات البرامج وتنفيذ
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  مةمقد  -أوالً
  

  لمحة تاريخية  -ألف
  

 سمةكانت و . الحرب العالمية الثانية عقبفي شكلھا المعاصر  سبل العيش المستدامنھج  فكرةبرزت   
 اًاستھالكي اًقطاع )بالقطاع الريفي المرتبط(القطاع  باعتبار ھذاالزراعي  إھمال النشاط اھاألولى من المرحلة

والتنمية في القطاع الزراعي لن يكون  وكان ھناك شعور� سائد بأن النمو  .اًيإنتاج اًقطاع أو ستثماراًاأكثر منه 
، سرعان ما مع الوقتو . القطاعات الحضرية والصناعيةمثل  ،على القطاعات األخرىيذكر لھما تأثير 

اتخذت المرحلة التالية   .جديدة إنمائية نماذج البحث عن اتضح أن ھذا االتجاه لم يأت� بالثمار المرجوة، فبدأ
أوروبا واليابان في فترة ما بعد  في تنميةالفي  لھا تأثير بالغكان  ة عناصرتركز على ثالث اًمختلف ى�منح

ركز نھج تنمية و . التصنيع وتكوين رأس المالو ،واإلرشاد الزراعي المجتمع المحلي، الحرب وھي تنمية
  ، يالخدمات االجتماعية مع إيالء القليل من االھتمام للجانب اإلنتاج وتأمين االستھالكالمجتمع المحلي على 

  . النجاح المرجو إذ أنه لم يحقق )1(التالي إلى فشلهما أدى ب
  

على  ،ةج السابقھ�النُ على غرار ،الذي شددظھر نھج التخطيط الوطني  الخمسيناتمنتصف  وفي  
 حيث إلى ظھور النھج القطاعي النھج أدىوھذا   .القطاع العام وجه منالم ستثماراالوالصناعية التنمية 

مال ال رأسعلى  اًصصوجرى التركيز خو . بين مختلف القطاعات في عملية التنمية الترابط التركيز على
ئل اوأو في الستيناتو  .وغيرھا ستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم واالتصاالتاالك ،العام االجتماعي

تحققت في من النمو السكاني المرتفع نتيجة لإلنجازات التي  جوفي " الثورة الخضراء" ترظھ ،بعيناتالس
 إقبال تدريجي على أدت إلى ، إذتكنولوجيا الثورة الخضراء نجحت ھذه الفترةوفي   .ةاالجتماعي المجاالت

 الفترة أيضاً، برز دور العديد منوفي ھذه  . في عملية التنمية ياًسالتنمية الزراعية باعتبارھا عامالً أسا
 دوليةالز مراكمن ال شبكة أنشئتو) الفاو(ألغذية والزراعة ل األمم المتحدة المنظمات الدولية مثل منظمة

  .زراعيللبحث ال
  

ريفية الحل المشاكل ت لن ھاالجوع ولكنمشكلة تفادي  فيساعد قد ت المحاصيلزيادة  إلى أن بهالتنبعد و  
التركيز  ل تدريجي منإلى تحو أدى ھذا النھجو  .تنمية الريفية المتكاملةنھج اللسبعينات ابرز في خرى، األ

على الجديدة  تركز في مشاريعھا بدأت الجھات المانحة ،ونتيجةً لذلك ،الفقرمكافحة  الجوع إلى على مكافحة
 في ظلو  .)2(ألساسيةالھياكل اوتطوير  االجتماعيةالخدمات تقديم والتنمية الزراعية تعزيز الجمع بين 

 اًالحياة في الريف كانت أكثر تعقيدالتنبه إلى أن  جرى سرعان ماسكان الريف،  الفقر التي يعيشھا ظروف
ا تدھور الموارد سيم في االعتبار ال المسائلبعض وأنه كان ال بد من اتخاذ  الحياة في أي مكان آخر من

حيث تحول  ،رفت الثمانينات بعقد البيئةع� ،لذلكو . القتصاديةاة طع األنشيلنمو السكاني وتوسلالطبيعية نتيجة 
 إلى نھج نظرياًمفاھيم التنمية من كونھا نھجاً  وتحولت يالتنمية المستدامة والنھج التشارك التركيز على قضايا

  .)3(عملي
  

ة إلى باإلضافاألمن الغذائي وحمايته و التنوع البيولوجي على الحفاظ قضية ، برزتالتسعيناتوفي   
، بدأ اإلطارفي ھذا و  .في أواخر الثمانينات بدأت تظھرت قد كان قضايا ؛ وھيتصاديقالتحرر اال ساتاسي

 توضع الفقرعن  معمقتحليل  إلى استناداً صالح الفقراءلشامل لنمو  الدعوة العديد من البلدان ووكاالت التنمية

  
)1(  Voth, 2004. 

)2(  Voth, 2004; and Carney 1999. 

)3(  Carney, 1999. 
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وسيلة لتحسين تحديد  شكّلالذي  العيش المستدام سبلنھج  وفي ھذا السياق ظھر  .ذوتنف برامجال على أساسه
إما مباشرة أو واھتمامات الفقراء مع أولويات تتماشى  بحيث وتطويرھا وتنفيذھا وتقييمھا اإلنمائية البرامج
وسيلة مھمة للقضاء على الفقر وضمان  سبل العيش المستداموبھذا الشكل، بات نھج  . السياسة العامة عبر

  .شاملةال تحقيق التنمية
  

  سبل العيش المستدامنھج  بدء تطبيق  -باء
  

ھذه السبل مستدامة عندما  تعتبرو  .)4(للعيش واألنشطة الالزمة والمكوناتالقدرات  عيشسبل التشمل   
في الحاضر  االستمرار والتجدد التعافي منھا وعلىعلى قادرة على التكيف مع الضغوط والصدمات و كونت

سبل العيش وال بد من اإلشارة في ھذا السياق إلى أن   .قاعدة الموارد الطبيعية داستنفا والمستقبل من دون
في ھذا وتدريجياً في صلب عملية التخطيط اإلنمائي  لكنھا تحل ،مرحلة التطورفي نھجاً ال تزال  المستدام
تنفيذھا المشاريع و في تقييم عيشال سبلالدولية نھج معظم منظمات ووكاالت التنمية تعتمد ، السياق

  .ومراجعتھا
  

 الداعيةأھدافھا العامة  في صياغة سبل العيش المستدامنھج  )5(منظمة أوكسفام ، تعتمد1993فمنذ عام   
 إحدى، اعتمدت منظمة كير، 1994عام في و  .)6(الموظفينالمشاريع وتدريب إلى تحسين استراتيجيات 

في مجال اإلغاثة لألسر " المعيشي مناأل"مفھوم ، قرالفمكافحة التي تعنى ب كبرى المنظمات اإلنسانية الدولية
في  العيش المستدام نھج سبلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فكرة أدخل  ،1995وفي عام   .اإلنمائي والعمل
، 1997عام في و  .)7(االجتماعيةمة العالمية للتنمية واليته الشاملة للتنمية البشرية المستدامة بعد الق صلب
صحائف  وأصدرتا الموضوع ھذعلى بجھد كبير  رة التنمية الدولية في المملكة المتحدةدائت عمل

 نظمو 2002في عام  العيش المستدام نھج سبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، في حين اعتمد)8(توجيھية
  .حول الموضوع لقات التدريبالعمل وح اتسلسلة من ورش

  
، على اختالف مفھومھا لمبدأ االستدامة سبل العيش المستدامنھج  تداعتمالتي ھذه المنظمات معظم و  

  .)9(ةالعمليروابط الو يقتصاد الجزئي والكلاللسياسات  والتمكين ودور التكنولوجيا، ركزت على وضع
عن العمل على  االبتعادبصعوبة الحياة الريفية، قامت ھذه المنظمات بالدعوة إلى على أثر االعتراف و

 ،ومع ذلك  .)10(المرونة والتركيز يجمع بيند على أسس قطاعية وإلى اتباع نھج متكامل تخصيص الموار
التخفيف من حدة  إلىأنه يھدف  علماً سبل العيش المستدامنھج طريقة موحدة الستخدام  ليس ھناك من

  
  .)2002اقتباس عن كولمير وغامبير، (أ 2009اإلسكوا،   )4(

إليجاد حلول دائمة للفقر والظلم  اًمنظمة تعمل سوي 15ھي ائتالف يضم  الدولية منظمة أوكسفام  )5(
)http://www.oxfam.org/(. 

)6(  Neefjes, 2000. 

)7(  Helmore and Singh, 2001. 

)8(  Carney, 1998 and 2003; Scoones, 1998; Farrington, 1999; and Solesbury, 2003. 

)9(  Solesbury, 2003. 

)10(  Carney, 1999. 
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لبرامج اتخطيط أسلوب لكأو  إطار تحليليوأداة ك ه، يمكن تطبيقي ھذا النھجلمستخدم ووفقاً . )11(الفقر
  .)12(ھاوتنفيذ ھاميوتقي

  األھداف اإلنمائية لأللفيةبفي المنطقة وعالقته  سبل العيش المستدامنھج ھمية أ  -جيم
  

التي استخدمت  النھج من غيرهب مقارنةًغير مشجع  إنمائي كنھج سبل العيش المستداممفھوم قد يبدو   
فرص  غير أن  .التنمية االقتصادية تحقيق أو الرعاية الصحية وتحسين الفقرحدة التخفيف من  بھدفمن قبل 

 عناصر تطبيق الجدير بالذكر أنو  .سبل العيش المستدامنھج في ظل تتسع  قد القضايا ھذهمعالجة النجاح في 
ويبقى أن يطبق نھج   .)13(في مختلف أنحاء المنطقة والعالممستخدمة إنمائية ج ھ�في نُ قد بدأ نھجھذا المن 

على معيشة  اًيؤثر فعلي النھجا ذھ اعتماد ألن ذاتھا في ھذه المنطقةب إنمائية قائمةكأداة  مسبل العيش المستدا
 ،والمياه والصرف الصحي ،الدخلك على اختالف أنواعھا مكونات رأس المالبالوصول إلى يسمح األفراد و

  .وتحسين البيئة والصحة ،جاإلنتاعوامل و
  

تلك التي  رغي اًليشمل أھداف سبل العيش المستدامتطبيق نھج التأثير اإليجابي ل نطاق يتسع يمكن أنو  
د المقبلة إذا ما استكمل دمج نھج وعبر السنوات والعق ئدفواالتتزايد  ،في الواقعو.  كانت محددة له في األساس

  لحد لالنھج ضرورة  تطبيق ھذاف  .اإلنمائية برامج واألنشطةالفي صلب  سبل العيش المستدام
في البرامج  تعميمه فال بد من ،االجتماعيرفاه ال وتعزيزين التغذية والتعليم واإلدارة البيئية وتحسمن الفقر 
بمستوى علمي جيد يتمتعون وعافية و في صحة يعيشون السكان الذينف  .لمجتمعافوائده على  كي تعود

سبل في تطبيق نھج  نھم من االستمراريمكّ في وضع ھموبإمكانية الحصول على الموارد والخدمات المختلفة 
المسارات المتخذة و اإلنمائية خياراتوال . جميع البرامج واألنشطة اإلنمائيةودمجه في  العيش المستدام

   .)14(واألزمات المالية تغي�ر المناخأزمات الغذاء ولمخاطر الناس  مدى تعرض علىستؤثر المعتمدة 
  

ودية الموارد محدف  .ةالعربي المنطقة في عبةكثيرة ومتنوعة ومتش أسباب الفقر في المناطق الريفيةو  
من أبرز  ھي المناخية الظروف عدم استقرارإلى باإلضافة ) األرض والمياه( استخدامھاالطبيعية وسوء 

الخدمات في والنقص في الھياكل األساسية المادية و لفقر؛التي تؤدي إلى انتشار ا االقتصادية والماديةالعوامل 
  ھذه و  .هعرقلة الجھود المبذولة للحد من في يستمر النمو الزراعيوتعثر  ،التهمعد ادةالمالية يساھم في زي

 امھأنفس إعالة غير مستدامة بھدف اتخاذ قرارات معيشية إلىالمجتمعات المحلية في المنطقة  تدفع العوامل
  .  )15(اوأسرھم

  
السياسات ي صلب ف سبل العيش المستدامتبرز حاجة ماسة إلى وضع نھج في ھذه الظروف و  

مساھمة  تساھم مبادئمجموعة  على كونھا تقومالدولية  المساعداتوالخطط اإلنمائية وتنفيذھا، و االقتصادية

  
  .أ2009اإلسكوا،   )11(

في الوثائق المختلفة التي صدرت عن اجتماع فريق  سبل العيش المستداميمكن إيجاد المزيد من المعلومات عن نھج   )12(
  . 2009ديسمبر /لكانون األو 22- 21، بيروت، زيز التنمية الريفية في منطقة اإلسكوالتع بل العيش المستدامسالخبراء حول اعتماد نھج 

البحرين والجمھورية العربية السورية والسودان العربية المتحدة وواإلمارات  األردن(دولة  14 تضم منطقة اإلسكوا  )13(
من المنطقة العربية التي  اًل قسموھي تشك) واليمنالسعودية  العربية المملكةمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر ووع� العراقو

غير أنه وفي  . وموريتانيا مغربوليبيا وال والصومالالجزائر وجزر القمر وجيبوتي وتونس  تضم باإلضافة إلى الدول المذكورة أعاله
  .أفريقيا وغربي آسيا فقط شماللتركيز بشكل أساسي على منطقة ا اً أنه سيتمإطار ھذا التقرير سيتم ذكر المنطقتين بشكل تبادلي علم

)14(  OECD, 2006a.  

)15(  ESCWA, 2009a; and Christensen, 2007. 
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   سبل العيش المستدامنھج  ھذا يجعلو  .لأللفية األھداف اإلنمائية في تحقيق ةغير مباشر وة أمباشر
.  الفقر التغلب علىفرصة الريف  لفقراء يتيح ذإ، لحد من الفقرباالتي تعنى  خرىاأل النُھ�ج نمجزءاً 

  . األھداف اإلنمائية لأللفية تحقيقو سبل العيش المستدامبين نھج  الروابط لمحة عامة عن 1الجدول  يتضمنو
  
  

  واألھداف اإلنمائية لأللفية سبل العيش المستدامالروابط بين نھج   -1 الجدول
  

  سبل العيش المستدامروابط مع نھج أمثلة عن ال  لأللفية ھداف اإلنمائيةاأل
القضاء على الفقر المدقع والجوع 

  )1الھدف (
الصحة والتعليم والحصول على كالعيش المستدام حاجات الفقراء  نھج سبليلبي  -

  ؛المالية والبنية التحتية األصولو المساكنالمياه و

تغييرات ال بإدخله ومعد االقتصاد مسار رأن يغي�العيش المستدام  لنھج سبليمكن  -
ساعد في تحسين أن ي يمكنفرص جديدة ما يتيحه من ف . المادية المكوناتفي 

  الظروف المعيشية؛

  .نتاج واألمن الغذائياإل ھامن عناصرعلى عدة  عيشيعتمد تحسين سبل ال -
 المرأة وتمكين الجنسينالمساواة بين 

  )3الھدف (
الطبيعية والتي تتوافق ونھج التي تعتمد على الموارد طة نشباأل عادة المرأةتعنى  -

  ؛سبل العيش المستدام

 يعكس الدور الذي تلعبه المرأة في األسر وفي الزراعة سبل معيشتھا البدائية -
  .سبل العيش المستداموائد نھج ما يمكنھا بالتالي من االستفادة من ف

خفض : صحيةالمتصلة بالھداف األ
) 4الھدف (معدل وفيات األطفال 
) 5الھدف ( وتحسين صحة األم

اإليدز والمالريا  فيروس ومكافحة
  )6الھدف (وغيرھا من األمراض 

تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية  سبل العيش المستداميمكن لنھج  -
  من خالل زيادة الدخل وتوفير الرفاه االجتماعي؛ ال سيماوالتعليم 

؛ وھذا تھاحسين نوعية مياه الشرب وكميت إلى سبل العيش المستدامنھج  يؤدي -
  .شرط أساسي لصحة جيدة

أن يحسن نوعية الموارد الطبيعية والنظم البيئية  سبل العيش المستداميمكن لنھج  -  )7الھدف (بيئية الستدامة اال كفالة
  .ع البيولوجيعلى التنو اًأو إيجاب اًر سلبيؤث ما ،وإنتاجيته

إقامة شراكات شاملة في مجال 
  )8الھدف (التنمية 

أداة مھمة يمكن التحكم بفوائدھا واستخدامھا ألمد  بل العيش المستدامسيعتبر نھج  -
  .بمشاركة الجھات المانحة ال سيمابعيد 

  .أOECD ،2006و أ؛2009، اإلسكوا: المصدر
  

تطلعات  تحليلب ويسمحالقاعدة الشعبية  تنميةيدعم  اًإطار سبل العيش المستدامنھج  يشكلوھكذا   
 الطريقة التي علىالتي تؤثر  القضايا المترابطة شبكة من لموجودين في صلبالح اأصحاب المصاحتياجات و
ھذا السياق،  فيو  .بلدانھمولمجتمعاتھم المحلية لسرھم وألو ألنفسھمالعيش سبل  ون من خاللھا علىحصلي

لمنطقة ا دانبلعلى دعم  لمساعدة المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة، اًكبير اً، التي تبذل جھداإلسكوا تعمل
  .االجتماعي سكانھا رفاه تحسينتعزز أداء ھذه البلدان في سبيل أن من شأنھا مبتكرة تدابير و عتماد أدواتال

 إذ تشجع اإلسكواو  .اًريذج اًتغييريمكن أن تحدث  التي ھذه األدوات ھو أحد سبل العيش المستدامفنھج 
سبل األعضاء باالستفادة من نھج  للبلدان يسمح على وضع دليلعملت  ،سبل العيش المستدامنھج  اعتماد

  .ة المستدامةباعتباره أداة لتحقيق التنمي العيش المستدام
  

 ھدف الدليل  -دال
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اإلنمائية  خططھافي  سبل العيش المستدامنھج مساعدة البلدان على دمج إلى  الدليل ھذا يھدف  
  :من خالل الوسائل التالية ھاعيرامشو ھااتقطاعفي جميع ووالمحلي وتنفيذھا على الصعيدين الوطني 

  
ار برامج وأنشطة التنمية في إط سبل العيش المستدامنھج دمج ب ة القائلةالعام الفكرة تعميم  )أ(  
  ؛الريفية

في األنشطة اإلنمائية، بما  سبل العيش المستدامنھج تحديد واستخدام نقاط دخول مناسبة لدمج   )ب(  
خطط االستثمار الطويل والسياسات القطاعية واستراتيجيات الحد من الفقر  وأطر اإلنمائيةخطط الفي ذلك 
 باإلضافة إلى تقييم األثر البيئي على المشاريع ت الفنية واالستعراضات القطاعيةوتقديم االستشارا األجل

  ؛ على سبيل المثال ال الحصر لمقررةا اتاالستراتيجيو
  

الضعف التي  لى الحد من تأثير مختلف المخاطر ونقاطمساعدة البلدان في جھودھا الرامية إ  )ج(  
 وتطبيقونتائجھا  اإلنمائية ستراتيجياتاالوتقييم السياسات والمؤسسات والعمليات وتحديد أولويات تواجھھا 

  . تلك االستراتيجيات
  

في المجال  العاملينو اإلنمائية الخططواضعي و السياسةصانعي الدليل إلى مساعدة ھذا ويھدف   
 واألنشطةخطط الفي جميع  هودمج سبل العيش المستدامنھج  على اعتماد المصلحة وأصحاب نمائياإل

ودعم العمليات تحديد المسؤوليات في تطبيق ھذا النھج كما يحاول ھذا الدليل، وبقدر اإلمكان، .  اإلنمائية
دأ المساءلة والعمل على بناء مب وتشجيع ،وإدارة النتائج من خالل رصدھاج واألدوات ھ�وتعزيزھا وتنسيق النُ

  .والكفاءة اإليكولوجيةالعيش قابلية أبعاد أخرى مماثلة للتنمية المستدامة كالعدالة واالستدامة ومع روابط 
  

الذي و العيش المستدام نھج سبلتحليل  في مجال اًمسبق ُأنجز الذي العمل على يرتكز ھذا الدليلو  
وبالتالي، تم وضع الدليل الحالي .  لتنمية االقتصاديةلو الفقر لحد منا ستراتيجيةالوإنمائية  ألھداف خدماستُ

ية في المملكة لالدليل اإلرشادي لدائرة التنمية الدو: في ھذا المجال ومنھا باالسترشاد بأعمال أخرى أنجزت
) 2007( في مجال نھج سبل العيش المستدام الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونأعمال و) 1999(المتحدة 

والتنمية التعاون  من منظمة ووثائق أدلةإلى باإلضافة  للتنمية الزراعيةلصندوق الدولي لساسية األ ثائقالوو
  .)16(االقتصاديفي الميدان 

  
  وأھميته للمنطقة سبل العيش المستداممفھوم   -ثانياً

  
  ونھجھا سبل العيش المستداممفھوم   -ألف

  
  المفھوم  -1

  
 نالمھمشو عادة ھم غيابھاوالذين يعانون من  في االستفادة من منافع التنمية اًإن األشخاص األقل حظ  
  :وغيرھا من الصعوبات منھاالكوارث الطبيعية لمخاطر  ن أيضاًالمعرضو

  
  ؛وغيرھا أو المھارات قدر كاف من التعليم االفتقار إلىأي  :بشريال مالالرأس  النقص في  )أ(  

  

  
)16(  OECD, 2001; OECD, 2006a; OECD, 2006b; and OECD, 2007. 
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 أو في أماكن العشوائيةالمستوطنات كخطرة  أماكن العيش فيي أ :طبيعيالرأس المال قلة   )ب(  
  ؛مثل األرض المنتجة المكونات الحصول علىفيھا يستطيعون في أماكن ال  نائية أو

  
  ؛الموارد على االعتماد ةوكثر تدني الدخل أي: رأس المالقلة   )ج(  

  
 أو ؛مثالً ،نتاجيةاإلضمان ل زمةالال معداتالاألدوات أو  توفرعدم أي : ماديالمال الرأس قلة   )د(  

  ؛غيرھا من الخدمات االجتماعيةواالجتماعية  انعدام الحمايةك ،جتماعياالمال الرأس  قلة
عدم  بالتاليو في العملية السياسيةعدم كفاية التمثيل  أي: سياسيالمال الرأس  االفتقار إلى  )ھ(  
  .صنع القرارعمليات السياسات و التأثير علىفي  القدرة

  
 السكان المتضررين تحد من قدرةولكنھا  ،ھي قيود غير خطرة المذكورة أن القيودالجدير بالذكر و  

 القيود المذكورة تندرجو.  المتاحة التنمية خيارات من واالستفادةمعھا  التكيفو ثار المخاطرآل التصدي على
الصدمات  :القيودك(ضعف  نقاطيتعرض فيه لضغوط ھي بمثابة و السكان فيهيتطور  الذيالعام  في الجو

يواجھون فيه و) وغيرھا ةيالثقافالخصائص و والمؤسسات السياسات( والعمليات، والھياكل )االتجاھاتو
مختلف جوانب نقاط  توضيح على إطار يساعدھي بمثابة  العوامل المذكورة جميعو.  واإلمكانات فرصال

 عيشأنظمة سبل ال مختلف مكونات ة عنشامل صورة فيعطي بذلك ،معھا التكيفالقدرة على قياس و الضعف
  .المتفاعلة

  
كسب  يسعون إلىالناس الذين  من منظور الموارد والسياسات إلى سبل العيش المستداموينظر نھج   
سبل نھج و.  المحددةالناس احتياجات  تلبي محددة إلى تدخالتالماسة  الحاجة ويسلط الضوء على عيشھم

 كيفية تحدد التي المترابطة العوامل شبكة من محور، منھم الفقراء  سيماالالناس،  يضع العيش المستدام
 تحمل قادرة على تكونمستدامة عندما  تصبح عيشسبل ال والواقع أن . ھممصدر رزق علىالسكان  حصول

 اقتُبس وقد.  قاعدة الموارد استنفاد من دون واالستمرار والتجدد علىو ھاوالتعافي منالصدمات الضغوط و
والوكالة السويسرية للتنمية  )17(الدولي للتنمية الزراعية الصندوق ھامصادر مختلفة بما في من زء التاليالج

   .)19(ودائرة التنمية في المملكة المتحدة )18(والتعاون
  

أسس حدد ي ،)1الشكل انظر ( في إطار من خمسة عناصر أساسية سبل العيش المستدام نھج يختصرو  
التي  الموارد واألصولھذه  شملوت  .تناقصھاو عيشسبل العناصر تراكم رات في التغييتتبع و ھذا النھج

  : ما يلي ھمولكنھا ليست بالضرورة في متناول بسھولة واستخدامھاعليھا صول حيمكن للناس ال
  

 عيشركائز سبل ال الحصول على مكانيةإل يشكل الشرط األساسي: رأس المال البشري  )أ(  
التي  )يم المھني وغيرھاأو التعل التحصيل الجامعي(الصحة والمعارف والمھارات  ليشمو . األساسية األخرى

مجموع الموارد الشخصية التي يمكن استخدامھا لمكافحة  وھي.  لدخول سوق العمل تمھد الطريقيمكن أن 
  الفقر؛

  
رض والمياه األك( عيشسبل ال ھاتألف من الموارد الطبيعية التي تستمد مني: رأس المال الطبيعي  )ب(  

  ؛)األساسيةوالثروة الحيوانية واألشجار وغيرھا من الخدمات البيئية 

  
)17(  http://www.ifad.org/. 

)18(  SDC, 2007. 

  .1999، دائرة التنمية الدولية، المملكة المتحدة  )19(
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يمكن التي قروض الو الدخل والممتلكاتكاألصول االقتصادية والمالية  ضمت: المالي رأس المال  )ج(  

  في استثمارات منتجة؛ ھاماستخدا
  

األدوات والمعدات الالزمة كالمنتجة يشمل البنية التحتية األساسية والسلع : رأس المال المادي  )د(  
الطاقة النظيفة مصادر اآلمن وإمدادات المياه والصرف الصحي و والسكنالنقل كوسائل ( عيشلدعم سبل ال

  ؛ )وغيرھابأسعار معقولة واآلالت 
من الشبكات االجتماعية  الحصول عليھا كل الموارد التي يمكن يشمل: رأس المال االجتماعي  )ھ(  

وال بد من اإلشارة   .تي يمكنھا أن تدعم إنشاء شبكات آمنةلوا القائمة على الثقة والمعاملة بالمثلوالعالقات 
من نتائج سبل بالتالي في ھذا السياق إلى أن توفر رأس المال االجتماعي بكثرة يزيد من رأس المال البشري و

  . اإليجابية عيشال
  

  عيشسبل الاألساسية ل ةالخمس المكونات  -1الشكل 

  
منه  في حين أن الجزء الخارجي ،يصعب الوصول إلى الجزء الداخلي من ھذا اإلطار الخماسيو  
 الجزء في ظھري مثلما( عيشسبل ال فالحصول الكامل على عنصر واحد من عناصر . لجميعلمفتوح 

من  حياة كريمةعيش رغيد ولتحقيق  د ذاتهال يكفي بح ،مثالً رأس المال البشري كزيادة )من الشكل لخارجيا
يدل على  وھذا، ةوالطبيعي ةوالمالي ةواالجتماعي ةالمادي األموال ؤوسأي راألخرى  األربعة الرساميل دون

   .العناصر الخمسة جميعبين الوثيق الترابط 
  

 العواملب زيادة أو نقصاناً أو يستخدمونھا المكوناتھذه إلى  صلوناألفراد الذين يعدد يتأثر   
  :ھذه العوامل منو ). 2الجدول ( عيشسبل ال الظروف التي يبحث فيھا األفراد عنو
  

  رأس المال
  البشري

  رأس المال
  الطبيعي

رأس المال 
  المالي

  رأس المال
  المادي

  رأس المال
  االجتماعي
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في  أساسيةخطوة  ھو فھم طبيعة المخاطر ونقاط الضعف ):القيود(المخاطر ونقاط الضعف   )أ(  
يارات الخعلى و صولاألعلى  ةًثر مباشرتؤتحديد العوامل الرئيسية التي في و سبل العيش المستدامتحليل 
 كيفية التأثيرب األفراد ألم� كلما تتقلص فنقاط الضعف.  عيشسبل ال من لتحقيق نتائج ايجابية لألفراد المتاحة
بما في ذلك تدھور البيئة  ،بھم ةالظروف الداخلية والخارجية التي يعيشون فيھا والمحيطعلى إيجاباًً 

األوبئة والكوارث الطبيعية والحروب األھلية ار انتشوفقدان التنوع البيولوجي و تغي�ر المناخواألراضي و
 األمطار الغذائية وانخفاض األسعار وقلة زمةاألني منھا اليوم كاألزمة المالية واوغيرھا من األزمات التي نع

  ؛المياهشح و مياهال ملوحةازدياد فرص العمل و ضيقو أو كثرتھا
 المجتمع المدنيھيئات ة ويالثقافخصائص الالسياسات والمؤسسات ووتشمل الھياكل والعمليات   )ب(  
من أي استراتيجية العمل بو ،التبادل التجاريشروط و ،إلى رأس المال وصول األفراد مدىتحدد  :وغيرھا

وھي  . السياسي واالجتماعيبااللتزام في العمل لشعور قدرة األفراد ل اًأيضوتحدد .  عيشاستراتيجيات سبل ال
لعالقات بين المجاالت الشخصية وغير الشخصية وتسلط الضوء على أوضح ل تكوين صورة تساعد في
والقطاع الخاص ومؤسسات  موتشمل الھياكل مستويات الحك.  أو القيود المحتملة في مجال الحكم/الفرص و

قوانين الو) والجزئياالقتصاد الكلي كسياسات (سياسات الالعمليات تتضمن المجتمع المدني في حين 
  المؤسسات االجتماعية والكيانات ذات الصلة؛ غيرھا من ة ويالثقافالخصائص و) ئية وغيرھاالتشريعات البيك(
  

تشمل العوامل التي تمكن الناس من الحصول على الفرص : والخدمات) مكاناتاإل(الفرص   )ج(  
 كما . سميةالمواألعمال مصادر الدخل المحتملة واألسواق واالئتمانات و ھاعليھا بما في االعتماد ھمالتي يمكن

ھا حقوق بما في عيشسبل ال تحد منالخدمات التي تدعم أو  على مدى الحصول تشمل العوامل التي تحدد
  .التجارية مثل التعاونيات المؤسسات باإلضافة إلىبناء القدرات والتوعية التي تعنى بمؤسسات وال اإلنسان

  
  عيشسبل ال ظروف  -2الجدول 

  
  خدماتالفرص وال  عملياتالمؤسسات والوسياسات ال  المخاطر ونقاط الضعف
  االتجاھات والتغيرات

  اتجاھات السوق
  الشروط االقتصادية
  التغيرات التكنولوجية

  التغيرات البيئية
  

  الصدمات

  االضطرابات السياسية االجتماعية
  الكوارث الطبيعية 

  االقتصادي الكساد

  سياساتال

كالتجارة والضرائب (الكلي االقتصاد 
  )والسكان

كالتمويل والتكنولوجيا (قتصاد الجزئي اال
الزراعي  واإلنتاجوالقدرة التنافسية 

  )وغيرھا
  

  المؤسسات

  السياسية االجتماعية
  التكنولوجيةو

  مستوى الحكم
  المجتمع المدني/القطاع الخاص

  
  العمليات

  )البيئية مثالً(القوانين 
قضايا المساواة بين (والثقافية الدينية 

  )الجنسين والشريعة
  )كالملكية(قوق الح

  الفرص

  )كالتعليم المھني(البشرية 
الديمقراطية تحقيق ك(االجتماعية 

  )والمجتمعات القوية
النفط : كالموارد الفائضة(الطبيعية 
  )والغاز
كالقدرة الكبيرة على االستثمار (المالية 

  )والصناديق السيادية
  )كشبكات النقل(المادية 

  الموسمية

  األسعار

  تحدد السياسات والمؤسسات والعمليات

  إلى رأس المال الوصول

  
  الخدمات

  دليل الجمعيات
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  الطقس
  

  فنقاط الضع

  )كاألمراض واألمية(البشرية 
  )كالنزاعات(االجتماعية 

  )كالجفاف(الطبيعية 
  )كاألسواق والنقص في التمويل(المالية 
  ) كاالنعزال(المادية 

  التبادل التجاري
  العودة إلى االستثمار

  االنخراط السياسي واالجتماعي
  والتصرف المؤسساتي األداء

  التوعية
  بناء القدرات 
  ن االجتماعياشبكات األم

  
  وھي تحسن األداء في معظم الحاالت

  .أ1999لدولي للتنمية الزراعية، ا والموقع االلكتروني للصندوق 1999دائرة التنمية في المملكة المتحدة،  :مصادرال

  :)20(األدواتمن ھذه و  .المحددة عيشسبل ال لتحليلألدوات الموجودة من اكبير استخدام عدد ويمكن   
  

الفقراء  عيشعالقة بين سبل عن ال صورة أوضح تكوين بھدف: البيئيةالمرجعية قوائم ال  )أ(  
  وبيئتھم؛

  
ن عبر مجموعة للكشف عن ديناميات االختالفات بين الجنسي: المساواة بين الجنسينتحليل   )ب(  

  ايا؛متنوعة من القض
  

  ؛قييم نوعية أنظمة الحكم الوطنيةتل: الحكمتقييم   )ج(  
  

  ؛عليھا وتأثير العوامل المختلفة لفھم طبيعة البيئة الخارجية: تمؤسساالتقييم   )د(  
  

  ؛عيشالسياسات على سبل الأثير تلفھم : ياالقتصاد التحليل  )ھ(  
  

  لتقييم القطاع الخاص واألسواق؛: تحليل السوق  )و(  
  

  ؛ھم فيھاوإشراكأصحاب المصلحة لفھم : قييمات التشاركيةالت  )ز(  
  

  ؛ھاوتقييممواطن الضعف لفھم : راخطتقييم األ  )ح(  
  

  خصائص أصحاب المصلحة؛ لتحديد: التحليل االجتماعي  )ط(  
  

  بشأنھا؛ مفاوضاتالوالمطروحة لھا  ولحلالو النزاعاتتقييم ل: التقييمات االستراتيجية  )ي(  
  

  .ضايا البيئية والتخفيف من آثارھاالق: ةلبيئيا اتالتقييم  )ك(  
  

 كسب العيشاستراتيجيات  تصميم ي�صار إلى ،ظروفھاتحديد و عيشسبل ال مكوناتفمتى جرى تقييم   
ستراتيجيات ا أن الواقعو  ).2الشكل ( عيشسبل ال المنشودة من نتيجةالتحديد  بھدف على أساس ھذه التقييم

 من أجلبھا عملون وي الناس يتخذھاالتي  والخيارات القراراتو األنشطةعن مجموع  ھي تعبير عيشسبل ال
وقائع  بناء على ھي عبارة عن قرار ي�صنع عيشالسبل  استراتيجياتو  .وأھدافھا عيشسبل ال تحقيق نتائج

  
 .1999دائرة التنمية الدولية، المملكة المتحدة،   )20(
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 عيشسبل ال استراتيجياتفي ھذا السياق إلى تنوع  وال بد من اإلشارة  .والظروف المحيطة بھا عيشسبل ال
 منھاو العيشاستراتيجيات كسب  ھي حصيلة عيشسبل ال ونتائج  .مستمرة فيتكيور تغي� ةتي تخضع لعمليال

 قاعدة الموارد األمن الغذائي واستخداموتحسين نقاط الضعف  تقليصاالجتماعي و والرفاه الدخلزيادة 
  . )21(على نحو أكثر استدامة الطبيعية

  
  

  ونتائجھا تدامسبل العيش المساستراتيجيات   -2الشكل 
  

  
  

  .2007لعالمي للتنمية المستدامة، ومؤتمر القمة ا 1999دائرة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، : المصادر

  
مختلف على ، يمكن تطبيق ھذا النھج في عملية التنمية سبل العيش المستدامنھج دمج بھدف و  

 يشمل يمكن أن الذي ،)المستوى الكلي(المستوى الوطني  ، أي على)أدناه 3 شكلال(مستويات صنع القرار 
 ،)المستوى المتوسط(ع اريأو المش/و اتوعلى مستوى القطاع ،أو المستوى الدولي/المستوى اإلقليمي و اًأيض

 عبر سبل العيش المستدامنھج تعميم إلى أن عملية ي�شار و.  )المستوى الجزئي(وعلى المستوى المحلي 
 ،معينفي قطاع أو مشروع ھذا النھج تطبيق عن  اًكلي اًاألمد تختلف اختالفطويلة أو استراتيجية سياسة 

 الرئيسية المقاييس أصبحتانخفض مستوى صنع القرار، كلما و  .وكذلك عن تطبيقه على المستوى المحلي
 وكذلك أصبحت التدخالت ،)وغيرھاختيار التكنولوجي االو النطاقجغرافي والموقع الك(وأكثر دقة  أفضل

  .ثار أكثر وضوحاًوالنتائج واآل أكثر فعالية
  

  مستويات الحكم  -3لشكل ا
  

  
)21(  SDC, 2007; IFAD; and DFID, 1999. 

  سبل العيش استراتيجيات
  

األنشطة ومجموعة نطاق تشمل 
يتخذھاالتي القرارات والخيارات 

 ويعملون بھا من أجلالناس 
تحقيق نتيجة أو ھدف معين 

) حالة تغير مستمرة وھي في(
كالھجرة الطبيعية وغير الطبيعية

  سبل العيش نتائج
  

  زيادة الدخل  -
  تحسين الرفاه االجتماعي  -

  الحد من نقاط الضعف  -
الغذاء والتغذية( تحسين األمن  -

والصحة والمياه والمأوى 
  )والقدرة

استخدام قاعدة الموارد   -
 الطبيعية على نحو أكثر استدامة
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  .أ2009 اإلسكواو SDC 2007و والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 1999دائرة التنمية في المملكة المتحدة، : المصادر

 سبل العيش المستداممن الواضح أن نھج  يصبح، )4الشكل ( اًعم المذكورة المعطيات جمععند و  
 ونقاط الضعف راخطاألك( ةالسائد عيشال ظروفمع حساب  المتوفرة عيشسبل ال مكوناتجميع  يتكون من

  سبل ل المناسبة الستراتيجياتا تصميم يمكن اًمع بجمع ھذه العناصرو.  )مكاناتاإلوالعمليات والھياكل و
 على سبل العيش المستدامنھج  ويمكن استخدام  .لألفراد والمجتمعات نتائج المرجوةالھذه  تحقق حيثب عيشال

  األنشطة  لتعديلأو  ھاأو تنفيذ/و وتحليلھا جديدةإنمائية أنشطة  طالقإل البرامجمستوى السياسات و
سبل فكرة نھج يق ، يمكن تطبمستوى التنفيذ علىو.  د من فعالتھايعلى نحو يز اھإعادة توجيھ أو/و القائمة

 األولويات على تحديدبالتالي  يساعدالنھج وھذا .  هتقييموالمشروع  تصميم في مراحل العيش المستدام
حال المشاريع التي جرى  وھي( المشاريعأنشطة  لمراجعةيمكن استخدامه كما .  أنشطة جديدة وتخطيط

 ويمكن.  التقييمالرصد وعمليتي  تحسينلو )سبل العيش المستدامتصميمھا من دون االرتكاز على فكرة نھج 
.  )المنطقةأو  الدولة(الكلي و )المجتمع( والمتوسط) األسر( على المستوى الجزئي أو تطبيقه أيضاًاستخدامه 

 مةنظأك تحليلھا يلتزم بحدود معينة بحيث يمكن أنيمكن أن كل مستوى من ھذه المستويات  الجدير بالذكرو
على المستوى  أنشئت التي المكوناتأو  لمؤسساتبحيث يكون ل جة من التداخلدر حدودلل وتكون.  ةمنفصل

 تأثير على عيشيكون الستراتيجية سبل ال ،العكسوب الوطني تأثير على مستوى المجتمع المحلي واألسر
  .أخرى مجتمعات

  
  سبل العيش المستدامإطار نھج   -4الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )سنة 20إلى  5(طويل /متوسط: المدى
 بيانات وخطط وطنية: المعلومات/البيانات
  عامة

  )الدولي/اإلقليمي/الوطني(الكلي 

، الدولية االتفاقات وااللتزاماتو الھيئات
الدولية،/ة، المنظمات اإلقليميةالحكومة الوطني

،القضاءالھيئات الممثلة، األحزاب السياسية، 
  الملكية وقحق

  )مشروع/قطاع( المتوسط

والحكومات المحلية،  الدوائر الحكومية
منظمات المجتمع المدني، المنظمات غير 

  الحكومية

  )المحلي( الجزئي

  المنظمات المجتمعية
  اإلدارة المحلية
  اللجان المحلية

  )سنوات 5إلى  2(متوسط /قصير: المدى

المياه (قطاع محدد : المعلومات/البيانات
  )والزراعة والمواصالت

  )أشھر/أيام قليلة(قصير : المدى

وقت الزراعة، (مفصلة : المعلومات/البيانات
  )ساعات الري، معدل عمر أفراد األسرة

السياسات
Institutions
Processes

Negotiation of:
Common objectives;

Processes & structures;
Roles

Opportunities
•Human / Social /

Natural / Financial / Physical

•Local / Sector/Project
National / International

H

N

S

P F

Capital
Assets

Vulnerabilities
•Human (ie disease)
•Social (ie conflict)

•Natural (ie drought)
•Financial (ie markets)
•Physical (ie isolation)

Livelihood
strategies

Impacts

Improving
Environment

External
Environment

InfluenceInfluence

Increasing
Opportunities

Implementation

Trends & Changes
• Market trends

• Economic conditions
• Technological changes
• Environmental change

Shocks
• Political unrest

• Natural disasters

Seasonality

Livelihood Outcome
improved well -being - better education - better housing 
- better services - access to resources - increased income

كلية

السياسات
Institutions
Processes

Negotiation of:
Common objectives;

Processes & structures;
Roles

Opportunities
•Human / Social /

Natural / Financial / Physical

•Local / Sector/Project
National / International

H

N

S

P F

Capital
Assets

Vulnerabilities
•Human (ie disease)
•Social (ie conflict)

•Natural (ie drought)
•Financial (ie markets)
•Physical (ie isolation)

Livelihood
strategies

Impacts

Improving
Environment

External
Environment

InfluenceInfluence

Increasing
Opportunities

Implementation

Trends & Changes
• Market trends

• Economic conditions
• Technological changes
• Environmental change

Shocks
• Political unrest

• Natural disasters

Seasonality

Livelihood Outcome
improved well -being - better education - better housing 
- better services - access to resources - increased income

متوسطة 

السياسات
المؤسسات
العمليات

الخدمات  /الفرص
مادية /مالية/طبيعية/اجتماعية /بشرية •

األصول
الرأسمالية

استراتيجيات 
سبل العيش 

البيئة الخارجية

التأثير 

الموسمية 

Implementation

جزئية  

مستوى القطاع /المستوى المحلي •
مستوى المشروع 

دولي /وطني

اآلثار

 االتجاھات والتغّيرات
اتجاھات السوق  •
الظروف االقتصادية  •
التغّيرات التكنولوجية  •
التغّير البيئي  •

يذ التأثير 
نف
الت

      الصدمات   
االضطرابات السياسية  •
الكوارث الطبيعية  •

    مواطن الضعف 
)مثل المرض (البشرية   •
)مثل الصراع (االجتماعية   •
)مثل الجفاف (الطبيعية   •
)مثل السوق (المالية   •
)مثل العزلة (المادية   •

تحسين البيئة  العيش بل نتائج
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  .للتنمية الزراعيةالصندوق الدولي  :المصدر

  
  
  

  األخرى اإلنمائية جالنُھالعالقة مع   -2
  

 نطاق وسيعلتو االلتباسلتجنب  النھج اإلنمائية فھم االختالفات والروابط بين مختلفمن الضروري   
ولذلك، .  اإلسكوامنطقة  متطلباتيلبي  إنمائي نھجك سبل العيش المستدامنھج على أھمية  وللتركيز التوافق
في  االنتشار ةواسعأساسية وھج وثالثة نُ سبل العيش المستداممقارنة بين نھج إلى إجراء  جة ماسةتبرز حا

  :)22(والنھج القطاعي ونھج التنمية الريفية المتكاملة ،التنمية المجتمعية/التشاركية التنمية: التنميةمجال 
  

أو التنمية /و بالمشاركة التنمية دأھو نھج ينطلق من مب :التنمية المجتمعية/التنمية التشاركيةنھج   )أ(  
ھذا و.  كسب العيشالسياسات على سبل  تأثيروفھم  عيشالتحقيق أھداف سبل  في رتكز عليھايالمجتمعية و

 غير أن.  أو المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار وتنفيذھا/شراك أصحاب المصلحة وإل دعوي النھج
سبل العيش يركز نھج و.  الكلي المعتمدة على الصعيد سياساتالتأثير  إغفال تكمن في الشائبة الرئيسية فيه

 إشراك جميع المعنيين في عملية تحليل الوضعو التنمية التشاركية والتنمية المجتمعية مبدأ على المستدام
 األوضاع على مختلف المستويات مسار إغفال دونمن  ،وتحديد االستراتيجيات المناسبة وتنفيذھا الراھن

ج نُھ سبل العيش المستدامن نھج يمكن القول إ ھكذاو.  )والوطني وغيرھاى المستوى المحلي والقطاعي عل(
  ؛متكامالن التنمية المجتمعية/التنمية التشاركية

  
سبل نھج و.  الفعالية الشاملة للقطاعات المعنيةب اًوثيق اًارتباط رتبطھو نھج ي: يالقطاع جالنُھ  )ب(  

تحدد عملية على فھم الھياكل والعمليات التي  إذ يركز ،اًأيضالقطاعي  للنھج مكمل ھو نھج العيش المستدام
في  فعالية أكثركون يالنھج القطاعي  أما.  عيشسبل الاألصول واختيارھم الستراتيجيات على  حصول األفراد

 في صح ھذاوي.  العائق الرئيسيفيھا ضعف أداء المؤسسات العامة أو المشتركة ھو التي يكون الحاالت 
أن  سبل العيش المستداموبالتالي يمكن لنُھج .  التي تھيمن عليھا الحكومة كقطاعي الصحة والتعليم القطاعات
  ؛وأھدافه اعيالقط أخطاء النھج تستفيد من

  

  
  .أ2009اإلسكوا،   )22(
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 ةمن الناحيالمحلي تحسين رفاه المجتمع على يقوم نھج ھو و :التنمية الريفية المتكاملةنھج   )ج(  
أن أول االنتقادات التي وجھت إلى نھج  في ھذا السياق بالذكر الجديرو.  تصادية والبيئيةاالجتماعية واالق

مصدر ھذه فمن السھل أن نفھم .  نھج التنمية الريفية المتكاملةقربه من  وفي بدايته ھ سبل العيش المستدام
في قوة العلى نقاط  يركز عيشنھج سبل ال والواقع أن  .كثيرةالفكرة إذ أن القواسم المشتركة بين النھجين 

 )االعتراف بالحاجة الماسة إلى دعم واسع النطاق في المناطق الريفية ال سيما(نھج التنمية الريفية المستدامة 
سبل العيش ولذلك، ال يھدف نھج .  إلى إخفاق نھج التنمية الريفية المتكامل التي أدت ويتجنب الشوائب

ة في المناطق الريفية وإنما إلى االعتراف بأھمية مجموعة كبيرة من متكامل نظريةبرامج  وضعإلى  المستدام
تنطلق  وعملية تخطيطالقائمة  عيشلسبل ال تحليل شامل من خالل العوامل ومن ثم استھداف بعض المناطق

 سبل العيش المستدامكما يتطرق نھج .  مرنة وقابلة للتعديل عندما تدعو الحاجة من القاعدة كي تبقى األنشطة
 نھج التنمية الريفية يعمل بينما ،العقبة الرئيسية تتشكللى عوامل االقتصاد الكلي والعوامل المؤسسية حيث إ

  .تخضع ألولويات حكومية أخرى سياسات مؤسسيةفي ظل و اقتصادية غير مشجعة في بيئة المتكاملة
  

  سبيل المثال أخرى تتضمن على إنمائية إلى وجود نُھج  السياقوال بد من اإلشارة في ھذا   
 ،الحقوقالنُھج القائمة على و ،إصالح القطاع العامخطط و ،الھيكلي يفيبرامج التكو ،الالمركزيةال الحصر 

.  التنمية الريفية والتنمية الشاملة يفي مجال ،الكثيرلن تضيف بأن ھذه النُھج  اًثمة شعور غير أن.  العولمةو
 ت تعترف فيه وكاالت التنمية بالتأثير المحدود لالستراتيجياتفي وقت بدأ سبل العيش المستدامنھج  ظھر وقد

على أھمية الحد  وبدأ التركيز  .كانت تنفذ حينذاك ھج المشاريع الواسعة النطاق التينُ ال سيماالسابقة  اإلنمائية
ازن أفضل سعى إلى تحقيق تويللتنمية و كلي يقوم على مفھوم ودقةً الًأكثر شمو إنمائي نھج اعتمادمن الفقر و

 أي العناصربين جميع عناصر التنمية القائم صنع السياسات من خالل تسليط الضوء على الترابط عملية في 
على  أيضاً نھج الجديدالركز وي.  والبيئية واالقتصادية والماليةاإلدارية و والبشريةاالجتماعية والھيكلية 

الجھات الفاعلة غيرھا من ي والقطاع الخاص والشراكة بين الحكومات والجھات المانحة والمجتمع المدن
المحلية الحكومات والمجتمعات  فيھاالجھات الفاعلة المحلية بما  ام األمور في عھدةمز بقىي بينما اإلنمائية
  .)23(واألفراد

  
  اإلسكواة في منطقة يقضايا التنمية الرئيس  -باء

  
  التحديات التي تواجه المنطقة  -1

  
ينتشر بمعدالت  الفقر أن اًعلم ريفيةال مشكلة المناطق ھي بلدان المنطقة الفقر في معظم مشكلة  
ئة من سكان افي الم 25 نأالواقع ف  .مثالًكما ھي الحال في مصر  اًفي المناطق الحضرية أيض مرتفعة

يمكن وباالستناد إلى المرجع نفسه، .  )24(في المناطق الريفية يعيشون منھمئة افي الم 58 ،فقراء ھمالمنطقة 
مجموعة من القيود المتعلقة بالموارد الطبيعية واالعتبارات ھو وليد في بلدان المنطقة القول إن الفقر 

 العالم مناطقكثر أمن  المنطقة ھيفھذه .  ةالمؤسسي واألطرالمعتمدة االجتماعية واالقتصادية والسياسات 
معدالت وتسجل ارتفاعاً في  ،درة المياهنتعاني من صالحة للزراعة والغير  األراضي فيھا غلبتو ،اًجفاف
 ارتفاعاً فيو ،)بين النساء ال سيما(معدالت التعليم في  انخفاضاًو ،وعدم المساواة بين الجنسين خصوبةال

ما يكفي من خدمات  توفريضاعف من ھذه القيود ھو عدم وما .  )الشباب ال سيما بين(معدالت البطالة 

  
)23(  Voth, 2004. 

)24(  Kherallah, 2008.  
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وعدم كفاية االستثمارات العامة في وضعف مؤسسات التسويق الريفية  لريفيةللمناطق ا البالغ الصغر التمويل
يتأثر القطاع و.  الصحية والتعليمية والمنشآت الطرق وإمدادات المياهية التحتية المادية واالجتماعية كالبن

مدني المجتمع ال ضعفو الشعبية المنظمات حيث قلة ،ضعف السياسات والمؤسساتبفي بعض البلدان الريفي 
المنتجات الزراعية والسياسات  والتالعب بأسعارأداء المؤسسات العامة وسوء  في الريف والقطاع الخاص

  .)25(المياه والمراعيكة وسوء إدارة الموارد يلتجارا
  

  العالمية أثر البرامج  -2
  

مسار  تإذ اتبع ،الماضية خمسينال األعوام في اإلسكواتطورت سياسات التنمية الريفية في منطقة   
 اعتمدت، السبعيناتي فف.  األمم المتحدة وغيرھا من منظمات التنمية الدولية الذي نادت به يالتنمية العالم

 نظريعلى تصميم بمجملھا تقوم التي كانت سات التنمية الريفية المتكاملة سيا اإلسكوا األعضاء في البلدان
 المرتفعة التي تترتب عادة على المشاريع لفةكالباإلضافة إلى و.  كثير من األحيانالومعقد في  شامل

التنمية الريفية مسؤولية القطاع  اعتبار منھاعديدة  عوائقفي المنطقة تنفيذ ھذه السياسات  واجه ،ةالطموح
الحكومات المحلية والمجتمع مع  التشاور بحد أدنى منو ،لقطاع الخاصا تنفذ بمشاركة محدودة من ،العام

  .حليةالمدني والمجتمعات الم
وكاالت ضمن  اًالمتفق عليھا دوليالعمل واألھداف خطط  تنفذ معظم البلدان تبدأفي التسعينات و  

عقب مؤتمر األمم المتحدة المعني  طُرحمفھوم التنمية الريفية المستدامة الذي  تتبنف.  تتابعھاو مم المتحدةاأل
جدول أعمال  على أثره اعتمدو 1992عام الالبرازيل في  فيبالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو 

في الزراعة المستدامة والتنمية الريفية  وجرى التركيز خالل ھذه الفترة على.  )26(الحادي والعشرين القرن
مؤتمر القمة العالمي في  مفھوم التنمية المستدامة وبرز  .بين التنمية الريفية والتنمية الزراعية إطار يجمع

السياق في  التنمية الريفيةللتنفيذ التي وضعت  مع اعتماد خطة جوھانسبرغ 2002عام في للتنمية المستدامة 
  .)27(وإدارتھا حماية قاعدة الموارد الطبيعيةلو األوسع للقضاء على الفقر

  
أھداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية  العمل على تنفيذ البلدان ، بدأت2000من عام اعتباراً   
 الكبرى حصةال بما أن اإلسكواإطار لسياسات التنمية الريفية في منطقة  ھي بمثابة األھدافھذه ف.  ومتابعتھا

.  المناطق الريفية ھي عادة حصة الموارد البيئيةوفقدان من الفقر والجوع ونقص الخدمات الصحية والتعليم 
جديدة في المناطق الريفية  ئيةإنما األھداف اإلنمائية لأللفية إلى تحقيق مكاسبولذلك، أدى االلتزام بمتابعة 

مل ، إذ يؤ)28(في المستقبل القريب االتجاه ومن المتوقع أن يستمر ھذا.  اًالمذكورة آنف مختلف األصعدةعلى 
على  بالغ أثر 2012الذي سيعقد في عام ) 20+ريو(للتنمية المستدامة المقبل  مم المتحدةمؤتمر األل أن يكون

إيالء ھذا القطاع و االستثمارات في زيادةمن خالل  ، وذلكوفي المنطقة ملافي العسياسات التنمية الريفية 
 ،)الزراعة العضوية والتجارة العادلة وغيرھا(التنمية الزراعية  مثل مجاالت في" القتصاد األخضرل"ھمية األ
) التحريجوحماية التنوع البيولوجي وإعادة  مياه وكفاءة استخدامھاال استصالح(إدارة األراضي والمياه و
  .الطاقة المتجددة من مصادرف ارياألإيصال إمدادات الكھرباء إلى و
  

  
)25(  Kherallah, 2008. 

)26(  UN-DESA, 1992.  

)27(  UN-DESA, 1992. 

  .، نيويورك2010سبتمبر /أيلول 22- 20المتحدة،  ، قمة األمم2010األھداف اإلنمائية لأللفية   )28(
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  اإلسكواسياسات التنمية الريفية في منطقة  خصائص  -3
  

 ، ال تزاللتنمية الريفيةلمكتملة عن سياسة وثائق لمنطقة قد وضعت اعلى الرغم من أن بعض بلدان   
لتنمية االتي تستھدف تلك  نذكر في طليعتھاموعة من السياسات مجب كالعادة تعمل اإلسكوا األعضاء في البلدان

التنمية  وال بد من اإلشارة في ھذا السياق إلى أن.  الحد من الفقر واألمن الغذائي وحماية البيئةوالزراعية 
مية فھم سياسات التن يرتبطولذلك، .  األخرى في المجاالتلتقدم المحرز ل على أنھا نتيجةينظر إليھا الريفية 

 وفيما يلي.  الصلة ذات عدد من السياسات االجتماعية واالقتصاديةدقيقة ل دراسةًب اإلسكواالريفية في منطقة 
 عن 2010في عام صدرت إلى دراسة شاملة  اًاستناد الرئيسية لھذه السياسات الخصائص عنعامة  لمحة
  :)29(العربية طقةفي المن السياسات الزراعيةمنظمة العربية للتنمية الزراعية حول ال
  

لتحسين اإلنتاجية  اًكبير اًدھعلى مر السنين ج اإلسكوا بلدانبذلت  :سياسات التنمية الزراعية  )أ(  
 والعمودياستخدمت مخططات التوسع األفقي وقد .  الزراعية الحديثة التكنولوجيااعتماد ب ، وذلكالزراعية

واستخدام األنواع  وزراعة المحاصيل المتداخلة تكثيف الزراعة ن خالل برامجملزيادة إنتاج المحاصيل 
.  اًأيض دمج سالسل اإلنتاجو وتقنيات الري المحسنة) بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحيوية(المحسنة 

عبر الوحدة زيادة إنتاجية على أساس  العموديالتوسع عت البلدان سياسات بتا فيما يتعلق باإلنتاج الحيواني،و
اھتمام خاص ب الثروة السمكيةحظيت كما .  وغيرھا والتلقيح والخدمات البيطرية واألعالفتحسين السالالت 

.  القدرات والبنية التحتيةبناء التشريعات ووث وبحالنحو  ةوجھمالو البلدان بعضالسياسات المتبعة في  في
الحوافز  داعتما الزراعة والتصنيع الزراعي من خالل يالستثمارات الخاصة في مجالا جرى تشجيعو

ومع ذلك، حافظت .  العام والخاص ينالقطاع فيتحسين أداء البنوك الزراعية إضافةً إلى الضريبية وغيرھا 
ة لسياسات التنمية من السياسات المكملو.  ة مرتفعةالقطاع الزراعي على حصاالستثمارات العامة في 

من  حدت أن بعض البلدان اً؛ علمتصديرالستيراد والاك(سياسات تحرير تجارة المنتجات الزراعية الزراعية 
، وخفض التدخل الحكومي )العتبارات األمن الغذائي صادرات المنتجات الزراعية األولية واألعالف الحيوانية

تحسين معايير الجودة وتيسير الحصول على معلومات  عبرالمباشر في التجارة الزراعية وتشجيع التصدير 
انخفضت منذ  اإلعانات الحكوميةأن  الجدير بالذكرو.  ية التحتية للتجارةوتطوير البنالتصدير  أسواق عن

لخدمات اإلرشاد  أما الدعم الحكومي المتبقي فھو موجه.  التزامات منظمة التجارة العالميةب داًقيت الثمانينات
ال الدعم بعض أشكغير أن .  الزراعي والتلقيح ومكافحة اآلفات وبرامج البحوث وحوافز تشجيع االستثمار

 والبذور المحسنة وغيرھا الزراعي كالمياه وعلف الحيوانعوامل اإلنتاج  دعمكال تزال قائمة  غير المستدام
  مثل التبغ أو القطن؛ زراعيةالمنتجات بعض التحديد األسعار لباإلضافة إلى 

  
لتنمية  كبيراًاً اھتمام في الماضي اإلسكوا األعضاء في البلدان أولت: سياسات الحد من الفقر  )ب(  

أصبح الفقر أكثر  ،لذلك نتيجةًو.  من االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والسياسية عددل المناطق الحضرية
الفقر ھو  أن بالذكر الجديرو.  اإلسكوا بلدان معظمفي  مقارنة بالمناطق الحضرية انتشارا في المناطق الريفية

من انخفاض عدد السكان في المناطق  يتبينكما  بين الشباب، ال سيماوالريف،  من ھجرةلالرئيسي ل العامل
 اًجلي كان معدل االنخفاضو.  الماضيةعشرين ال األعوام على مدى اإلسكوا بلدان معظم الذي شھدتهالريفية 

 األعضاء فيالبلدان  حاولت وإزاء ھذا الواقع،.  في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع في المنطقة
ليكون نتاجية في المناطق الريفية وتمكين المرأة وتنويع األنشطة اإلجتماعية االحماية للع تدابير وض اإلسكوا

البنية التحتية والخدمات الصحية األساسية  حظيتباإلضافة إلى ذلك، .  االقتصاد لھا دور أكثر فعالية في

  
دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول العربية خالل العقد األول  . 2010المنظمة العربية للتنمية الزراعية   )29(

  . من األلفية الثالثة، الخرطوم
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خطط  جرى تحسينكما .  نمن البلدا سياسات الحد من الفقر في عدد� في إطار خاص اھتمامبوالتعليم 
في حين اعتمدت  ،في الريف الحجمالصغيرة والمتوسطة  مؤسساتلالتمويل البالغ الصغر ل ال سيماو ،التمويل

  ؛كثير من البلدان كجزء من استراتيجيات الحد من الفقرالفي برامج بناء القدرات 
  

منھا  ،مخاطر بيئية جسيمة اإلسكوا بلدان تواجه :حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعيةسياسات   )ج(  
ھذه  عمدت لذلك . التلوث انتشارو ،ندرة المياهو ،وفقدان التنوع البيولوجي ،التصحر وتدھور األراضي اتساع
االستخدام المستدام للموارد  بشروطالعام  توعية الرأيوحماية البيئة لأطر تشريعية وضع  إلى البلدان
المسوح والدراسات باستخدام  تجرأالخرائط و العديد من اإلسكوابلدان  توضع وفي ھذا السياق،.  الطبيعية
 تخفيفللموارد األرض والمياه والتنوع البيولوجي و لتحديد المخاطر التي تھدد المعلومات الجغرافية أنظمة
، في إلسكواا بلدان من الكثير ھتمامابللمياه  الذي يوفرم الري اتطبيق نظفحظي استخدام المياه، في  أما.  منھا

أما .  المياه تجميعمشاريع  نفذت بلدان عديدةو ،لمياهل التصاعدي تسعيرلا منھا إلى سياساتعدد قليل  حين لجأ
 ومنھا ،الرعيفي تدابير لتجنب اإلفراط  فاتخذت بعض البلدان ،استخدام األراضيبسياسات  فيما يتعلق
 صيانةعبر تشجيع السياحة البيئية ل وتدابير لرعي،راضي والملكية وحماية حقول اتنظم استخدام األ تشريعات

   وغيرھا؛ المحميات الطبيعية
  

وقد تفاقم ھذا   .للغذاء مستوردة ھي بلدان اإلسكوا في عضاءاأل البلدان :سياسات األمن الغذائي  )د(  
من الغذائي األ قضيةأن  الجدير بالذكرو.  العربية البلدان من بسبب موجة الجفاف التي ضربت عدداً الواقع
 فالكثير من . الريفية واإلنتاجية الزراعية عيشتحسين سبل الب وثيقاً ارتباطاً ترتبطمتعددة األبعاد  قضيةھي 
 وكذلك ،التنمية الزراعية والحد من الفقرمع سياسات تتداخل  سياسات األمن الغذائي التي تتضمنھا عناصرال

تكوين  اإلسكوا بلدانعدد من ألمن الغذائي التي اعتمدھا ا بيرتدا تشملو.  سياسات إدارة الموارد الطبيعيةمع 
من  اً، انطالقالبلدان يتعين علىو.  الحبوب من ، وال سيمااستراتيجي من المواد الغذائية األساسية مخزون
لمخاطر، أن تعيد ل ھاتحملدرجة و ،المالي ووضعھا) كالمياه واألرض( ھاديلالموارد الطبيعية المتوفرة  ثروة

على االكتفاء  تعتمد الغذائي الذاتي التام إلى سياسة االكتفاءوجيه إطار سياستھا من كونھا سياسة تقوم على ت
 مجلس التعاون الخليجي بلدان مثلالبلدان  بعضنفذت  ،في ھذا السياقو.  وعلى األمن الغذائي النسبي الذاتي

  .رجھاخاو المنطقةداخل  ،في مشاريع زراعية خارج حدودھااستثمارات 
  

 المتبع مساراليصف بإيجاز  اإلسكواالرئيسية في منطقة  اإلنمائية سياساتال الذي تناول عرضال ھذا  
في عدة  المذكورة اإلنمائية األخرى ستراتيجياتاالمع يتداخل  سبل العيش المستدامأن نھج  معو.  حتى اآلن
 اإلجراءات التي تتخذ في تنفيذ الكثير من ھذا النھج لذلك يمكن االستفادة من . يحمل عناصر جديدة ،مجاالت
 التي تمس على العوامل القرارات أو التدابير التي تؤثر األمثلة على ذلك منو.  اإلنمائية ھدافاأللتحقيق 

 اإلنمائية نشطةأللكما يمكن .  كاألمن الغذائي وتدھور البيئة والجفاف وغيرھا االجتماعي السكان رفاهب
سبل العيش نھج تنفيذ في  تآزرأن تتحسين التغذية والتعليم والبنية التحتية والصحة لو لحد من الفقرلالموجھة 
في ھذه و . سبل العيش المستدامنھج مع ال تتداخل جميعھا  مجاالت السياسات المذكورة غير أن . المستدام
 منو.  ستدامسبل العيش المنھج على  أنشطة تركز تنفيذ سيكون من الضروري في مجاالت عديدة ،الحالة
 فادكالتلوث واستن اإلنمائية اآلثار السلبية غير المقصودة لألنشطةب رفاه السكان تأثر حاالت المجاالتھذه 

على المستوى  منعدماً أو ضئيالً ھاتأثير بحيث يكونلمستوى أوسع  المصممة اإلنمائية نشطةباأل ، أوالموارد
تدھور المحلي الشكل معين من  في مكافحة لعيش المستدامسبل انھج أنشطة تبرز  ھذه الحالة، وفي.  المحلي

معظم أنشطة  تكونھكذا و.  وغيرھاعلى المستوى المحلي  يةلاأو قضية عم معينةمعالجة مشكلة صحية  وأ
يبقى و.  محددة قيود علىلتأثير لوتتطلب اتخاذ تدابير مباشرة  ةجغرافية أي المحددة موضعي عيشنھج سبل ال

 خططالفي عملية صنع السياسات و سبل العيش المستدامنھج  مفھوم كيفية تعميم حول مطروحاً السؤال
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السياسات  في سبل العيش المستدامنھج دمج  بعض المبادئ التوجيھية حول وفيما يليوتنفيذھا؟  اإلنمائية
  .والخطط والبرامج

  
  التطبيق إلى النظري المفھوممن  سبل العيش المستدامنھج   -جيم

  
التي وقعت  األزمات أن غير.  الفقراء عيشفي تحسين سبل  أن تساعدالحالية  اإلنمائية رامجبليمكن ل  

حاجة ماسة ب البرامج ھذه معظم جعلت ،تغي�ر المناخالبيئة وو والطاقة والمال مؤخراً في قطاعات مثل الغذاء
في  ة إلى اإلصالحأكثر ما تبرز الحاجو  .التغيرات المتسارعة تواكب بحيث ،جذري شامل صالحٍإ إلى

التكيف بسرعة مع الظروف ب اسمح لھتآلية مرنة  ال تتضمن السياسات والخطط والبرامج التي وضع
 تحقيق أھداف عوقت ،ؤدي إلى نتائج سلبيةي أوتنفيذ المشاريع بطئ ي قد ھذا اإلصالحو.  المتغيرة األوضاعو

 األھداف اإلنمائية لأللفية ت المحددة فيالغايا تسعى إلى تحقيقوفي حال كانت الحكومات .  أخرى ھامة
من الضروري أن  ،القضاء على الفقر المحلي وغيرھا من برامج التنمية المستدامة في استراتيجيات وكذلك

 سبل العيش المستدامنھج دمج إيجاد طريقة ل ال بد من لذلكو.  مدروسة إنمائية أنشطة تنفيذو تصميم تعمد إلى
  .)30(يجابيةاإلتائج نمن ال أكبر قدر ممكن تحقيق حتى يتسنى لھا ط والبرامجفي مختلف السياسات والخط

  سبل العيش المستدامنھج طوات تطبيق خ  -1
  

لسياسات والخطط ا في نظر دائمةتطلب إعادة تھو عملية مستمرة  سبل العيش المستدامنھج تطبيق   
 أربع خطوات يلي ماوفي.  قتصاديةلطبيعية واالجتماعية واالالعامة ا الظروف تطور تواكبوالمشاريع 

 ،والتنفيذ ،لتخطيطوا ،تقييمال :وھي سبل العيش المستدامنھج تطبيق  محاولة دعن امقترحة يمكن األخذ بھ
 ھذه الخطوات فما ،يختلف باختالف الظروف واألوضاعالسياسات واالستراتيجيات تطبيق  وبما أن.  والرصد
وأي   .الخاصة بكل حالة لظروفا بحيث تتوافق معأو تكييفھا  ھاديلتع يمكن توجيھية سوى خطوات المقترحة

 التي تشملھا في جميع العمليات بفعالية إشراك أصحاب المصلحة تكن الظروف، يبقى من الضروري
  .)31(األربع الخطوات

  
  ومكوناتھا عيشالسبل  ظروف تحليل :1الخطوة   )أ(
  

وتحديد  مكوناتھاو عيشسبل ال وأنماط السائدة جراء تقييم شامل للظروفإب الخطوة األولىتقضي   
على تحديد المخاطر ونقاط الضعف  يجري التركيز ،عيشتحليل أنماط سبل ال أثناء فيو.  األھداف المناسبة

على و موارد رزقھم أو تحد منھاالسياسات والعمليات والمؤسسات التي تدعم على التي يواجھھا السكان و
البشرية والطبيعية والمالية ( المكونات تقييمال ويشمل . أو تحد منھا ھات التي تدعموالخدما لھمالفرص المتاحة 

 ،عن الوضع السائد صورة تكوين في يجب أن يساعدالتقييم  اھذو.  المتوفرة للسكان) والمادية واالجتماعية
  . حالة الفقر وصفلتحديد نقاط القوة والضعف و

  
 الالزمة لتحديد معلومات األساسيةلالتكوين مخزن من  ھو مصدركمي والنوعي ال ھذا التقييمو  

االجتماعية و واألحيائيةالفيزيائية  التأثيراتالتغيرات في الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية و
يتعين إيالء السكان  في ھذا اإلطارو.  التغيير األنظمة على إحداث ردة فعل علىقدرة كذلك و واالقتصادية

  
)30(  OECD, 2007.  

 ;Moreddu, 2007; OECD, 2006b; OECD, 2001; Twigg, 2006: نمن وثائق مختلفة تتضم استوحيت ھذه الخطوات األربع  )31(
and DFID, 1999.                                                                                                                                                                                            
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في المستقبل، يكون  ةالمتوقع والمكونات للظروف تقييم إجراء يجبو . اًخاص اًاھتمام اًحرمانو اًاألكثر ضعف
 الناشئة تقييم الفرصلالتغيير و لتوضيح عواملو ،لمستقبلل الالزمة جراءات أو االستراتيجياتاإل لتحديدأساساً 
السكان والھجرة ك وامل أخرىيشمل ع أنيجب  وھذا النوع من التقييم . ھالالستفادة من الممكنة والسبل

  . على نتائج االستراتيجية المعتمدة يؤثرفي ھذه العوامل  أي تغيير ، ألنوالدخل والمؤسسات والتكنولوجيا
  
  ونتائجھا عيشسبل الاستراتيجيات  تخطيط :2الخطوة   )ب(
  

   لھذه الغاية،و.  يمكن العمل بھا تحديد قائمة االستراتيجيات أو التدابير التيب الثانية الخطوة تقضي  
من الفطرة  وليدة قد تأتي األولىالخيارات ف . نتائجاليد يتقلتفادي  استعراض جميع الخيارات الممكنة ال بد من

أكبر قدر الحصول على  بھدف فعاليتھا، تحد منقد العوامل التي  في أو تھاتكلف في أو جدواھا فيالتفكير دون 
 قدر ممكن أكبر لحصول علىل مجموعة واسعة من الخبراءب ستعانةااليمكن و.  من األفكار المحتملة ممكن
 تحقيق أكبر قدر منو) 2( ؛الحاجة إلى المرونة) 1: (معايير االختيار العامةوتشمل .  الجديدة األفكار من

ة والمجتمعات المحلي السكان والحد من تأثيرات الضغوط المختلفة على) 3( ؛الفوائد في ظل ظروف مختلفة
واالعتماد على األسواق للحد من الفشل في حين يتم تحسين القدرة ) 4( ؛ف وتردي األراضي وغيرھاكالجفا

وتصميم األنظمة واالستراتيجيات التي يمكن تطويعھا بسھولة ) 5( ؛التنافسية وزيادة المصادر البديلة للدخل
  .الظروف المتغيرةمع تتماشى بحيث 

 جدوىتقييمھا من أجل اختيار األكثر  يجرية ونتائجھا، جميع االستراتيجيات الممكن تصنيف بعدو  
  :التالية تستوفي الشروط ھي التي يجري اختيارھا للتنفيذاالستراتيجيات التي و.  ھالتنفيذ

  
  فوائد أخرى؛ تحقيقن أوضاع أصحاب المصلحة ويحسعلى ت اإلستراتيجية قدرةأي  :الفعالية  )1(  

اقتصادية وغير اقتصادية في  تحقيق وفورات على يجيةاإلستراتقدرة أي : خفض التكاليف  )2(  
  ؛األجلين القصير والمتوسط

  .من الزمن معقولةفترة في ذ البرنامج يفتن إمكانية أي :الجدوى  )3(  
  
  اھمج ورصداتنفيذ البر :3الخطوة   )ج(
  

 ،اردأو االستراتيجيات المختارة إلى زيادة فرص توفر المو اإلستراتيجيةيؤدي تنفيذ أن  يمكن  
مكن بعض المبادئ التوجيھية التي يب قائمةوفيما يلي .  أو المجتمعات المحلية المعنية/توزيعھا على السكان وو

  :أثناء التنفيذ العمل بھا
  

 والموارد واستخدام الشبكات واالعتماد عليه واإلستراتيجيةلبرنامج با المحلي االلتزام ضمان  )1(  
  ؛قدر اإلمكان المحلية

وتحديد دور واضح  ھاوتمكينشاركة األفراد واألسر والمجتمعات والقيادات المحلية ضمان م  )2(  
  ؛لكل منھا دقيقو

   ؛المحليةاالجتماعية  الخصوصيات ومراعاة الجنسين بين مشاركةالمساواة في ال  )3(  

  ؛في إطار واضح ومحدد األجل بالبرنامج طويلالتزام لضمان اال  )4(  
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  واألدوار؛ المھام جدول زمني لتنفيذوضع حة وآليات تنسيق واض إنشاء  )5(  

  ؛والشركاءأصحاب المصلحة  تبادل المعلومات والبيانات مع  )6(  

  ؛المؤسسات المحلية وتمكينھا موقع تبسيط القواعد اإلدارية والمالية وترشيدھا وتعزيز  )7(  

عادة توجيه الممكن إ يكون منبحيث  ،رصد وتقييم األداءالتعبئة المحلية والمشاركة والتسھيل   )8(  
   ؛الحاجة المطلوبة إذا دعت سرعةالبالبرنامج 

المؤسسات المحلية وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في عملية  دور فعيلبناء القدرات لت  )9(  
  . التنفيذ

  
  النجاح المحقق من االستفادةالتقييم و :4الخطوة   )د(
  

تقييم مدى يتطلب و.  تنفيذموضوع ال اإلستراتيجيةح نجا مدى رصدب األخيرةو الرابعة الخطوة تقضي  
 العامة على أثر تحليل السياسة المحددة في ھدافعلى أساس األ قياس الفوائد أو برنامج إستراتيجيةنجاح 

.  مقاييس كمية للنجاحال من وذلك بإجراء مراجعة موضوعية مستقلة تستند إلى أكبر قدر ممكن ،فعاليةال
الالزم من المعلومات حول التطورات المحققة، التي تھم المعنيين بصنع  ونزالمخون ، يتكبھذه الطريقةو

 عملية توجيهإعادة و العامة اإلستراتيجيةإعادة تقييم ب سمحت المعلومات هھذو.  القرار وأصحاب المصلحة
 آنيةآلية  يجري في إطار ال معين نجاح برنامج مدى تقييمأن  غير.  إعادة تخصيص الموارد أو/التنفيذ و
ما لم يترسخ  فوائد بعض التدابير قد ال تظھر بوضوحألن  ،األجل طويلة آلية في إطاريجري  بل ،مباشرة

المياه  شبكاتك(تقييم االستراتيجيات والبرامج التي توفر فوائد فورية ف.  المسار اإلنمائي المرجو منھا
) األمان حية المالئمة وغيرھا من شبكاتأو توفير الرعاية الص/الغذاء و على الحصولوالصرف الصحي و

 صممتلتدابير التي غير أن ا.  من تقييم البرامج األخرى المصممة لتعطي نتائج بعيدة المدىيكون أسھل بكثير 
الجفاف أو ارتفاع أسعار موجات الفيضانات أو مثل  ةمفاجئالادث وحكال( مقبلةألزمة وشيكة أو  للتصدي

في حال و.  أو بعد حدوثھا األزمة أو الحادثتقييمھا فور وقوع  ، يجري)األزماتالمواد الغذائية وغيرھا من 
أما .  عدم وقوع ھذه األحداث، سيكون من الصعب تقييم مدى نجاح االستراتيجيات التي صممت لھذا الغرض

مكن أجراؤه فقد ال ي األجل، طويلة إنمائية خطط تعتمد في إطار التيستراتيجيات الاتقييم مدى نجاح أو تأثير 
   .قبل مرور أعوام أو ربما عقود على عملية التنفيذ

  
السياسات و وضع الخطط في سبل العيش المستدامنھج دمج عملية  خطوات 5 الشكل وضحيو  

 ،ھي نقطة يمكن االنطالق منھا من ھذه الخطواتوتجدر اإلشارة إلى أن كل خطوة .  والبرامج وتنفيذھا
مجموعة واسعة من  في ھاتنفيذو ھاوتخطيط اإلنمائية األنشطةتقييم في قھا تطبييمكن  وجميع ھذه الخطوات

  .التنمية الريفيةووصوالً إلى من الزراعة  بدءاً القطاعات،
  

  سبل العيش المستدامبيق نھج خطوات تط  -5 الشكل
  
  
  
  
  

ظروف سبل المعيشة المستدامة تحليل
  ومكوناتھا

المتوسطة السياسة

الكلية السياسة

 الجزئية السياسة

ظروف سبل المعيشة المستدامة تحليل
  ومكوناتھا

بل المعيشة المستدامةظروف س تحليل
  ومكوناتھا

االنطالق نقاط استراتيجيات سبل تخطيط
  المعيشة ونتائجھا

  واستفتاء الدروس التقييم
  واالستفادة من النجاح

المحقق
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 للتنمية الدولي والصندوق ؛2001و) ب( 2006و) أ(2006و 2007 ،)OECD( االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة: المصدر
  .)IFAD( الزراعية

  في تخطيط البرامج وتعميمه سبل العيش المستدامنھج تنفيذ   -2
  

 خططالفي  بعض العناصردمج كما يتطلب  ،مستقلة سياسات سبل العيش المستدامتطبيق نھج  يتطلب  
عن أو  خاصة استراتيجيات في إطار المذكورة سابقاً خطواتال تنفيذيمكن و.  السارية اإلنمائية واألنشطة

في بعض الحاالت  المستقلة التركيز على السياسات إذا كان من المجديو.  اإلنمائية خططالفي طريق دمجھا 
 يبقى من المستحسنألسعار، ا في مثل الجفاف والفيضانات واالرتفاع المفاجئ اآلنية اتلتخفيف أثر الصدم

التي  سات واالستراتيجياتامجموعة السي في إطار في معظم الحاالت سبل العيش المستدامنھج  تدابير تنفيذ
في  عيشتحسين سبل اللف.  النھج تعميمب يعرف ماھذا و.  الشاملة اإلنمائية الخطط تشكل جزءاً ال يتجزأ من

 وفي ،والسياسات الزراعيةفي الخطط  ال بد من دمج االستراتيجية التي توضع لھذا الغرض مثالً، قرية معينة
التي تعنى باألمن الغذائي الشاملة  السياسات القطاعية ، وفيخطط ومشاريع التنمية المجتمعية واستخدام المياه

وضمن استراتيجيات التنمية المحلية  ،نولمانحا التي يعتمدھا ضمن استراتيجيات المساعدة ،واالكتفاء الذاتي
  .والحد من الفقر

  
وزارة  مأ منطقةً مأ اًمجتمع مأ اًفردأكان  باختالف الجھة المعنية به نع القرارصويختلف إطار   
أي على المستوى الفردي أو  على المستوى األدنى،ف.  ةدولي ةمانح م جھةحكومة مركزية أ مأ يةقطاع

 واختيار المحاصيل أبشأن مواضيع مثل  ،قرارات قصيرة المدى على صنع القرار عملية تقتصر المجتمعي،
قرارات  وتشمل طبيعة عملية صنع القرار وآفاقھا، فتختلف ى األعلى،أما في المستو.  األفرادأو رفاه  البذور
 ،ات والمشاريععلى مستوى القطاع األجلالسياسات واالستراتيجيات القصيرة والمتوسطة  بشأن

التي تتخذ  اإلستراتيجية اترارالق بما فيھا ،على المستوى الوطني األجل واالستراتيجيات المتوسطة والطويلة
 ، ولكل من ھذين االتجاھيناختيار االكتفاء الذاتي الغذائي أو األمن الغذائيبشأن  على مستوى السياسة العامة

في ھذا و . على الميزانية والخيارات البرنامجية الجديدة وكذلك على العالقات التجارية اإلقليمية آثار مختلفة
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 ،عيراالمشات ومستوى القطاعو ،المستوى الوطني :صنع القرارلثالثة مستويات ى عل التركيز السياق يجدر
الجھات الفاعلة تطرق إلى يومستوى كل  أھمية في األجزاء التالية ھذا التقرير يتناولو.  المستوى المحليو

 المطلوبة ماتالمساھو الالزمة التدخالت يحددومن ثم .  بحد ذاتھاعملية اتخاذ القرار إلى الرئيسية وكذلك 
    .من الجھات المانحة



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  القسم الثاني
    

  البرامج في مستدامال العيش سبل نھج دمج
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 وتتنوع والتخطيط، السياسات وضع دورة مراحل مختلف في مستدامال العيش سبل بنھج العمل يجري  
 الثاني القسم في وتُستعرض.  بالتطبيق المعنية السلطة مستويات وعلى المراحل باختالف النھج ھذا إجراءات

 والتدخالت الرئيسية والخصائص المستويات، من مستوى كل على النھج ھذا تطبيق طبيعة الدليل ھذا من
 والخطط البرامج في مستدامال العيش سبل نھج دمج في المانحة الجھات ودور ،مستوى كل على الالزمة
  .)32(اإلنمائية

  
  الوطني المستوى على البرامج في مستدامال العيش سبل نھج دمج  -أوالً

  
 بوضع تعنى التي العليا السلطات اختصاص من ھي الوطني المستوى على القرار صنع عملية  
 السياسية، واألحزاب والبرلمانات، الوزراء، ورؤساء والرؤساء الملكي، الديوان( والتخطيط العامة السياسات
 المالية وزارات مثل الشامل، القطاعي النطاق على أو البلد نطاق على واليتھا تكون التي والھيئات ،)وغيرھا

 الدول جامعة مثل والدولية اإلقليمية المنظمات عن فضالً البيئية، والوكاالت الداخلية، والشؤون والتخطيط
 تشمل توىالمس ھذا على تتخذ التي والقرارات.  المنظمات من وغيرھا الخليجي التعاون ومجلس العربية،
 المستوى على تقرر التي والتشريعات السياسات وتشمل.  البلد أنحاء ومختلف القطاعات جميع مفاعيلھا
 الطبيعية الموارد وحماية الخاص، القطاع في االستثمار أنظمةو والتجارية المالية السياسات الوطني

 الھيئات المستوى ھذا على يتخذ الذي بالقرار المعنية المؤسسات ومن.  األماكن وتخطيط واستخدامھا،
 المستوى على أثر ألنشطتھا يكون التي الخاص والقطاع المدني المجتمع ومنظمات الوزارات مثل الحكومية
 من محدودة تبقى الوطني المستوى على الشامل طابعھا فرغم والمياه، والزراعة النقل قطاعات أما.  الوطني
 على القرار صنع من جزءاً تعتبر وبالتالي توفرھا، التي ماتالخد على السكان حصول ومدى نطاقھا حيث

  .عاريالمش/اتالقطاع مستوى
  

  الوطني المستوى أوجه أھم  - 1 اإلطار
  

  األھمية
  

  ؛)وغيرھا البيئية، والقوانين الخطط،( البلد مستوى على عامة سياسات وضع •
  ؛)وغيرھا والضرائب، القانون، سيادة( الحافز •
  ؛)وغيرھا والخدمات، م،الدع( الحوافز توفير •
  ).وغيرھا االتفاقيات،( البلدان بين والتعاون الدولية العالقات إدارة •

  
  الرئيسية القضايا

  
 كافة؛ والمشاريع العامة السياسات في مستدامال العيش سبل نھج تعميم إلى الحاجة •
 .القطاعات بين الروابط إدارة •

  
  الرئيسية المعنية الجھات

  
 ؛)الوزراء ورئيس الرئيس( لياالع السياسية الھيئات •
 ؛)واإلدارة والتخطيط، المالية،( الرئيسية والوكاالت الوزارات •
 .وغيرھا المانحة، والجھات السياسية، واألحزاب البرلمانات، •

  
  والمعلومات البيانات

  
 ).التنمية وخطط القومي، الدخل( العامة والخطط البيانات •

_______________  

  
 .SDC, 2007; Moreddu, 2007; OECD, 2007; OECD, 2006b; OECD, 2001; DFID, 1999 منھا مختلفة، وثائق إلى القسم ھذا يستند  )32(
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 .Adapted from OECD, 2007; OECD, 2006a; OECD, 2006b; OECD, 2001; and IFAD: المصادر

  الوطني المستوى أھمية  -لفأ
  

 توضع المستوى ھذا فعلى.  السياسية المسؤولية عليه تقع الذي المستوى ھو الوطني المستوى  
 التنمية، خطط ومنھا البلد، أنحاء مختلف في تطبق التي واالستراتيجيات والتنظيمات والتشريعات السياسات
 مباشر غير أو مباشر بشكل يستھدف التدابير ھذه من والعديد.  وغيرھا الطبيعية الموارد إدارة وأنظمة
 والقرارات.  )وغيرھا وتطبيقاتھا، الضريبية والقوانين الوطنية، التنمية خطط( البلد يواجھھا التي التحديات

 له الالزمة الحوافز وتؤمن للنمو، المالئم الجو تھيأ أن يفترض التي ھي إذاً الوطني المستوى على تتخذ التي
.  الفرعية المستويات على العمل يوجه الذي العام اإلطار يوضع المستوى ھذا وعلى.  االستثمار فرص وتتيح
 على البرامج تنفيذ فتسھل الميزانية، من مخصصات خالل من وتنفذ الوطنية الحكومية األولويات وتحدد
  .الوطنية المؤسسات عن يصدر قد إھمال أي نتائج 2 اإلطار ويوضح.  اتالمستوي مختلف

  

  والبيئة التنمية على وانعكاسھا الوطنية السياسات: العراق  - 2 اإلطار
  

.  كبير تدھور إلى وأدى عقوداً دام إھمال من العراق في الريفية المناطق عانت: الصياغة/والمكونات السياق  
 وغياب.  مستدام نحو على اإلنتاج أنظمة وتحسين اإلنتاج زيادة من المزارعون يتمكن لم عم،الد وغياب اإلھمال ظل وفي
 ندرة وتفاقم والمكيفة المالئمة التشريعات بغياب مقرون� والشباب، المرأة ستھدفي يذال القدرات وبناء التدريب برامج
 واتساع التربة ملوحة نسبة وارتفاع الزراعي، عالقطا في خطير تدھور إلى أدت التي العوامل من إدارتھا وسوء المياه

 نتيجته كانت اإلنسان، سببه المياه كمية في لنقص لألھوار اإليكولوجي النظام وتعرض.  التصحر من والمزيد الصحاري
 وھاجر األسماك وصيد المحاصيل قطاعا وتراجع.  التربة ملوحة ارتفاع أثر على البيئية الظروف في خطير تدھور
 من واسعة مساحات عم الذي الجفاف المنطقة أصابت التي األضرار أشد ومن.  للدخل بديلة مصادر عن بحثاً السكان
 اإلنتاج وتراجع البلح نوعية وتدھور األسماك، عدد وتراجع ،ىوالبرد القصي سيما ال البيولوجي، التنوع وتقلص األھوار

 مشاكل وظھور المياه، نوعية وتدھور الرياح، بسبب التعرية يدوتزا النادرة، الطيور أصناف من عدد وانقراض الحيواني،
  .البيولوجي بالتنوع تضر التي الكيميائية المواد استخدام عن الناجم والتلوث الحيوانات، صحة في
  

 الضروري من كان العراق، في األھوار تواجه التي الجسيمة المخاطر إزاء: التخطيط/والنتيجة االستراتيجية  
 إدارة وتحسين الجافة، األھوار ري إعادة إلى تھدف استراتيجية فوضعت.  المناطق تلك إحياء إلعادة ملةشا خطة وضع
 على واالطالع القدرات، بناء االستراتيجية عناصر ومن.  األھوار تغذي التي والفرات دجلة نھري مياه ذلك في بما المياه

.  السياحية لألنشطة والترويج المياه، إدارة وتحسين ،بأحكامھا سترشادواال المياه بتقاسم المتعلقة الدولية المعاھدات مختلف
 تقاسم تشجيع أجل من والدولي الوطني المستويين على الشركاء مع التعاون أھمية على تأكيداً االستراتيجية وتضمنت
  .البيئة شؤون وإدارة البيئية المعرفة إطار في المنافع

  
 في الجفاف موجات أن غير 2003 عام في األھوار إحياء إعادة عملية أطلقت: الموارد تخصيص/والرصد التنفيذ  
 والشباب، المرأة على المشكلة ھذه أثر إلى ونظراً.  2010و 2008 عامي بين اإليجابية النتائج قوضت األخيرة األعوام
 المجاالت من وغيرھا المياه، رةوإدا الزراعي اإلنتاج في الفئتين ھاتين قدرات لبناء الخاصة البرامج من عدد تنفيذ جرى
 تنفيذ خالل من الدخل مصادر وتنويع اإلنتاجية في كبيرة زيادة إلى القدرات بناء يؤدي أن المتوقع من وكان.  البيئية
 الصناعات وتنمية األسرة، مستوى على والحيواني الزراعي اإلنتاج مجال في النساء منھا تستفيد صغيرة زراعية مشاريع
 قدرات بناء إلى المعنية السلطات عمدت ذلك، موازاة وفي.  المحلية الخام المواد تستخدم التي الصغيرة لغذائيةا الزراعية
 بالمسائل الوعي وزيادة األمية، مكافحة أجل من التعليم نظام تحسين وإلى الزراعية، الممارسات أفضل في الشابات
 وتعزيز العيش سبل تحسين منه والھدف الفئة تلك يستھدف سنمح خدمات برنامج وأنشئ.  والبيئية والصحية الثقافية
 في العيش سبل تحسين في ساھمت التي المبادرات ومن.  المستدامة التنمية تحقيق بھدف الريفية المجتمعات في الرفاه
 شريعاتالت وتحسين الزراعية المشاريع تمويل وتشجيع التسويق، قنوات وإيجاد الحصاد بعد ما تقنيات تحسين الريف
 .واستخدامھا األراضي بتأجير يختص فيما الزراعية والمسائل األراضي بحيازة المتعلقة
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 البلدان بعض في الحال ھي كما المستقرة غير الظروف ظل في اإلھمال ھذا يظھر ما وأكثر  
 في األھوار لقضية عرض 2 اإلطار وفي.  ولبنان وفلسطين والعراق السودان مثل اإلسكوا في األعضاء
.  السياسي االستقرار وعدم المنطقة إدارة في المعتمدة السياسة سوء من يعاني بيئي نظام على كمثال العراق
 اإلھمال من عقود بعد الغاية لھذه المبذولة والجھود المشكلة ھذه معالجة إلى الحاجة كذلك اإلطار في وتُعرض
  .اإلدارة وسوء

  
 إلى الريفية المناطق في الوطني المستوى على التالتدخ تھدف استقراراً، أكثر ظروف ظل في  
 أطلقت مثالً، عمان ففي.  اإلنتاجية القطاعات تعزيز جانب إلى والخدمات والصحة التعليم قطاعات تحسين
 تشجيع إلى سعياً الراسخة، والدينية الثقافية القيم ظل في والشباب، المرأة لتمكين مانتائ نظام الحكومة
 شكل إلى يتحول قد الريفية المناطق في المھمشة الفئات على التركيز في المبالغة أن غير . المجزية األنشطة

 الدعم من النوع وھذا.  )لأليتام والفئات المھم�شة( الدورية المساعدات كتقديم المباشر، الدعم أشكال من
 المساعدة ترشيد على ركزي مستدامال العيش سبل فنھج.  لالستدامة الشامل المفھوم مع يتعارض المباشر
  .ذاتھا على االعتماد من معينة مجموعة أو مجتمعاً تمكن التي تدابيرال واتخاذ

  
 القطاعات مختلف تنظم التي العامة السياسات بين بالتنسيق تُعنى مستدامال العيش سبل نھج فمبادرات  
 السلطات سيما ال الدنيا، تالسلطا بين بالتنسيق تتعلق ومھام مسؤوليات وتتولى الحكومية، الھيئات وبين

 ،اإلنمائية الجھود وتنسيق الدولية العالقات إدارة تجري المستوى ھذا فعلى.  محددة قطاعات عن المسؤولة
 إدارة على يؤثر مما النزاعات، وتسوية الدولية الھجرة شؤون وإدارة الدولية، وااللتزامات المعاھدات وتنفيذ
 ،المؤسساتو الدولية المانحة الجھات بين المفاوضات تجري أيضاً توىالمس ھذا وعلى.  وتوزيعھا الموارد

 أساس على للبلدان الدعم طبيعة المانحة الجھات وتحدد العامة، السياسات بشأن الشاملة الحوارات تنظمو
 لتحديد جداً مھم إذاً الوطني المستوى على القرار فصنع.  العامة الميزانيات أو المحددة الوطنية التنمية أھداف

 ھذه ولتكون.  المستويات مختلف على ودمجھا مستدامال العيش سبل نھج تنفيذ وتسھيل المالئمة الظروف
 على والعمل بھا المرتبطة الوظائف مختلف في النظر الضروري من األدنى، المستوى على مدمجة النھج
 التزام عادة ھو النھج بھذا لتزاماالو.  )3 اإلطار نظرا( الوطني المستوى إلى تعود التي الوظائف في دمجھا
 المطلوب التنمية طبيعة على للتعرف المدى ثاقبة ورؤية استقراراً الحاالت معظم في يتطلب األجل، طويل
  .التنمية ھذه إلى سلوكھا ينبغي التي والطريق تحقيقھا

  

  وبالحد من الفقر بالتنمية الوطني االلتزام: مانع�  - 3 اإلطار
  

 النفطية العائدات بفضل وھذا ع�مان، في مشكلة الفقر يكن لم النامية، البلدان من العديد فخال على: السياق  
 سبل دعم إلى يؤدي بحيث القائم النظام لتحسين دائماً مفتوح المجال أن غير.  البلد في واالجتماعي الثقافي والنظام
 لتحصين الالزمة االستدامة، شروط إلى يفتقر مباشر،ال التدخل على القائم االجتماعي الضمان برنامج وأن سيما ال العيش،
) والمسنين المتزوجات وغير األيتام من ومعظمھم( الفقر خط على يعيشون فالذين.  الفئات لمختلف المعيشية الظروف
 مبادرات المركزية الحكومة وتنفذ.  الطوارئ أو الكوارث حاالت في عينية أو نقدية شھرية مساعدات من يستفيدون

  .المھمشة والفئات للشباب سيما ال الفرص، وزيادة عيشال ظروف لتحسين مناطق عدة في تلفةمخ
  

 االستقرار تحقيق) أ: (إلى 2010 عمان: الع�ماني لالقتصاد المستقبلية الرؤية تھدف: والتخطيط االستراتيجية  
 القائم النھج استخدام) ج( ؛الخاص قطاعال دور تعزيزو االقتصاد في الحكومة دور تحديد إعادة) ب( والمالي؛ االقتصادي

 مھارات تحسين) و( العماني؛ االقتصاد عولمة) ھ( القومي؛ الدخل ومصادر االقتصادية القاعدة تنويع) د( المشاركة؛ على
 تنويع يسھل العماني لالقتصاد ومستمر شامل إطار وضع ھي الرؤية ھذه من والغاية.  العمال قدرات وبناء العاملة القوى

 البحري، والنقل والسياحة، والصناعة، الطبيعي، الغاز قطاعات تؤديه الذي الدور تعزيز خالل من القومي الدخل صادرم
 ويجري.  االقتصاد في والفضة والذھب والحديد، والنيكل، والكروميت النحاس مثل المعدنية الموارد واستغالل والتجارة،

 لألفراد، للكسب فرص وخلق التقليدية، الحرف وتشجيع الدخل من المزيد يدتول إلى تھدف التي البرامج من العديد تنفيذ
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 على لمساعدتھم الرعاية من يستفيدون الذين وضع في النظر وإعادة والقدرات المھارات وتحسين معيشتھم، مستوى ورفع
 تحسين إلى الرامية عالمشاري من مختلفة أنواع تنفيذ ويجري.  بھم خاصة مشاريع إلطالق الالزمة المھارات اكتساب
  .الشباب سفن ومشروع انطالقة، وبرنامج سند، وبرنامج الشباب، مشروعات تنمية صندوق ومنھا الشباب، معيشة مستوى

  
  

  )تابع( 3 اإلطار
  

 350و معلماً، 35و مدارس، ثالث يضم البلد كان ،1970 عام فقبل.  كثيراً القطاع ھذا تطور: التعليم: النتيجة  
 جامعة مانع� وفي.  الطالبات من تقريباً ثلثھم طالباً، 586 074و مدرسة 1 046 من أكثر اليوم يضم حوأصب طالباً،
  .وخاصاً حكومياً معھداً 40و خاصة، جامعات وخمس واحدة، حكومية

  
 وخمسة مستشفيات، ةأربع يضم البلد كان ،1970 عام ففي.  كبيراً تحسناً القطاع ھذا شھد :الصحية الخدمات  
 طبيباً 3 150و صحياً، مركزاً 127و ،مستشفى 71 اليوم يضم وأصبح ممرضاً، 150و طبيباً، 13و صحية، مراكز
 .وممرضة ممرض 8 500و وطبيبة،

  
.  وتبين حالة ع�مان نوع االلتزام الذي قد يتعين على الجھات الفاعلة الوطنية التعھد به تحقيقاً للتنمية  

طويل األجل مما يستدعي، في معظم الحاالت، استقراراً ورؤية بعيدة ويكون عادةً ھذا النوع من التعھدات 
  .المدى لتحديد نوع التنمية المطلوب تحقيقھا والطريق التي ينبغي سلوكھا لتحقيقھا

  
  الرئيسية القضايا  -1

  
 الوطني الحكم ھياكل في دمجھا الضروري من الشاملة للتنمية أداة ھو مستدامال العيش سبل نھج  
 الوطني المستوى على عاملة مؤسسات عن صادرة مالئمة سياسات خالل من ذلك تحقيق ويمكن.  وأنظمته

 النھج ھذا اعتماد يتطلب ،اإلسكوا بلدان معظم وفي.  المؤسسات من وغيره الوزراء رئاسة مكتب مثل
 ووضع السياسات صياغة وعملية عموماً، الحكم تركيبة في التعديالت بعض الوطني المستوى على ودمجه
 بحيث طموحاً، وأكثر مرونة أكثر عمليات اعتماد ھو العام والھدف.  اإلجراءات واتخاذ األنظمة مختلف
 من عنصراً المتوخاة النتيجة أو/و وضعھا المنوي واالستراتيجية واألصول السائدة العيش سبل ظروف تكون

 بحلتص المعتمدة العمل طريقة في جوھرياً تحوالً ذلك ويستلزم.  المتخذة والقرارات المعتمدة السياسة عناصر
 االلتزام طبيعة ع�مان حالة وتوضح.  الريفية المناطق تنمية في التوجيھي المبدأ مستدامال العيش سبل جھ�نُ

  .التنمية لتحقيق الوطني المستوى على الفاعلة الجھات من المطلوب
  

  الرئيسية المعنية الجھات  -2
  

 أو الرئيس مكتب مثل العليا التنفيذية المكاتب الوطني المستوى على الرئيسية المعنية الجھات من  
 على الفاعلة والھيئات العامة، اإلدارة أو والتنمية والتخطيط المالية مثل الرئيسية واإلدارات الوزراء، رئيس

 لفمخت بين والتنسيق الكوارث، مخاطر إدارة مثل( الحكومية الھيئات عمل تنسق التي المركزي المستوى
 والجھات السياسية واألحزاب البرلمانات كذلك المعنية الجھات ومن.  )التكنولوجياو والبيئة، القطاعات،
 المستوى على الفاعلة الحكومية غير والمنظمات العمالية، والنقابات الخاص، القطاع ومنظمات المانحة
 المستوى على ودمجھا مستدامال العيش سبل نھج اعتماد تسھيل في دور الجھات تلك من ولكل.  الوطني
 وإعادة العامة، السياسات وتخطيط القرار صنع عمليات في النھج دمج الدور ھذا رصعنا ومن.  الوطني

 بضرورة العام الوعي وزيادة مالئم، وتنظيمي داعم إطار ووضع التنمية، لدعم العامة األموال تخصيص
  .اإلنمائي التعاون مشاريع في وتعميمه وتطبيقه، النھج اعتماد
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  والمعلومات البيانات إلى الوصول  -3
  

 معلومات توفير مستدامال العيش سبل نھج تطبيق بشأن صحيحة قرارات التخاذ الالزمة الشروط من  
 العيش سبل بظروف يتعلق ما والبيانات المعلومات أھم ومن.  القرار اتخاذ في إليھا ي�ستند وافية وبيانات
 دقة على تتوقف المحتملة النتائج واستباق ھادفة استراتيجيات وضع على القدرة ألن ،ومكوناتھا السائدة،

 البيانات جمع منھجيات المتحدة المملكة في الدولية التنمية دائرة دليل ويستعرض.  المتوفرة المعلومات
  .)33(مستدامال العيش سبل بنھج المتعلقة والمعلومات

  
  والحوافز األنظمة  -4

  
 بيئة تھيئة في تساعد إذ الوطني، المستوى على أيضاً المھمة األدوات من ھي والحوافز األنظمة  
 ويمكن.  أنشطتھا في مستدامال العيش سبل نھج دمج على المعنية الجھات لتشجيع الالزمة الحوافز تقدم مناسبة
.  العامة ولاألص وإدارة الخدمات وتقديم المشاريع تصميم عند النھج ھذا دمج لضمان اآلليات ھذه استخدام

 تحديثھا يجري وأن التنمية عملية إبطاء إلى والحوافز والمعايير األنظمة ھذه تؤدي أال ضمان المھم من لكن
  .الحاصلة والتطورات التغييرات مع تتماشى بحيث بانتظام

  
  واإلقليمي الدولي المستويين على الروابط  -5

  
 والمتعددة اإلقليمية االتفاقيات إطار في داممستال العيش سبل نھج دمج عملية في النظر المھم من  
 إيجابية آثار أو عواقب واالتفاقيات اإلقليمي فللتعاون.  الوطني المستوى أسس من عادة تكون التي األطراف،

 ويمكن.  المحققة النتيجة وعلى االستراتيجية اختيار على أيضاً تؤثر وقد اإلنمائية القضايا مختلف على
 جھات جانب إلى المشتركة والھيئات الوزراء مجالس مثل العربية الدول جامعة إطار يف القائمة لآلليات
  .المجال ھذا في فاعالً دوراً تؤدي أن أخرى إقليمية فاعلة

  
 المستوى على المنفذة البرامج من مختلفة مراحل في مستدامال العيش سبل نھج دمج الضروري فمن  
 نظرا( كبيرة آثار عليه ترتبت ولذلك الموارد تخصيص طريقة دديح ألنه جداً ھام الدمج فھذا.  الوطني
  ).3 الجدول

  
  الوطني المستوى على مقترحةال الرئيسية جراءاتاإلو ولوياتاأل  -3 الجدول

  
  المقترحة اإلجراءات  األولويات

  الرصد عملية تحسين •  نوعيتھا وتحسين والمعلومات البيانات تأمين
  والبيانات المعلومات تفصيل •
  القيود/المشاكل ديدتح •
  االستثمارات لكل قوي اقتصادي تبرير إعداد •

 سياسات في مستدامال العيش سبل نھج دمج
  الوطنية التنمية

 سيما ال األمد، الطويلة والخطط الرؤية في مستدامال العيش سبل نھج دمج
  المستدامة والتنمية الفقر من بالحد المتعلقة تلك

  التنسيق وتحسين المعنية الجھات كل إشراك •  كومةالح نطاق على محدد نھج اعتماد
  مستدامال العيش سبل نھج لعكس وتعديلھا اللوائح مراجعة •

  التنسيق وآليات الميزانية دعم خالل من النھج اعتماد تشجيع • التعاون في مستدامال العيش سبل نھج دمج

  
 .1999 الدولية، التنمية دائرة  )33(
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 ستداممال العيش سبل نھج لدمج القدرات بناء إلى الرامية الجھود دعم •  الدولي
  البرامج في أفضل بشكل

  .Adapted from OECD, 2007; OECD, 2006a; OECD, 2006b; OECD, 2001; and IFAD: المصادر
  

  امجالبر دورة  -باء
  

  .والتنفيذ الموارد، وتخصيص والتخطيط، الصياغة،: التالية األربع المراحل من امجالبر دورة تتألف  
  

 التي المدى والقصيرة الطويلة واالستراتيجيات الرؤى وضع لةمرح ھي المرحلة ھذه: الصياغة  )أ(  
 العيش سبل نھج دمج إجراءات وتكون.  الموارد وتخصيص التنفيذية الخطط لتصميم العام اإلطار تشكل

 إلى يصار لكي الوطنية السياسات في النھج ھذا بدمج واضح إقرار عن عبارة المرحلة ھذه في مستدامال
 والخطط المشروع،/القطاع ومستوى المحلي المستوى سيما ال ،الدنيا المستويات على دمجه على العمل

 والبرامج السياسات في النھج ھذا دمج الضروري ومن.  المستويات ھذه على المنفذة والمشاريع والسياسات
 التخطيط، مرحلة في وكذلك القائمة، والبرامج السياسات في النھج ھذا تطبيق يجدر ولذلك،.  واالستراتيجيات

  ؛الدعم إلى تحتاج التي النقاط وتقييم
  

 العامة السياسات أھداف فتتحول وتحديدھا، الخطط وضع مرحلة ھي المرحلة ھذه: التخطيط  )ب(  
 في مستدامال العيش سبل نھج لدمج محددة إجراءات المرحلة ھذه في وتتخذ.  للتنفيذ قابلة عمل خطط إلى

 موضع النھج ھذا وضع إلى تھدف التي االستباقية، والبرامج المشاريع واعتماد قطاع لكل المقترحة الخطط
  ؛التطبيق

  
.  محددة ميزانيات في العمل خطط بنود تفصيل مرحلة ھي المرحلة ھذه: الموارد تخصيص  )ج(  
 تؤمن إذ العامة، السياسة لتنفيذ الرئيسية األداة ھي الوطني مستوىال على توضع التي العامة فالميزانية

  ؛التنمية خطط لتنفيذ ةالالزم واردالم
  

 أولويات تحديد طريق عن البرامج تنفيذ يجري الوطني، المستوى على: التنفيذ/البرمجة  )د(  
 المشروع/القطاع مستوى على وميزانيات خطط في وإدراجھا الميزانية ومخصصات الوطني المستوى
  .المحلية والحكومة

  
 الجھات من الثابت االلتزام الضروري من بل ،المنشودة ھدافاأل لتحقيق والتنفيذ التخطيط يكفي ال  
 مستوى على أو الوطني المستوى على الالزم المتكامل والتنفيذ التخطيط على مثال 4 اإلطار وفي.  المعنية

  .السعودية العربية المملكة في فرسان جزر تنمية مشروع في ھي الحال كما المعنية منطقةال
  

  المانحة الجھات نالمقدم م دعمال  -جيم
  

 من تستفيد التي البلدان بعض في أساسياً دوراً التنمية، شركاء من وغيرھا المانحة الجھات تؤدي  
 وغير المباشرة الفرص وتدعم القائمة، المؤسسات تحددھا التي لألولويات الالزم الدعم تقدم فھي.  المنح

 تھدد عوامل إلى االھتمام توجه أن الجھات ھذه نيمك كما.  العيش سبل ولتحسين التنمية، لتعزيز المباشرة
 والتدھور، الموارد، واستنزاف المساواة، عدم أوجه وتزايد بالبيئة، تحدق التي المخاطر مثل المستدامة التنمية
  .الالزمة االحترازية التدابير أو اإلستراتيجية التدخالت نوع بشأن المشورة تقدم وأن

  
 العيش سبل نھج تطبيق بأھمية الوعي زيادة في معينة لفئات تخصص التي المساعدات وتساھم  

 على فاعل أثر لھا يكون التي واألنشطة االستثمارات باختيار وذلك وتنفيذھا، البرامج تخطيط عند مستدامال
 أن غير).  وغيرھا الخدمات، وتأمين المناسبة والتقنيات التكنولوجيا على الحصول( المحلي المجتمع مستوى
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 على المحددة واألولويات التنمية خطط في المحددة األھداف أساس على تقييمھا يجب المساعدات فعالية
  .اإلنمائي التخطيط عملية في مدمجة االعتبارات كل أن من للتأكد الوطني المستوى

  
 معروفة ليست جديدة تقنيات أو أفكار دمج في يساھم أن يمكن المانحة الجھات من يأتي الذي والدعم  

 من الكثير وفي.  الحكومية الھيئات تعتمدھا أن يمكن وناجحة رائدة إجراءات لتنفيذ فرص إتاحة وفي ،بعد
 الطاقةو لبنان، في الزعتر زراعة منھا معينة، مستدامة قطاعات دعم في قدوة المانحة الجھات كانت األحيان،
  .)34(المياه عالجةم ووحدات البيولوجية، للطاقة الميثان غاز إنتاجو اليمن، في الشمسية

  

  فرسان جزر تنمية: السعودية العربية المملكة  - 4 اإلطار
  

 وھي.  السعودية العربية المملكة من الغربي الجنوبي الجزء في األحمر البحر في فرسان جزر تقع: الظروف  
 ھي رالجز وھذه.  ةنسم 18 000 وتضم مربع كيلومتر 702 اإلجمالية مساحتھا تبلغ جزيرة 84 من يتألف أرخبيالً تشكل
.  التقليدية الحرفية واألعمال السمك وصيد الزراعة على الرزق لكسب سكانھا يعتمد ريفية، مستوطنات الغالب في

.  الضحلة الرملية والشواطئ بالمرجان الغنية الصخرية الشواطئ فمنھا التنوع، من كبير قدر على الجزر ھذه وشواطئ
 الرغم على األمطار وندرة المياه شح من يعاني الزراعي القطاع ألن للسكان، يسيالرئ الدخل مصدر السمك صيد ويشكل

 وتنوع المرجانية، الشعب وفرة إليھا تجذبھم إذ الجزر، ھذه السياح ويقصد.  الخصبة الزراعية األراضي توفر من
 التنقيب أعمال كشفت قدو.  التاريخ من مختلفة حقب إلى تعود التي األثرية المعالم ووجود الحيوانية، األصناف
 محميات إلى الجزر من أجزاء حولت ،1989 عام وفي.  والبوتاسيوم الصوديوم كلوريد من كبيرة كميات عن الجيولوجي

 األنشطة تطوير على تركزو للجزر، المستدامة التنمية تحقيق إلى السعودية العربية المملكة حكومة وتسعى.  بحرية
 البرية الحياة على المحافظة كذلك األولويات ومن.  العيش سبل وتحسين السياحة عزيزت على تعمل إذ للدخل، المدرة

  .  الغذائي واألمن والتعليم الصحية الخدمات وتحسين وحمايتھا الطبيعية والموارد
  

 العيش سبل تحسين) أ: (التالية االستراتيجية القضايا فرسان جزر مشروع يتناول: والتخطيط االستراتيجية  
 الموارد واستنزاف التدھور من الحد) ب( كافة، األساسية والخدمات الراحة وسائل إلى الوصول لضمان تداممسال

 األخضر االقتصاد تعزيز) د( واالقتصادية، االجتماعية التنمية لخدمة المتاحة األموال رؤوس استخدام) ج( الطبيعية،
 وتمكين األسماك، مصائد تنمية طريق عن الفقر من الحد إلى المشروع ويھدف.  والبيئة البيولوجي التنوع على والحفاظ
 إلى الجزر تحويل إلى يھدف وھو.  المؤازرة المؤسسية البيئة وتھيئة البحرية، الموارد استغالل وتشجيع المحليين، السكان
 المستوى تحسين) أ: (المحددة األولويات وتشمل.  لمواردھا المستدام االستخدام أساس على وتنميتھا جذاب سياحي مركز

 من أخرى بأجزاء الجزر وتربط الجزر في السياحية المواقع أھم تربط التي الداخلية الطرق شبكة تطوير) ب( التعليمي،
 تطوير) د( الدولية، المعايير فيتستو بحيث الصحي الصرف خدمات تحسين) ج( بأسرھا، والمملكة جازان منطقة

 ،األنشطة جميع في الخاص القطاع مشاركة تعزيز) ھ( التقليدية، للحرف مصنعةال الحجم والمتوسطة الصغيرة المشاريع
 المسؤولية، حس يمليه الذي النحو على والمصائد واللؤلؤ المرجان مثل الطبيعية الموارد استخدام) و( السياحة، في سيما ال
 لتشجيع المؤسسية القدرات تعزيز) ط( الجزر، منتجات تسويق) ح( الخاص، القطاع استثمارات لتشجيع حوافز إيجاد) ز(

  .االجتماعية التنمية تدعم التي الخيرية الجمعيات تشجيع) ي( الجزر، على الصغيرة المشاريع
  

 تخطيط في المساھمة من الجزر سكان ليتمكن القدرات بناء على المشروع يركز :الموارد وتخصيص التنفيذ  
 والقطاع الحكومية غير المنظمات بين التعاون من جو وفي المركزية، يةآل إطار في وتنفيذھا وإدارتھا المحلية األنشطة
 ومحطة األولية، الصحية للرعاية مراكز وثالثة ومستشفى، مدرسة، 35 بناء اآلن حتى المحققة اإلنجازات ومن.  الخاص
 والطاقة السكان، من المائة في 95 من ألكثر نظيفة مياه وتؤمن اليوم، في المياه من مكعب متر 1 500 تنتج المياه لتحلية

 الخاص القطاع وتزويد والجزر، جازان بين جيدة بحرية اتصاالت وإنشاء األسر، من المائة في 99 لنسبة الكھربائية
 العوامل من المعنية الجھات التزامو اإلضافية االستثمارات تزال ال ذلك ومع.  نمواً األقل المناطق في لالستثمار بالحوافز
  .قدماً مضيلل الالزمة

  
 إلى المحلية المعنية الجھات مع بالتعاون اجريُأ اللذان والمتابعة التقييم خلص :اإلنجازات من واالستفادة التقييم  

  
)34(  ESCWA, 2010b; and ESCWA, 2009b. 
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 إنشاء الزراعة؛ في العادمة المياه استخدام إعادة المياه؛ تخزين على القدرة زيادة إلى الزراعي القطاع حاجة: التالية النقاط
 إليھا خلص التي النقاط ومن.  السمك صيد مرافئ تحسين ؛القطاع ھذا في التدريب وتأمين سماكاأل حول بحوث مراكز
 المنتجات إنتاج عملية وتطوير التقليدية بالحرف تعنى التي والمتوسطة الصغيرة المشاريع تنمية ضرورة أيضاً التقييم

 واستكمال البحري؛ النقل وتطوير مطار؛ بناء ضرورة إلى التقييم خلص الجزر، في السياحة تطوير وبشأن.  السمكية
 .البحرية المحميات ذلك في بما المحميات، إدارة خطة وتحديث البلد؛ مناطق وسائر الجزر بين الطرق ربط

  عاريالمش/اتالقطاع مستوى على مستدامال العيش سبل نھج دمج  -انياًث
  

 العامة السياسات إطار في ومھامھا ھااختصاصات تغطي التي الھيئات المشروع/القطاع بمستوى تعنى  
 محددة أنشطة مجموعة أو معين نشاط تنفيذ المكلفة الھيئات وكذلك منطقة، أو بلد في معيناً قطاعاً والتخطيط
 مباشرة مفاعيل المستوى ھذا على تتخذ التي وللقرارات.  القطاع مستوى على عادة تنفذ والمعايير، األھداف

 ذلك على األمثلة ومن.  األخرى القطاعات على مباشرة غير ومفاعيل ،نفسه القطاع ضمن األنشطة على
 مستوى مع المشروع مستوى دمجوُأ.  والتعليم والصحة، العامة، واألشغال والطاقة، والزراعة، النقل، قطاع
   لباًوغا نطاقاً، وأضيق تفصيالً أكثر تكون عادة المشاريع أن مع ،المستويين بين الخصائص لتشابه القطاع

  .زمني بجدول محددة تكون ما
  

  عاريالمش/اتالقطاع مستوى أوجه أھم  - 5 اإلطار
  

  األھمية
  

  ).الزراعة الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، المياه،( العامة السياسة في معين قطاع تحديد •
  

  الرئيسية القضايا
  

  ؛يالقطاع مستوىال على اإلدارة •
  .المحلي المستوى على التنسيق •

  
  الرئيسية لمعنيةا الجھات

  
  ؛المختصة الوزارات •
  ؛المشاريع •
  ؛المستخدمين اتحادات •
  .الحكومية غير المنظمات •

  
  والمعلومات البيانات

  
 .)وغيرھا المياه، تخصيص اآلالت، استخدام اآلفات، تفشي األسعار، المساھمات، إلى الحاجة مثل( مفصلة •

______________  

  .Adapted from OECD, 2007; OECD, 2006a; OECD, 2006b; OECD, 2001; and IFAD: المصادر

  
  العامة الخصائص  -ألف

  
  عاريالمش/اتالقطاع مستوى أھمية  -1
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 األساسية، البنية مثل معين، مشروع أو لقطاع والبرامج العامة السياسات المستوى ھذا على توضع  
 .  المدرسية المناھج مثل أخرى قضاياو والبيئة، الزراعة في سيما ال التكنولوجيا، واستخدام السلع، وسعر
.  اإلنمائي التخطيط في مستدامال العيش سبل لدمج إجراءات المستوى ھذا على تتخذ أن الضروري ومن

 في التباين ھذا إغفال يمكن وال ،المشاريع/القطاعات بين كثيراً المستخدمة واألساليب التنمية أدوات وتتباين
ھذا  على مستدامال العيش سبل نھج تطبيق كيفية لتحديد الضرورية اتوالخطو الالزمة القرارات اتخاذ

 خاصاً اھتماماً ھاؤإيال يقتضي التنمية، في األھمية بالغ دور المشاريع/القطاعات فلبعض.  المستوى
 الزراعة مثالً الرئيسية المشاريع/القطاعات ومن.  والتخطيط العامة السياسات وضع في أولوية ھاؤعطاإو

 والبنية والنقل، والطاقة، الطبيعة على والحفاظ والصحة المائية، الموارد وإدارة األسماك، ومصائد ت،والغابا
 لمشروع عرض 6 اإلطار وفي.  القصير المدى على وضوحاً أقل أخرى قطاعات تأثير ويبقى.  األساسية
 الزراعية التنمية في أسھم المشروع فھذا.  األردن في عربة وادي منطقة في المتكاملة النموذجية المزرعة

 مفيداً المشروع ويعتبر.  الدخل لدر بديلة وسائل توفير خالل من العيش سبل تحسين إلى وأدى المنطقة، في
  .تنفيذه منطقة في المستدامة التنمية تعزيز في جداً

  

  عربة وادي في المتكاملة النموذجية المزرعة مشروع: األردن  - 6 اإلطار
  

  عربة، وادي منطقة في المتكاملة النموذجية المزرعة مشروع إنشاء األردن نھر سةمؤس تولت :الظروف  
 على المشروع ويمتد.  نسمة 2 130 سكانھا عدد يبلغ) وغرندل مذكور وبئر الريشة،( قرى ثالث المشروع ويشمل
 الري وشبكات ياه،الم تجميع وبركة الماشية، لتربية مزارع تضمو السعديين، قاع أراضي من (*)دونم 200 مساحة
 مزارع تطوير إلى المشروع يھدف الموقع، إلى المؤدية الطرق تأھيل إلى وإضافة.  والفاكھة الخضار وزارعة بالتنقيط،
 األنشطة وتعتمد.  االجتماعية واألوضاع اإلنتاجية لتحسين المنطقة في كأولوية المشروع المحليون السكان وحدد.  متكاملة
  .والمتنوعة والمحسنة المنتجة راعةالز على للدخل المدرة

  
 Cooperative Grant( تعاونية منحة اتفاق على قائم المشروع، لتنفيذ ابتكاري نھج اعتُمد: االستراتيجية  

Agreement( أھداف تعميم في أسھم ،المحلية المشاركة نھجو.  المنفذة الحكومية غير والمنظمات المختصة الوزارة بين 
 جرى المحلية، المشاركة ھذه على المؤسسي الطابع وإلضفاء.  به المحلية المجتمعات التزام مانوض ونتائجه المشروع
 االحتياجات تحديد اللجان ھذه وتتولى  .النساء من سيما ال المجتمع، فئات جميع عن ممثلين تضم محلية لجان تشكيل
 المشاركة وضمان المشاريع تنفيذ في تساھم كما.  المعنية الجھات مختلف مع والتشاور بالتنسيق األولويات وترتيب
 وفي المحلي، المجتمع يحددھا التي األنشطة تنفيذ في وتساھم الملكية، لتحديد المناسب القانوني اإلطار وإيجاد المحلية،
  .المشاريع ريع من المالي الدعم تأمين

  
 المحلي المجتمع واستفاد.  جزئي بدوام وظيفة 4 243 من وأكثر دائمة عمل فرصة 15 المشروع أمن: التنفيذ  

 وادي تجمع في تعاونية إنشاء وساھم.  المنطقة في المواشي تربية قطاع إحياء وإعادة والمحسنة الجديدة الزراعات من
 مالياً مورداً لتشكل الماشية تربية أساليب تحسين المشروع أھداف ومن.  المنطقة في العشائرية الخالفات تجاوز في عربة
 أساليب وإدخال األمطار مياه تجميع طريق عن المياه استغالل وترشيد أصحابھا؛ على عبئاً كونھا عن عوضاً إضافياً
 مكعب، متر ألف 250 بسعة سد أنشئ المشروع، إطار وفي.  الميكانيكية العلف تجھيز كوحدة ومتنوعة جديدة زراعية
 وزيادة الزراعي اإلنتاج تنويع على المزارعين ويشجع المياه شح عقبة تجاوز في يساھم للمياه مستداماً مصدراً أصبح
 أھالي واستعاد.  األمطار مياه على فقط وليس للمزروعات التكميلي الري على االعتماد خالل من المنتجة الكميات
 ىإل االختيار من المشروع مراحل جميع في وإشراكھم التنفيذ في الشفافية بفضل الحكومية بالمشاريع ثقتھم المنطقة
 إنجازات ومن.  عناصره بمختلف المشروع استدامة على بالغ أثر النھج لھذا وكان.  والتدريب فالمشاركة التصميم
 نمط إدخال من الدولي، والتعاون التخطيط وزارة مع بالتعاون تمكنت، التي التعاونية أعمال تطوير كذلك المشروع
 وھي الدولية، كواسيرتا مؤسسة من العضوية الزراعة ھادةش على مؤخراً التعاونية حصلت وقد.  العضوية الزراعة
فباتت ھذه التعاونية ھي األولى من نوعھا في  األوروبي، االتحاد من بتصديق الشھادة تلك إلصدار مؤھلة لبنانية شركة
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  .والحمضيات والعنب العطرية واألعشاب الخضار، ھامنتجات ومن.  األردن
______________  

 .2م 1 000=  دونم 1  (*)  

  
  

  الرئيسية القضايا  -2
  

 مستوى على الرئيسية القضايا تحديد في بھا االسترشاد يمكن التي األسئلة ألھم عرض 7 اإلطار في  
  .المستوى ھذا على والتخطيط البرامج تصميم عملية لتوجيه عاريالمش/اتالقطاع

  

  المشاريع/القطاعات مستوى على المطروحة األسئلة أھم  - 7 اإلطار
  

  للتنفيذ؟ المتاحة واألدوات المقترحة واآلليات األھداف ھي ما •
  التنمية؟ أھداف تحقيق في يساھم وكيف التنمية في األولويات من ھو المشروع ھل •
  المتاحة؟ البدائل ھي ما •
  المحلي؟ المستوىعلى و األخرى القطاعات مع للمشروع الرئيسية الروابط ھي ما •
  الخالف؟ مجاالت ھي ما •
  الالزمة؟ المؤسسية راتالقد ھي ما •
 ت؟والمستويا القطاعات سائر مع للتنسيق المتاحة اآلليات نوع ھو ما •

  
  الرئيسية الفاعلة الجھات  -3

  
 واللجان ،القطاعية واللجان ،المختصة الوزارات المستوى ھذا على الرئيسية الفاعلة الجھات من  
 غير والمنظمات المستخدمين، واتحادات المانحة، كاالتوالو والمشاريع المعنية بالقضايا القطاعية، البرلمانية
  .القطاع في تعمل التي الحكومية

  
  والمعلومات البيانات إلى الوصول  -4

  
.  وتنفيذھا البرامج وتخطيط السياسات لوضع الوافية والمعلومات البيانات على الحصول األھمية من  
 من والوقاية ؛الجديدة الفرصتحديد و ؛اتخاذھا لالزما اإلجراءات تحديد يسھل والمعلومات البيانات فتوفر

  .وأوجه الضعف المخاطر من والحد ؛لمواجھتھا واالستعداد الكوارث
  

  القطاعات بين التفاعل  -5
  

 بين الترابط إغفال يمكن ال إذ األخرى، القطاعات عن بمعزل حدة على قطاع أي أخذ يمكن ال  
 في بما األخرى، القطاعات بمعظم وثيقاً ارتباطاً يرتبط مثالً، صحية،ال الرعاية فقطاع.  المختلفة القطاعات

 التنسيق فرص االعتبار في مستدامال العيش سبل نھج تُغفل أال ينبغي ولذلك.  والطاقة والزراعة المياه ذلك
  .البرامجو الخطط وضع مرحلة في القطاعات بين والتكامل

  
  عاريالمش/اتالقطاع ستوىم على مستدامال العيش سبل نھج تطبيق  -باء
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  والبرامج الخطط صياغة  -1
  

 على القطاع قي تحقيقھا على العمل يجري التي العامة األھداف تحديد مرحلة ھي الصياغة مرحلة  
 فصياغة.  المحددة األھداف تحقيق في تنفيذھا يساھم التي الرئيسية واألنشطة والنھج معينة، زمنية فترة مدى

 األنشطة تحديد خالل من مستدامال العيش سبل نھج تنفيذل ھام مدخل ھي القطاع مستوى على السياسات
 السياسات صياغة في مستدامال العيش سبل نھج لدمج متكامل وأسلوب ،التنمية أولويات أساس على الالزمة

 أو لنھجا يطبق أكان معين، إنمائي مشروع فعالية تقييم ويجري.  الالزمة التعديالت وإجراء واالستراتيجيات
 تكون أن ويمكن.  يغطيھا التي والمنطقة يدعمھا التي واألنشطة يؤمنھا التي المزايا نوع حيث من يطبقه، ال

 الصحي، والصرف المياه على الحصول العمل، فرص توليد اإلنتاجية، تحقيق( فورية أو مباشرة المزايا
 نيوتحس الرفاه، نيتحس أو واالقتصادية االجتماعية الظروف تغير( األجل وطويلة مباشرة غير أو) وغيرھا
 أو مستدامال العيش سبل بنھج عملھا أساس على المشاريع متقي� المرحلة، ھذه وفي.  )التعليم/المھارات
  .الطويل المدى على العيش سبل أصول تحسين في مساھمتھا

  
  التخطيط  -2

  
 مجموعة إلى االستراتيجية تحويل أي ع،اريالمش/اتللقطاع خطة وضع مرحلة ھي التخطيط مرحلة  

 مدى على تنفيذھا المنوي واألنشطة االستثمارات مختلف تفاصيل تحديد خالل من الملموسة اإلجراءات من
 التفاصيل تشملو.  عاريالمش/اتللقطاع العامة السياسة في المحددة األھداف بلوغ بھدف محددة زمنية فترة
 تنفرع الحاالت من الكثير وفي وموقعھا، ونوعھا تنفيذھا سيجري التي األنشطة عدد الخطة تتضمنھا التي

 ھذه وفي.  البلد من مختلفة أجزاء في تطبق تفصيالً أكثر خطط إلى الوطني المستوى على الموضوعة الخطة
 أفضل إلى للتوصل المتاحة واألصول السائدة الظروف لتوضيح العمل مجرى تقييم الضروري من المرحلة،
 الفعالية وتحليل والمنافع، التكاليف تحليل منھا متعددة، األولويات وتحديد االستراتيجية يمتقي وطرق.  النتائج
  .الخبراء تحليل أو المعايير، المتعدد والتحليل التكاليف، أساس على

  
 العيش سبل تعزيز بھدف مصر في القطاع مستوى على ونفذ صمم لمشروع عرض 8 اإلطار وفي  

 وجرى والتنفيذ التخطيط مرحلة في الرئيسية المعنية الجھات من العديد شارك وقد.  الريفية المناطق في
  .ةالمحلي الملكية مسألة على كلھا المشروع مراحل مختلف في التركيز

  

  الريفية للتنمية سوھاج مشروع: مصر  - 8 اإلطار
  

 ثالثة سكانھا عدد يبلغ.  مصر في فقراً المحافظات أشد من محافظة ھي سوھاج: الصياغة/واألصول الظروف  
 أسرة 105 000و الزراعة في تعمل أسرة 209 000 تضم ريفية، مناطق ھي مساحتھا من المائة في 77و نسمة ماليين

 أبرز ومن الماشية تربية في السكان ويعمل الصرف، سوء من المنطقة تلك في األراضي وتعاني.  أراض تملك ال
 84 نسبة( والكتابة بالقراءة ملمين غير البالغين السكان من المائة في 70 نسبة.  نوالقط والبرسيم والذرة القمح زراعاتھم

 الخدمات من أو للشرب الصالحة المياه إمدادات من محرومة القرى من المائة في 30و) النساء من منھم المائة في
 أنشأت المنطقة ذهھ في الفقر ولمكافحة.  الصحي الصرف مرافق من محرومة القرى نم المائة في 90و الصحية،
 المدى على البرنامج أھداف ومن.  )شروق( المتكاملة الريفية للتنمية القومي البرنامج 1994 عام في المصرية الحكومة
 التعاون وتعزيز للبرنامج كأساس القرى في القائمة الھياكل باستخدام الريفية، المناطق تنمية في الالمركزية تعزيز الطويل
 غير والمنظمات الحكومة،( شروق برنامج وأعضاء المجتمعات، انتخبتھا التي المحلية والمجالس ،الوزارة ممثلي بين

 خالل من المحلية المجتمعات دعم على الحصول على العمل البرنامج مزايا أھم ومن.  )المحليين والمتطوعين الحكومية،
  .األساسية البنية تطوير تكاليف تغطية في المشاركة على حثھا

  
 بنھج سوھاج منطقة قرى في المستدامة التنمية دعم إلى االستراتيجية تھدف: التخطيط/والنتيجة ستراتيجيةاال  
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 حصول في المساواة وضمان الريفية، المجتمعات حياة ونوعية الدخل تحسين على ذلك في التركيز جرى وقد.  المشاركة
 البرنامج ويدعم.  البيئية اإلدارة وتحسين الطبيعية لمواردا على والحفاظ ،القروض على والنساء والشباب الفقيرة الفئات
 خدمات وتحسين الريفية األساسية والبنية العامة المحلية الخدمات إدارة في المدني والمجتمع الخاص القطاع مشاركة أيضاً

 ثالثة البرنامج مويض.  التكاليف استرداد آليات تطوير على المدنية المجتمعات مساعدة خالل من والصيانة التشغيل
 األساسية البنية تأمين) ب( ،)المحلي المستوى على واإلدارة المؤسسات دعم( المؤسسات تطوير) ا: (ھي رئيسية عناصر
 والبنية الزراعة وتطوير ،والطرق والري، الصحي والصرف المياه إمدادات ذلك في بما األساسية البنية تطوير( للقرى

  ).الصغيرة المشاريع تمويل تطوير( األرياف في األنشطة مويلت) ج( ،)االجتماعية األساسية

  )تابع( 8 اإلطار
  

 واتخاذ التخطيط مرحلتي في السكان مشاركة على البرنامج تنفيذ اعتمد: الموارد تخصيص/والرصد التنفيذ  
 المختصة، الوزارة مع بالتعاون التنفيذ آليات سوھاج مجلس واختار ،القرى أولويات تحدد إنمائية خطة ووضعت.  القرار
 على المؤسسية القدرات تطوير في بالغة أھمية للتدريب وكان.  الخاص القطاع من ومتعھد محلية حكومية غير ومنظمة
 جودة تحسين اإليجابية النتائج ومن.  )واإلبالغ والتنسيق، واإلشراف، الميداني، والرصد التصميم،( المستويات مختلف
 438 استكمل ،الخالصة وفي.  الخبرات ونقل البناء نوعية تحسين سيما ال البرنامج، طارإ في األنشطة مختلف تصميم

 تضم يةقر 650 نحو منھا ويستفيد سوھاج، محافظة أنحاء جميع تخدم قطاعات عشرة في األساسية البنية لتطوير مشروعاً
 في االئتمان خطة أن من الرغم على يةالريف المجتمعات في الحياة ونوعية الدخل مستوى وتحسن.  نسمة مليوني حوالى
 المناطق في االستثمارات تشجيع وعن الزراعية األعمال في الحديثة التكنولوجيا إدخال عن عجزت الريفية المناطق
  .الزراعي القطاع استدامة تحقيق وفي األنشطة تنويع في يساھم نحو على الريفية،

  
 المشاركة نھج اعتمد إذ رائد مشروع ھو الريفية للتنمية اجسوھ مشروع :اإلنجازات من واالستفادة التقييم  
 عن عدا ،األساسية البنية لتطوير كبيرة مشاريع وتنفيذ للمشاركة أطر إنشاء إلى أدى وقد.  الجنسين بين والمساواة
 الحكومة عھدة في بقيت التنفيذ موارد أن ومع.  الالمركزية تعزيز في اإلنجازات تلك ساھمتو.  الصغيرة المشاريع
 وتحديد الموارد، واستخدام القرارات، اتخاذ في فاعالً دوراً المجتمعات تلك أدتو المحلية، المجتمعات من بدالً المحلية

 النسائية المشاركة نسبة كانت المشروع، انتھاء وعند .  القرارات اتخاذ عملية في مشاركة للمرأة كانت كما.  األولويات
 الحكومية غير المنظمات تمثل التي الھيئة أعضاء من المائة في 27و اللجنة، أعضاء مجموع من المائة في 33 بلغت قد

 تكان كما.  المشروع إطار في الممنوحة الصغيرة القروض مجموع من المائة في 43 ةالمرأ حصة وبلغت المشاركة،
 المياه في المنقولة األمراض خاطرلم التعرض من الحد بفضل االجتماعية والنواحي البيئة على إيجابية آثار للمشروع
 الوصول فرص تحسين كذلك االجتماعية المزايا ومن.  الصحي الصرف وخدمات المياه إمدادات تحسين لمشاريع نتيجة
 التدريب المشروع وفرھا التي الخدمات ومن.  والعيادات والمدارس الشباب مراكز مثل االجتماعية الخدمات مرافق إلى

 القدرات بناء على التركيز زيادة الضروري من ويبقى.  المؤسسية القدرات وبناء والصحية، البيئية عبالمواضي والتوعية
 التكامل ضمان ضرورة إلى نظراً المستقبل، في الريفية المناطق تنمية مشاريع في والتنفيذ واإلدارة التصميم مراحل في

 .المتشعبةو الكبيرة المشاريع في المكونات مختلف بين والواضح الفعلي

  
  الموارد تخصيص  -3

  
 سبل نھج ولدمج.  وتنفيذھا البرنامج عناصر تجميع مرحلة تبدأ ،الممكنة الخيارات في النظر بعد  
 مستدامال العيش سبل إطار إدراج ينبغي ع،شاريالم/اتالقطاع مستوى على المنفذة األنشطة في مستدامال العيش
 يساھم النظري والنھج العملي نھجال اعتمادإن .  والمشاريع البرامج الختيار المستخدمة المعايير مجموعة في
 التي التدابير ذلك في بما الالزمة التدابير تحديد ويسھل المتوفرة، واألصول العيش سبل ظروف تحديد في

 لقطاع األساسية البنية في كثيفاً استثماراً تطلبت قد الزراعي القطاع فتنمية.  والوالية القطاع حدود تتجاوز
 تتجاوز إجراءات وتتطلب الزراعي القطاع ميزانية تكاليفھا تتجاوز قد المياه لتوزيع آليات اعتماد أو المياه

  .المياه قطاع في معالجتھا وتسھل الزراعي القطاع في العاملين اختصاص
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  والتقييم الرصد  -4
  

 أدوات وتتضمن.  محددةال األھداف على المحرز التقدم قياس يجري والتقييم الرصد مرحلة في  
.  وإعداد الميزانية الميزانية تنفيذ تقارير ذلك في بما اإلبالغ، أدوات من مجموعة والتقييم الرصد

 في تساعد أنھا إذ والتقييم، الرصد لدعم ضرورية عاريالمش/اتالقطاع مستوى على الكبيرة واالستثمارات
 وانتقاء بدقة والمؤشرات المعايير اختيار لرصدا برامج وتتطلب.  الناشئة والفرص الضعف نقاط تحديد

 الرصد لمرحلة وينبغي.  والفعالية الكفاءة ضمان أجل من والمعلومات البيانات لتجميع المناسبة االستراتيجية
  .الشامل التوافق ضمان أجل من المصلحة أصحاب جميع أيضاً تشمل أن والتقييم

  
 الظروف عن تفاصيل يتضمن فلسطين، في الزراعي عالقطا لتنمية مشروع عن مثال 9 اإلطار وفي  
  .الرئيسية الفاعلة الجھات وتحديد والرصد التنفيذ، في المحققة واإلنجازات المعتمدة، واالستراتيجية العامة،

  
  األردن غور منطقة دجن، بيت فروش قرية في المستدامة التنمية: فلسطين  - 9 اإلطار

  
 محتلة أراض وھي.  األردن غور منطقة في أريحا في دجن بيت فروش ةقري تقع :الصياغة/واألصول الظروف  
 ومراكز والكھرباء المياه مثل األساسية المستلزمات من سكانھا حرمان إلى تؤديو ،المحيطة المناطق عن عزلة من تعاني

  للدخل، رئيسيال المصدر تشكل الزراعة أن ومع.  النزوح إلى بھم تدفعو والسالمة، والتعليم الصحية، الخدمات
 مياه نقص يعيق كما.  إضافية آبار حفر ويحظر ،ةواحد مياه بئر القرية وفي.  األراضي معظم بمصادرة إسرائيل قامت
 المشروع من المستفيدين السكان عد ويبلغ.  الزراعي القطاع تنمية مواصلة الزراعية والمواد البذور أسعار وارتفاع الري
  .شبابو ساءون بينھم أطفال نسمة، 1 200

  
 الظروف وتھيئة دجن بيت فروش في العيش سبل تعزيز إلى المشروع يھدف: التخطيط/والنتيجة االستراتيجية  
 : التالية العناصر طريق عن أسرة 220 لحوالى المعيشية الظروف تحسين المشروع من والقصد.  المستدامة للتنمية

 أرض استصالح من المزارعين وتمكين القرية، في الزراعي القطاع تنمية في تساھم أن يمكن زراعية تعاونية إنشاء) أ(
) ب( ؛معقول بسعر الزراعية والبذور اآلالت وتوفير الضخ، باستخدام وزراعتھا )*(دونم 3 000 مساحتھا زراعية
 وذلك ساسيةاأل البنية تطوير خالل من المعيشية الظروف تحسين) ج( االبتدائية؛ المرحلة الستكمال تلميذاً 170 مساعدة
 وتتحقق.  اجتماعي مركز وإنشاء الصحية، الرعاية نظام وتحسين ،كيلوواط 300 بقوة الشمسية الطاقة على مولد بتركيب
  .اإلنتاج عملية في المتقدمة التكنولوجيا الستخدام القدرات وبناء والتدريب التعاونية خالل من االستدامة

  
 ألعضاء التدريب برامج ونظمت.  المشاركة نھج باعتماد شروعالم نفذ: الموارد تخصيص/والرصد التنفيذ  
 تمكين مجال وفي.  ذوربال وتوزيع الضرورية األساسية البنية تطوير وجرى والزراعة، اإلدارة مجالي في التعاونية

 المزارعين كينلتم المساھمات وجمع تعاونية وإنشاء محلية، لجان تشكيل) أ: (التالية التدابير المشروع تضمن المزارعين،
  معقولة؛ بأسعار الزراعية والبذور اآلالت تأمين) ب( وزراعتھا؛ دونم 3 000 مساحة على تقع أرض استصالح من

 170 من أكثر مساعدة) ھ( للتخزين؛ مرافق إنشاء) د( كيلوواط؛ 300 بقوة الشمسية الطاقة إلنتاج وحدات إنشاء) ج(
 مبادئ على إلطالعھم لألوالد صيفي مخيم تنظيم) و( ؛الرزق مصادر تحسين خالل من االبتدائية المرحلة الستكمال تلميذاً

 التقنيات استخدام على والتدريب ،لألطفال وملعب القرية في مكتبة إنشاء كذلك المنفذة األنشطة ومن.  األراضي استغالل
 على النساء وتدريب والمبيدات، لكيماويةا األسمدة استخدام من والحد المياه لتوفير العضوية والزراعة الحديثة الزراعية
  .التقليدية األغذية تجھيز

  
 رصد تقارير بتقديم وذلك التنفيذ عملية أثناء في مراحل على التقييم جرى: اإلنجازات من واالستفادة التقييم  
 النھائي تقريرال يتضمن أن المخطط ومن المشروع إطالق على أشھر ثالثة بعد األساسي األول التقرير وصدر.  دورية
 أكبر عدد انضم فيما المجال في الرائدات النساء من عدداً انطالقه عند المشروع في العامل الفريق وضم.  كامالً تقييماً
  .نتائجه بجدوى اقتنعن أن بعد تدريجياً النساء من
  

 وجمعية الحكومية غير والمنظمات ،النساء شاركت: )إلخ المستفيدة، الجھات المعنية، الجھات( الرئيسية الجھات  
 اتسع كما المھمشة، الريفية المناطق تخدم أنشطة لتصميم ضمانة ذلك وفي.  المشروع تنفيذ في بفعالية الريفية التنمية
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 المشروع من المستفيدين ومن.  والرجل المرأة بين تمييز أي دون من كافة السكان فئات ليشمل المشروع نطاق
 خدمات ومن الزراعية األنشطة من استفادوا وقد.  البدو من 1 200 ومنھم ن،دج بيت فروش قرية في المزارعون
 ونظام الشمسية، الطاقة على الكھرباء توليد وحدات سيما ال المنشأة، األساسية البنية من برمته المجتمع استفادو.  التعاونية
 ،)البدو( األراضي أصحاب عالمشرو من كذلك واستفاد. الجديد االجتماعي والمركز المحسن الصحية الرعاية

 األردن، غور في يسكنون نالذي والفلسطينيون والتجار، المجاورة، والقرى والحمضيات، الخضار ومنتجو والمزارعون،
  .ونابلس الغربية الضفة شمالي

_____________  

 .2م 1 000=  دونم 1  (*)  

  المانحة الجھات المقدم من دعمال  -جيم
  

 المانحة الجھة تحددو.  معينة مشاريع/قطاعات على كثيرة أحيان في اإلنمائي التعاون يركز  
 عامة سياسة أساس على وي�نفذ المشروع فيصمم ،اإلنمائية المساعدة من يستفيد الذي عاريالمش/اتالقطاع
 مالعا والتوجه عوالمشر أھداف تحديد الجھة ھذه تتولى إذ المساعدة، من يستفيد الذي لقطاعا في المانحة للجھة
 في المانحة الجھات فتدعمھا مستدامال العيش سبل نھج إطار في تندرج التي واألنشطة البرامج أما.  للتعاون
  ).وغيرھا والزراعة، المياه،( القطاعات من عدد امنھ يستفيد منتظمة إنمائية مساعدة من تقدمه ما إطار

  
.  عاريالمش/اتالقطاع مستوى ىعل النھج ھذا دمج لتسھيل دورين المانحة الجھات تؤدي أن ويمكن  

 التي واألنشطة البرامج في النھج دمج يمكنھا اإلنمائي، التعاون إطار في معيناً مشروعاً تدعم كانت فإذا
 سبل نھج استخدام تعزيز إلى الرامية الجھود في تساھم أن أيضاً ويمكنھا.  المشروع ھذا ضمن فيھا تشارك
 وتوفير ،الالزمة األطر ووضع المشتركة التقييم عمليات إجراء برع المشروع مستوى على مستدامال العيش
 في الغذائي األمن لمشروع عرض 10 اإلطار وفي.  الشركاء سائر يستخدمھا أن يمكن التي األدوات
  .لألمم المتحدة والزراعة األغذية منظمة ومولته الحكومة نفذته الذي السودان

  
  الغذائي ألمنلالبرنامج الخاص  :السودان  - 10 اإلطار

  
 منظمة أطلقته الذي الغذائي لألمن الخاص البرنامج لألغذية العالمي القمة مؤتمر أيد: الصياغة/واألصول الظروف  
 العجز من تعاني التي المنخفض الدخل ذات البلدان في الغذائي األمن مشكلة لمواجھة لألمم المتحدة والزراعة األغذية
 مناطق خمس على الخيار ووقع.  البرنامج ھذا إطار في المنظمة من الدعم طلبت التي دانالبل من وھ والسودان.  الغذائي
 نھر وجنوب كردفان، شمال مقاطعة في ھابيل أبو خور ھي المناطق وھذه.  مرحلي أو مزمن غذائي عجز من تعاني
  .الشمالية قاطعةوالم األبيض والنيل الخرطوم، مقاطعة في جرمان أم وغرب النيل، نھر مقاطعة في عطبرة

  
 البدائل وإيجاد وتحليلھا، الغذائي األمن انعدام أسباب تحديد على المشروع يركز: التخطيط/والنتيجة االستراتيجية  
 إلى سنة من اإلنتاج تقلبات من والحد المياه، استخدام كفاءة وتحسين ،الحيواني واإلنتاج المحاصيل في والتنويع للزيادة
 على المشروع يركز واالقتصادي، االجتماعي المستوى وعلى.  الجدوى ذات المحلية والممارسات التقنيات وتعزيز سنة،
 الزراعية، البرامج في الجنسين بين المساواة منظور ودمج المنخفض، الدخل ذات للفئات للدخل المدرة األنشطة تنويع

  .الطبيعية الموارد على والحفاظ االجتماعية العدالة وإحالل
  

.  الطويل المدى على استدامته عززت التي النھج من عدداً المشروع اعتمد: الموارد تخصيص/والرصد التنفيذ  
 القرار وصانعو والموظفون، المستفيدة، الجھات( المعنية للجھات يكون حيث بالمشاركة، التخطيط ،النھج ھذه ومن

 األنشطة لتكرار المتجدد الصندوق فھومم أيضاً المشروع إطار في واستحدث.  المستويات جميع على دور )وغيرھم
 التقنية الحزم إدخال كذلك المبتكرة التدابير وتضمنت.  جديدة ومناطق جھات إلى المشروع نطاق وتوسيع الناجحة
 بھدف ودعمھا الزراعية والتعاونيات المنظمات وإنشاء الزراعي األداء لتحسين الرأسي، اإلنتاج زيادة إلى الھادفة المناسبة
 وتعميم والتسويقية اإلدارية المھارات وتحسين القرارات، اتخاذ مرحلة في المشاركة من المزارعين وتمكين التوافق دتوطي

 في جذري تغير إلى يؤدي أن يمكن المشروع في النجاح أن إلى نظراً اإلنتاج، مجاالت مختلف في الجنسين بين المساواة
  .والمعيشة الدخل مستويات
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 وتحسين والدخل، الزراعية والعوائد اإلنتاجية زيادة المشروع إنجازات أھم من :اإلنجازات من دةواالستفا التقييم  
 اإلنجازات تلك وارتبطت.  التقليدية الزراعية األساليب ظل في عليه كانت عما الغذائية المواد على الحصول إمكانات
 الجديدة التقنيات اعتماد وأدى.  الري في أخرى تقنيات دواعتما التكميلي الري واستخدام المياه تجميع على القدرة بتحسين
 وعي زيادة في المشروع وساھم.  العيش سبل تحسين إلى اإلنتاج عملية في المرأة وإشراك الغذائية والمواد العلف إلنتاج
 وتحسن الرئيسية صيلالمحا استھالك معدالت وارتفعت.  والزراعية اإليكولوجية القضايا سيما ال البيئية، بالقضايا الطالب
 المستفيدين، عدد زيادة إلى الدائر الصندوق اعتماد وأدى.  اإلنتاج وتنوع الغذائية المواد توفر زيادة مع الغذائي الوضع
 يتعلق وفيما.  الخدمات على الحصول وتسھيل التكنولوجيا تطبيق خالل من المشروع نتائج المزارعين منظمات وعززت
 عناصر مختلف في المرأة شاركت وقد المساواة، مبدأ تعميم المشروع أھداف من كان لجنسين،ا بين المساواة بقضايا

 .واإلدارية التنظيمية العناصر ذلك في بما المشروع،

  المحلي المستوى على مستدامال العيش سبل نھج دمج  -ثالثاً
  

 واتخاذ.  اليومية تھمأنشط وإلى الناس إلى األقرب والتحليل اإلدارة مستوى ھو المحلي المستوى  
 أن يمكن المحلية اإلدارةو البلدية، السلطات إلى وصوالً باألفراد يبدأ أن يمكن المحلي المستوى على القرار
 السكان وشؤون الموارد إدارة المحلية اإلدارية الھيئات وتتولى.  والقطاعات البلديات إلى وصوالً بالقرى أتبد

  .عينةم جغرافية منطقة في يقطنون الذين
  

 التنفيذ وعملية اإلنمائية الخطط في مستدامال العيش سبل نھج دمج عملية ظروف القسم ھذا ويتناول  
 في الخاص والقطاع المدني والمجتمع والمجتمعات الحكومات من كل دور يحددو.  المحلي المستوى على
 والمبادرات المحلي المستوى لىع النھج دمج مبادرات بين الرابط ويبين التنمية، أنشطة في النھج ھذه دمج
 أن يمكن الذي الدور إلى باختصار ويتطرق.  اريعالمش/اتالقطاع ومستوى الوطني المستوى على تعتمد التي
  .المحلي الصعيد على المانحة الجھات تؤديه

  

  المحلي المستوى عناصرأھم   - 11 اإلطار
  

  األھمية
  

  ع؛اريالمش/اتالقطاع ىومستو والمحلي الوطني المستوى على الخطط تنفيذ •
  .نتائج واضحة فورية •

  
  الرئيسية ضاياقال
  

  الرفاه؛ وتحسين الفقر من الحد على األثر •
  عينه؛ الوقت في أنشطة عدة تنفيذ •
  .القرارات اتخاذ في المعنية الجھات دور •

  
  الرئيسية المعنية الجھات

  
  ؛)إلخ األولويات، الخدمات،( المحلية الحكومة •
  ؛)إلخ االجتماعية، الخدمات الجتماعية،ا الشبكات( المجتمعات •
  ؛)إلخ الخدمات، الدعم، القدرات، بناء اإلدارة،( المدني المجتمع •
  ).المحلية الموارد استخدام الخدمات، الوظائف،( الخاص القطاع •

  
  والمعلومات البيانات
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  القصير؛ والمدى الطويل المدى على األھداف بين التوازن •
  ؛)القصير المدى على الفوائد الكوارث،( باألحداث المرتبطة األنشطة •
 ).إلخ بالمدارس، االلتحاق نسبة العمر،( المفصلة البيانات •

__________________  

  .Adapted from OECD, 2007; OECD, 2006a; OECD, 2006b; OECD, 2001; and IFAD: المصادر

  
  

  المحلي المستوى أھمية  -ألف
  

 في تظھر النھج ھذا ونتيجة.  المحلي المستوى على جلية ممستداال العيش سبل نھج جدوى تبدو  
 ظروف في التغيرات وتنعكس.  الرفاه تحسن في أي الطبيعية، المكونات وحماية واإلنتاجية، الدخل تحسن
 تؤثر وھي المحلية، القطاعات وسائر االقتصادية األنشطة على مباشرة الرأسمالية المكوناتو عيشال سبل
 وعلى والمحلي الوطني المستوى على العيش سبل تستھدف التي والتدخالت.  المحلية الرزق مصادر على

 العوامل وعلى مجتمع أو فرد كل قدرة على تعتمد موضعية نتائج إلى تؤدي ع،اريالمش/اتالقطاع مستوى
 مختلفة مجتمعات بين النتائج تلك تختلف أن ويمكن.  المھيمنة السياسية واالجتماعية واالقتصادية البيئية
 ،تغي�ر المناخ الجفاف، الفيضانات،( المخاطر من والنھوض والتكيف الفقر لمواجھة السكان قدرة على وتؤثر
 الخدمات المؤسسات،( المتاحة الفرص النتھاز ببساطة أو ،)وغيرھا والقانوني، المؤسسي الدعم نقص

  ).وغيرھا
  

 على تؤثر مستدامال العيش سبل نھج تماداع مجال في الواقع أرض على والخبرات المتوخاة والنتائج  
 بشأن المعيشية واألسر األفراد قرارات تشكل أن ويمكن.  المحلي المستوى على واألنشطة القرارات اتخاذ

.  النھج ھذه تطبيق كيفية على الواقع أرض من أدلة مستدامال العيش سبل في واالستثمارات االستراتيجيات
 وصول كيفية ولتبيان المعدة والمشاريع والبرامج للسياسات المحتمل األثر دلتحدي وتقيم األدلة ھذه وترصد
 تشكل أن ويمكن.  النھج اعتماد يتيحھا التي الفرص من االستفادة طريق عن والمجتمع الفرد إلى منھا الفائدة
  .  منھا والتعلم ومراجعتھا النتائج مستوى لتحسين أساساً المرحلة ھذه

  
 فرص وتعزيز والتعليم، الغذائي الوضع وتحسين الفقر من حدل في مجاالت منفذةال األنشطة شأن ومن  

 على مستدامال العيش سبل نھج تنفيذ على القدرة تعزز أن المعلومات توفر وتحسين ،سبل العيش المستدام
.  تدامةالمس التنمية لتحقيق مھم والبرامج والخطط السياسات في النھج تلك دمج أن وصحيح.  المحلي المستوى

 أتى فكلما.  السھلة بالمھمة ليس إليھا الوصول تسھل أو النتيجة تلك مثل إلى تؤدي التي العملية تعميم أن غير
 مشاريع لتصميم أشمل صعيد على توجيھات صياغة األصعب من صار موضعياً، والنشاط التحليل تركيز
  .وتنفيذھا مستدامال العيش سبل نھج على تعتمد ناجحة

  
 ومستوى الوطني الصعيد على فذةنالم بتلك المحلي المستوى على األنشطة بطر ويمكن  
 على تتوقف مختلفة وجھات مستويات يشمل مستدامال العيش سبل بشأن القرار اتخاذ ألن عاريالمش/اتالقطاع
 والتعاونيات، المعيشية واألسر األفراد يتخذھا المحلي المستوى على فالقرارات.  القرار اتخاذ مستوى

 تتخذھا الوطني المستوى على القرارات أن حين في المحلية، والحكومات والشركات، المجتمعية، والمنظمات
 ينبغي ولذلك.  األطراف والمتعددة الثنائية التنمية وكاالت أو اإلقليمية أو المركزية الحكومة مثل جھات
 التنفيذ لضمان أيضاً فيه تشارك وأن توياتالمس جميع على القرار اتخاذ من تستفيد أن المحلية المعنية للجھات
  .مستدامال العيش سبل نھج إطار في واألنشطة للمشاريع الناجح
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  الرئيسية القضايا  -باء

  
  المحلي المستوى مزايا  -1

  
 المتعارف فمن.  الدراسة ھذه ألغراض المحلي المستوى في والحضرية الريفية المناطق بين تمييز ال  

 تمارس التي األنشطة نوع حيث من سيما ال مختلفة، بخصائص تتفرد الحضرية والمناطق ةالريفي المناطق أن
 التوجيھية المبادئ بعض أن مع الريفية، المناطق على التحليل يركز التالية، المقاطع وفي.  العيش لكسب
  .الحضرية المناطق على أيضاً تنطبق

  
 فالمجموعات.  المحلي المستوى على العيش سبل ظروف ىعل تأثيراً العوامل أكثر من ھو والفقر  

 والطبيعية، البشرية،( الرأسمالية المكونات لقلة نتيجة فقراً المجموعات أشد عادة ھي المنخفض الدخل ذات
 التي المساعدة كفاية عدم ظل في صعوبة المجموعات ھذه ظروف وتزداد.  )واالجتماعية والمالية، والمادية،
 والتلوث والتدھور الطقس بسبب المخاطر حدة وارتفاع القانونية، الحماية ونقص العامة، المؤسسات تقدمھا

 يتضح ھنا ومن.  المجموعات تلك ظروف لتحسنت الالزمة المعالجة العوامل ھذه لقيت ولو أخرى، وعوامل
 من شيء المفھوم ھذا وفي.  فقراً المجموعات أشد عيش سبل وتحسين الفقر من الحد بين تكامل عالقة وجود
.  الكافية واألصول والخدمات األساسية البنية توفير عبر ،الظروف تحسين يتطلب الفقر من الحد ألن الصحة
 بشكل رفاھھم تحسين على المعيشية األسر قدرة تعزز أن مثالً المصقولة المھارات أو المرتفع للدخل ويمكن
  .للمخاطر عرضة أقل فتصير عام

  
 إطار في تنفذ مختلفة وأنشطة الستراتيجيات نتيجة األحيان من رالكثي في ھو العيش سبل وتحسين  
 واعتماد النوعية، والخدمات األساسية البنية وتأمين وتوفيرھا، المعلومات تجميع مثل عادية إنمائية برامج

 اإلدارية النھج واعتماد المؤسسية، والترتيبات االجتماعية الشبكات وجود وضمان المناسبة، التكنولوجيا
  .المتوفرة واألصول السائدة الظروف لتحسين ضرورياً يبقى تكييفھا أو الجھود ھذه تحسين أن غير.  جديدةال
  

 السليم الحكم أن يكون من بد فال.  المحلية للتنمية المؤازرة البيئة تھيئة المحلية الحكومات مھام ومن  
 توفر أن المحلية للحكومات وينبغي.  فيذھاوتن مستدامال العيش سبل نھج العتماد األساسية العوامل من عامالً
 والقدرات المعرفية والمتطلبات الخدمات، من وغيرھا المالية، والحوافز والمعايير القواعد من داعماً إطاراً

 تمس ال التي األنشطة وتنفيذ القرارات اتخاذ على المجتمعية والمنظمات المعيشية واألسر األفراد لمساعدة
 الجھات بين التوافق تعزيز الضروري من ولذلك،.  الطويل أو القصير المدى على شالعي سبل باستدامة
 فضالً أخرى، جھات مع بالتعاون أم فردياً أكان منھا كل عمل لتوضيح المحلي المستوى على كلھا المعنية
  .االقتضاء حسب المحتملة الخارجية الجھات مع شراكات إلنشاء المبذولة الجھود عن

  
  الرئيسية الفاعلة الجھات  -2

  
  :المحلي المستوى على المعنية الرئيسية الفاعلة بالجھات قائمة يلي فيما  

  
 المحليون السكان ليعبر فرصة إتاحة ھو المحلية للحكومات الرئيسي الدور: المحلية الحكومات  )أ(  

 أيضاً المحلية حكوماتال وتشارك.  اإلقليمي أو الوطني يينالمستو على القرارات اتخاذ عمليات في رأيھم عن
 واستخدام واإلسكان، األساسية، البنية لتأمين االستراتيجية الخطط وضع عادة دورھا يشملو التنمية، في



 - -  

  

 والرعاية الصحي، والصرف المياه مثل العامة الخدمات وتقديم الطبيعية، الموارد وتنظيم وتوزيعھا، األراضي
 واألشغال والھندسة والطاقة، االجتماعية، والحماية للطوارئ، والتصدي والتعليم، القانون، وإنفاذ الصحية،
 فرض يمكن اإليرادات ولجمع.  وإدارتھا المحلية اإليرادات وجمع وصيانتھا، الطرق إصالح مثل العامة

 أن ويمكن.  التنمية جھود دعم أجل من الميزانية من معينة لبنود الموارد وتخصيص والرسوم الضرائب
 وجمع والمادية، البشرية الموارد ذلك في بما المحلية، الموارد إدارة عن أيضاً ؤولةمس الحكومة تكون

  التنمية؛ جھود تدعم أن يمكن التي ،الوافية الدقيقة والمعلومات البيانات
 واالستراتيجيات السياسات من النھائي المستفيد ھيالمحلية  المجتمعات: المحلية المجتمعات  )ب(  
 من وغيرھا واألسر األفراد، تشجع أن الحكومية السياسات تقدمھا التي للحوافز وينبغي.  اإلنمائية

 األزمات وجه في الصمود على القدرة من وتزيد العيش سبل تحسن التي القرارات اتخاذ على المجموعات
 ظروفب المتعلقة المعلومات وتبادل التوثيق المحلية المجتمعات دور ويشمل.  منھا واالنتعاش معھا والتكيف

 مواسم عن بيانات تتضمن ومفصلة متنوعة عادة المعلومات ھذه مثل تكونو.  ومكوناتھا العيش سبل
 الصحة وقضايا المدارس في التالميذ وعدد اآلفات، وتفشي المحلية األمراض وأنماط والمحاصيل، الزراعة،
 والتصحر، األراضي، وتدھور يئية،الب والشؤون الطبيعية الموارد وإدارة المياه، وتوفر والحيوانية، البشرية
 من تمكنھا التي الالزمة التقنية الدراية إلى المجتمعات ھذه تفتقر األحيان، معظم وفي.  المواضيع من وغيرھا
ھذه  وتنفذ.  المحلي المستوى على المبذولة اإلنمائية الجھود يدعم نحو على واستخدامھا، المعلومات تحليل

 الخبرات تبادل في تشارك كما الريفية المناطق في التنمية لتعزيز المختارة طةواألنش القرارات المجتمعات
  المجاورة؛ البلدان من سيما ال المستفادة، والدروس

  
 والتعاونيات المجتمعية، المنظمات من المحلي المدني المجتمع يتألف: المدني المجتمع  )ج(  

 القضايا على مباشر اطالع على الجھات ھذهو.  والدولية والوطنية اإلقليمية الحكومية غير والمنظمات
 نھج وتطبيق التنمية عملية في المدني المجتمع دور ويشمل.  فيھا تشارك وھي الوطني المستوى على اليومية
 السياسات تصميم ويدعم.  الغاية لھذه والمشاريع البرامج وتنفيذ العامة الخدمات توفير مستدامال العيش سبل

 المعلومات أيضاً المدني المجتمع ويجمع.  والمساءلة الشفافية تعميم في ويساھم ذھاوتنفي والتشريعات
 أفضل وتعميم وتقييمھا، ورصدھا البرامج وتنفيذ التكيف، على والقدرة الضعف، ونقاط بالمخاطر المرتبطة

 المجتمع في ةالفاعل الجھات وتعي.  التنفيذ في لإلسراع أساسي عامل وھو التوعية، في ويساھم الممارسات
 على المحلية الحكومات لمساعدة أساسي الدور وھذا المجتمعات إلى الرسائل إليصال الوسائل أنسب المدني
 بناء في أيضاً المدني المجتمع منظمات تشاركو.  المنقحة أو الجديدة والبرامج الخطط على الناخبين إطالع
  والتدريب؛ القدرات

  
 الفقر، من للحد أساسي عنصر الخاص القطاع مشاركة بأن املش اعتراف ثمة: الخاص القطاع  )د(  

 تقدمھا ال التي األساسية والخدمات السلع على الحصول على القدرة وتحسن االقتصادية الفرص توفر أنھا إذ
 مختلفة مستويات على واألجنبية المحلية الشركات الخاص القطاع مؤسسات على األمثلة ومن.  الحكومات

 البلدان وفي.  التمويل ومؤسسات الكبرى المصانع إلى وصوالً السياحية األماكنو لمحليةا المطاعم مثل
 دوراً تؤدي وھي الخاص، القطاع من كبيرة حصة العائالت تملكھا التي الصغيرة الشركات تشكل النامية،
 انتشر ما فإذا.  التنمية دعم في مباشرة مصلحة للشركات أن كما.  المجتمع وحدة على الحفاظ في رئيسياً
 أخرى، أماكن في أسواق عن البحث إلى بھا يدفعمما  منتجاتھا تسويق على الشركات قدرة ضعفت الفقر،
 والبنية العاملة، اليد إلى تفتقر أن للشركات يمكن كما.  التجارية القيام باألعمال تكاليف كاھلھا على ويلقي

 سبل تسھم أن ويمكن.  األعمال الزدھار الضرورية نقلال شبكات أو/و الطاقة وإمدادات المناسبة، األساسية
 وتخفيض ،)القصير المدى على ليس ربما( التكاليف وتوفير التنافسية، الميزة تعزيز في المحسنة العيش

  .المستثمرين ثقة وتوطيد الخصوم،
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  المحلي المستوى على مستدامال العيش سبل نھج تطبيق متطلبات  -جيم

  
  اجحالن الدمج عناصر  -1

  
 المحلية المعنية الجھات إشراك من بد ال محلياً، مستدامال العيش سبل نھج دمج في النجاح بھدف  
   كي عالقاتھا نطاق توسع أن المحلية السلطات على ذلك، ولتحقيق.  المشاركة على وتشجيعھا

 الفنيين، الخبراء على تعتمد أو األدنى المستوى إلى األعلى المستوى من تتدرج أو واحد اتجاه على تقتصر ال
 اتخاذ عملية في شرعياً طرفاً المحلية الفاعلة الجھات تكون حيث تشاركياً نھجاً تتبع أن بھا يجدر بل

 سبل نھج دمج على ،الميزانية إعداد مثل محددة، أدوات تستعمل التي المشاركة نھج وستساعد.  القرارات
 توعية برامج مع تترافق أن ينبغي األدوات ھذه أن إال حلية،الم والبرامج اإلنمائية الخطط في مستدامال العيش
 المعنية الجھات ألن المحلية التنمية لتحفيز مستدامال العيش سبل نھج اعتماد ضرورة حول واضحة ورسائل
 النھج ھذا أنشطة تأثير وعن المتاحة واألصول السائدة الظروف عن المزيد معرفة إلى بحاجة ربما المحلية
 عملية من واالستفادة المحلية الجھود لدعم اتخاذھا الجھات ھذه على التي واإلجراءات أخرى أنشطة على

 المحلية والمنظمات األسر أي( المحلية المعنية الجھات إلى التوعية برامج توجيه ويمكن.  المحلية التنمية
 اإلذاعية المحطات مثل إلعالما وسائل عبر تُنشَر المحددة الرسائل أن حين في ،)والمربين المحليين والقادة
 بعض 6 الشكل ويتضمن.  وغيرھا واألفالم العمل وورشات والملصقات والمنشورات والمسرحيات المحلية

 المحلية البرامج تخطيط في مستدامال العيش سبل نھج لدمج رئيسية أسئلة شكل على المطروحة الخطوات
  . وتنفيذھا

  
  ولوياتاألو رئيسيةال سئلةاأل: المحلي التخطيط مرحلة  -6 الشكل
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 للتنمية الدولي والصندوق ؛2001و) ب( 2006و) أ(2006و 2007 ،)OECD( االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة: المصادر
  . )IFAD( الزراعية

  المطلوبة المعلومات  -2
  

 الوافية المعلومات جمع المحلي المستوى ىعل التغيير إلحداث أيضاً المطلوبة الشروط من  
 التخاذ المعلومات إلى كلھا المحلية والحكومات والمؤسسات والمنظمات واألسر األفراد ويحتاج.  واستخدامھا
 التي المعلومات نوع ويختلف.  المحلية التنمية لتحقيق أفضل خدمات تقديم على القدرة ستحسن التي القرارات
 تأمين يساعد أن ويمكن.  ونتائجھا المطروحة لألسئلة وفقاً جمعھا طريقة وتختلف جھة، كل إليھا تحتاج

  .العامة االتجاھات وتحديد المطروحة للقضايا إطار وضع على التفصيل من وافية بدرجة المعلومات
  

 التنمية أن حين في عادة، القصير المدى على وإدارتھا المحلية اإلجراءات تخطيط يجري
 الحاجات تلبية من المحلية التنمية تنطلق أن وينبغي.  أطول وقتاً يأخذان رالفق من والحد

 المدى على الفقر من الحد أو التنمية تحقيق في مساھمتھا عن النظر بغض األجل القصيرة
 أن لھم تظھر إذ المحليين السكان اھتمامات معالجة على أيضاً الطريقة ھذه وتساعد.  الطويل

العيش سبل لنھج يمكن كيف بھا؟ المرتبطة واألصول العيش سبل ظروف ھي ما :األسئلة •
أو النھج ھذا دمج تسھل التي والمؤسسات السياسات ھي وما المحلية؟ الجھود يدعم أن المستدام
   تعرقله؟

الضعف ونقاط الخطر عوامل تأثيرو المحلي، المجتمع في الفقر مستويات تحديد :األولويات •
والخطط والقوانين، الوافية والمعلومات البيانات وتوفر والفرص، االتجاھات وآخر انتشاراً، األكثر

والمؤسسات تدعمه، أو العيش المستدام سبل نھج دمج على أصالً تساعد التي المحلية والبرامج
  .ودمجه النھج ھذا اعتماد بشأن لتوعيةوا ودمجه، النھج ھذا اعتماد على تساعد التي المحلية

للمجتمع؟ اإلنمائية األھداف بلوغ على الضعف ونقاط المخاطر تؤثر أن يمكن كيف :األسئلة •
   تقويضھا؟ أو المجتمع مناعة تحصين على األھداف ھذه تحقيق يساعد أن يمكن وكيف

الموارد تشارك اتفاقات وإبرام المياه، مستجمعات وإدارة لزراعية،ا اإلنتاجية زيادة :األولويات •
وإنشاء المخاطر، لتوزيع الكوارث ضد والتأمين االئتمانات على والحصول وتخصيصھا، المائية
واعتماد بيئياً، السليمة التكنولوجيا إلى الوصول وتسھيل الفيضانات من للحد األساسية البنية

  .الزراعي اإلنتاج لتحسين لمعلوماتوا االتصاالت تكنولوجيا

على تساعد التي األصول ھي وما الضعف، ونقاط بالمخاطر المتعلقة المعلومات ھي ما :األسئلة •
   اإلنمائية؟ األھداف تحقيق

وتحديد الفقر انتشار مواقع لتحديد خرائط ورسم لضعيفةا السكانية الفئات تحديد :األولويات •
التكاليف فيھا بما استعمالھا يمكن التي باالستراتيجيات قائمة ووضع األولوية، ذات اإلجراءات
ووضع وتصنيفھا، الجديدة والفرص الضعف ونقاط المخاطر وتحديد المحتملة، والمنافع

االستثمارات وتحديد الوضع، مع للتعاطي عليھا البناء يمكن التي واإلجراءات االستراتيجيات
  .المحلية والقدرات المطلوبة

االعتبار في كلھا والخيارات القضايا تُؤخذ لكي اتخاذھا ينبغي التي اإلجراءات ھي ما :األسئلة •
ذات اإلنمائية األنشطة لتنفيذ بناؤھا يلزم التي القدرات ھي وما ،وتصميمه المشروع تحديد عند

   ؟العيش المستدام سبل نھج على والمرتكزة األولوية

البرامج وتصميم المعلومات وجمع والتوعية، المعنية الجھات اختيار في المشاركة :األولويات •
المناسبة، المھارات وتحديد ردالموا وتخصيص واختبارھا، الجديدة التكنولوجيا وتطوير المبتكرة،
  .وتعزيزھا المحلية المؤسسات وإنشاء الصلة، ذات اآلليات وسائر الصغير التمويل وتشجيع

ونشر للتثقيف الالزمة الحمالت ھي وما المحرز، التقدم لتقييم الالزمة المؤشرات ھي ما :األسئلة •
   أخرى؟ أنشطة لتنفيذ مالقائ الزخم من االستفادة يمكن وكيف المعلومات،

وإصدار المحرز التقدم ورصد التقييم وإجراء البيانات، وتحليل االستقصاءات إجراء :األولويات •
الغذائي، األمن وتحقيق المجاالت، مختلف في التغيرات وتقييم النتائج، ونشر النھائية، التقارير
المؤسسات إلى لوصولا وتأمين إلخ، الصحي الصرف وخدمات المياه على الحصول وتأمين
اإلنمائية الخطة تبني على المعنية الجھات وتشجيع إلخ، القدرات بناء ومؤسسات الداعمة المالية
  .تنفيذھا في قدماً والمضي المحلية

  
  :الوضع تحليل
 السائد الوضع فھم

  محلياً

 الرؤية تحديد
  :واألھداف

 أن المجتمع يريد أين
 وما المستقبل في يكون
 لتحقيق إليه يحتاج الذي
ذلك؟

  :األولويات تحديد
 لتيا اإلجراءات تحديد
 على اتخاذھا يجب
 القصير المدى

  والبعيد والمتوسط

  :والتنفيذ الصياغة
 اإلجراءات وضع

 لمعالجة المستھدفة
  األولويات

 والبناء والتقييم الرصد
 :اإلنجازات من واالستفادة

 وقياس التقدم تتبع
 ونشر اإلنمائية االنجازات

 من واالستفادة النتائج
  اإلنجازات
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 أكثر ولجعلھم االقتصادية وغير االقتصادية مساھمتھم زيادة على عھملتشجي تقدم في األمور
   .)35(اتخاذھا يمكن التي شعبية األقل القرارات على انفتاحاً

  
 نھج لدمج المتاحة الفرص من بالكامل القرارات صانعو يستفيد أن يمكن المنھجية، ھذه خالل ومن  

 تنفذه الذي المناسب اإلنمائي التخطيط الفرص ھذه تشملو.  المحلية التنمية تخطيط في مستدامال العيش سبل
 آليات وتحديد المحلية الخدمات تقديم وإطار المناسب المحلي التنظيمي اإلطار وتعديل المحلية الحكومات
  . المدني والمجتمع الخاص والقطاع المعنية الجھات مشاركة وتشجيع المناسبة المساءلة

  
  المحلية الحكومات تنفذھا لتيا اإلنمائي التخطيط عمليات  -3

  
 إلى الرامية االستراتيجيات وتصميم واالقتصادية البشرية التنمية أھداف تحديد ھو اإلنمائي التخطيط  
 من عادة يحصل وذلك وإدارتھا، والطبيعية والمالية البشرية الموارد تخصيص خالل من األھداف ھذه تحقيق
 توزيع على المحلية اإلنمائية واالستراتيجيات الخطط ھذه كزوتر.  المحلية اإلنمائية الخطط وضع خالل

 توزيع إلى باإلضافة الصلة ذات البشرية الموارد وتنمية المستدام اإلنتاج أنظمة في وإدارتھا الطبيعية الموارد
 وتحقيق الفقر من الحد في يساھم مما وتعزيزھا، الريفية العيش سبل حماية بھدف بفعالية العامة الخدمات
  . األصعدة جميع على االقتصادية التنمية

  
  المحلية الخدمات تقديم وإطار التنظيمي المحلي اإلطار تعديل  -4

  
 خالل من واألنشطة البرامج في مستدامال العيش سبل نھج دمج على المحلية الحكومة تشجع أن يمكن  
 تعدل أن يمكن كما.  الجميع ھمھايف أن على والحرص وفوائده النھج ھذا بشأن مناسبة معلومات قاعدة توفير

  . بكفاءة الموارد وإدارة األراضي استعمال بتخطيط تسمح التي المناسبة التنظيمية األطر المحلية الحكومات
  
  
  

  )المحلية الحكومة( المساءلة آليات تعديل  -5
  

 مستدامال العيش سبل نھج على المرتكزة المحلية اإلنمائية األنشطة تدعم التي اإلجراءات إدراج ينبغي  
  .األقضية ألداء السنوية التقارير تشمل وھي.  الحكومية المساءلة آليات في
  

  المدني والمجتمع الخاص القطاع عمليات  -6
  

 نھج عناصر إدراج خالل من المحلية التنمية المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع يدعم أن يمكن  
 التخطيط عملية ذلك في بما مؤسسي، إطار ضمن راراتالق اتخاذ عمليات في مستدامال العيش سبل

 نقاط ضد( والتأمين األنشطة إدارة العمل تخطيط ويشمل.  العمل تخطيط وعملية) العمل خطة( االستراتيجي
 التنمية تدعم أن يمكن التي الخاصة التمويل مؤسسات مع والعمل ،)التنمية عرقلة دون من والمخاطر الضعف
 المشروع دورات مختلف على والتعرف ،)الصغيرة والقروض االدخارات تقديم خالل نم( وتشجعھا المحلية

  . عناصره برمجة أجل من

  
)35(  Schreckenberg et al., 2010االقتصادي  ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان)OECD( ،2001 . 
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  المانحة الجھات من المقدم الدعم  -دال

  
 الحكومات مع التعاطي خالل من مباشر بشكل إما المحلية األطراف مع المانحة الجھات تتعامل  
 المحلية المنظمات عبر المالي الدعم تقديم خالل من مباشر غير لبشك أو الحكومية غير والمنظمات المحلية
 إنمائية ومشاريع برامج تخطيط بھدف وذلك ،المشاريع أو اتالقطاع مستوى على أو الوطني المستوى على

 دعم خالل من المحلي الصعيد على بارزاً دوراً المانحة الجھات وتؤدي.  وتقييمھا ورصدھا وتنفيذھا
 العملية ھذه وتھدف.  وتطبيقه مستدامال العيش سبل نھج اعتماد على تؤثر أن يمكن التي ثالً،م الالمركزية،

 المشاركة زيادة إلى اإلدارية، أو المالية أو السياسية الالمركزية على تركيزھا عن النظر بغض عادة،
 للحاجات تلبيتھا ينوتحس عليھا الحصول وتسھيل المقدمة العامة الخدمات كفاءة وتعزيز الحكومة ومساءلة
 وعن محلياً المطلوبة اإلجراءات نوع عن أفضل فكرة المانحة للجھات المحلية المبادرات وتعطي.  المحلية
 من والحد التنمية تحقيق سبيل في محلياً وتنفيذه مستدامال العيش سبل نھج واعتماد الالمركزية بين العالقة
 الدعم تقديم خالل من إما محلياً وتنفيذه النھج ھذا اعتماد على المانحة الجھات تساعد حال، أي وعلى.  الفقر

 والمعلومات البيانات وتبادل األخرى الجھات جھود دعم خالل من أو عليھا تشرف التي المشاريع إلى المباشر
   .الشركاء يستعملھا أن يمكن التي واألدوات

  
 وركز.  واليمن فلسطين في حليينم إنمائيين مشروعين عن لمحة 13 واإلطار 12 اإلطار ويتضمن  

 ألن المشروعين، نواحي مختلف في المعنية الجھات وإشراك محلياً الغذائي األمن تحسين على المشروعان
  .إلنجاحھما ضرورية كانت الجھات ھذه مشاركة

  

  غزة قطاع سھيال، بني في الغذائي األمن ومشروع مستدامال العيش سبل نھج: فلسطين  - 12 اإلطار
  

 األساسية حاجاتھم تلبية السكان يستطيع وال مستقرة، غير ظروفاً غزة قطاع يشھد: الصياغة/واألصول ظروفال  
 تركز زراعية مشاريع عدة ونُفذت الرئيسي، اإلنتاجي النشاط ھي والزراعة.  المحلية والموارد السلع ندرة بسبب

 المشاريع ھذه وشملت.  آمنة غير ظروف في الغذائي مناأل وتعزيز الفقر من والحد الريفية التنمية تحقيق على بمعظمھا
 لتوفير بالتنقيط الري تقنية تستعمل التي الصغيرة الزراعية والمشاريع الحيواني اإلنتاج ومشاريع منزلية حدائق إنشاء

 سھيال بني ةقري وتقع.  الزراعية األراضي ضيق بسبب صغير نطاق على المشاريع معظم ونُفذ.  النادرة المائية الموارد
 القرية ھذه وتقع.  األطفال بين وخاصة التغذية وسوء البطالة معدالت ارتفاع من وتعاني السكان، كثيفة ريفية منطقة في
 قلة من الرغم على األساسية الغذائية حاجاتھا لتأمين الزراعة على وتعتمد.  خانيونس محافظة في غزة جنوب في

  .فيھا المائية واردالم وندرة للزراعة القابلة األراضي

  )تابع( 12 اإلطار
  

 العائالت عيش سبل لتحسين األسطح على حدائق إنشاء على المشروع ركز: التخطيط/والنتيجة اإلستراتيجية  
 قدرة تعزيز) أ: (المشروع ھذا أھداف ومن.  للزراعة أرضاً تملك ال التي العائالت على خاص بشكل التركيز مع الفقيرة
 الكيماويات من الخالية الغذائية المواد إنتاج) ب( للعائلة؛ العيش سبل تأمين على الرجل ومساعدة الفقر ةمكافح على المرأة

  ). وغيرھا الحيوانية والمنتجات الطبية واألعشاب الخضار أي( الغذائي التنوع جودة ضمان) ج( الزراعية؛
  

 تملك ال التي الفقيرة العائالت لمساعدة األسطح على الحدائق مشروع صمم :الموارد تخصيص/والرصد التنفيذ  
.  فقيرة عائلة عشرة خمس مساعدة على عملوا خبراء مع بالتعاون 2007 عام في المشروع ھذا وبدأ.  زراعية أرضاً
 حكومية غير منظمة من مالي بدعم منھا كل ونُفذ مربعاً، متراً 40 مساحة على بالستيكياً بيتاً 15 الجمعية وأنشأت
 العائالت عدد وصل حتى السنوي تمويلھا الشبكة واصلت ،األولى مراحله في نجاحاً المشروع حقق أن وبعد.  إيطالية

 وخزان ري وأنابيب طويلة زراعية أحواض من األسطح حدائق تألفت الحاالت، معظم وفي.  عائلة 50 إلى المستفيدة
 وقفص دجاجات عشر مع( الحيواني نتاجلإل وحدة إلى إضافة بذورھا، أو/و الخضار شتولو عضوية وأسمدة مياه
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 ). وعلف

  

  ذمار حالة: التشاركي الريفي النھج: اليمن  - 13 اإلطار
  

 سوء مشكلة ويحل الغذائي التنوع يضمن المشروع ھذا أن المستفيدون يعتبر: اإلنجازات من واالستفادة التقييم  
 منھا متنوعة أطباقاً تتناول وأن منازلھا، أسطح على حدائقھاب تعتني أن اآلن الفقيرة العائالت تستطيع وبفضله،.  التغذية

 من المائة في 70 نسبة ويؤمن الغذاء، نوعية المشروع ھذا يحسن كما.  وغيرھا والبيض والباذنجان والكوسى الملوخية
 من االستدامة المشروع ھذا ويضمن.  الغذائية النفقات يخفض مما المستفيدين، قول حد على للسكان الغذائية الحاجات
 وحمايتھا النباتات إنتاج مجال في اإلرشادية الخدمات تقديم خالل ومن والمستفيدين الجمعية بين الدائم التنسيق خالل

 عن وأعربوا الحاجات تحديد في المستفيدون وساھم.  الحيواني واإلنتاج العضوية والزراعة التسميد تقنيات واستعمال
 وتقديم السائدة، والعادات الثقافة باحترام المشروع ھذا ويتميز.  منھم النساء وخاصة ،المشروع دعم مواصلة في رغبتھم
  . للتقييم دورية اجتماعات وتُعقَد المستمرة، المساعدة الجمعية من الخبراء يقدم كما.  القدرات بناء خدمات

  
 الفقر من وعائالتھن أنفسھن انتشال إلى اليمن في ذمار محافظة في النساء تسعى: الصياغة/واألصول الظروف  

 مشروع لھا يدعو التي والتسليف االدخار جمعيات بمساعدة أنفسھن وتمكين التعليم وتلقي قوية بإرادة التحلي خالل من
.  مھام بعدة القيام وي�جدن� ،دؤوباً عمالً يزاولن المشروع ھذا في والنساء.  الزراعية للتنمية الدولي الصندوق من ممول
.  بالماشية واالھتمام الحطب وجمع المياه وجلب والزراعة الطعام وتحضير بالعائلة االعتناء اليومية لياتھنمسؤو وتشمل
 على المشروع ويركز.  ذمار في التشاركية الريفية التنمية مشروع يقدمھا التي الفرص من االستفادة في المرأة ونجحت

 أقل يملكون الذين الفقراء المزارعين على خاصة ويركز رية،مدي عشرة إحدى في) عائلة 336 منھا كل تضم( قرية 168
  . اإلطالق على أرضاً يملكون ال أو األراضي من ھكتار 0.5 من
  

 تحديد مجال في المحلية المجتمعات تمكين على المشروع استراتيجية تقوم: التخطيط/والنتيجة اإلستراتيجية  
.  وتقييمھا ورصدھا وتنفيذھا األنشطة تخطيط في المشاركة خالل من لوبةالمط الموارد وإدارة اإلنمائية األنشطة أولويات
 تحسين على المشروع ھذا ويركز.  للتقييم يخضع سنوي اتفاق بموجب المشروع تنفيذ في كلھا المعنية الجھات وتشارك
 الزراعية الريفية لعائالتوا النساء وخاصة المحليين، السكان بتمكين وسيسمح.  المعيشية والظروف والدخل الغذائي األمن

 وبناء المشاركة نھج وتشجيع القدرات وبناء األمية محو بھدف المشروع في ويشاركوا أنفسھم ينظموا لكي الفقيرة،
  . اإلدارة مھارات

  
 من الفقر مكافحة على خصوصاً والنساء عموماً المزارعين المشروع ساعد: الموارد تخصيص/والرصد التنفيذ  
  : يلي ما على المشروع ويركز.  والتسليف االدخار جمعيات مع والتعاون المھارات وتنمية األمية لمحو عمالد تقديم خالل

  
 وقدرات الري تقنيات وتحسين المياه مثل( واألساسية االجتماعية الحاجات لتلبية األساسية البنية تأمين  )أ(  
   ؛)وغيرھا النموذجية والحقول عوالمزار الصحي الصرف ووحدات والتعليم الريفية والطرق التخزين

  )تابع( 13 اإلطار
  

 أساليب عن والبحث السوق وحاجات األساسية الحاجات تلبية بھدف اإلنتاجية لتحسين المعدات تقديم  )ب(  
   الدخل؛ فرص لتحسين

  الحقول؛ في والمزارعين المدارس في والمعلمين اإلرشادية الخدمات ومزودي المدربين تدريب  )ج(  

   الريفية؛ المناطق في المستدامة التنمية مجال في العاملة المحلية للسلطات واإلدارية الفنية القدرات اءبن  )د(  

 الحيواني واإلنتاج النحل وتربية المحاصيل مجال في اإلرشادية الخدمات تقديم خالل من ميدانياً التدخل  )ھ(  
   البذور؛ إنتاج وتحسين

 المنزلية والحدائق والمشاتل الطبيعية الموارد حفظ حول المزارعين مةبمساھ اإلعالمية البرامج إنتاج  )و(  
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   للتسويق؛ لجان تشكيل جانب إلى وغيرھا، البيئية األندية وتنظيم الحفظ وتقنيات

  .للمداخيل المدرة لألنشطة الصغير والتمويل الريفي التمويل تقديم  )ز(  
  

 تظھر وھي التجارب، من منوعة مجموعة ج�معت التي حالنجا قصص تنقل: اإلنجازات من واالستفادة التقييم  
 ذمار مشروع تأثير أن ويبدو.  بالمشاركة التنمية نھج لتنفيذ نتيجة والمجتمعات والعائالت األفراد لمسھا التي التحسينات

  . بعضاً بعضھن تجربة من ويستفدن يتعلمن النساء أن إذ المحافظة في أخرى ريفية مناطق إلى انتقل
  

 وخاصة المزارعين، المباشرون المستفيدون يشمل): وغيرھم والمستفيدون المعنية الجھات( الرئيسية اتالجھ  
 المجتمعات سائر إلى المشروع ھذا في والمعرفة الخبرات تنتشر وسوف.  الريفية المناطق في المعنية القرى في النساء،
  .المستفيدين عدد زيادة إلى المدربين تدريب وسيؤدي المحلية،
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  الثالثالقسم 

  
  عملياً مستدامال العيش سبل تطبيق
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وكيفية دمجھا في تصميم السياسات  مستدامقدمت الفصول السابقة لمحة عامة عن مفھوم سبل العيش ال  
على تطبيقات  في عملية التنمية مع التركيز سبل العيش المستدامويتناول ھذا القسم .  والبرامج وتخطيطھا

رسم صورة وافية عن واقع ھذا المفھوم في المنطقة وإثراء  والھدف من ذلك ھو.  اإلسكوامنطقة  من عملية
قضية األمن  مستدامبتطبيق نھج سبل العيش ال ومن القضايا الصعبة التي يمكن معالجتھا.  المناقشات حوله

.  أو تنمية االقتصاد األخضر تغي�ر المناخلقضايا الناشئة كالغذائي والتنمية الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية وا
يمكن تسھيلھا بتطبيق نھج سبل العيش  وتظھر دراسات الحالة اإلفرادية كم من المشاريع الصعبة والشائكة

  .مستدامال
  

  في التنمية الريفية مستدامنھج سبل العيش ال  -أوالً
  

في الزراعة واألمن  مستدامتطبيق نھج سبل العيش ال األول يبين كيفية: مشروعين يتناول ھذا الفصل  
 محافظاتإدارة الموارد الطبيعية في حالة  في الغذائي في حالة لبنان، والثاني يظھر كيفية تطبيق النھج

  .كردستان في العراق
  

  حالة لبنان :واألمن الغذائي ةمستدامج سبل العيش والزراعة النھ  -ألف
  

لبنان تحديات متعددة منھا تجزئة األراضي الصالحة للزراعة وقلة يواجه القطاع الزراعي في   
وعدم كفاءة اليد العاملة الزراعية، باإلضافة إلى مشكلة الدين العام  توزيعھا، الموارد المائية وعدم التكافؤ في
مختلف  والجدير بالذكر أن االضطرابات السياسية السابقة تركت آثارھا على.  والوضع السياسي غير المستقر

ويتسم القطاع الزراعي .  السكان عيشالجوانب الحياتية االقتصادية واالجتماعية والسياسية بما فيھا سبل 
بتركيبته المعقدة أيضا إذ إن المحاصيل الزراعية موزعة إلى حد ما بحسب المناطق، إذ تكثر زراعة التبغ في 

أن ھذا  والواقع.  ري في السھول الشماليةالجنوب، وزراعة التفاح في الجبال الوسطى، والشمندر السك
فال الواقع السياسي غإ ال يمكن ھو تعبير عن حقيقة االنقسامات الدينية والطائفية في لبنان، ولذلك، عيالتوز

  . وغيره من التحديات التقنية واالقتصادية التي تواجه ھذا القطاع
  

يحة كبيرة من السكان ھي على عتبة على الرغم من أن شر اًومعدل الفقر في لبنان منخفض نسبي  
.  في المناطق الريفية حيث تشكل الزراعة المصدر األساسي للدخل ال سيمافنقاط الضعف كثيرة .  الفقر

وتستھدف برامج التنمية عادةً الناس .  أضف إلى ذلك أن المزارعين غير محصنين ضد األزمات أو الكوارث
انخفاض الدخل وضعف التعليم األساسي أو األمية، والتھميش وعدم الذين يواجھون صعوبات مختلفة بما فيھا 

لذلك، يمكن دراسة حالة .  توفر موارد مالية كافية، وضيق فرص الحصول على الموارد الطبيعية والمالية
ووضع خطط العمل الالزمة لمساعدتھم  سبل العيش المستدامالفقراء وتوزعھم على المناطق باستخدام نھج 

   .رفاھھم االجتماعيعلى تحسين 
  

  واألصول والصياغة الظروف  -1
  

يمكن وصف رأس المال البشري في المناطق الريفية باستخدام مختلف : على المستوى البشري  )أ(  
بالمستوى العلمي لألفراد، فكلما انخفض  عكسياً ويرتبط الفقر ارتباطاً.  )36(المؤشرات الكمية والنوعية

وال بد من اإلشارة إلى أن معظم المزارعين ال يلمون بالقراءة والكتابة .  لفقرالمستوى العلمي ازداد خطر ا

  
 .المعلومات وتوفر التعليم لىإ األول المقام في التالي االستعراض يستند  )36(
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 35في المائة منھم ال يتعدى عمرھم  13وأن حوالي ) في المائة 77(أو يتمتعون بالحد األدنى من التعليم 
لمصادر التي قلة ا ذلك تضاف إلى.  )37(اًكبير اًسنة، ما يعني أن اعتماد الممارسات المبتكرة سيواجه عائق

لذلك، تحاول بعض المنظمات غير الحكومية توفير المعلومات للمزارعين .  تزود المزارعين بالمعلومات
عبر التدريب والمساعدة التقنية المباشرة وتوفير وسائل اإلنتاج، غير أنھا تواجه عقبات متعددة منھا نقص 

العام فيخضع لقيود الميزانية والموارد البشرية، في  أما الدعم التقني.  التمويل وعدم كفاية األجھزة المؤسسية
ال تقدم الكثير من المساعدة في مجال التنمية ) كالراديو والتلفزيون وغيرھا(حين أن وسائل اإلعالم التقليدية 

في المناطق الريفية ال يزال ) كاإلنترنت واألقمار الصناعية وغيرھا(وسائل اإلعالم الحديثة  الزراعية وانتشار
  ؛)38(محدوداً

  
اضطرابات اجتماعية وسياسية مختلفة نتج منھا  واجهما برح لبنان ي: على المستوى االجتماعي  )ب(  

وينقسم .  األسر، أو التحالف السياسي أو الحزبييقوم على العشائر والطوائف و نظام اجتماعي فريد من نوعه
فحتى داخل الجماعة الواحدة قد ينعدم : ذا النظامويعتمد الفقراء إلى حد كبير على ھ.  وفق التوجھات الطائفية

وتتوفر المياه .  التعاون بين األفراد في حين أن الخدمات االجتماعية العامة ال تزال ضعيفة أو غير موجودة
في  20ويتصل .  في المائة فقط من األسر يستفيدون من شبكات المياه العامة 56العذبة بكثرة في لبنان ولكن 

مثل عكار والھرمل وبنت جبيل (من المساكن بشبكات المياه العامة في المناطق الريفية الفقيرة المائة فقط 
ويتعين على األسر المتبقية .  )مثل الضاحية الجنوبية لبيروت(وفي بعض ضواحي المدن ) وبعلبك وحاصبيا

في لبنان ولكن أكثر من مراكز الرعاية الصحية بكثرة  اًوتتوفر أيض.  استخدام المياه غير الصالحة للشرب
 ال يغطيھم أي تأمين صحي، وبالتالي يتعين عليھم اللجوء إلى مراكز) في المائة 53أي (نصف سكان لبنان 

في المناطق  اًونسبة األشخاص الذين ال يستفيدون من التأمين مرتفعة جد.  ال تقدم خدمات بالنوعية المطلوبة
  ؛)39(الريفية

  
في المناطق  ال سيمابرأس المال الطبيعي  اًوثيق اًيرتبط الفقر ارتباط: على المستوى الطبيعي  )ج(  

وفي لبنان، تعتبر البيئة .  التي يعتمد أفرادھا على التنوع البيولوجي واألراضي والمياه من أجل كسب عيشھم
في  13وتغطي الغابات حوالي .  مسبوق غير ألحد وبالتالي تتعرض لتدھور اًأي أنھا ليست ملك اًعام اًملك

يتعرض لالستغالل المفرط ألغراض التدفئة المنزلية  الحرجيالغطاء  المائة من مساحة األراضي، غير أن
وما يزيد من تفاقم المشكلة ارتفاع أسعار .  والبناء وصناعة التعدين والمحاجر وغيرھا من االستخدامات

كتار تخضع ھ 300 000حوالي ة مجموع مساحة األراضي الصالحة للزراعويبلغ .  )40(المشتقات النفطية
والواقع إن الطلب على األراضي .  للتعدي الحضري وتجزئة األراضي ونظام حيازة األراضي غير الشرعي

 االستخدام أوجه ألغراض التنمية الحضرية في تزايد مستمر، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار األراضي وانقراض
في غياب  اًيجري إنشاؤھا حالي ، إذيجري بطريقة عشوائية أضف إلى ذلك أن توسيع المستوطنات.  التقليدية

  ؛البيئة واالستدامة ال تراعي معايير تراخيص أي تخطيط سليم وبموجب
  

ويعاني .  أن ندرة المياه آخذة في االزدياد اًوتكفي الموارد المائية في لبنان لتلبية الطلب الحالي علم  
وتشير التقديرات إلى أن النقص .  في أشھر الصيف سيما الالبلد في بعض األحيان من عجز ھيدرولوجي 

مليون متر مكعب ويتوقع أن يستمر في االرتفاع  119كان حوالي  2010في إمدادات المياه اإلجمالية في عام 
  

)37(  UNDP & Oxfam, 2009. 

 .لإلحصاء المركزية اإلدارة عمار،واإل اإلنماء مجلس  )38(

 .لإلحصاء المركزية اإلدارة  )39(

)40(  CDR & UNDP, 2001. 
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على اإلنتاج الغذائي  اًويؤثر النقص في إمدادات المياه سلب.  2030مليون متر مكعب بحلول عام  722ليبلغ 
ن يخلف أضراراً على المستوى االجتماعي والسياسي واالقتصادي، من جراء تراجع مستويات كما يمكن أ

  ؛وسيكون المزارعون من الفئات األكثر تضرراً.  الصحة العامة وانخفاض األمن الغذائي وتزايد الفقر
  

مناطق يؤدي غياب البنية األساسية إلى تدھور األوضاع المعيشية في ال: على المستوى المادي  )د(  
وبتزامنه مع عدم توفر الخدمات .  إلى محدودية فرص العمل وتنمية المؤسسات الريفية اًالريفية نظر

إلى فرص أفضل في المناطق  اًالتخلي عن األرض سعي االجتماعية المناسبة، دفع ھذا الوضع الناس إلى
وتتمتع الطرق الرئيسية .  كافيةال تصلح لتأمين الخدمات ال فمعظم البنى التحتية العامة قديمة.  الحضرية

وغير آمنة في حين أن الطرق الفرعية في المناطق الريفية ضيقة وغير  اًبحالة جيدة ولكنھا مزدحمة جد
وھي باھظة الثمن  اًأما الطاقة الكھربائية فال يمكن االعتماد عليھا بتات.  معايير السالمة إلى معبدة وتفتقر

أضف إلى .  كبيرة أن إمكانات بنائھا اًوسدود المياه قليلة علم.  دان األخرىمقارنةً مع الدخل المتوسط والبل
وال بد من اإلشارة إلى االفتقار إلى روح .  ذلك النقص في المنشآت التي تعنى بمعالجة مياه الصرف الصحي

لنواقص وتشكل كل ھذه ا.  المبادرة واالبتكار وإلى ندرة رأس المال المادي الخاص في المناطق الريفية
  ؛في صفوف المزارعين ال سيمافي وجه التنمية الريفية وتحسين سبل العيش  اًكبير اًمجتمعة عائق

  
يحول دون قيام  مالي، في لبنان من قصور الريفية المناطق تعاني :على المستوى المالي  )ھ(  

  :األنماط السائدة وفيما يلي بعض.  المزارعين باستثمارات كبيرة في القطاع الزراعي
  

وإتالفھا فيما ) كالتبغ والقمح والشمندر السكري(تقديم الدعم ألنواع معينة من المحاصيل   )1(    
   ؛على دخل المزارعين اًبعد، ما يؤثر سلب

بسبب ) أقل من واحد في المائة: (انخفاض حصة الزراعة من مجموع القروض التجارية  )2(    
في األنشطة الزراعية  نسبة المخاطرانخفاض عدد المؤسسات المصرفية الريفية وارتفاع 

المشاريع الجيدة والقابلة للتمويل وعدم توفر  واشتراط ضمانات صارمة، وعدم توفر
  ؛)41(أو الموسمية في القطاع الزراعي/القروض البالغة الصغر و

وجود مشروع كفاالت لدعم أسعار الفائدة وضمان القروض التي تقدمھا المصارف   )3(    
ير أن حصة القروض غ.  ناطق الريفية وبشكل خاص في القطاع الزراعيالتجارية في الم

  في المائة من إجمالي القروض المدعومة؛ 28التي تمنح ضمن مشروع كفاالت ال تتجاوز 

وبعض المنظمات غير  توفر القروض البالغة الصغر عبر عدد من المصارف التجارية  )4(    
في المائة من مجموع  10ال تتعدى غير أن الحصة المخصصة للزراعة .  الحكومية
  ؛)42(القروض

لتأمين البذور والمواد الزراعية من شركات توريد المدخالت كاألسمدة  منح القروض  )5(    
  ؛اًما تكون عالية جد اًغير أن الفوائد غالب.  والبذور والمبيدات

ت، غير أنھا للعائدا اًمصدر توفر قنوات التسويق المناسبة للمزارعين يمكن أن يكون  )6(    
  .المنتجات الزراعية تخضع لھيمنة بعض الوسطاء الذين يحاولون خفض أسعار

  
)41(  UNDP & Oxfam, 2009; World Bank & Ministry of Social Affairs, 2007 لبنان، مصرف لإلحصاء، المركزية اإلدارة؛ 

 .2010 الثاني الفصل

)42(  ADR: Lebanon Microcredit, 2005. 



 - -  

  

  التخطيط/ونتائجھا عيشإستراتيجية سبل ال  -2
  

بھدف تركيز المناقشات وتقديم صورة واضحة عن الموضوع، يتناول ھذا الجزء مشروع التنمية   
وسيجري تمويل ھذا .   يزال في طور التخطيطالذي ال) حصاد(الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية 

للتنمية الدولية ووزارة الزراعة اللبنانية  األوبكالمشروع من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق 
أسرة ويشمل  6 280ومن المتوقع أن يغطي ھذا المشروع ما يقارب .  وسيتولى تنفيذه المشروع األخضر

.  تقديم الدعم للمزارعين) 2(؛ و)في مجال الري ال سيما(لبنية التحتية تطوير ا) أ: (عنصرين رئيسيين
  .المناطق الجبلية اللبنانيةأن ھذا المشروع يغطي  والجدير بالذكر

  
عائدات المحاصيل البعلية منخفضة مقارنةً بعائدات المحاصيل : الجوانب المادية والطبيعية  )أ(  
ادة اإليرادات الزراعية من خالل تطوير البنية التحتية الضرورية لذلك يھدف ھذا المشروع إلى زي.  المروية

وسيقوم .  أخرى من أجل توفير مياه الري للمزارعين وذلك لتحقيق االستقرار في الغلة الزراعية من سنة إلى
فقاً ھذا المشروع بإنشاء البنى التحتية للمياه في المناطق الجبلية وسيحدد كمية المياه التي يمكن تخزينھا و

ومحتمالً تنتشر في جميع أنحاء المناطق  اًمختلف اًموقع 95وقد ح�دد ما يقارب .  لالحتياجات وحاالت الطوارئ
والجدير .  مواسم الجفاف إلنشاء خزانات مياه صغيرة ومتوسطة الحجم لتلبية الطلب على المياه في الجبلية

ومن بين .  أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحةبحيث تشمل فوائد المشروع  بالذكر أن اختيار ھذه المواقع
معايير اختيار الموقع وجود ما يكفي من األراضي الصالحة للزراعة، ومدى مالءمة نمط المحاصيل، وكثافة 

  ؛ر، والطوبوغرافيا، وتوفر المياهالسكان، وحالة الفق
  

دمة المزارعين التي إنشاء مراكز خ يشمل المشروع: الجوانب البشرية واالجتماعية والمالية  )ب(  
.  ون من زيادة اإلنتاجيةنستوفر خدمات الدعم األساسية وستعمل على بناء قدرات المزارعين بحيث يتمك

وستكون مجموعة الخدمات التي توفرھا ھذه المراكز كبيرة ومتنوعة إلى حد يسمح للمزارعين بالتغلب على 
لمزارع واإلنتاج وحماية المحاصيل وتقنيات ما بعد إدارة ا معظم المشاكل التقنية التي تواجھھم عادةً في

ضمن المشروع ثالثة مراكز في أقطاب  وستنشأ.  الحصاد، باإلضافة إلى توفير معلومات وافية عن األسواق
  :ويتوقع من كل مركز تقديم الخدمات التالية.  الشمال والجنوب والبقاع: النمو الثالثة

  
ما بعد  وتقنياتلري وحفظ المياه واإلنتاج وتقنيات الحماية أساليب اأي (التقنية الخبرة   )1(    

، وقلما )آخر المعلومات عن السوق واتجاھاتھا تقديم(ومعلومات عن السوق ) الحصاد
  ؛للمزارعين التقنية المقدمة المساعدات ھذه المعلومات في تتوفر

المفاوضة من خالل وعلى  الذاتي زيادة قدرتھم على االكتفاءبھدف  المزارعينتنظيم   )2(    
على توفير  ھذه التعاونياتتعمل  ومن المتوقع أن.  أو تفعيلھا/المنتجين و تعاونيات إنشاء

وحدات  البارد والتصنيع من خالل بما فيھا منشآت التخزينخدمات التخزين المدخالت و
  ؛ ھذه الوحداتل الدعم التقني الالزموتوفير  مملوكة محلياًوال تصنيع األغذية الصغيرة

فائدة منخفضة ووضع خطط بأسعار  قروض حصول المزارعين والتعاونيات علىتسھيل   )3(    
خطط العمل  إلعداد اًجاھز المقيم خطط العمل وسيكون خبير.  القابلة للتمويل العمل

التي تقدمھا  القروضدراسات الجدوى، ما يسمح ألصحاب المصلحة بالحصول على و
  .التعاونيات على إدارة التدريب المساعدة في الخبيرسيقدم و.  مالية مختلفة مؤسسات
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  المحتملة سبل العيش المستداماعتماد نھج  فوائد  -3
  

  لذلك .  مستدامال العيشنھج سبل وي�خطط له في األساس وفق " حصاد" مشروع لم يصمم  
 ويمكن.  ا الخدماتبھ أھدافه والطرق التي ستقدم بعض تقييم يمكن للمشروع أن يستفيد من ھذا النھج ليعيد

إال أن ھذا المشروع تطرق إلى معظم مكونات نھج سبل .  السكان وأصولھم عن ظروف مفصل ملفوضع 
ويقدم .  ن عليه بمزيد من القيمة والفائدةأثناء تطويره، ومثل ھذا التقييم وإعادة التوجيه سيعودا مستدامالعيش ال
  .ھذا المشروعلى إأن يضيفھا  بل العيش المستدامسالتي يمكن لنھج  الفوائد أو التدخالت 4الجدول 

  

  رنامج التنمية الريفية المتكاملةب: التنفيذ والتقييم  - 14اإلطار 
  الھرمل- في منطقة بعلبك

  
زراعة  نُفذ برنامج التنمية الريفية المتكاملة في منطقة بعلبك الھرمل في التسعينات، وكان الھدف منه ضبط  

المنطقة عبر تزويد المزارعين بمصادر بديلة للدخل وحثھم على التخلي عن زراعة  المحاصيل غير المشروعة في
 ھلية وامتدت على ما يقارب زراعة ھذه المحاصيل قد انتشرت خالل الحرب األ وكانت.  المحاصيل غير المشروعة

.  ج التنمية المحليةبالطرق القانونية وبرام ، تقرر وضع حد لھذه الزراعة1997وفي عام .  ھكتار 20 15-000 500
مليون دوالر واستمر  4.5الھرمل بميزانية إجمالية بلغت نحو -وھكذا بدأ برنامج التنمية الريفية المتكاملة في منطقة بعلبك

  .تقريباً شھراً 18لمدة 
  

قدية لدى لمعالجة مشاكل السيولة الن المتجددةللقروض  خطة برنامج التنمية الريفية المتكاملة اعتماد ومن إنجازات  
وإعادة تأھيل شبكات إمدادات  ،في إطار بناء ھيكلية للمشاركة للتنمية واإلقراض المزارعين، وإنشاء شبكة لجان محلية

المياه في بعلبك، وتوسيع مخطط نظام الري الزراعي، وبناء منشآت اإلرشاد الزراعي والبحوث، ودعم زراعات 
لمستشفى الحكومي في الھرمل وتجھيزه، وتدريب الممرضات في مجالي المحاصيل البديلة التجريبية، وإعادة تأھيل ا

وحققت المرحلة الثانية من .  الرعاية الصحية األولية والمتقدمة، وتوفير مصدر دخل بديل للنساء من الحرف اليدوية
صحاب المصلحة في الحفاظ على نظام االئتمان وتعزيزه، ودمج اللجان المحلية وغيرھا من أ: المشروع النتائج التالية

شيت  والنبيوبدء العمليات في مراكز الرعاية الصحية األولية في عرسال  ،إطار عملية تخطيط التنمية بالمشاركة
، ودعم المستشفى الحكومي في بعلبك والھرمل، وتنفيذ برنامج التعليم إضافةً إلى أنشطة التوعية األحمردير و وشمسطار

وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية  اًمشارك 60مخيم عمل للشباب ضم في عشرين مدرسة ثانوية، وتنظيم 
 18طالب لمدة  210وبلديات العين واللبوة وزبود وبجاجة وجبوله، وإجراء تدريب على استخدام الحاسوب شارك فيه 

 400 األمية لنحو من المتسربين في مرحلة مبكرة، وتنظيم دورات لمحو اًشخص 50تدريب مھني لنحو  ، وتقديماًشھر
  .ودعم المنظمات غير الحكومية المحلية النسائية في الحرف اليدوية وأنشطة اإلنتاج والتصنيع الغذائي ،شخص من الكبار

  
  :الھرمل نقاط الضعف التالية-، أظھر تقييم برنامج التنمية الريفية المتكاملة في منطقة بعلبك2001وفي شباط   

  
غير شرعية إذ إن عدداً كبيراً من المزارعين ال يملكون أي سند قانوني يثبت حيازة األراضي بطريقة   )أ(  
كما أن المالكين لم يتمكنوا  ،ملكية األراضي، ما خلق حواجز قوية في وجه دعم الخدمات مثل خدمات القروض حقھم في

  من صيانة ينابيع المياه بشكل مناسب أو من حفر اآلبار؛

 في تنفيذ األنشطة والبرامج،  تؤدي إلى نوع من الفوضى لمؤھلين وذوي الخبرة،قلة الموظفين التقنيين ا  )ب(  
  ؛وال سيما منھا الطويلة األجل

الخطط  الوقت الطويل الذي أمضاه الموظفون الفنيون في الرد على طلبات مخصصة ما حال دون تنفيذ  )ج(  
  .المتفق عليھا
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  )تابع( 14اإلطار 
  

الھرمل لم يحقق -لمعنية أن برنامج التنمية الريفية المتكاملة في منطقة بعلبكونتيجة لذلك، اعتبرت الجھات ا  
فمن العوائق التي واجھت ھذا البرنامج إغفاله لمشكلة تجزئة األراضي القديمة في المنطقة، وإضفاء الطابع .  أھدافه

ر على تطوير أنماط القروض البالغة ما أث اًرئيسي اًوشكل نظام حيازة األراضي بطريقة غير شرعية عائق.  الرسمي عليھا
فجرى اعتماد الضامنة الفردية  فلم يكن من الممكن استخدام األراضي كضمانة بسبب طريقة حيازتھا السائدة،.  الصغر

وسرعان ما استغل مقدمو الطلبات النظام مستخدمين كمية كبيرة من ھذه القروض لغير األغراض .  من ذلك بدالً
ناھيك عن أن ھذا البرنامج لم يكن بمنأى عن الضغوط السياسية ما أثر سلبا .  )قات األسر العاجلةمثل نف(المخصصة لھا 

  .وجودة نتائجه على تنفيذه
  

 لكان باإلمكان توقع عدد كبير من العوائق المذكورة، وألمكن ،لتحليل واف� مستدامولو خضع نھج سبل العيش ال  
سمح التحليل المفصل لسبل العيش بتقييم أصول أصحاب المصلحة وتحديد ول.  في مرحلة التخطيط والتصميم معالجتھا

العوامل المعيقة، األمر الذي قد يؤدي إلى تحديد مالكي األراضي والمستأجرين غير المالكين ومشاكلھم بما فيھا المخاطر 
وبناء� على ذلك، .  )المحلية بما في ذلك قدرة المؤسسات(التي يواجھونھا إضافةً إلى نقاط الضعف والمؤسسات والعمليات 

 .بوضوح بھدف تلبية طلبات جميع المستفيدين المحددة اًكان باإلمكان تطوير استراتيجيات أكثر مالءمة وتركيز

  
  دراسة حالة من العراق: الطبيعية وإدارة الموارد مستدامنھج سبل العيش ال  -باء

  
.  الجفاف في العقود القليلة الماضيةموجة من أشد موجات  2009و 2007شھد العراق بين عامي   

ونتيجة .  في مناطق كردستان الجبلية ال سيماوكان لھذا الجفاف تأثير بالغ على الزراعة وحيوانات المزارع، 
من  جتھا والتخفيف من حدتھا، كما طلبحاول إقليم كردستان تقييم آثار الجفاف ووضع أطر لمعاليلذلك، 

ي المبادرة إلى وضع إستراتيجية قصيرة وطويلة األجل وتقديم المشورة العملية برنامج األمم المتحدة اإلنمائ
وتعرض دراسة الحالة ھذه إستراتيجية الحد من آثار الجفاف من .  في تخطيط التدابير الوقائية وتنفيذھا

  . مستداممنظور نھج سبل العيش ال
  

  والصياغة واألصول الظروف  -1
  

يم كردستان بطبيعتھا الجبلية وبتنوعھا الغني الذي يوفر إمكانات لتحقيق تتسم المناطق الريفية في إقل  
وتتفرد المنطقة بمجموعة قيود وإمكانات في مجال التنمية المحلية وإدارة المياه والمحافظة عليھا .  التنمية

  :والحد من آثار الجفاف والتي يمكن تلخيصھا على النحو اآلتي
  

تعاني المنطقة من نقص في الوعي .  نوعية التعليم األساسيسوء : على المستوى البشري  )أ(  
ھشة وغير مستقرة في المناطق  وھذه النظم.  العيش المستدامنظم سبل لممارسات الزراعية المستدامة ول

انتماء المزارعين  ضعف ھذه النظم وھشاشتھاوما يزيد من .  حيث االعتماد كبير على الزراعة ،الريفية
  ؛لى فئة عمرية متقدمةوى العاملة إوالق

  
توجد الموارد المائية بكثرة في معظم أجزاء كردستان نتيجة الرتفاع : على المستوى الطبيعي  )ب(  

نسبة ھطول األمطار وتوفر مجاري المياه واألنھار والينابيع، ومع ذلك تتعرض المنطقة لحاالت جفاف 
وتتميز منطقة كردستان .  غط على الماشيةناھيك عن ب�عد المراعي عن القرى ما يزيد من الض.  متكررة
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فمناخھا بارد .  الظروف المناخية والبيئية بتنوعھا، إذ تحتوي على الكثير من الجبال والسھول وتتنوع فيھا
في  اًبارز وسھولھا مناسبة للزراعة المكثفة وأراضيھا وحقولھا الضيقة ومنحدراتھا العالية تؤدي دوراً اًنسبي

وتغطي الغابات .  وتختص المنطقة بإنتاج الحبوب والدفيئة.  لتقنيات الواجب استخدامھاتحديد المحاصيل وا
والواقع أن التنوع الطبيعي .  منھا ولكنھا متناثرة وغير مستغلة بكفاءة اًھام واألراضي الحرجية جزءاً

  ؛يزال ھناك الكثير الكتشافه وفھمهوالبيولوجي لم يأخذ حقه من الدراسة وال 
  

في نظام الصرف الصحي غير متوفر إمدادات المياه محدودة و شبكة :المستوى المادي على  )ج(  
وتعتمد .  النقل في مجال احتياجات المنطقة لتلبية وغير صالحة قديمةوشبكة الطرق  كثير من األحيان
 صل إلى معظمت التي ال مدادات المياهإل البلدية شبكات علىأكثر منھا  صھاريج المياه على المجتمعات الجبلية

 محدودة ري سوى مساحةبحيث ال يشمل ال للري، مالئمةال بنية التحتيةمشكلة غياب ال اًوتبرز أيض.  القرى
 المشاريع اإلنمائية في مختلف القطاعات العديد من الحكومة، نفذت 1991منذ عام و.  من مجموع األراضي

 المنظمات غير الحكومية المحلية بير منعدد كتركيز  على الرغم من القطاع الزراعيغير أنھا أھملت 
أن العمل جارٍ  والواقع.  لقطاع الصناعيأضف إلى ذلك عدم تطور ا.  والمنظمات الدولية على ھذا القطاع

عدم فترات  ولدت قدف.  في عدد� من القرى والحرف اليدوية الصناعات الصغيرةبعض  تطويرعلى 
تكلفة عملية المشاكل في البنى التحتية كما أن  الكثير منالسليم  الحكموعدم توفر مقومات طويلة االستقرار ال

 للضريبة واستثناء األراضي المرويةوإخضاع .  تحول دون تحقيق التنمية المرجوة عاليةإعادة التأھيل ال
  ؛للري االستثمار في البنية التحتية مواصلة يعوق البعليةألراضي ا
  

والمواد  المحاصيل بيععملية  من صعوبة القرى ألسواق عنايزيد ب�عد  :على المستوى المالي  )د(  
.  سكان الريفالمزارعين و غالبيةل غير متاحة التسھيالت االئتمانيةوأضف إلى ذلك أن .  الغذائية وشرائھا

الفواكه في حين تعتبر .  تنمية القطاع الزراعي على عبئا الزراعية شكل ارتفاع تكلفة البذور والمواديُ�و
أو /و الزراعة تخلون عني الناسغير أن .  الريفية بالنسبة لألسر للدخل ھاماً والخضار مصدراًالحبوب و

 التخلي عن أدىو.  في المناطق الحضرية أكثر استقرارا ظائفعن أجرٍ أفضل وو اًبحث قراھميتركون 
 عيشسبل ال ظمن إضعافإلى ) والشعير كالقمح( البعلية إلنتاج الحبوباألرز المروية و زراعة البساتين

 وقد نجحت.  الحبوب من دخالً أفضلتعطيھم  واألرزبما أن محاصيل الخضار وإضعاف اقتصاد القرى 
 دخال مستقراالخدمة المدنية التي تؤمن وظيفة العامة وبالمن خالل االلتحاق  دخلھا في تنويع بعض العائالت
ذو  سيف ھذه الوظائف ھيولكن .  رىالطبيعية األخ والمخاطر أوقات الجفاف المجتمع في وتحصن قدرة

دخل  الحصول على األخرى في سبيلالقطاعات اإلنتاجية الزراعة و التخلي عن على تشجع السكان إذ حدين
  ؛اًولو قليل نسبي ثابت

  
 التنظيم االجتماعي تنوع في إلى االجتماعي والثقافي يؤدي التنوع :على المستوى االجتماعي  )ھ(  

 اًأمر بطريقة مستدامة ھذا التنوع ويعتبر توظيف.  موارد المجتمعالجماعية و السلع رةإدا وأساليبوالمواقف 
 سكان ويواجه.  نادرة أو معدومةالبيئية الصحية وو االجتماعيةفالخدمات .  الجبلية بالنسبة للمناطق اًمھم

المدن بشكل دائم  حھم إلىما يؤدي إلى نزوانعدام فرص العمل البنية التحتية الصحية و في اًكبير اًالجبل عجز
االستثمار غير الشرعي ما يعوق  حيازة األراضي من نظام اًأيض المنطقةوتعاني .  العودةغير راغبين في 

) األسرة الممتدةفي مفھوم (القبلية  عقليةال باإلضافة إلى السلطة السياسية ولطالما لعبت.  األراضي في
 اًأضف إلى ذلك أن ھناك عدد.  صنع القرار في عملية اًبارز راًالمحليين دو السياسيينب المباشرة وعالقتھا

على  صنع القرار عملية ترتكز الريفية حيثالمناطق الجبال و التي تعيش في الطوائف الدينيةمن  اًكبير
  الدينية؛ والقبلية و االعتبارات السياسية مجموعة من
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.  والحرب االضطراب السياسي ة منعد لسنوات والبلد بأسرهالمنطقة عانت : قضايا أخرى  )و(  

سبل تحسين مع إيالء القليل من االھتمام ل المناطق الحضرية نحو دائما موجھة كانت األولوية في التنميةو
السلع  مع منافسة شديدة المحليون المنتجونويواجه .  الجبلية منھا ال سيماالريفية، و في المناطق عيشال

تجھيز في عملية  ال سيما( وحدات التصنيع نقص فيإضافةً إلى ال) وغيرھا والجبنكاللبن ( المستوردة
مناسبة لإلنتاج  المنطقة تضاريسكما أن .  المحلي األولي نظام اإلنتاج إلى إضعافيؤدي ما ) األغذية

مياه ل أھم مصدرالينابيع العميقة ووتشكل اآلبار .  )والماعز على وجه الخصوص كاألغنام(المستدام للماشية 
الذي شھدته الدمار الطاحنة ووالحروب  المتكررة الجفافموجات  بسبب تشح الينابيعأن معظم  اًعلم بالشر
من خالل  المروية مساحةال زيادة يكون من الممكن، يجب أن بالمياه المنطقةإلى غنى  اًونظر.  القرى بعض
على  بعض التغييراتب غي القيامغير أنه ينب ،والمدمرة الشبكات القديمة وإعادة تأھيل ري حديثة نظم تركيب

 الطرق الفرعية كما يتعين تطوير.  للري في البنى التحتية االستثمارات من أجل تشجيع سساتصعيد المؤ
 الحرجية بالشكل المناسب، واألراضي والمراعي الغاباتأضف إلى ذلك ضرورة إدارة .  وصيانتھا الزراعية

 تغي�ر المناخالتخفيف من تأثيرات  الكبيرة في مساھمتھاافة إلى باإلض للدخل إذ بإمكانھا توفير مصادر جيدة
 تنوعويسمح .  وتدھور األراضي التصحر ومكافحة الجفاف من آثاروالحد  التنوع البيولوجيوالمحافظة على 

وفي ھذا السياق، ينبغي تشجيع اإلنتاج .  المحاصيل مجموعة واسعة من إنتاجبمناظر الطبيعية واالرتفاع ال
 السدود توفرو.  وتعزيزھا )والفواكهوالعسل  أربيل ولبن كاألرز(حاصيل التقليدية ذات النوعية الجيدة والم

قطاعات جديدة في ھذا المجال كالسياحة  ويمكن تشجيع نشوء.  إنتاج األسماك قدرة عالية على واألنھار
  ؛البيئية

  
 2007 األعواملمنطقة في ضربت ا :في إقليم كردستان عيشالجفاف مشكلة تواجه سبل ال  )ز(  

انتشرت على نطاق جغرافي واسع، وألحقت أضراراً مدمرة بالسكان الذين  ،موجات جفاف 2009و 2008و
 المياه، فعلى أثر تضاؤل إمكانات الحصول على.  .كانوا ال يزالون يعانون من آثار موجات الجفاف السابقة

وانخفض إنتاج المحاصيل في الصيف والشتاء، وازدادت موجات النزوح إلى المدن،  ،سبل العيش ضاقت
وذكرت بعض .  وارتفعت معدالت البطالة، وانتشرت األمراض الناجمة عن المياه مثل التيفوئيد واإلسھال

كالينابيع واآلبار (المراجع الحكومية أن األضرار على السكان كانت شديدة للغاية بسبب نضوب مصادر المياه 
والمزارعين، وازدياد  على يد السلطات والمجتمعات المحلية دارة الموارد المائيةوسوء إ ،)العميقة والضحلة

في المراكز الحضرية، وكثرة مشاريع التنمية والبناء التي تتطلب كميات كبيرة من  ال سيماعدد السكان 
مكافحة املة وطويلة لالمياه، وعدم وجود أي مشروع مائي استراتيجي طويل األجل وغياب أي إستراتيجية ش

  .آثار الجفاف
  

 اآلبار من ھذه اآلليات حفرو.  الجفاف مع اآلثار الناجمة عن للتعامل آليات مختلفة السكان وقد وضع  
 لنقل المياه استئجارھا أو صھاريج المياهوشراء  ،للحصول على المياه في محاولة متراً 40 يتجاوزعلى عمق 

وعمد .  المياهالتي تتوفر فيھا  المدن والبلداتالنزوح إلى ولالستخدام المنزلي، ولماشية ل الصالحة للشرب
إقليم و العراق حكومةوأعلنت .  إعالة أسرھممن أجل  بساتينھمو أراضيھم بيع أجزاء منإلى  المزارعون
في حاالت  ووفرت مجموعة كبيرة من الموارد لھذا الغرض 2008- 2007في عام حالة الجفاف  كردستان
   .نسبياً محدودةنت اك 2009-2008في عام الطوارئ التي توفرت لحاالت  واردمغير أن ال.  الطوارئ

  
يشكل حجمھا الجفاف و بيانات عن موجات وال بد من اإلشارة في ھذا السياق إلى أن عدم توفر أي  

معلومات واضحة الحصول على  حاجة ملحة إلى ففي الواقع، تبرز.  طبيعة المشكلة أمام فھم عقبة كبيرة
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 وضع في صانعو القرار،ليستعين بھا  ،وتصف طبيعتھا الجفافمشكلة حجم  تقيس موثوق بھاوودقيقة 
 والسياسات االستراتيجيات لرسم ھذه المعلومات ضرورية كما إن  .التدابير الالزمة على قائمة أولوياتھم

 الجفاف إذا كانو.  غير كاملة ولكنھا موجودة المياه عدم توفر عن أسباب حصاءاتفاإل.  األكثر مالءمةً
 المياه وقلتھا ھي مشكلة تكبر أو تتفاقم في الكثير من األحيان ندرةبحتة، فما من شك في أن  طبيعية ظاھرة
 إدارة يكون تحدي ،سنوياً/ملم 1 200و 200 بين في منطقة يتراوح فيھا معدل األمطارف.  الناس سلوك بسبب

 تقلب معدالت في الحالية لظروف المناخيةا تغيرات جموتتر.  ومھمة صعبة شرطاً الزماً الموارد المائية
غير أن اإلدارة الجيدة .  والثلج الموسمية للمطر الفترة وزوال الماطرة، عدد األيامانخفاض ھطول األمطار، و

  .مستدامالجفاف على نظم سبل العيش ال للموارد المائية من شأنھا تخفيف أثر
  

من دون  كردستان وتعرض المجتمعات المحلية له في إقليم اليالجفاف الح أثر قياس فمن غير الممكن  
فلطالما استخدمت .  واستخدامات األراضيإضافةً إلى الحروب  والحالية السابقة دراسة األنشطة البشرية

 اًبدا جلي تأثيره لدرجة أن اًوجاء التدخل البشري قوي.  المجتمعات الموارد المحلية غير أنھا أساءت استخدامھا
بالضغط البشري  اًوقد تأثرت موجات الجفاف الحالية كثير.  الحياة النباتيةنمط المناظر الطبيعية وعلى  على

الحرائق وقطع األشجار والمصاطب والزراعة واستخدام الموارد المائية  كإشعالواألنشطة الناجمة عنه 
.  غير المستدامة عيشل الالمفرط والتخلي عن األراضي بسبب الحروب والجفاف في اآلونة األخيرة وسب

التغيرات االجتماعية  لى حد ماإ المتزايدتين وخطورتھا وحدتھااألخيرة  الجفاف أحداث تأثيروعكس 
والتغيرات في  المتعاقبة الحروبك األوسط وفي الشرق كردستان في إقليم اًالتي حدثت مؤخر واالقتصادية

والتغيرات في ) قھريز(التقليدية  شبكات المياهوتدمير والھجرة  وأنماط العيش ألراضيل ستخدام التقليدياال
 الحضرية، والقضاء على عن المراكزالقرى الزراعية، وب�عد  المنتجات قيمةانخفاض الزراعية و الممارسات
 التي وقعتأنماط استخدام األراضي سبل العيش وفي  نظم تغيرات فيوتوازت ال.  التقليدية العيشنظم سبل 

أن ھذا االتجاه  والجدير بالذكر.  المجتمعات المحلية الجفاف علىمع زيادة تأثير  ليلة الماضيةالق خالل العقود
مرونة والتي ال يزال فيھا استخدام األراضي تنوع وب نظم سبل العيشلم ي�الحظ في األماكن التي تتسم فيھا 

  .النظام االجتماعي واالقتصادي السائدبطريقة تقليدية ومستدامة 
  

على الرغم من الصورة القاتمة التي تركتھا موجات الجفاف المتكررة في : رص المتوفرةالف  )ح(  
اإلمكانات غير المستغلة التي يمكن أن تساعد في دفع وإقليم كردستان، تتمتع المنطقة بالكثير من الفرص 

  : وفيما يلي لمحة موجزة عن بعض ھذه الفرص.  عجلة التنمية فيھا
  

تزخر المنطقة بإمكانات كبيرة إلنتاج المحاصيل والمنتجات الحيوانية : تالزراعة والغابا  )1(    
بما فيھا الفواكه والحدائق المنزلية والزراعة البعلية والمروية، وتربية الماعز واألغنام 

 ). كالحليب واللبن والجبن وغيرھا(وغيرھا من الماشية والمنتجات الحيوانية المختلفة 
  ؛ناء القدرات وتحديث البنية التحتيةغير أن الحاجة ماسة إلى ب

رة وبكلفة معقولة ولكنھا غير يتتوفر األيدي العاملة بأعداد كب: الخصائص الديمغرافية  )2(    
.  مؤھلة إضافة إلى ارتفاع محتمل للطلب على المنتجات المحلية في المدن المجاورة

حلية وخلق فرص العمل لذلك، يجب استكمال بذل الجھود لبناء مھارات القوة العاملة الم
  وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة؛ 
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في المناطق  ال سيمامن شأن تطوير البنية التحتية التخفيف من حدة الفقر : االقتصاد  )3(    
في تطوير الموارد الطبيعية المحلية واستغاللھا  اًالريفية وشبه الحضرية والمساعدة أيض

  ؛ )كالغابات وغيرھا(بطريقة مناسبة 
للسياح من داخل العراق ومن البلدان  رئيسياً كانت المنطقة دائماً مقصداً: السياحة  )4(    

السياحة البيئية  ال سيماوتُبذل الجھود اآلن إلعادة إحياء قطاع السياحة .  المجاورة
  لذلك، ينبغي المضي في ھذه الجھود؛ .  والسياحة في المناطق الريفية

ھناك عدد من مصانع االسمنت والمنسوجات والسجائر  ، كان1991قبل عام : الصناعة  )5(    
وُأنشئت مصانع جديدة  ھذه المصانع د�مرت بمعظمھا، إال أن.  في السليمانية واربيل

كالصلب وتعبئة المياه واأللبان وتعليب الفواكه ومعجون (وھناك مصانع أخرى قيد اإلنشاء 
وقد ح�ددت المناطق .  )بيلالطماطم ومصانع المربى إضافةً إلى مصافي النفط في ار

  ولكن يجب وضع السياسات الداعمة لھا؛  الصناعية الخاصة،

ال تزال غير كافية باإلجمال، لذا ينبغي بذل المزيد من الجھود : الخدمات االجتماعية  )6(    
  .لتطويرھا وتنظيمھا في المؤسسات

  
  التخطيط/ونتائجھا عيشإستراتيجية سبل ال  -2

  
بق ذكره، جرى وضع إستراتيجية للتنمية والتخفيف من آثار الجفاف في إقليم إلى ما س اًاستناد  
وترتكز ھذه اإلستراتيجية الموضوعة لعشر سنوات التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر .  كردستان

وتشدد ھذه .  ، بما أن ھذه األخيرة تتميز بإيجابيات كثيرة مقارنةً بغيرھا من النھج)2018- 2008(
يراعي شواغل  راتيجية على ضرورة التحول من نھج يعتمد على قطاع واحد إلى نھج متعدد القطاعاتاإلست

وتتضمن اإلستراتيجية المقترحة ھدفين إستراتيجيين ھما تحسين سبل .  أصحاب المصلحة ويحدد أدوارھم
قدرات، واإلصالح عيش السكان؛ وتحسين النظام اإليكولوجي، وعدداً من األھداف التنفيذية منھا بناء ال

  .المؤسسي والتطوير المالي والتكنولوجي وغيرھا
  

وتشمل اإلستراتيجية عدداً من األھداف ذات األولوية التي يجب مناقشتھا وتصميمھا في إطار من   
  : وتشمل األھداف األولوية المحددة اآلتي.  المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين

  
والمؤسسي وتعزيزه عن طريق تزويده بالمرونة الالزمة للتكيف مع  تطوير النظام اإلداري  )أ(  
  التغيير؛

  
يراعي النظام اإليكولوجي للحفاظ على صحة ھذا النظام وھيكليته ووظائفه  اعتماد نھج  )ب(  

قضايا مثل التخطيط المتكامل الستخدام  اًويشمل ھذا النھج أيض.  وتركيبته باإلضافة إلى التنوع البيولوجي
  اضي واإلدارة السليمة للنظام اإليكولوجي؛األر

  
  وضع التشريعات والسياسات المناسبة لإلدارة المستدامة لموارد المياه واألراضي؛  )ج(  

  
المنتجات المحلية وتعزيز القيمة المضافة من خالل جذب الشركات  تنويع األسواق، وال سيما  )د(  

  ؛)جمالشركات الصغيرة والمتوسطة الح ال سيما(المصنعة 
  

إنشاء نظام شامل إلعداد التقارير الوطنية حول نظم سبل العيش واإلدارة المستدامة للمياه   )ھ(  
  والموارد الطبيعية ومكافحة التصحر وتدھور األراضي وتخفيف آثار الجفاف؛ 
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الحفاظ على المھارات والتثقيف بشأن المياه، والزراعة واستخدام موارد األراضي على مختلف   )و(  

) كالمزارعين والمھندسين والفنيين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والبلديات وغيرھا(مستويات ال
  .  وتعزيزيھا

  تخصيص الموارد/التنفيذ والرصد  -3
  

 نظم سبل العيش تركز على تنسيق آلية اإلستراتيجية اعتماد وتنفيذ نجاح تنفيذإمكانات  تتطلب زيادة  
غيرھا، والبلديات والتخطيط ووزارة الزراعة والموارد المائية اعلة في التنمية كجميع الجھات الف وتشمل

 األطراف، يوالمتعدد الثنائيين الشركاء الدوليين األخرى، بالتعاون مع والكيانات المعنية البيئيةوالوكاالت 
 نھج شمولي،عتماد وا سبل العيش، نظم تحسين ھذه اآلليةمزايا ومن .  المنظمات غير الحكوميةوالوكاالت و

القدرة تحسين المستويات، و القدرات على جميعضمان االستجابة السريعة، وبناء الكشف و فعاليةوتحسين 
وفي ھذا .  ومنشآت التكنولوجيا المتطورةوالمعدلة  الحديثةدوات الموظفين واأل مزيد منال على استخدام

  .ترتيب أولوياتھاج الجھات الفاعلة المختلفة ولبين نُھ� لتنسيقلاعتماد آلية  السياق، يبقى من الضروري
  

المساحات  السكان المحليون شغل )بالد ما بين النھرينحديقة ( لألراضي، التقليديةدارة وفي ظل اإل  
الزراعة  لألرض في ستخدام الدائملشاغلي ھذه المساحات اال اإلدارة التقليدية نظاموأتاح .  على مدى قرون

 الموسمية والتغيرات في المناخ التغيرات الدورية على الرغم منستخدامات رھا من االوالتحريج وغي والرعي
، تبرز حاالت الجفاف وزيادة تغي�ر المناخ االعتبار في الحالية السيناريوھاتوفي حين تأخذ .  المياه في توفر
 الجفافالتكيف مع حاالت  ىالمجتمع عل قدرة من أجل زيادة شاملة إلدارة ھذه الموارد إتباع نُھ�ج إلى الحاجة

  .  وغيرھا من األحداث
  

 والمياه إدارة األراضي المجتمعات المحلية في إشراك يجب التشديد على: إشراك المجتمع المحلي  
 وسيكون.  التزامھا الطويل األمد وضمان المحلية التعقيدات االستفادة من المعلومات المتوفرة لديھا عن بھدف

إضافةً إلى  )واإلدارات المحلية كالبلديات( الحكومات المحلية تزام الكامل من جانباالل من الضروري ضمان
بلديات دور ال تسليط الضوء على اًأيض سيكون من المھمو.  )المعنية الوزارات( والحكومة المركزية لمحافظةا

 تدامة نظم سبلاسو والمياه موارد األرض إدارة بشأن صنع القرار المحلية الھام في عملية والمجتمعات
  .العيش

  
كما .  الجفاف وندرة المياهقضية  لمعالجة شمولي من الضروري اعتماد نھج استراتيجي :التعاون  

إجراء  أيف.  في إدارة المياه فيما بينھاالتعاون و والمنخفضات المرتفعات العالقات بين يتعين معالجة قضية
أي و العراق، لى المنخفضات في مناطق أخرى منع إقليم كردستان، سيكون له مفعولعلى مستوى  ي�تخذ

لذلك، تبقى .  وعلى إقليم كردستان على العراق الدول المجاورة سيكون له مفعولوى تعلى مس إجراء ي�تخذ
في ھذا  والالفت.  النظم األساسيةمعالجته في التشديد عليه و عنصراً الزما ينبغي عبر الحدودقضية التعاون 

 أصحاب المصلحة المعنيين تشمل جميعللحد من آثار الجفاف  إستراتيجية فعالةعدم وجود أي  السياق
المحلية اإلقليمية والمجتمعات والمنظمات الوطنية و المتحدة األمم بما فيھا وكاالتوالمنظمات الدولية 

تراتيجية ھذه اإلسو.  ال بد من العمل على وضع استراتيجية من ھذا القبيل، فكردستان فيالمنظمات الشعبية و
 المنظمات تحديد مع وسبل العيش الجفافبين  العالقة تتناول واضحة وأنشطة تنفيذية اًأھداف يمكن أن تتضمن
  . كل نشاط المسؤولة عن
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الريفية أن يؤدي المناطق الجبلية والمياه في المستدامة لألراضي و التنميةتعزيز من شأن  :السياسات  
إمدادات كافية  من خالل ضمانبالفائدة  والمناطق الحضريةاطق المنخفضة المنرئيسياً وأن ي�عود على  دوراً
 يتطلبو.  التوازن السكاني بين األرياف والمدنالتنوع البيولوجي وستقرار البيئي والحفاظ على المياه واال من
تنسيق رئيسية وال أدوات سياسية عدةويجب إدماج .  اجتماعي متكاملة عمليات تعلمومخططات وسياسات  ھذا

تلك تشمل و.  العيش فيھاعلى استدامة نظم والريفية و الجبليةالمناطق  القوي على فيما بينھا بسبب تأثيرھا
وسياسات  الزراعية والريفية المتعلقة بالتنمية والسياسات واالجتماعية العامة االقتصادية السياسات األدوات
 اًمصممة خصيصال وتشاركية إضافةً إلى السياسات ةعملية ديمقراطي الرامية إلى إرساءوالسياسات  األسواق
  .)بما فيھا تلك المتصلة بسياسات المياه( وحماية البيئة استخدام الموارد الطبيعية للتأثير في

  
للجبال واإلدارة  من أجل التنمية المستدامة مستدامنھج سبل العيش ال الستراتيجياتمبادئ الرئيسية الو  

محورھا  أن يكون :أن تتسم بالخصائص التالية الريفية يجبو في المناطق الجبلية هوالمياالمستدامة لألراضي 
 أھدافأن تنص على و متكاملة؛أن تكون شاملة وو األجل؛ رؤية طويلة توافق حول أن تستند إلىو ؛اإلنسان

ن التحسيوالتعلم و أن تنص على الرصدو ؛وموثوق شامل تتركز على تحليل واضحة مالية التزاماتذات 
أن تنطلق من و؛ حكومي رفيع المستوى التزامعلى أساس للمنطقة  اًوملك البلدأن تكون بقيادة والمستمر؛ 
أن تجمع بين و المستويات؛ على جميع فعالةأن تضمن المشاركة الو؛ واالستراتيجيات القائمة العمليات

  . ودةأن تطور القدرات وتستفيد من القدرات الموجو وطني والمحلي؛ال مستويينال
  

  :ھيرئيسية  عملياتأربع  واالستمرار من خالل سابق ذكرھا قابلة للتنفيذوتصبح المبادئ ال  
  

ومن   .تطلب التزاماً سياسياً قوياً من القيادة العليا وكذلك من السلطات المحلية: العملية السياسية  )أ(  
ى مختلف الجھات الحكومية الضروري إنشاء ھيئة تنسيق مركزية تضم جميع الوزارات بھدف الوصول إل

التزام القطاع و.  من الوزارات والوكاالت غير القطاعية كالتمويل والتخطيط للحصول على الدعم الالزم
يعزز استدامة العمليات ويزيد من قدرة المجتمع على التصدي لمختلف أنواع  الخاص والمجتمع المدني

  ؛المخاطر
  

ل المجموعات الحكومية وغير الحكومية في تصميم يجب أن تشارك ك: العملية التشاركية  )ب(  
  القرارات وتنفيذ االستراتيجيات؛ االستراتيجيات وتبادل المعلومات واتخاذ

  
يجري في إطار ھذه العملية تطوير قاعدة المعرفة باالستناد إلى االستراتيجيات : العملية الفنية  )ج(  

االجتماعية والبيئية الرئيسية ذات الصلة وبناء القدرات القائمة وتصميم نظام لتنسيق السياسات االقتصادية و
بالذكر أن الجانب األبرز في العملية الفنية ھو صياغة التشريعات أو تعديلھا  والجدير.  على أساس متواصل

  بحيث ترسخ مضمون السياسات وتدعمه؛
  

جب وضع آليات إلشراك ال بد من توفير الموارد المحلية والدولية، إذ ي: عملية تعبئة الموارد  )د(  
  . المجتمع الدولي في ھذه العملية في حين يحتفظ البلد أو المنطقة بالملكية الكاملة لھذه العملية

  
  مستدامسبل العيش ال اعتماد نھج من المحتملة الفوائد  -4

  
على  مستدامإقليم كردستان على تحليل نھج سبل العيش الفي  الجفاف إستراتيجية لم يرتكز تطوير  

 فيما يتعلق ال سيمانھج، من ھذا ال إدراج عناصر االستفادة منستراتيجية يمكن لإلو.  الرغم من شموليتھا
العوامل التي تشكل  معظموقد ح�ددت .  التي يواجھونھاالمشاكل المعنيين وسكان الوضع االقتصادي لل بتحديد
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 وضع استراتيجياتيسمح بذا الدمج ھ سبل العيش في حين أنأصول  تحليل لم تُدمج في ولكنھا سبل العيش
في  إلى نتائج ملموسة على مستوى سبل العيش نھا أن تؤديومالءمةً من شأ اًلمكافحة الجفاف أكثر تركيز

أن يعود  مستداميمكن لنھج سبل العيش ال التدخالت أو الفوائد التي بعض 4وترد في الجدول   .إقليم كردستان
  .بھا على تنمية إقليم كردستان

  مالحظات ختامية  -جيم
  

لتطبيق نھج سبل العيش لتقييم نتائج التنمية على أرض الواقع  ن ھما محاولةادراستا الحالة السابقت  
  .  وكيفية استخدام النھج أو تكييفه وفقاً ألنواع سبل العيش وطبيعة الصدمات الخارجية

  
 الذي يؤدي ،مستدامل العيش اللنھج سب اًلم توضع وفقموضوع الدراسة  برامج التنمية والخالصة أن  

لنھج إجراء تقييم يجب أن تكون  في جميع البرامج فالخطوة األولى.  إلى تعزيز نتائج ھذه البرامج وإدامتھا
ي�بنى  القائمة، على أنالعوامل السلبية سبل العيش ووصف ظروف األصول و أي تحديد مستدامسبل العيش ال

  .تلف المستوياتعلى مخ تحليالت تجرىھذا التقييم على 
  

كيفية تحديد طبيعة اإلجراءات والتدخالت الالزمة  مستدامسبل العيش ال نھجل وتشمل القضايا الرئيسية  
 المختلفة أزمات المناطق الريفية لمعالجة السبل أنسبباإلضافة إلى مختلفة ومكانھا ودرجتھا في األولوية، ال

مرحلتھا، حجم األزمات ولعوامل التي تحدد وقت التدخل، ومن أبرز ا.  شاملة على أثر تحليالت التي تُحدد
الحاالت،  في بعضو.  مختلفة من التدخالتال ألنواعاإدارة لالستجابة و المطلوبة القدراتالموارد ووتوفر 
 في حاالت، والتدخل الالزم تساعد في أن الستقاء المعلومات الالزمة التي يمكن تجارب سابقة إلى ي�ستند
 الموارد المحدودة إذ تسمح بتحرير باألولوية، التي يديرھا المجتمع المحلي البرامج كانيةتحظى إم أخرى

  . بالتدخالت التي تتدرج من األعلى إلى األسفل مقارنةً وكذلك بالحصول على نتائج أسرع
  

تلف مخج يتناول ألن ھذا النھ فاقاآل توسيعإلى  مستدامسبل العيش النھج ل وتھدف االنجازات الرئيسية  
.  المدى الطويل على ة ھذه المخاطر، وحماية سبل العيشمعالج الحاجة إلىويقر ب أنواع المخاطر مجتمعة

 وقوع انتظار من بدالً وبعدھا الحياة قبل األزماتباستمرار  راسخاً إقراراً مستدامنھج سبل العيش الويتضمن 
 العوامل المختلفة معمقة لتفاصيل تأثير ليالتبحوثاً وتحوھذا النھج يتطلب .  دخل للمعالجةالت أزمة تستدعي

المحلية  تطلعاتال أكثر انسجاما معشافية تكون  على أجوبة للحصول وسبل عيشھم، الناس على حياة
  .التنوعومتطلبات 

  
  مشروع تنمية الزراعة المستدامة التدخالت الممكنة في  -4الجدول 

  إقليم كردستان في المناطق الجبلية وفي
  

  أمثلة عن التدخالت الممكنة  األولويات  ولفئة األص
التوعية وتحسين األمن الغذائي والتعليم و التدريب  البشرية

وتحسين  نظام غذائي أفضل والحصول على
  الصحة والتعليم إلى خدمات صولالو

  :بناء القدرات في المجاالت التالية

  البالغينمحو أمية  •
 إدارة الموارد •
  تنويع سبل العيش •
  يات ما بعد الحصاداإلنتاج وتقن •
  الزعتر مشروع إنتاج •
  تحسين الصحة •

 على استخدام مواردھا مساعدة المجتمعات المحلية  الطبيعية
موارد ما بعد  استخداموتحسين  بشكل أكثر استدامة

الممكن و وثوق بھاالم المتجددة الطاقة مصادر •
  الحصول عليھا
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 الخدماتتحسين فرص الحصول على الحصاد و
  البيئات المتدھورة إعادة تأھيلودعم  القطاعية

  اإلنتاج تعزيزمبادرات  •

  مواردال يمستخدم جمعيات •

  التعاونيات تطوير •
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  )تابع( 4الجدول 
  

  أمثلة عن التدخالت الممكنة  األولويات  فئة األصول
توفير آليات و ائتمانات تحسين فرص الحصول على  المالية

، وإنشاء االئتمان الرسميبزيادة الوعي االدخار و
 التدفقاتوتحسين  )األخطار بما فيھا( نظم التأمين

، وتوفير األصول الطبيعية المالية من خالل
  دارة الماليةاإل لتحسين في مجال األعمالتدريب ال

المدخرات  خططإلى  الوصولتحسين  •
  والقروض

بما فيھا إدارة (لصغيرة إدارة األعمال ا •
  )المزارع

  خطط لتحسين تجارة المنتجات الزراعية •
البنية التحتية  إلى الوصولالمساعدة على تحسين   لماديةا

المعلومات المتعلقة توفير الحصول على و
بناء القدرات في المحسنة و بالتكنولوجيات

 المادية الموجوداتتحسين المجتمعات المحلية ل
  أو تطويرھا  الخاصة

في  واالجتماعية األصول البشرية تنمية •
صول الح من أجل تسھيل منطقة المشروع

  وإدارتھا األصول المادية على

البنى  في إدارة المستخدم جمعيات مشاركة •
اآلبار ك(المادية  على الھياكل والبناء التحتية
  المتدھورة البنى التحتية وترميم) والسدود

 واالستفادة من تنظيم المجتمع تعزيز مھارات  االجتماعية
بھياكل ومھام توعية الو المؤسسات القائمة

التدريب وتوفير  الثقةوبناء  االجتماعية المؤسسات
 المھمشة إدماج الفئاتوتشجيع  على شؤون القيادة

  الشبكاتودعم 

  ينجمعيات المستخدم تعزيز •
  الجوانب الجنسانية •
  الفئات الضعيفة إشراك •
  وغيرھا األنشطة الشبابية تشجيع •

  .Allison and Horemans ،2006مقتبس عن : المصدر

  
  والقضايا الناشئة مستداميش اللعنھج سبل ا  -ثانياً

  
  تقييم أوجه الضعف: تغّير المناخو مستدامنھج سبل العيش ال  -ألف

  واعتماد المبادئ التوجيھية
  

  المحتملة على الموارد الطبيعية وسبل العيش تغي�ر المناخآثار   -1
  

ة العامة والظروف المحتملة ندرة المياه وتدھور األراضي الزراعية والصح تغي�ر المناختشمل آثار   
 رغم تغي�ر المناخمن جراء  أضرار كبيرة اإلسكوامنطقة  تصيبيمكن أن و.  االجتماعية واالقتصادية

يمكن أن تعوق خطط التنمية الوطنية  وھذه األضرار.  مساھمتھا المنخفضة في انبعاثات غاز الدفيئة
الدرجتين  العربية في ھذا القرن ما يقاربومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المنطقة .  واإلقليمية

  :فتؤدي إلى نتائج منھا ،)43(درجات مئوية 4إلى 
  

 كميةانخفاض وتؤدي إلى  وكميتھا، المياه الجوفية ؤثر على نوعيةالتي ت الجفافازدياد موجات   )أ(  
  ؛التواليلى والجمھورية العربية السورية ع في كل من لبنان في المائة 50و 15 تيبنسب المياه العذبة

  
منظمة في المائة حسب إحصاءات  20و 15تتراوح بين  بنسبة( اإلنتاجية الزراعيةانخفاض   )ب(  

  ؛البيولوجي، وتراجع التنوع )األغذية والزراعة

  
)43(  IPCC, 2007. 
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نسبة تتراوح بالزراعية  قلل من مساحة األراضيتدھور األراضي، ما يالتصحر واتساع رقعة   )ج(  
  ؛ة والعراق وقطر والكويت ومصردفي اإلمارات العربية المتح ال سيمافي المائة،  15و 12 بين
  

 تدفق مياهفي المائة وتقلب  50و 30 تتراوح بين بنسبة دجلة والفرات ينھر تدفق مياه انخفاض  )د(  
  في المائة؛ 70-  إلى 30+ النيل من نھر

  
ربية السعودية والمملكة الع في قطر ال سيمامحطات تحلية المياه  قدرة محتمل فيانخفاض   )ھ(  

  .)44(المياه والنقص الحاد في المرتفع نمو السكانيللنتيجة  األكثر تضرراً العربية البلدان كونھااليمن و
  

على غرار  واألعاصير الطبيعية كالفيضانات الكوارثازدياد المحتملة األخرى  السلبية ومن اآلثار  
مياه الرتفاع مستوى  نتيجة والدلتا المنخفضةاألراضي  المناطق الساحلية فيوغرق  في عمان؛ونو غ إعصار
العربية السورية ولبنان  في الجمھورية ال سيماموارد المياه الجوفية،  نوعية إلى تراجع فيما يؤدي  البحر
  .ودول الخليج ومصر

  
لتناقص  نتيجة المنطقة العربية في رةياجتماعية خط إلى آثار تغي�ر المناخ ومن المتوقع أن يؤدي  
 عدم ال سيما في ظل ،تغي�ر المناخب من القطاعات التي تتأثر وغيره القطاع الزراعي خارجعمل فرص ال
  :االجتماعي يدععلى الص تغي�ر المناخل من اآلثار المحتملةو.  المنطقة في اقتصاد السائد التنوع

  
 بيعيةالط على الموارد المنافسةتزايد  بسبب والنزاعات السياسية المحتملة االضطرابات  )أ(  

  وال سيما المياه واألراضي؛ المتناقصة،
  

في اإلمارات  أو الجفاف المناطق المتضررة من الغرقالھجرة الجماعية من نزوح السكان و  )ب(  
  ؛ة والعراق وقطر والكويت ومصردالعربية المتح

  
انخفاض األراضي الزراعية وفي  بسبب الخسائر وانخفاض الدخل معدالت البطالةارتفاع   )ج(  

 األخرى؛من القطاعات اإلنتاجية  وفي عدد كبير لسياحة ومصائد األسماكاائدات ع
  

 .المھمشةالجماعات المنكوبين و لدى السكان والمشاكل الصحية الفقر تزايد معدالت  )د(  
  

 األكثر تضرراًألن الفئات السكانية  ،وسبل العيش األمن البشري أثر بالغ على تغي�ر المناخلوسيكون   
التكيف مع  التي تمكنھا من التي تفتقر إلى القدرات والمنشآت الالزمة ھي الفئات الضعيفة لظاھرةمن ھذه ا

 السمك صيادوومنھا ( ان سبل معيشتھفي تأمي النظام االيكولوجي على وھذه الفئات تعتمد.  تغي�ر المناخ
  .)غيرھموالمزارعون و والرعاة

  
 على مختلف المستويات الضارة العمل تغي�ر المناخار آث للحد من القدرة على التكيف وتتطلب تنمية  
أو  الزراعية تغيير ممارساتھاالتكيف من األسر  يتطلب ھذا على المستوى الزراعي،ف.  المترابطة المكانية

تغي�ر يفرض التكيف مع  القطاعات والمشاريع واألحواض،وعلى مستوى .  بالمطلق الزراعة التخلي عن

  
)44(  FAO, 2008. 



 - -  

  

 التغيراتوفقاً لما تمليه  على أن تأتي االستجابة لھا ،والبيئة والمياه ارد األراضيموتحسين إدارة  المناخ
النظام اإليكولوجي  أكثر شمولية وتستھدفتكون اإلجراءات س، وعلى الصعيد الوطني.  المرصودة والمتوقعة

 سعاراأل مثل السياسات والبرامج التي تتناول قضايا وتنفيذ السكان، ويكون من عناصرھا وضعرفاه و
  . )45(لدوليالنقل إضافةً إلى التعاون اإلقليمي واالتجارة واالستثمار وو
  

   تغي�ر المناخالتكيف مع وسبل العيش   -2
  

يمكن  التي مؤشراتويقدم ال تغي�ر المناخالتعرض ل تقييم موضوع يتناول التحليل في ھذا الجزء  
على سبل العيش، وعلى  تغي�ر المناخأثر  تقييم علىال في ھذا التركيزويجري .  ھذا التقييمجراء استخدامھا إل

 منھجيات نمذجةويجري عادة دمج   .في المنطقة التي تتالءم والظروف السائدة استراتيجيات التكيف وضع
.  سبل العيش تأثيرھا على لدراسة متعدد التخصصات األثر في إطارالضعف ومع نُھ�ج تقييم  تغي�ر المناخ

ومدى  على الموارد المائية تغي�ر المناخأثر  تقوم على تقييم إقليميةمبادرة  اإلسكوالق وفي ھذا السياق، تط
الشركاء اإلقليميين  مع سائر ، وذلك بالتعاونالعربية في المنطقةاالقتصادية لتنمية االجتماعية وا تأثر

تغي�ر أثر  ليلتح) ب( خط األساس؛استعراض ) أ( :ھي أربع خطوات وتتضمن ھذه المنھجية.  والدوليين
  .)46(المؤسساتبناء القدرات وتطوير  )د( نشر المعلومات؛التوعية و) ج(؛ وتقييم أوجه الضعف المناخ

  
ويمكن القيام بذلك .  في سياق التنمية المستدامة تأثيرھامن أجل قياس  تغي�ر المناخويجدر تحديد آثار   

اطق المتضررة على أساس القضايا الرئيسية التي عن طريق تحليل اآلثار ورسم خرائط البقع الساخنة في المن
ويمكن استخدام النماذج الزراعية، .  تھم المنطقة واستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

وتعتمد الجوانب .  مثالً، لتقدير مؤشرات الضعف المتعلقة بالدورة الزراعية وتوزيع المياه وفعالية الري
 علىأكثر منھا  بمدى التعرف على رأي الخبراءلمستوطنات البشرية واألمن الغذائي األخرى المماثلة كا

 اًوباإلضافة إلى ما سبق ذكره، يجب النظر إلى المتغيرات االقتصادية التي تؤدي دور.  النماذج الرسمية
ناتج المحلي في تحديد مواطن الضعف وقدرة المجتمعات المحلية على التكيف من حيث كلفة الخدمة وال اًبارز

  .اإلجمالي واالعتماد على الزراعة والبطالة
  

 على الزراعة تغي�ر المناختقييم آثار يمكن استخدامھا ل المؤشرات التي بعض 5ويتضمن الجدول   
 كمقياس االقتصادي واالجتماعي مؤشرات الضعف ويجب النظر إلى.  واألمن الغذائي وغيرھا وسبل العيش

 الفيضاناتك المتعلقة بالمياه، تتمثل المخاطر على سبيل المثالف.  لى التكيفالقدرة عو للمخاطر لتعرضل
والجدير .  تكرارھاكثافتھا ومداھا و تقيس مؤشراتب التي تنقلھا المياهواألوبئة  والجفاف والنزاعات واألمطار
  . نما تقييم نوعي أيضاًوإ تغي�ر المناختقييم كمي للمخاطر الناجمة عن  إجراء ال يھدف إلى ھذا النھجأن  بالذكر

  
 ارتفاع) أ: (التالية تغي�ر المناخ رطالمذكورة مخا االجتماعية واالقتصاديةوتضاف إلى المؤشرات   
قيمة البنى وإمكانية فقدان  ؛تأثر السكان الذين يعيشون عادةً في المناطق المعرضة للخطر( مياه البحرمستوى 

 ؛واألبنية السياحية والمنتجعاتالمنشآت النفطية الساحلية و الطاقة؛ خسارة التحتية لألسواق الرأسمالية
 ؛األراضي الرطبة مساحات من وفقدان ؛تغمرھا المياه الخصبة التي من األراضي الزراعيةومساحات 

؛ )السكان المعرضون للخطر والتكاليف المحتملة لتوفير الحماية في مجال التكيف؛ وغير ذلك من المخاطر
، وفقدان العائداتوخفض  المحاصيلوفقدان  المتضررة، ع مساحة األراضي الزراعيةاتسا( الجفاف) ب(و

  .)، وغيرھاالمستھلك الدخل وارتفاع أسعار
  

)45(  Ringler, 2008. 

)46(  ESCWA, 2010. 
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  تغّير المناخأنواع المؤشرات المستخدمة في تقييم آثار   -5الجدول 
  

 القياس العامل الفئة
االقتصادية /غرافيامالدي

 واالجتماعية
 مجموع السكانحجم السكان

 النمو السكانيالنمو السكاني

 نسبة اإلناث من مجموع عدد السكانعدد اإلناث

 الناس في الكلم المربعالكثافة السكانية

ارتفاع تركيز السكان في المناطق 
 الحضرية

 )النسبة من مجموع السكان(السكان في كبرى المدن 

السكان في المجتمعات الحضرية التي تتعدى المليون 
 )النسبة من مجموع السكان(ة نسم

 والكبار حتى سن العمل السكان من الشبابنسبة السكان المعتمدين على االقتصاد

 نسبة مجموع األراضي الزراعيةاالعتماد على الزراعةالزراعة

 عاملة الزراعيةالنسبة القوة 

 نسبة سكان الريف

 ي البعليةمن األراض كنسبةاالعتماد على الزراعة البعلية

 نسبة األراضي المتدھورةمستوى تدھور األراضي

االعتماد على محصول واحد أو عدة  األمن الغذائي
 محاصيل

 نسبة ناتج أبرز ثالثة محاصيل استراتيجية

 اًنسبة الغذاء المنتج محلياًاالعتماد على الغذاء المنتج محلي

 مردود الحبوب في الكلغ بالھكتارإنتاجية الغذاء

 .ESCWA, 2008: المصدر
  

  تغي�ر المناخالتكيف مع  وضع استراتيجيات  -3
  

، يتعين على مثل قطاع موارد المياه في قطاع معين تغي�ر المناخالتكيف مع  خالل وضع استراتيجيات  
ھذا القطاع بالضارة  تغي�ر المناخآثار من  تخفيفال على التي تساعد القطاع تحديد األنشطةالمسؤولين في 

 في قطاع المياه تغي�ر المناخ لدعم التكيف مع التي يمكن اعتمادھابعض التدابير  6الجدول ويظھر .  وتجنبھا
  .من ناحيتي العرض والطلب وغيره من القطاعات

  
  تغّير المناخأمثلة عن تكيف قطاع المياه مع   -6الجدول 

  
  بالتكيف من ناحية الطل  التكيف من ناحية العرض  ضعف إدارة المياه
  التخزين  قدرة زيادة •  إمدادات مياه البلدية

  تحليةال •
  األحواضالتحويل بين  •
  تجميع مياه األمطار •

  العادم المائي الرمادي استخدام •
  كفاءة استعمال المياه تحسين •
 التسرب الحد من •
  الحفاظ على المياه •
  األدوات االقتصادية استخدام •
  المياهالمتعلقة ب تشريعاتال إنفاذ •

  لوثحماية من التال
  )تدھور نوعية المياه(

  المياه معالجةأعمال  تعزيز •
  وإعادة تدويرھا إعادة استخدام المياه •
   المياه تطوير حماية •

  السائلة النفايات حجم تقليل •
  بدائل المواد الكيميائية استخدام تشجيع •
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  )تابع( 6الجدول 
  

  التكيف من ناحية الطلب  التكيف من ناحية العرض  ضعف إدارة المياه
  :راعةالز
  
  البعلية •
  المروية •

  حفظ التربة تحسين •

حسب  من مصادر أخرى توفير كميات إضافية •
  الحاجة

  الملحية الزراعةتكنولوجيا  تطوير •

  الحرث ممارسات تحسين •

  مياه األمطار تجميع •

 المنزلي مياه الصرف الصحي إعادة استخدام •
  المعالجة

التي جرى  المحاصيلو صنافاأل البحث وانتقاء •
  تكييفھا

  المكيفة  الممارسات الزراعية نتحسي •

  المقاومة للجفاف المحاصيل استخدام •
  الري كفاءة زيادة •
  المحلية المياه جمعيات مستخدمي تمكين •
  األدوات االقتصادية تفعيل •

  السدودالخزانات و بناء •  إدارة الغذاء
   األراضي الرطبة واستصالحھا حماية •

  األرضية تحذيراتال تطوير •
  الفيضية السھول الحد من استغالل •

  .ESCWA, 2008: المصدر

  
الناس على التخفيف من التي تساعد  التأقلم عملية تغي�ر المناخومن العمليات التي يشملھا التكيف مع   
لتحصين نقاط  المناخية بيئتھم لھم من الفرص التي تتيحھافيستفيدون  ورفاھھم، على صحتھم األضرار
تمھد لمجموعة  والمؤسسات من األسر من التغيرات السلوكية مجموعة واسعة يتطلبوھذا التأقلم .  الضعف

في تنفيذ و.  تغي�ر المناخب إلى تخفيف حدة التأثر التي تھدف االجتماعية واالقتصادية النظم التغيرات في من
تؤثر على  عدم توليد أي عوامل خارجية بيئية واجتماعية سلبية التغيرات، ال بد من الحرص على تلك

وما يوضع في إطارھا من سياسات التكيف ينبغي لو.  المقبلة جيالعلى األ أو خرىالجماعات األ
إنمائي حيوي  مسار التوصل إلىحتى يتسنى معھا  عامة،ال باختالف الظروف تختلف أن تدابيراستراتيجيات و

بعض  لذلك يستحسن أن تتبع ھذه التغييرات.  يتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية وخصائصھا المختلفة
) ب( ؛وتعددھا ضغوطال وجودو الضعفاالعتراف بظروف ) أ( :ما يلي مثالً يمكن أن تشمل، التي المبادئ

المحلية في إجراءات  المعارفدمج ) ج( التكيف؛ تؤثر على نتائج والمصالح المختلفة القيم االعتراف بأن
  .)47(والعالمية يةالمحل المحتملة بين المجريات المحليةبالتداخالت  األخذ) د( التكيف؛

  
   تغي�ر المناخللتكيف مع  عيشوضع استراتيجيات سبل الل التوجيھية مبادئالوتبارات عاال  -4

  
عملية تحديد تدابير  توجيهعند الرئيسية التي يجب وضعھا في الحسبان  بعض القضايا فيما يلي  
  :سبل العيش وتعزيز من أجل زيادة المناعة وتنفيذھا التكيف

  
في  السلوكية باإلضافة إلى التغيرات والسياسات واألدوات االقتصادية لبنية التحتيةادمج   )أ(  

على المدى  تغي�ر المناخبھدف تعزيز القدرة على التكيف مع  المستدامةللتنمية  االستراتيجيات الوطنية
  ؛الطويل

  
)47(  Eriksen et al, 2011. 
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الھدف السابع  لتحقيق(إنشاء بنية تحتية ونظم مرنة إلمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي   )ب(  

الحد األدنى الحفاظ على التكيف وب يسمح وإدارة النظام اإليكولوجي على نحو ،)األھداف اإلنمائية لأللفيةمن 
  ؛لحماية الصحة العامة البيئي التدفق من
  

المتعلقة  استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتطوير إدارة المخاطر المناخية أطر تنسيق  )ج(  
  والفيضانات الحادة؛ الجفافموجات  ستعداد لمخاطريط للطوارئ واالالتخطك المياهب
  

المناخية  المرتبطة باألحداثتلك  ال سيما حاالت عدم اليقين للتكيف مع اتخاذ تدابير وقائية  )د(  
 توقعاتال السيناريوھات الطويلة األمد والقائمة على ال سيما( استراتيجيات التكيففي  تُدمج قدالتي  المتطرفة
  ؛)المناخية

  
التعاون الوثيق على مستوى الوزارات في عملية صنع القرار وتخطيط استراتيجيات وطنية   )ھ(  

في  مستدام، وتعميم نھج سبل العيش الالنظرية والعملية وتنفيذھا فضالً عن دمج النُھ�ج تغي�ر المناخللتكيف مع 
 وتعزيز موقع المؤسسات بھدف بناء برامجھا،في سياسات جميع الوزارات المعنية و تغي�ر المناخالتكيف مع 

  ؛القدرات اإلضافية المطلوبة وإدارتھا وتنفيذ تدابير التكيف الالزمة
  

تحديد التحديات اإلنمائية في السياسة العامة كاألمن الغذائي والحد من الفقر وحماية البيئة   )و(  
تغي�ر ياسات التكيف التي تتناسب ووالنظام اإليكولوجي والحد من مخاطر الكوارث، من خالل صياغة س

  ؛وإرساء عالقات الترابط القوية باستراتيجيات تطوير سبل العيش المناخ
  

 تحسين تبادل المعلومات والمعرفة والتواصل بين جميع أصحاب المصلحة على الصعيدين  )ز(  
لنواحي االجتماعية والتنوع بيانات دقيقة وموثوقة حول المياه والمناخ والزراعة وا وتجميع الوطني واإلقليمي،

البيولوجي وأصول سبل العيش على نطاق واسع من خالل تعزيز نظم الرصد وإنشاء قواعد بيانات مركزية 
  لتحسين إدارة المعلومات ونشرھا على مختلف المستويات؛

  
سبل العيش، بحيث تكتسب  تحسين بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من خالل  )ح(  
األراضي، و على التكيف والحفاظ على النظام اإليكولوجي وتعزيز نُھ�ج اإلدارة المتكاملة لموارد المياه القدرة

تسمح  وال بد من إيالء السيناريوھات والخيارات اآلمنة والقليلة المخاطر األولوية في المرحلة األولى عندما
  ؛تغير بتحديد الخياراتالزمات التكيف مع لمست

  
تشمل جميع الفوائد المحتملة بما فيھا الرفاه  يالت لفعالية تدابير التكيف وفوائدھا،إجراء تحل  )ط(  

في المستقبل بنھج اتخاذ القرارات  تغي�ر المناخاالجتماعي والصحة العامة، إذ ال يمكن التعامل مع تأثيرات 
  .المالية القصيرة األجل والخطرة

  
ت تمويل إضافية ومبتكرة لمساعدة البلدان النامية ومن الضروري مطالبة المجتمع الدولي بوضع آليا  

وينبغي .  في البرامج اإلنمائية الوطنية واإلقليمية تغي�ر المناخعلى بناء قدرتھا ودعم دمج قضايا التكيف مع 
مع متطلبات الظروف المحلية  التكنولوجيا لألغراض اإلنمائية ونقل التكنولوجيا وتكييفھا تسھيل استخدام اًأيض
  . تغي�ر المناخجل تحسين سبل العيش واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في سياق التكيف مع من أ
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  في المناطق القاحلة تغّير المناخاألمن الغذائي في ظل و مستدامسبل العيش ال  -باء
  

لتي ا واالجتماعية التحديات البيئية الكثير من تواجهو جافة،ال من المناطق جزء�ھي  اإلسكواقة منط  
 ھي من المشاكل الرئيسية انعدام األمن الغذائيمشكلة و.  الوشيكة تغي�ر المناخظاھرة  أن تتفاقم بسبب يمكن

لذلك، يجب أن يكون .  القاحلة المناطق وتأثيرھا على أھميتھا المطروحة على الصعيد الدولي، نظراً إلى
في جميع بلدان  أولوية في المناطق القاحلة ضعفاًالفئات األكثر لدى  سبل العيش لتنمية برنامج شامل وضع

  .اإلسكوامنطقة 
  

  مستدامنھج سبل العيش ال دور  -1
  

 على وضع برامج إنمائية المؤسسات الوطنية والدولية تساعد ھو أداة ھامة مستدامنھج سبل العيش ال  
المادية و البشرية لتتضمن األصو كثيرة ومھمة شمل ھذا النھج أبعاداوي.  للمناطق الريفية موجھة وفعالة

 معيجب أن تؤخذ في الحسبان  األصول وفي الواقع أن ھذه.  الماليةالطبيعية واالجتماعية واألسرية وو
 التوصل إلى األسرة من أجلعلى مستوى  صنع القرار أثناء عملية أھدافھا وتفاعالتھا وغيرھا من العوامل

 التي تشمل البيئة الخارجية يراعي مستدامالعيش الونھج سبل .  معيشتھمسبل  لتأمين استراتيجيات مالئمة
تقلبات السوق  الناجمة عن إضافةً إلى حاالت عدم اليقين والصدمات والمؤسسات والسياسات األسواق

في  مجال البحث والتنمية ھذا النھج في وقد استخدم.  تغي�ر المناخمختلفة بما فيھا  التي تسببھا عواملالطقس و
في حين سمح بتوجيه التنمية نحو  جيدبشكل  الريفية مشاكل التنمية تنظيم وساعد على جميع أنحاء العالم

  .كثر تعرضاً للمخاطراأل المستفيدينالتدخالت المناسبة ومجموعات 
  

  تحد متجدد: األمن الغذائي  -2
  

ألساسية، ارتفاع أسعار السلع ا في ظل اًعالمي اًتزايدت مشكلة انعدام األمن الغذائي واكتسبت اھتمام  
أما العوامل .  فباتت تؤثر على السياسات الغذائية والزراعية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي

  :الرئيسية النعدام األمن الغذائي فھي
  

.  النقص في االستثمار الطويل األمد في الزراعة والتنمية الريفية والبحوث الزراعية والتعليم  )أ(  
التي ھي من العوامل  ذا السياق إلى انخفاض االستثمارات في قطاع الزراعةوال بد من اإلشارة في ھ

أضف إلى ذلك أن االستثمار في البحوث الزراعية .  تحريك التنمية الريفية وتحقيق األمن الغذائيلالرئيسية 
بحيث تبقى  ،والتعليم ھو أقل من ذلك بكثير فضالً عن أن القدرات الوطنية في ھذا المجال آخذة في االنخفاض

واإلرشادات، ما دون المستوى المطلوب للحفاظ على اقتصاديات زراعية  خدمات التعليمو البحوث الزراعية
  وريفية حيوية ومنتجة؛

  
إلى استخدام غير مستدام وتدھور  تدفع الممارسات الزراعية غير المستدامة وغير الفعالة  )ب(  

واالطالع على الممارسات الزراعية الحديثة في اإلنتاج  فالواقع، أن غياب التوعية.  الموارد الطبيعية
لممارسات الجديدة التي يمكنھا مساعدتھم على االزراعي عبر البحوث واإلرشاد يحد من اعتماد المزارعين 

   ؛الحفاظ على الموارد ودعم البيئة وزيادة إنتاجية الموارد وتحسين األمن الغذائي على جميع المستويات في
  

إشكالية كبيرة كونھا  تمثل التي ترسل إشارات خاطئة للمزارعين الضعيفة سات الوطنيةالسيا  )ج(  
، تشدد ھذه السياسات على أھمية الزيادة القصيرة اًوأحيان.  تدفعھم إلى استخدام الموارد على نحو غير فعال
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فعلى سبيل المثال، توصي  . من االھتمام بالتأثير الطويل األمد على استدامة الموارد بدالًاألجل في اإلنتاج 
 تستھلك كميات ھذه السياسات بمحاصيل معينة ي�نظر إليھا على أنھا إستراتيجية في حين أن ھذه المحاصيل

بحيث تتضمن  لذلك، تحتاج مثل ھذه السياسات إلى مراجعة.  كبيرة من المياه في نمط غير قابل لالستدامة
  ؛تعالج شواغل االستدامة عناصر

  
ات والسياسات غير التنافسية كاإلعانات والقيود التجارية واإلغراق وغيرھا التي تقوم الممارس  )د(  

  .وتؤثر بالتالي على أمنھا الغذائي اًبھا البلدان المتقدمة تؤثر على نظم إنتاج البلدان األقل نمو
  

  تغي�ر المناخأثر   -3
  

ة على أن المساحات القاحلة في وتجمع معظم النماذج المناخي.  تحديات جديدة تغي�ر المناخ يطرح  
 فيزداد بذلك احتمال في معدالت األمطار، اًفي درجات الحرارة وانخفاض اًارتفاعستشھد  اإلسكوامنطقة 
 واآلفات األمراضوتفشي  والعواصف والفيضانات، كموجات الجفاف الظواھر المناخية المتطرفة انتشار

 إلى المناطق وجات الھجرة من المناطق المتضررةوازدياد م ،المحاصيل، وتفاقم الخسائروانخفاض 
  .الفقراء الفقر وإضعافالحضرية، وارتفاع معدالت 

  
الذي على الحال الذي ھو عليه اآلن و لن يكون إنتاج أنواع المحاصيل والماشية تغي�ر المناخ وفي ظل  

المناخية الجديدة ما يعني  وفي أسوأ الحاالت، قد ال تتكيف ھذه األنواع مع الظروف.  كان عليه في الماضي
  . عبر البحث والتطوير تغي�ر المناخأنه سيتعين بذل المزيد من الجھود في مجال التأقلم مع 

  
  القاحلة الجافة واألراضي المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجھود التي يبذلھا  -4

  
برنامج بحث  على القاحلة ياألراضالجافة و المناطق للبحوث الزراعية في يشرف المركز الدولي  

يساھم في غيرھا من البرامج القاحلة، كما  المناطق حول الزراعية الدولية االستشاري للبحوث ينفذه الفريق
وي�جري ھذا المركز .  لبحوث التكيف الزراعية كنقطة انطالق الريفية سبل العيش تحليالت بما فيھا إجراء

تحمل الجفاف، وتحسين واألمراض الجديدة وت بحيث تقاوم الحشرات المحاصيل، حول تحسين بحوثا اًأيض
 العشبية والنباتاتالخضروات الفواكه و الجديدة التي توفرھا باستغالل الفرص استدامتھاإنتاجية النظم و

وإجراء ، الطويلفي األجل على الموارد  والمحافظة والمياه لزيادة اإلنتاجيةإدارة األراضي و والطبية،
.  المؤاتيةبيئة وتھيئة ال صحيح،النظم بشكل  تشخيصالسياسية لضمان واالجتماعية و االقتصادية البحوث

واعتماد ممارسات نظم اإلنتاج وتحسين ممارسات إدارة  محاصيل جديدة إنتاج إلى ھذه البرامج وتؤدي مجمل
األمن الغذائي وتحسينھا على المياه واألراضي وسياستھا وتوصياتھا اإلنمائية الستھداف سبل العيش الريفية و

  . تغي�ر المناخنحو يساعد سكان الريف ونظم إنتاجھم على التكيف مع واقع 
  

  شواھد من دراسات سابقة: الريفية حالة سبل العيش  -5
  

 الجافة واألراضي المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطقأظھرت البحوث السابقة التي أجراھا   
  : تاليةالنتائج الالقاحلة 
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 ،في المائة 30- 15(يعيش عدد كبير من األسر الريفية في المناطق القاحلة دون خط الفقر   )أ(  
  ؛ )في المائة في بعض المناطق في السودان واليمن 50وتتعدى ھذه النسبة 

  أصول أخرى؛  أو يمتلكون قطعاً صغيرة غير أنھم يفتقرون إلى اًال يملك الناس أرض  )ب(  
  

وال يستوفون الشروط الالزمة للحصول على (يع الناس الوصول إلى الموارد األخرى ال يستط  )ج(  
  ؛ )القروض

  
  يفتقرون إلى شبكات األمان االجتماعية أو الشعبية؛   )د(  

  
  معدل النمو السكاني؛ يرتفعحيث  إلى فرص العمل في المناطق الريفية ءالنسا افتقار  )ھ(  

  
العثور  االنتقال إلى المدن أو إلى أي مكان آخر حيث يمكنھميطمح جزء كبير من السكان إلى   )و(  

  على ظروف معيشية أفضل؛ 
  

  ال تنمو القطاعات غير الزراعية بالسرعة الالزمة لتوفير فرص العمل الكافية؛  )ز(  
  

  ؛تتعرض األسر لمخاطر األمن الغذائي والنقص في األغذية  )ح(  
  

  .عفا كونھا تواجه عقبات متعددةتعد المرأة الريفية من أكثر الفئات ض  )ط(  
  

  مالحظات ختامية  -6
  

اجتماعية و ماديةو بشرية وطبيعيةأصول  من حيث ما تملكه من تختلف ظروف األسر الريفية  
   من الممكنو.  ودرجات الرفاه الناتجة منھا سبل عيش األسر الريفية خيارات تلك األصولوتحدد .  ماليةو

 تحليلية أخرى أدواتإضافةً إلى  مستدامال تحليل سبل العيشطار المفھومي لال بل من الضروري استخدام اإل
األسر  الفقر فيمالمح وصف الدقيق لويوفر ال.  أكثر منھجية بطريقة استراتيجيات سبل العيش لتوصيف
 اًركبي اًوالجدير بالذكر أن عدد.  لتحديد أھداف البحث والتطوير المعلومات الالزمة رزقھا ومصادر الريفية

وھذا يعني أن التركيز .  من األسر الريفية في المناطق القاحلة ال يعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش
وفيما يلي بعض .  ومنھا استراتيجيات تسمح لألسر بالحصول على األصول سيكون على استراتيجيات بديلة،

   :االعتبارات التي يجب إبقاؤھا في الحسبان
  

المزيد  إلى(لزراعة ا وتحول تزايد عدد السكان مع: لقوى العاملة في الريففائض ا استخدام  )أ(  
، ال تزال الزراعة )المكننةالري الحديثة ووأساليب من التكنولوجيا التي تحد من الحاجة إلى القوى العاملة، 

 أسر جهلذلك، توا.  خارج القطاع الزراعي ھذه الفرص غير كافية في حين أن توفر الكثير من فرص العمل
 الريفية إلى خلق فرص عملسياسات التنمية  وفي السياق عينه، يجب أن تسعى.  الفقر من كثيرة مزيداً

الزراعية التي تستوعب أعداداً كبيرة من األيدي  الشركات في أو في المناطق الريفية خارج القطاع الزراعي
  مرتفعاً؛  دخالً وتقدم العاملة

  
تدفع عوامل : الزراعيالعمل في ) العمر والجنس(المتغيرة  رافيةالديمغ لظروفاالستجابة ل  )ب(  
.  وعملية صنع القرار العمل الزراعي تمسك بزمام األمور في المرأة تركوبالذكور إلى الھجرة  التھجير
تشمل  قدو . لتحديد البرامج الھادفة لدعم المرأة الريفية وتطويرھا سياسات واضحة يعني ضرورة وضع وھذا
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تنمية إلى  تھدف وبرامج خاصة االجتماعية وضع برامج للتوعيةأو  قوانين حقوق الملكية ياسات تغييرھذه الس
  والخدمات؛ والمعلومات والمعارف التكنولوجيات المرأة وحصولھا على

  
 تشير الفجوة :والتمويل الريفي في القطاع الزراعي المزمنة الفجوةاتخاذ إجراءات بشأن   )ج(  

 التمويل الريفيقدرة وإلى  زيادة اإلنتاجية الزراعية في إلى فرص غير مستغلة يل الزراعيالتمو الكبيرة في
وتبرز الحاجة إلى .  الزراعةغير مباشر على و أ ؤثر بشكل مباشرتالتي  فرص العمل في الريف زيادةعلى 

 تكنولوجياتباعتماد  التمويل في الريف ربط ويمكن.  في الريف الماليالنظام  لتحسين بذل المزيد من الجھود
مولدة  وأنشطة ذات قيمة عالية محاصيل جديدةوتنتج  على الموارد وممارسات تحافظ نتاجيةاإل محددة لزيادة

  للعمل؛
  

 في عملية نقل التكنولوجيا اًعامالً أساسي بذوريشكل توفر ال :تأمين البذور على نظامالعمل   )د(  
على التكيف مع المزارعين  األمن الغذائي، وتساعدتدعم  التيالمحسنة  أصناف المحاصيل اعتماد سھلي كونه

  ؛تغي�ر المناخ
  

نقل المعرفة التحول في تكنولوجيا المعلومات و الفجوةتتطلب  :نظم اإلرشاد المعطلةتحديث   )ھ(  
 إلى الدوائر الحكوميةوتحتاج .  خدمات اإلرشاد الزراعي في دارة على أساس المشروعإلى نھج جديد في اإل

.  المنظمات غير الحكومية خدمية تحل محلھا مؤسساتك ذاتي، وعملية إعادة توجيه في مواقفھا غيير كاملت
 ونقل المعلومات والمعارف في بناء القدرات اًبارز دوراً أن تؤدي يمكن للمنظمات غير الحكوميةو

  .للمزارعين
  

  واالقتصاد األخضر مستدامنھج سبل العيش ال  -جيم
  

 العديدة من التعاريفو.  في التنمية المستدامة اًمتجذر اًإنمائي اًنموذج" األخضراالقتصاد "يعتبر مفھوم   
وتوزيعھا  والخدماتبإنتاج السلع  االقتصادية المتعلقةنظام األنشطة "بأنه  صفهالمعطاة لھذا النموذج و

 المدى الطويل من دون لىع جيال الحاضرةاألرفاه  ھذه السلع والخدمات التي تؤدي إلى تحسين.  واستھالكھا
المفھوم  وتكمن جذور ھذا.  )48("أو لنضوب النظام اإليكولوجي بيئية كبيرة لمخاطر أجيال المستقبل عريضت

ھو وليد  االقتصاد األخضرف.  واحتياجاتهأعمال اإلنسان وتطلعاته  منفصلة عن البيئة ليست بأن اإلدراك في
المكان الذي يعيش فيه اإلنسان، البيئة أي  التوفيق بين طارفي إ الحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة

حاجة بين  وكذلك التوفيق معيشته، لتحسين مستوى في محاولةبھا  ضطلعي نظام األنشطة التي أي االقتصاد،و
  .ألجيال المقبلةفيھا ا تأمين بيئة تصلح لتعيش ضرورةو التنمية على المدى القصير اإلنسان إلى

  
ويتخطى ھذا النھج نموذج .  من منظار آخرالجديد برؤية التنمية  تصاد األخضرويسمح نھج االق  

الدخول في  على حساب عناصر أخرى، ويصبح من الضروري تتحقق عناصر معينة حيث" لعبة التعادل"
 في الكثير من األحيان وكانت النتيجة.  ومستلزمات البيئة التنمية البشرية بين احتياجات الزائفة المفاضلة
 "الخضرنة" لذلك، يجب فھم عبارة اًوخالف.  بشريةالتنمية ال في ، أو ركود اقتصادي أو تأخربيئية أزمات

البشرية  األساسي للتنمية وتحقيق الھدف خدمات البنية التحتية وتوفير إدارة الموارد الطبيعية كفرصة لتحسين
 ومع ذلك،.  االقتصاد األخضرالءم مع مفھوم يت مستدامالجدير بالذكر أن نھج سبل العيش الو.  رفاه اإلنسانو

  
)48(  UNEP, 2007. 
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يبقى من  ولذلك،.  بالضرورة تلقائية االجتماعية في تحقيق األھداف مساھمات االقتصاد األخضرليست 
  .)49("االقتصاد األخضر أنشطة في إطار وإنشاء مؤسسات محددةسياسات  وضع"ضروري ال

يشمل مفھوم االقتصاد األخضر  مستداملعيش الوال يزال باإلمكان تحقيق ھذا التآزر ألن نھج سبل ا  
  :التالية في عناصره األساسية

  
يجب أن  ،ولكي يحقق المجتمع االستدامة.  أي الحاجة إلى تحقيق االستدامة العنصر المادي،  )أ(  

خدام في است يتمتع بالكفاءة اإليكولوجية من خالل توليد المزيد من القيم عبر التغييرات التكنولوجية والعملية
  الكفاءة اإليكولوجية تنطبق على جميع جوانب أنشطة سبل العيش؛ف.  الموارد على مختلف المستويات

  
المعادلة "لبلوغ  احتياجات المجتمع ماتكفلھ اللذان والعنصر البشري االجتماعيالعنصر   )ب(  

وبإدارة .  ئقة ومنصفةال حياة حاجة اإلنسان لعيش تستخدم الموارد بكفاءة لتلبية حيث" األساسية الثالثية
ويتفادى أخطاء الماضي التي انتقلت عبرھا الموارد الطبيعية على النحو األمثل، يقلل المجتمع من األثر البيئي 

  األجيال المقبلة؛ المشاكل إلى
  

ضمان عدالة األنشطة االقتصادية وكفاءتھا اإليكولوجية على حد سواء، يمكن لالقتصاد ب  )ج(  
لحد من اآلثار البيئية فا.  والبيئي االجتماعي تدامة األرباح المالية على الصعيديناألخضر أن يضمن اس

  يبقي الفرص متاحة أمام األجيال المقبلة؛ و في المستقبل، الضارة يعزز فرص الحياة
  

العيش داخل نظام طبيعي  الكفاءة اإليكولوجية يتطلب النشاط االقتصادي الذي يستوفي شروط  )د(  
  .من المعرفة المحلية بتحسين األصول المحلية ا يعزز سبل العيش الحالية من خالل االستفادةوھذ.  مستدام

  
 توافقھا مع متطلبات لضمان المشاريع الموجودة الكثير من يعني أن باإلمكان تعديل التآزر وھذا  

ألن  قتصاد األخضراال في إطار اًجيد مستدامسبل العيش ال لنموذج العمليلنھج ا قفويتوا.  االقتصاد األخضر
 العيش والعدالة تحقيق التوازن بين إمكانية على ما يعملون اًغالبالذين يسعون إلى كسب عيشھم  الناس

 على التوافق مع أي عنصر من االقتصاد األخضر تركز مشاريع بھذه الطريقة،و.  الكفاءة اإليكولوجيةو
 ھذا التوازن يسمحو.  الطبيعية والماليةو والمادية واالجتماعيةالبشرية  :الخمسة مستدامعناصر سبل العيش ال

  :ما يلي عن طريق ضمان جديدة االستدامة ونتائجتحقيق قدر أكبر من األخضر ب القتصادل
  

 كل ما ھو، ليس في الكثيرٍ من األحيان :البنية التحتية من خالل تحديث وفرص العملالدخل   )أ(  
 ھناكو.  الحديثة على المشاريع يمكن صقلھا لتأتي بتحسينات مھمة ما اًغالب التقليديةفالمعارف جديد؛  أخضر

الجديد  تصميم المبنى، ارتكز في المملكة العربية السعوديةف.  اإلسكوامنطقة  بھذا الخصوص في وعي متزايد
الطاقة  اءةلتحسين كف العربية التقليدية من المنازل الدروس المستفادة على والتقنية الملك عبد اهللا للعلوم لجامعة

  ؛)العنصر الطبيعي( البيئيةتقليل آثارھا الحديثة و مبانيھافي ) العنصر المالي(
  

معظم المعارف التقليدية : التلوثالنفايات و الموارد وإنتاج خفض انبعاث الكربون واستخدام  )ب(  
ئة سليمة بي بالعيش في للناس المعرفة المحلية تسمح ھذه أن فالواقع.  خضراء على الصعيد المحلي

 في الكثير من األحيانيمكن  الموارد المائية إدارةك الحديثةفلتلبية االحتياجات .  على مر األجيالوباالزدھار 
في  )المائية التقليديةالقنوات أي ( القديمة القنوات إعادةخالل  من اًوھذا كان جلي.  قديمة حلولإيجاد 

تصبح ھذه األخيرة  ادةالمستع عند تشغيل ھذه القنواتو  .السورية إلى حالتھا األصلية الجمھورية العربية
  

)49(  ESCWA, 2010a, p.5. 
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 وذات تكاليف تشغيلية منخفضة) العنصر المادي(وسھلة  )العنصر الطبيعي( خضراء قابلة للتجديد تكنولوجيا
كفاءة  ممكنة التطبيق وتحافظ على التقليدية البدائلمثل ھذه  في حال كانت ھذا ممكنو.  )العنصر المالي(

  ؛ ياهاستخدام الم
العدالة االجتماعية المستدامة و للتنمية االجتماعية األوسع في تحقيق األھداف تعزيز المساھمة  )ج(  
االستثمارات  فوائد من شأنھا زيادةخلق  مستدامالتصاعدي لنھج سبل العيش ال للنموذج يمكن :الفقر والحد من
من خالل ، ھذه القنوات استخدامف.  عرفة المحليةالم علىفيھا  ھي بالتحديد الحالة التي ي�عتمد ھذهو.  األولية

إذ ) العنصر االجتماعي( بالتمكين االجتماعي اًيسمح أيض) العنصر البشري( المعرفة المحلية االستفادة من
من خالل دمج معارف البناء التقليدية، يمكن و.  كسب عيشھم وسائلب على التحكم الناس يزيد من قدرة

 قطاعات جديدةفاتحةً أمام ھذه المھارات  )العنصر البشري( المھارات التقليديةشجيع جامعة الملك عبد اهللا تل
  ).العنصر االجتماعي( التمكين االجتماعيالتالي ومعززةً ب من النشاط

  
 تعزيز كفاءة الطاقة" وال يبقى أمام ھذا التآزر الذي يواجه قاعدة موارد محدودة سوى التركيز على  

 نحو األنماط المستدامة في اإلنتاجتحول الجذري المتجددة وال مصادر الطاقةدة استخدام وزيا والمادة والموارد
المتجددة الطاقة ك سبل العيش المستدامنھج  تنفيذ مع األولويات ويتماشى الكثير من ھذه.  )50("واالستھالك

 وكثيراً.  الريفية المستدامة والتنمية الذاتي الدخل لتوليد توفر إمكانات كبيرةالتي يمكن أن على سبيل المثال 
 فيالربحية الزراعية  من ونقلھا المنشآت الالزمة الستالم البضائع وتخزينھا وتجھيزھا عدم توفر ما يحد

وتزيد  اإلنتاجية في تحسين أن تسھم الالمركزيةو الطاقة المتكاملة حلولل ويمكن.  كثير من المناطق الريفيةال
  .سبل العيشالربحية وتعزز 

  
 مجموعات الكثير من تركيبة في األخضر لالقتصاد األھمية المركزية عبر ھذه الفوائد أھمية رتوظھ  

في  15 ما يقارب االقتصاد األخضر مشاريعإذ شكلت .  المالية األخيرة عقب األزمة الحوافز التي اعتمدت
 80و في المائة 38 التي حققتكوريا الجنوبية الصين و بلدان مثل الحوافز في المائة من مجمل مجموعات

بتضافر  من خالل السماح ھذا االتجاه تعزيز مستداميمكن لنھج سبل العيش الو.  )51(على الترتيب في المائة
 تمكين النھج التصاعدي، بإمكان ھذا وفورات الماليةال باإلضافة إلىو.  لتحقيق وفورات الحجم الجھود المحلية

فمن .  االقتصاد األخضر تحول سلس نحوب ر فعالية ما يسمحبشكل أكث مھاراتھم السكان المحليين وتحسين
  .السكان سبل عيش وتحسين الطويلة األجل أھداف التنمية المستدامة في تحقيق تخضيرالمتوقع أن يساعد ال

  
  والوقاية منھا والسيطرة عليھاحرائق الغابات اإلدارة المتكاملة ل  -دال

  
وسوء  الجوعيعتبر القضاء على  ،أھدافھاو لألمم المتحدة عةمنظمة األغذية والزرارؤية  انطالقاً من  
منظمة األغذية والزراعة الغرض، تنفذ  لھذا.  المنطقة من األولويات الرئيسية في بلدانالفقر التغذية و
إدارة الموارد والغابات و ومصائد األسماكقطاع التغذية والتنمية الزراعية  مثل عدة قطاعات في مشاريع
 اإلسراع في تحقيق من أجلالمجتمع الدولي بأسره األعضاء و أيضا مع البلدان وتعمل المنظمة.  المائية

 إدارة في مختلف المجاالت بما فيھا لبنان المنظمة، ساعدت ثالثين عاما ألكثر منف.  األھداف اإلنمائية لأللفية
الموارد  والدراسات حول لفنيةالبعثات ا الكثير من وفي السياق عينه، مولت المنظمة.  الموارد الطبيعية

 في مياه الصرف الصحي وحدة معالجة تنفيذو واإلعمار في لبنان مجلس اإلنماءكسد شبروح بمساعدة  المائية

  
)50(  UNCTAD, 2010. 

)51(  UNEP, 2007. 
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صيد  مناطق فيبما فيھا مشاريع  في تنفيذ أخرى تالعديد من المشاريع وساعد نفذت كما) البقاع( إيعات
  .غاباتوال )في لبنان السفن حالة تقييم( األسماك

  
، درس أحد على سبيل المثالف.  اًباھر اًوال بد من اإلشارة إلى أن مشاريع التشجير القت نجاح  

على مدى الطبيعية  تنورين محمية التي اكتشفت في الجديدة اآلفة حياة دورة مشاريع منظمة األغذية والزراعة
 الموارد تقييموأجرى مشروع .  الجديدة الحشرات من مھددة التي كانت ھذه الغابة إنقاذ بذلك اًمؤكد سنتين

على  عاماً 40بعد مرور  اللبنانية للغابات خريطةأسفر عن وضع  في لبناناألحراج للغابات و اًمسح الحرجية
حرائق الغابات إلدارة المتكاملة لا منظمة األغذية والزراعة، بدأت قبل عامينو.  للغابات خريطةأول  وضع

كبيرة ال المشروع وإنجازاته تعرض ھذه الورقةو.  البيئة مع وزارةبالمشاركة  ليھاوالوقاية منھا والسيطرة ع
  .المناطق الريفية اللبنانية في في تحسين سبل العيشمساھمته و
  

  المشروع  -1
  

.  البيئيةاالجتماعية واالقتصادية و :على جميع المستويات مدمرة 2006يوليو /حرب تموز كانت  
وامتدت إلى  ھائلة وانتشرت بسرعة 2007أكتوبر /الحرائق في تشرين األوللعت اند باإلضافة إلى ذلك،و

 في مختلف المجتمعات المحلية فألحقت أضراراً جسيمة بسبل العيش ناطق،ممختلف ال فيالمجاورة  الغابات
 نھجدارة حرائق الغابات؛ إل برزت الحاجة إلى التزام نھج بعد ھاتين الكارثتين،و.  في المناطق الريفية

المستدام ضمان االستخدام وبتوفير التدريب والمعدات الالزمة لبترتيبات الحماية والوقاية المناسبة  مصحوب
 العدوانية في عام التي خلفتھا األعمال القنابل العنقودية العدد الكبير منأن  والجدير بالذكر.  الحرجية للمناطق
وخسائر في موارد  إدارة الغابات سوءفأدى ذلك إلى  ،المناطق الحرجية لوصول إلىمن ا منع السكان 2006
الالزمة  جھودصعوبة ال وتتطلب.  على الغابات كانوا يعتمدون ألولئك الذين اًالمحاصيل خصوصو الرزق

 عيش سبل تھدف إلى استعادة سريعة تدابير بديلة اعتمادوطول الوقت الذي تستغرقه  القنابل العنقوديةزالة إل
  .دخلھم تحسين ة من خاللالمحلي لمجتمعاتا
  

  األھداف  -2
  

 خصص ،2007في عام  حرائق الغابات كذلكو 2006عام في  العمليات العسكرية وعلى أثر  
الھدف و.  سنوات ثالث في غضون ھذا المشروع من أجل تنفيذ مليون دوالر 2.6 إنعاش لبنان صندوق
الوقاية منھا ( إدارة حرائق الغابات الل تحسينمن خ وتخفيف حدة الفقر اإلنعاش المبكر منه ھو دعم الرئيسي

 تقييم مواقع الغابات ومساحتھا) أ: (من خالل والمجتمعات الريفية بالبيئة المتعلقة وفوائدھا) والسيطرة عليھا
حرائق  البيئي الناجم عن التدھور تقييم كلفة) ب( ؛الحرجية المحروقة أو المتضررة وغيرھا من األراضي

مكافحة حرائق ل تنفيذ تدابير الرقابة) د( من حرائق الغابات؛ للحماية التدابير الوقائيةفيذ تن) ج( الغابات؛
 االستخدام السليم الرزق عن طريق موارد حماية) و( الغابات المتضررة؛إعادة تأھيل ) ھ( ؛الغابات بفعالية
  ).المدى الطويل على(مناطق الغابات والمستدام ل

  
  الشركاء  -3

  
 المشروع بالتعاون نُفذ ھذا ومع ذلك،.  البيئة ھو وزارةمنظمة األغذية والزراعة يسي لالشريك الرئ  

المحلية والمجتمعات  ،)اللبناني الجيش( الدفاع ووزارة )المدنيالدفاع (زارة الداخلية الزراعة وو مع وزارة
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وحفظھا من  ة الغاباتتنميرابطة  المنظمات غير الحكومية المشاركة كانت ومن.  المنظمات غير الحكوميةو
  .للمنظمة الشركاء الرئيسيين

  
  األنشطة  -4

  
 النطاق، شملت واسعةو لحرائق الغابات أنشطة متنوعة اإلدارة المتكاملة مشروع نفذت في إطار  
  :على النحو التالي األنشطة التي نفذت ويمكن تلخيص.  البنية التحتيةبناء األدوات و وشراء التدريب

  
  ؛)التقنية والقانونية(اعدة التقنية المستقديم   )أ(  

  
 ست عربات إطفاء للتدخل األول( حرائق الغاباتاألدوات الالزمة لمكافحة المعدات وشراء   )ب(  

  ؛ )وغيرھاالعسكرية وخراطيم المياه  اتللجيش والبز خزانات إطفاء الحرائقو
  

ودورة  على الحوادث السيطرة عن نظام ثالث دورات )دوراتحوالي عشر (التدريب  تأمين  )ج(  
 دوراتوخمس ) دائرة الحراجة التابعة للواليات المتحدة األمريكيةمع ( في مكافحة الحرائق من الجو واحدة

  مؤسسات الوطنية؛وموظفي ال للمتطوعين الحرائق ومكافحتھا عن سلوك تدريبية متخصصة
  

 مياه ومنافذشتلة،  100 000مشتل يضم ) عكار( عندقت منطقةالمشروع في  أنشئ في إطار  )د(  
من  ھكتاراً 20 كثر منأ استصلح باإلضافة إلى ذلك،.  برجي مراقبة تأھيل دوأعيووضعت إشارات  مثبتة

  ؛عندقت في قرية من الطرق كيلومتراً 23 تشمل حوالي منطقة عازلة إلنشاء الغابات
  

 ،المحلية معاتمع المجت التعاونبالبيئة،  مع وزارة صغيرة منحب مشاريع تسعة تمويل  )ھ(  
  منظمات غير حكومية؛بلديات وخمس  ألربع طلب رسمي من خالل ھذه المنح وتخصيص

  
  .  2011عام  في إضافية ھكتاراً 35األراضي المتدھورة وتشجير  من اًھكتار 55 غرس  )و(  

  
  المشروع أثر  -5

  
 ة أشھر منقبل بضع نفذت تلك التيوخصوصا  ذا المشروع،ھ أثر أنشطة تقييم ليس من السھل  
من أفضل واستعدادھا للعمل في المشروع  المجتمعات المحلية التعاون بين ومع ذلك، كان.  انتھائه

حمالت وجاء ھذا التأثير نتيجة ل.  اًكبير السكان المحليين على معيشة ھذا المشروع تأثير وكان.  الممارسات
 صاحب مصلحة 300أكثر من  فائدة علىبال التدريب وعاد.  قرية 90 أكثر من في ُأطلقتالتي التوعية 
يد عاملة  إلى التي ستحتاج البنية التحتية على أنشطة مع التركيز في تسع قرى صغيرةالمنح ال أنشطةونفذت 
وصيانتھا  الطرق حول المناطق العازلة إلنشاء للبلديات توفير المعدات األخرى وشملت اإلنجازات.  لتنفيذھا
 زراعة األشجار في لمساعدة الناس مشاتل وأنشأ المشروع.  السكان المحليين كةمشار اًأيضيتطلب  ما اًسنوي
ذھا من وإنقا أنشطة لحماية الغابات في المستقبل، ونظم الحصاد عملياتوعلى صيانتھا  تدريبھم علىو

كل منتجات  وشملت ھذه األنشطة جمع.  للمجتمعات المحلية منافع مصدر بحيث تبقى الغابات ،الحرائق
  . الوقود وخشب غير الخشبية اباتالغ
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  الرابعالقسم 

  
  وسبل المضي قدماً والدروس المستفادة االستنتاجات
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  اًوسبل المضي قدم والتحديات واألولويات الدروس المستفادة  -أوالً
  

  الدروس المستفادة  -ألف
  

نھج سبل كيفية تطبيق الجوانب المختلفة لعن  صورة واضحة السابق ذكرھا تعطي دراسات الحالة  
الطريقة عن  أو شامالً اًمثالي اًغير أن ھذه الدراسات ال تقدم نموذج.  التحليالتفي  أو دمجه مستدامالعيش ال

وتشرح معظم دراسات الحالة .  تحليٍل معينجراء ستخدامه إلال المثلى الواجب إتباعھا لتطبيق ھذا النھج أو
لتقييم اإلنجازات  كأداة مستدامتطبيق نھج سبل العيش الب منھجيات أخرى بناء� على يذ المشاريعھذه طريقة تنف

معظم لم تكن كافية في  بالذكر أن ھذه المعلومات والجدير.  التي توفرت الثانوية لى المعلوماتإاستنادا 
 نھج وتوحيد الحاالت النتقاء اإلسكوا فريق الجھود التي يبذلھا على الرغم من تقييم شامل إلجراء الحاالت

في  التدخلأنواع و حيث مجموعات من الحاالت المذكورة في الواقع، تختلف.  الموقفتحليل جمع البيانات و
من  اًويبدو جلي.  وأولويات مختلفة على أرض الواقع وقد أبصرت النور في ظل نُھ�ج مختلفة ظروف

تحليالت جراء يمكن استخدامه إلو عالية من المرونة درجةب يتسم مستدامنھج سبل العيش ال أنالتحليالت 
في  ويجب االعتراف.  المشروع عند االنتھاء من االنجازات ولتقييم ولتنفيذ المشاريع ،مفصلة سابقة للمشاريع

إذ  الحالة السائدة دائما على ألنه يعتمد مستدامنھج سبل العيش ال لتطبيق طريقة واحدة بعدم وجود ھذا السياق
 في فلسطين ينظر المستفيدون، كان على سبيل المثالف.  آخر النتائج بتغير الظروف من مشروع إلى تتغير
ال يالقي ھذا المشروع  بينما قد المعاناةاالحتالل و في ظروف أنھا مشروع ناجحعلى  السطح حدائقإلى 
  .أقل تقييداً أخرى في ظروفمماثالً  اًنجاح

  
ولتعزيز  مستدامده كخطوة أولى لتنظيم تطبيق نھج سبل العيش الويجب النظر إلى ھذا الدليل واعتما  

لما سبق ذكره، ال يتناسب ھذا  اًووفق.  من استخدامه كمجرد أداة للتكرار بدالًدمجه في السياسات والبرامج 
السائدة  الدليل وجميع الحاالت بل يجب استخدامه كأداة مرنة إذ يحتاج إلى التكييف ليتالءم مع الظروف

بالمرونة  نشوء تنظيم مجتمعي يتسم مستداماعتماد نھج سبل العيش ال وقد يترتب على.  صول المتوفرةواأل
.  وتغييرھا بحيث تتناسب مع النھج المعتمد الظروف في من محاولة التحكم بدالًفي مواجھة التحديات المتغيرة 

 نمط مارسات معينة وال يكرسعلى الناس تكنولوجيات أو م مستدامال يفرض نھج سبل العيش ال ،وھكذا
مع العمل على  ظروف سبل العيش أو تغييرھا من أجل تعزيز مواجھة التحديات على التبعية، بل يشجع

بالذكر  والجدير  .ومحددة األھداف مختارة بعنايةتحسين أصول سبل العيش من خالل اعتماد استراتيجيات 
ففي حالة التنمية الريفية، قد يستلزم .  معقدة ھو عمليةنھج سبل العيش في تخطيط البرامج وتنفيذھا  أن دمج

وكذلك  األصول على نحو يساعد في دعم تطبيق ھذا النھج تمكين الفقراء ومدھم بخيارات مختلفة لسبل العيش
أو تسبب المشاكل البيئية وخسارة  أنماط اإلنتاج التي ترسخ التبعية، أو تضعف المناعة، في تجنب
  .)52(األراضي

  
المصرية  توتؤكد الحاال.  تحصين المناعة االجتماعية تحسين سبل العيش بطريقة مستدامة لزمويست  

والفلسطينية والسعودية والسودانية، على سبيل المثال ال الحصر، أھمية تعزيز عناصر رأس المال األساسي 
شدد ھذه الحاالت على وت.  لتنمية المستدامةباعتبارھا جزءاً من ا مع تمكين المجتمع المحلي لسبل العيش

.  ع وااللتزام بھايالمشاركة المجتمعية وإشراك المؤسسات المحلية بھدف تعزيز الملكية المحلية للمشار
أو  اًوشبكات مختلفة تمكن الناس من االستجابة فردي الخمسة من ھياكل وأعراف رأس المال عناصر وتتكون

  
)52(  Morse et al, 2009; Scoones, 1998. 
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ويعتمد ھذا التنظيم على نطاق المجتمع ويرتبط .  الخطر وتسمح بتبادل المعرفة والتشارك في مواجھة اًجماعي
دراسات الحالة ھي أن تعزيز  الرئيسية التي أبرزتھاالتحديات  ومن.  )53(بمرونة المجتمع وقدرته على التكيف

فال يمكن تحقيق المزيد من االستدامة إال من خالل .  يكفي وحده لتحصين نقاط الضعف ال القدرات المحلية
وھذا يجعل أصوات .  القدرات المحلية والتدابير الرامية إلى إشراك الفئات المھمشة اجتماعياً الجمع بين

ھذه  من في عمليات صنع القرار التي تؤثر على مصالحھا اإلنمائية، ما يعزز اًمسموع الضعيفةالفئات 
 يحد ي لألراضي الذيكالتطوير الماد االقتصاديةالمصالح في مواجھة عدد من الضغوط الناتجة عن التنمية 

  . )54(من حقوق ملكية الفقراء لألراضي
  

 متواصلة ھذا النھج، إذ ھو عملية تبدأ بفھم طبيعة مستدامتطبيق نھج سبل العيش ال الطريق إلىو  
فكرة  تجاوزھذا النھج  تطبيق يتطلبو.  تحديات معينة توضع لمواجھة قائمة بإجراءات وتدابير وليس مجرد

تحسين  أوالصرف الصحي المياه وشبكات  ومد مجاري لمرة واحدة،البنية التحتية  الطرق أو إنشاء شق
وفي .  اًسيكون مفيد مستدامنھج سبل العيش الإطار  في كل عملبأن  القائل فتراضاال والطعن في، األراضي

كما  سع نطاقاًاألو االجتماعية والبيئية النظر إلى نتائج التدابير واإلجراءات في إطار الظروفالواقع، يجب 
ويمكن .  في بعض األوقات واألماكن سلبية إلى نتائج الوصول وإمكانات يجب اإلقرار بضرورة المفاضلة

االجتماعية  نحو العدالة اإلجراءات في توجيه خطوة أولى ھذا النھجتطبيق المعيارية ل المبادئ اعتبار
  .السالمة البيئيةو
  

 الذين شاركوا في مع الخبراءمن المناقشات اسات الحالة ومن در المستفادة بعض الدروس وفيما يلي  
 اإلسكوافي منطقة  الريفية المستدامة سبل العيش بشأنالفضلى  الممارسات تعزيزحول  الخبراء اجتماع فريق

  :2010نوفمبر /الثاني تشرين 25و 24 يومي عقدي ذوال
  

على ) أين ومتى ولماذا وكيف(ت في مجال بناء القدرات، يجب تحديد الحاجا: بناء القدرات  )أ(  
 ضوء السياسات واالستراتيجيات الوطنية مع األخذ في االعتبار الدور الذي يمكن أن تضطلع به اإلدارات

والمجتمع المدني والشركاء والجھات ) اإلدارة والملكية والتنظيم والتحفيز والمتابعة(والتعاونيات  المحلية
في مجال بناء القدرات على التدريب وما يتبعه  مستدامسبل العيش ال ويجب أن يركز نھج.  الفاعلة األخرى

 دخول مجرد من الزحف الحضري وتحويل التركيز عن بھدف وقف الھجرة الريفية والمساعدة في الحد
وتحسين السياحة البيئية وتعزيز عملية البناء التقليدية وتحسين  ،اإليرادات غير الزراعيةتحقيق السوق و
وتستھدف عملية .  المناطق الريفية العودة إلىلتشجيع الناس على  اة والتركيز على طرق جديدةنوعية الحي

والتسويق  مسألة األمية واألمية التقنية وتدريب األقران واقتباس الممارسات الجديدة اًبناء القدرات أيض
  الزراعي؛ 

  
 ىويجب النظر إليھا كمثل يحتذ) فيةالري(تعتبر المرأة نقطة ارتكاز في التنمية  :قضايا الجنسين  )ب(  

المرأة  على الصعيد المحلي ولذلك يجب تمكينھا عن طريق دعم دور اًوتركيز اًفالمرأة ھي أكثر استقرار.  به
وردت (المشاريع وإيجاد طرق للحد من تأثير الوصمة االجتماعية  واإلرشاد وإدارة الزراعية في الھندسة

وبالتالي، يصبح من األسھل مناقشة معتقدات .  )واليمن وبلدان أخرىين فلسطو السودان أمثلة إيجابية من
المناطق  في مجتمعات ال سيمامن مناقشتھا من منظور خارجي  بدالًالمرأة وأفكارھا داخل مجتمع نسائي 

  المحلية الريفية؛

  
)53(  Ospina nad heeks, 2010; and Ashley, 2000. 

)54(  Morse et al, 2009; Katepa-Kalala, 1997. 
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يفية في المنطقة الر ھناك تقاليد متجذرة في المناطق: القضايا االجتماعية واالستدامة االجتماعية  )ج(  

المفيد االعتماد على الھياكل االجتماعية المحلية قد يكون من و.  مستدامومبادئ نھج سبل العيش ال قد تتماشى
تعزيز المبادرات ل يمكنوعلى أرض الواقع، .  والمعرفة المحلية المكيفة والمختبرة وإبراز قيمھا الجيدة

وتشمل ھذه .  نتائج ھامة أن يحققجديدة  اًأفكار من بالضرورةوالتي ال تتضوالروح الريادية واالرتقاء بھا، 
 وإصدار فتاوىالمياه على الصعيد المحلي  ولجمع) قناة في العراق/قھريز( اًالمعرفة المكيفة محلي المبادرات

 مع سبل العيش المستداموھذه كلھا أمثلة جيدة عن تالقي نھج .  )فلسطين(مكيفة لالستفادة من نظام االئتمان 
يتناول نھج  وفيما يتعلق بأبعاد الفقر، يجب أن.  التقاليد لحل المشاكل وتحسين سبل العيش في السياق المحلي

كيز المفرط على المنظور من التر بدالً مبدأ االستدامة الشامل، ھذه األبعاد انطالقاً من مستدامسبل العيش ال
من دون أن  ما يحتاج الناس إلى تحسين سبل عيشھم اًفغالب.  حصراً بالدخل الذي يربط مشكلة الفقر التقليدي

مان والمملكة العربية فاالحتياجات المحلية الريفية واالستدامة وغيرھا في سلطنة ع�.  يكونوا بالضرورة فقراء
  بالفقر؛  السعودية ال ترتبط

  
التركيز  مكافحة النزوح الريفي عبر التركيز على مجموعات الشباب يعني أن :النزوح الريفي  )د(  

ففي الواقع، أظھرت بعض .  وليس على ثنائية الفقر والدخل وحسب مستداميجب أن يكون على سبل العيش ال
عرضھا أن الناس في بعض المناطق الريفية المحتاجة في سلطنة عمان والمملكة دراسات الحالة السابق 

غير  ولكنھم في وضع معنى التقليدي للفقرالعربية السعودية وشمال العراق، على سبيل المثال، ليسوا فقراء بال
   الطبيعية؛ النظم يعتمدون إلى حد كبير على عدد قليل من النظم المستدامة التي تتأثر بھشاشة محصن ألنھم

  
إلى إشراك المزيد من المجتمعات المحلية  اإلسكواتبرز الحاجة في منطقة  :نھج المشاركة  )ھ(  

.  المتسارع البيئيتدھور الأو /تغير والفي ظل  ال سيمانحو أفضل  بھدف توجيه المبادرات المختلفة على
.  لذلك، من المفضل السماح بتدخالت جديدة على أرض الواقع بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المحلية

من أجل اقتراح بدائل وحلول  في إطار نھج المشاركة تلقائياً وھذا يؤدي إلى حل المشاكل الناشئة والجديدة
  ختلفة واختبارھا؛ م
  

الذي  مستدامبرنامج نھج سبل العيش ال من الضروري اعتماد :تنفيذ المشاريع الجارية والجديدة  )و(  
للظروف، قد تبرز  اًوتبع.  البيئة القانونية والحكومية والجھات المانحة ال سيماتكييفه مع البيئة المحيطة  يمكن

مان، نوقش ففي حالة مصائد السمك في ع�( ي القيادة والتوجيهشراك السكان فإإلى  الحاجة في بعض الحاالت
وجاءت ردود فعل الصيادين .  تقييم تأثير الزيادة في الحجم الصافي لتنوع األسماك وإمكانية الصيد بعد التنفيذ

عبر فمن الممكن تكييفه  ،مستداموفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ نھج سبل العيش ال.  )إيجابية بشأن ھذا التغيير
  وفي بعض الحاالت، قد يصعب تحقيق ذلك .  بحيث يتماشى مع احتياجات السكان إعادة توجيه األولويات

  لفشل المشروع  خالل تنفيذ المشروع باعتباره مؤشراً المحليين قد ينظرون إلى التغييرألن المستفيدين 
يجب أن يكونوا مستعدين  فالناس.  في الرؤية المرسومة للمستقبل أو سوء فھم لألھداف أو حتى خطأ

أن يكونوا  المن ھذا التغيير  اًجزء اًويجب أن يكونوا أيض.  ومقتنعين قبل المباشرة بأي تغيير على األرض
   ؛فقط ملزمين به

  
فمعظم المبادرات .  االلتزام إلى تعزيز ھو السبيلالمحلي  نمط التمويل والتنسيق :التمويل  )ز(  

والميزانية الوطنية  والموارد النفطية كالمنح( تبدأ برأس مال من مصادر خارجية اإلنمائية في المناطق الريفية
تضمن االستدامة لھذه  آلية قوية للتمويل الذاتي الخارجي، ال بد من ھذا الدعم وعندما ينتھي.  )وغيرھا

ن نجاح وقف في الكثير من األحياتبل عليھا ي ،فھذه اآللية ھي من دعائم نجاح أي مشروع.  المبادرات
.  اموغيرھ السودان وفلسطين وثمة عدد كبير من األمثلة عن ذلك في دراسات الحالة في.  المشروع أو فشله
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في البداية عند اقتراح نُھ�ج  ال سيما اًبارز اًالمانحون دور واليمن يؤدي ففي البلدان الفقيرة كالسودان وفلسطين
مختلف ھذه الرؤى التي تھدف إلى تلبية االحتياجات  ق بينلتوفيا ومن الضروري.  ثابتة أو تمويلھا وأمحددة 

ويجب التركيز على .  لمرحلة معينة مستدامبرامج نھج سبل العيش الو المحلية مع األولويات الوطنية
وقد تبرز الحاجة .  لجعل التمويل الذاتي والمجتمعي ھدفا رئيسياً لتحقيق االستدامة القروض اإلنمائية الصغيرة

 ومن الممكن أن يكون التمويل.  واالحتياجات المحلية الواسعة النطاق الفجوة بين السياسات العامة إلى تقليص
التمويل الذاتي  اتبداية جيدة، غير أن آليمن مصادر خارجية كالتحويالت واإليرادات غير الزراعية 

من أجل منح مشاريع نھج  اًيكون دور القطاع الخاص مھمسوفي ھذا السياق، .  ھي دعامة النجاح المستدامة
 ةفي ظل آلي ةاالقتصادي بالخطةإذ بإمكان ھذا القطاع أن يربط المشاريع .  أكبر زخماً مستدامسبل العيش ال

  ؛سوق أكثر تحرراً ونھج أكثر ديناميكيةً ومعرفة في تسيير شؤون السوق واألعمال
  

لوطنية كالموارد الطبيعية والقضايا يجب أن تكون األولويات ا :تغي�ر المناخالموارد الطبيعية و  )ح(  
.  تغي�ر المناخفي  السائدةوذلك بسبب االتجاھات  ،مستدامفي طليعة االھتمامات في نھج سبل العيش ال البيئية

دور في التخفيف  يمكن أن يكون لنھج اإلدارة والبحث والتطوير ھي مشكلة رئيسية، فندرة المياه في المنطقة
  ؛من حدتھا

  
تساعد على اعتماد أفكار وأساليب جديدة ونشر  تعود أھميتھا إلى أنھا: ع الرائدةالمشاري  )ط(  

.  جيدة من خالل الزيارات الميدانية واألفالم القصيرة والبرامج الوثائقية وغيرھا من المواد التثقيفيةممارسات 
سات الحالة ھي معايير علمية ألن معايير اختيارھا لدرا أن إعداد ھذه المشاريع والتحقق منھا يستغرق وقتاً إال

 جوانب كثيرة منھا في المشاريع الرائدة تركز ومعايير اختيار.  بالغة الدقة عن التنفيذ بياناتدقيقة، وتتطلب 
واإلدارة والتمويل الذاتي وحل المشاكل ) اًبل الصناعي والحرفي أيضليس الزراعي وحسب (اإلنتاج  على

وتشمل المشاريع الرائدة .  األردن وفلسطين واليمن وبلدان أخرى الفعلية على األرض كما ھو الحال في
التركيز على حتى و.  من جميع أنحاء العالم يمكن تطبيقھا في السياق المحلي مجموعة خبرات متنوعة اًأيض

فلسطين (يمكن أن يساعد في تحسين اإلدارة وتجنب اإلخفاق في ظروف مماثلة  حاالت أو عناصر اإلخفاق
حساب التكاليف االقتصادية الناتجة من  ي، ينبغمستدامفي إطار نھج سبل العيش الو.  )امھوغير ومصر

  ؛لتواصلغياب الروابط الرسمية وانعدام الثقة بين أصحاب المصلحة وقلة ا
  

يجب تكييف األولويات : اإلسكوافي منطقة  مستدامنھج سبل العيش اللالمجاالت ذات األولوية   )ي(  
وھذا ھو حال .  تحقيق االستدامة ولكن باستطاعتھا أن تسھم في" خضراء" تكون بمجملھا الوطنية التي قد ال

حيث الحاجة إلى إنشاء مراكز يستطيع الناس أن يجذبوا إليھا تكنولوجيات تلبي  المناطق الريفية البدوية، مثالً،
البنى األساسية لھذه  تكون أھم من االحتياجات المحلية وتكييفھا أو اعتمادھا كالطاقة الشمسية المتجددة التي قد

اإليرادات غير الزراعية والتركيز ما بعد  القيمة المضافة أن تشمل ذات ألنشطةلويمكن .  المجتمعات المحلية
لموارد، واالستفادة ااالحتراز من تقلبات و الحصاد على تعزيز المرونة اإلنمائية، وتحسين استخدام الموارد،

  .  يرھامن المبادرات الجارية وغ
  

  التحديات وأولويات العمل  -باء
  

في السياسات والبرامج  مستداممن السبل لدمج نھج سبل العيش ال اًأظھرت المناقشات السابقة عدد  
 عمل الجھات الموارد، وفيوتخصيص  على مختلف مستويات الحكم وفي مختلف مراحل وضع السياسات

والسبب في ذلك ھو .  ا النھج وتطبيقه ال تزال قليلة في المنطقةإال أن الحاالت الفعلية العتماد ھذ.  المانحة
 عدم التمييز بين التنمية الناتجة من ال سيمافي المنطقة و عدم وجود ھذا النھج في صلب البرامج اإلنمائية

ى ، كاألنشطة العادية الرامية إلالعادي اإلنمائي مسارالالناتجة من تلك و سبل العيش المستداماعتماد نھج 
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 فمعظم األعمال واألنشطة التي تنفذ تحت مظلة التنمية.  تحسين ظروف العيش أو غيرھا من النُھ�ج اإلنمائية
االعتماد عليھا لمواصلة تعميم ھذا النھج في مختلف  يمكن مستدامتكون عادة أنشطة فرعية لنھج سبل العيش ال

تحديد مختلف أجزاء ھذا  حقيق ذلك من خاللويمكن ت.  البرامج واالستراتيجيات على مختلف مستويات الحكم
 ھاستراتيجياتوا ومكوناتھاسبل العيش  النھج التي سلطت المقاطع السابقة الضوء عليھا والتي تتضمن ظروف

وفيما يلي بعض التحديات واألولويات التي يجب معالجتھا بھدف تعميم ھذا النھج على .  المتوقعة ھانتائجو
   .ثة المختلفةمستويات صنع القرار الثال

  
  على المستوى الوطني  -1

  
عدم توفر ما يكفي من البيانات والمعلومات أو صعوبة الحصول  المستوى التحديات على ھذا من أھم  
، إن وتطبيقه في معظم مستدامبدمج نھج سبل العيش ال وتكمن أھمية ھذه المعلومات في كونھا تسمح.  عليھا

وعلى الصعيد الوطني، يجب أن تشمل البيانات .  امج اإلنمائيةاالستراتيجيات والبر لم يكن في كل
 والعمليات إضافةً األساسية نىوالتحوالت الالزمة في الب المخاطر جميع أوجه ھذا النھج بما فيھا والمعلومات

القطاع العام والقطاع الخاص  :والھياكل ية؛سموالمو ؛والصدمات ؛كاالتجاھات(ظروف سبل العيش إلى 
 ومكونات سبل العيش؛ )وغيرھا اتوالثقاف اتوالمؤسس اتوالتشريع اتالسياس :والعمليات ؛المدني والمجتمع

طة المختارة لتحقيق األنش( سبل العيش ستراتيجياتا؛ و)البشري واالجتماعي والطبيعي والمادي والمالي(
 أن تؤديلمراجعة الشاملة ا يمكن لھذه.  )نواتجھاإنجازات االستراتيجيات أو ( سبل العيش نتائج؛ و)األھداف

   .لتحديد أولويات العمل تكون ضرورية تقييم طبيعة المعلومات اإلضافية التي قد ضرورة إلى
  

معلومات  يمكن أبداً جمعال  عة نھائية ألنالمجم ومع ذلك، ال يجب اعتبار البيانات والمعلومات  
من عدم اليقين، ألنه ال بد من اتخاذ  على جانب ستبقى عملية صنع القرار لذلك.  وبيانات وصفية وافية

 علىيجب  لذلك.  خصوصاً عندما تتعلق بتلبية االحتياجات الملحة للمواطنين القرارات في جميع الحاالت،
االستثمارات المطلوبة لتحسين المعلومات من أجل اتخاذ قرارات أفضل  أن تتطرق إلى عملية صنع القرار

في إطار السياسات  مستداماعتبارات نھج سبل العيش ال األخرى دمجوقد تشمل التحديات .  في المستقبل
لتحسين التنسيق مع آليات التنمية  ومن ھنا تبرز أھمية تعبئة أصحاب المصلحة الرئيسيين.  اإلنمائية الوطنية

   .لذلك اًالقائمة بما فيھا االتفاقات وااللتزامات المختلفة وتعديل جميع السياسات واالستراتيجيات تبع
  

نھج  دمج في في تسھيل تنفيذ التدابير القائمة بذاتھا وكذلك اًبارز اًالجھات المانحة الدولية دور وتؤدي  
وبإمكانھا دعم الجھود الھادفة لبناء القدرات .  ضمن أولويات التنمية ومشاريعھا الرئيسية مستدامسبل العيش ال

وفي ھذا السياق، .  وأولوياته على مختلف المستويات فوائده المحتملة ونتائجهوبالتوعية بھذا النھج  من أجل
ويمكن .  ضمن الوكاالت المانحة مستدامبأھمية اعتماد نھج سبل العيش ال تبرز الحاجة إلى مزيد من الوعي

مع كبار المسؤولين في الوزارات  بشأن السياسات اللجوء إلى الحوار الرفيع المستوى اًللجھات المانحة أيض
رة المال والتخطيط واإلدارة في البلدان الشريكة لتسليط الضوء على اعتماد نھج سبل العيش الرئيسية كوزا

على نحو أفضل  ، يتعين على الجھات المانحة أن تعمل على تنسيق جھودھااًوأخير.  وتطبيقه مستدامال
   .لتشجيع اعتماد ھذا النھج واستخدامه وتنفيذ البرامج ذات الصلة على مستوى البلدان

  
  على مستوى القطاعات والمشاريع  -2

  
والواقع .  ودمجھا على مستوى المشاريع سبل العيش المستدامي اعتماد اعتبارات نھج رمن الضرو  

اإلجراءات ذات  ومن.  في ھذا االتجاه تحقق على مستوى المشاريع اًمعظم التقدم الذي أحرز مؤخر نأ
 البرامجفي جميع مراحل  تطبيقه ضرورة العمل على شاريعھذا النھج على مستوى الم دمجلالالزمة  األولوية



 - -  

  

في إطار ھذا النھج والتي يمكن أن تكون مفيدة لمختلف  ؛ وتصميم المشاريع)البداية إلى التقييم من اًانطالق(
وضع  اإلجراءات أيضاً وتشمل.  على نطاق واسع تعميمھاواختبارھا وتنفيذھا قبل  ،المجتمعات المحلية
وإلشراك مجموعة متنوعة من  ھذا النھج ات مناسبة لتقييم فعالية الجھود المبذولة لتحسين دمجمقاييس ومؤشر

  .  والنجاح أصحاب المصلحة لتحديد عدة خيارات ومؤشرات لرصد التقدم
  

التحديات الرئيسية في ھذا السياق، غياب أي إستراتيجية حول كيفية دمج نھج سبل العيش  ومن  
.  األنشطة اإلنمائية األخرى األنشطة وعدم اختالف سيناريوھات تطبيق ھذا النھج عنفي البرامج و مستدامال
اليقين  البرامج على مستوى القطاعات والمشاريع ويزيد بالتالي من حاالت عدم تضييق نطاق يعوق قد ھذاو

ومن .  شاريعالمتظھر في تصميم  والتي) وغيرھا ومكوناتهمضمونه (في تحديد متغيرات ھذا النھج المختلفة 
بالقدر الكافي من المرونة لتنفيذ ھذا النھج على النحو الذي  المشاريع رويوجھة النظر اإلدارية، ال يتمتع مد

المشروع مقيدين من  فبمجرد اختيار مشروعٍ ما على مستوى برامج القطاعات يصبح مديرو.  اًيرونه مناسب
  . بالمنھجية الشاملة الواجب اتباعھا لقحيث التغييرات التي بإمكانھم القيام بھا في ما يتع

  
على مستوى  مستدامنھج سبل العيش ال التي يمكن العمل بھا لتعزيز دمج الرئيسية ومن التوصيات  

  المشاريع 
  :ما يلي

  
  ھذا النھج وتنفيذھا؛ وضع األدوات والطرق المناسبة لتصميم المشاريع في إطار  )أ(  

  
عملية التنفيذ على نطاق  في والتوفيق بينھاحتى اآلن  تي نُفذتمقارنة المحاوالت المتنوعة ال  )ب(  
  أوسع؛

  
  اآلن؛ تقييم فعالية البرامج التي نفذت حتى  )ج(  

  
  . المشاريععلى تنفيذ  م مختلف جوانب ھذا النھج وتأثيرهتنمية القدرات لتعزيز فھ  )د(  

  
  على المستوى المحلي  -3

  
نھج سبل العيش  ال يزال دمج ،تحديد نقاط االنطالقو الظروف المناسبة على الرغم من تھيئة  

  : منھا المستدام في عمليات التنمية المحلية يواجه تحديات عديدة
  

بأھمية نھج سبل العيش المستدام في مساعدة المجتمعات المحلية على  ال تزال التوعية: التوعية  )أ(  
في  في البرامج واألنشطة واالسترشاد بهإلى حد يعوق دمج ھذا النھج  منقوصة، تحسين حياتھم اليومية

  عمليات صنع القرار على المستوى المحلي؛ 
  

دور مختلف أنواع المعلومات بالغ األھمية في اعتماد نھج سبل العيش المستدام  :المعلومات  )ب(  
وقد يكون التحدي األبرز ھو توفر سيناريوھات .  في عملية صنع القرار على المستوى المحلي ودمجه
المستويات  السيناريوھات المتوفرة على وقد ال تكون.  مختلف المجتمعات تلفة على نطاق يتناسب معمخ

جاھزة للتطبيق على مستوى المجتمع المحلي في ) دولية وأإقليمية  وأوطنية ( المستويات األخرىالعليا أو 
ت المحلية المتغيرة والفريدة والسبب في ذلك يعود إلى الخصوصيا.  في ھذه المنطقة ال سيمامعظم الحاالت 

تقييم  لذا، ال بد من.  )كالثقافة وقضايا المساواة بين الجنسين ومستويات التنمية المختلفة وغيرھا(
االتجاھات والخطط العامة نقطة  ھذه وقد توفر.  اريوھات المتوفرة لتحديد األجزاء التي يمكن استخدامھانالسي
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 إال أنھا قد ال تكفي لتشجيع.  اق تطبيقه على مستوى المجتمع المحليانطالق لدراسة ھذا النھج وتوسيع نط
  إجراء تغييرات جذرية في الطريقة التي تجري فيھا األعمال على مستوى المجتمع المحلي في المنطقة؛

  
من قلة الموارد وكثرة  بصورة شبه دائمةتعاني الحكومات والمنظمات المحلية : بناء القدرات  )ج(  

مخصصة من  من مصادر محلية أو كانت األموالما تخضع ميزانياتھا لضغوط سواء� وكثيراً   .االلتزامات
تلك  ال سيماأما المعرفة التقنية المستخدمة في تصميم المبادرات اإلنمائية وتنفيذھا، .  الحكومات المركزية

 ونتيجة لذلك،.  يانعلى إطار سبل العيش المستدام، فإن توفرت، تكون محدودة في معظم األح ىالتي تبن
إلى حد  على المستوى الوطني من دون أن تأخذ في الحسبان تُصمم الخطط واالستراتيجيات اإلنمائية الھادفة

 ال ي�راعى الفرق في التخطيط بين فعلى سبيل المثال،.  بمجتمع محلي معين االحتياجات الخاصةكبير 
لنقص  ھذا القصور ليس سوى نتيجةو.  الغني بالمياه حليوالمجتمع الم الذي يفتقر إلى المياه المجتمع المحلي

 إذ تصرف(موارد الحكومات المحلية وعجزھا عن تلبية االحتياجات المحلية ومحدودية قدرتھا على االستثمار 
   ؛)على تغطية النفقات المتكررة أو تسديد الديون اإليرادات المحلية عادة

  
كثيراً ما تتضارب االحتياجات  :المتضاربة )والوطنية(لية كثرة األولويات أو االحتياجات المح  )د(  

وفي .  من الكوارث وتحسين األمن السياسي والمدني وغيرھا اإلغاثةأولويات أخرى مثل  اإلنمائية مع
العوائق ألن فكرة العيش في  المجتمعات الريفية، قد تتردد السلطات المحلية في تخصيص موارد كافية إلزالة

كالمساعدات المنتظمة (المعتادة  المحلية أو بسبب بعض المستحقات واألذھان الخيارات ت فيالفقر قد ترسخ
محدودة لغ مبافھي تفضل تخصيص ).  دات الدوليةمن الحكومات الوطنية أو الجھات المانحة أو المساع

كالرواتب (لية االجتماعي المحلية أو الدو لالحتياجات الملحة التي ال تغطيھا عادةً برامج شبكات الضمان
دمج نھج سبل العيش  والسبيل الوحيد لضمان.  )خرى واألنشطة غير القانونية وغيرھااأل مستحقاتالو

الترابط بين مختلف تطبيقات ھذا  إيجاد أوجهفي السياق المحلي ھو  واألنشطة القائمة عليهالبرامج والمستدام 
  ؛من جھة أخرى وتحسين سبل العيش ودمجه، من جھة، النھج

  
تشكل المسائل  :المستدام التي يمكن أن تعوق اعتماد ودمج نھج سبل العيش الھياكل المؤسسية  )ھ(  

دمج نھج سبل العيش المستدام في عملية صنع  أو النزاعات المؤسسية المعقدة وغير المحلولة عائقاً أمام
يعوق مراجعة خطط استخدام  فغياب الضمانات لحيازة األراضي.  في المجتمع المحلي القرار وتنفيذ البرامج

لن  االستثمارات ات لتحسين األراضي إذ يشعرون بأنالسكان عن اعتماد استراتيجي وبالتالي يثني ،األراضي
   .ملكية األراضي منھم في حال انتزعت تأتي بعائدات مضمونة

  
  اًالمضي قدم  -جيم

  
  بناء القدرات  -1

  
 تهل فعاليحو المعرفةج سبل العيش المستدام نقص نھ تطبيق تشمل التحديات الرئيسية التي تعوق  
 برامج بناء القدرات ويمكن معالجة ھذين التحديين عن طريق.  استخدامه الفردية والمؤسسية في والتجارب

 وكيفية) من حيث النطاق والمكونات والتطبيق وغيرھا(الھادفة إلى زيادة المعرفة بنھج سبل العيش المستدام 
بمساھمة  والبرامج على كل المستويات من أجل تحسين عملية صنع القرار وتنفيذ البرامجدمجه في السياسات 

   .فعالة من المجتمع المحلي أو إنجاز أھداف إنمائية كتخفيف الفقر أو تحسين ظروف المعيشة
  

  آليات بناء القدرات  -2
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يشمل بناء القدرات  يمكن أنو.  الالزمة من أجل تحديد نوع الدعم الضروري القدرات يجب تقييم  
يشارك فيه أصحاب المصلحة  ھذا الدليل استخدام إجراء تدريب تقني على نھج سبل العيش المستدام وعلى

التدريب التمكين  يجب أن تشمل عناصر ،وبما أن اإلنسان ھو في صلب ھذا النھج.  ومؤسسات اًأفراد
لقيادي الذي تضطلع به في تعميم ھذا المفھوم ألھمية الدور ا نظراً للمجتمعات المحلية المسؤوليات وتفويض

 ال سيما وھذا ليس سھالً.  وغيرھا وتوجيه المشاريع المكيفة وتنفيذھا والتركيز على األولويات التي تختارھا
ويجب أن تكون الرسالة .  مع عدد كبير من العوامل المستقلة والمترابطة عندما تجتمع تعقيدات الحياة الريفية

 لذلك، من ،اختيارھا شاركوا بأنفسھم في تصمميھا وفي مشاريع الناس فوائد يب أن يجنيمن ھذا التدر
األھمية بمكان تزويد الناس باألسس الالزمة الختيار معايير التغيير الرئيسية لكي يتفادوا فرض المشاريع غير 

  . المكيفة على أنفسھم
  

 وأالزراعة (كل قطاع أو موضوع  ياجاتومن الناحية التقنية، تصمم برامج بناء القدرات حسب احت  
.  لھذه الغاية، تساعد برامج تدريب المدربين على بلوغ جمھور أوسع اًوتحقيق.  )الطاقة وأالنقل  وأالمياه 

لنھج سبل الوعي بالتأثير المحتمل  تشمل برامج بناء القدرات األخرى إقامة ورشات عمل لزيادةيمكن أن و
القوانين واألطر التنظيمية والمسؤوليات (ضفاء الطابع المؤسسي على ھذا النھج إ، والعيش المستدام ومبادئه

وإنشاء شبكات لتعزيز تبادل  ودعم نظم الرصد والتقييم) المسندة، ونشر المعلومات والمعرفة وغيرھا
  . الخبرات

  
 ھج سبل العيش المستدامالقدرات في إطار نُ تنمية  -3

  
لذلك يجب أن يستفيد البلد من .  )55(ام القدرات الموجودة وتعزيزھااستخد على القدرات تنطوي تنمية  

مع  ھذا النھج في المؤسسات الوطنية نھج سبل العيش المستدام وأن يبدأ بدمجالمتوفرة لديه في الخبرات 
ة باإلضافة إلى ذلك، يجب أال يشكل غياب القدرات المحلية المتعلق.  منافسة له تبآليا لتجنب تجاوزه أو العم

باالعتبارات  وقد أظھرت التجارب أن األخذ.  ھذا النھج وتنفيذه اعتمادبنھج سبل العيش المستدام حجةً لتفادي 
   .)56(نتائج أكثر استدامة مع اعتماد ھذا النھج يؤدي إلىسرة والمذك

  
  سبل العيش مكّونات أنواع التدخالت الھادفة إلى دعم  -7الجدول 

  
 ل المحتملةمجاالت التدخ المكو�ناتفئات 
التدريب والتعليم والتوعية وحقوق اإلنسان وتحسين األمن الغذائي والحصول على نظام غذائي أفضل البشرية

 على الخدمات الصحية والتعليم وتحسين الحصول

في  مواردالوتحسين استخدام  مساعدة المجتمعات المحلية على تحقيق االستدامة في استخدام مواردھاالطبيعية
 ودعم إعادة تأھيل البيئة وتوفيرھا الحصاد وتحسين الحصول على الخدمات القطاعيةما بعد فترة 

 المتدھورة

فالتنظيم االجتماعي يمكن أن يسھم .  يمكن القيام بالكثير بشكل غير مباشر من خالل المكونات األخرىالمالية
 المؤسسات الرسمية من شأنھا أن تحسين الحصول على االئتمان وتوفير آليات االدخار، والتوعية في في

 المكوناتوبتحسين .  لوضع خطط التأمين وتوفير الدعم تتيح فرص الحصول على االئتمان الرسمي،
 مكن تحسين إدارة الموارد الماليةالطبيعية يمكن تحسين التدفقات المالية وبتوفير التدريب المھني ي

تحتية، والحصول على المعلومات المتعلقة بتحسين الوصول إلى البنية ال المساعدة في تحسينالمادية
 أصولھا المادية وتطويرھا التكنولوجيا، وبناء القدرات في المجتمعات المحلية لدعم

  
)55(  OECD, 2006b. 

 .نفسه المرجع  )56(
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 بھياكل ومھاموالتوعية  ،تعزيز مھارات المجتمع المحلي التنظيمية واالستفادة من المؤسسات القائمة االجتماعية
والتشجيع على إشراك  ،قة وتوفير التدريب على شؤون القيادةوبناء الث االجتماعية، المؤسسات

 م الشبكاتالمجموعات المھمشة ودع

  .Allison and Horemans ،2005اقتباس عن : المصدر

  االستنتاجات  -ثانياً
  

شرطٌ أساسي ألي  العامة بين تحسين سبل العيش وتحقيق أھداف السياسة االتساقالحفاظ على   
ھذا التفكير المتكامل من خالل توفير الروابط النظرية  ويشجع نھج سبل العيش المستدام.  إستراتيجية إنمائية

وعلى ھذا النحو، ي�سھم .  والعملية بين البرامج اإلنمائية على مختلف مستوياتھا الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
  : في ما يلي للمشاركة اًمرجعي اًطارإوبناء� على ذلك، يقدم .  ھذا النھج في نتائج البرامج المتعلقة بالفقر

  
الضعف والفرص إضافةً إلى دور السياسات والمؤسسات  ونقاط ظروف سبل العيش تحليل  )أ(  

  والعمليات وتأثيرھا على سبل عيش الفقراء من أجل تحديد المجموعات الضعيفة؛

  ونقاط قوتھا ومتطلباتھا لدعم التنمية؛  المكوناتتحليل رصيدھا من   )ب(  

وتحديد ) النواتج(حديد االستراتيجيات المناسبة ووضعھا بھدف تحسين سبل العيش أو الرفاه ت  )ج(  
  . دور تحويل المؤسسات وأھميتھا

  
بين السياسات والمؤسسات والعمليات والھياكل  التآزرالتحقق من  ويسھل نھج سبل العيش المستدام  

من ( أخرى عبر برنامج كامل المراحل من جھة ونواتجھاورصدھا من جھة، واستراتيجيات سبل العيش 
وفي مرحلة التخطيط والصياغة، يسھل ھذا .  )تنفيذالبتخصيص الموارد و اًالصياغة إلى التخطيط مرور

وسبل العيش الرئيسية التخاذ  تحديد مختلف نقاط االنطالق والتحقق من صحتھا في الظروف السائدة النھج
لتقييم الفقر واحتياجات التنمية وفرضيات التأثير  مفيداً اًويوفر إطار.  ة للتخفيف من حدة الفقرلاالتدابير الفع

لتحديد أولويات  اًإطار اًويوفر ھذا النھج أيض.  التوجيھية ومنطق التدخل على مستوى تنفيذ اإلستراتيجية
   .عيش الفقراء الرصد أو لتتبع التغيرات الناجمة عن التنمية في سبل

  
سبل العيش المستدام والزراعة المستدامة واألمن الغذائي والتنمية الريفية ويشمل الدليل قضية نھج   

المستدام بھدف  ا المتعلقة بتطبيق نھج سبل العيشوإدارة الموارد الطبيعية وإدارة القضايا الناشئة وغيرھ
أجل إظھار واستفاد الدليل من اقتراحات الخبراء في دراسات الحالة المتوفرة من .  تحقيق التنمية الريفية

أكثر منه على وجاء التركيز على تطبيق نھج سبل العيش المستدام ومرونته .  جوانب معينة من المصالح
إضافة إلى قدرته على استھداف الناس من المستوى المحلي المناقشات المتعلقة بمفھوم ھذا النھج ومنھجيته 
ھياكل تطبيق مفھوم نھج سبل العيش المستدام ويشمل الدليل .  إلى المستوى الوطني مع التشديد على الفقراء

سياسات وبرامج التنمية في ساسية إضافةً إلى لمحة عامة عن تطبيق أو تحليل للتنمية الريفية وعناصره األ
  . نھج سبل العيش المستدام عبر عدد من دراسات الحالة وتجارب أخرى اًالمنطقة العربية مستخدم

  
تركز  أخرى اً، ونھجمستدامحليلية تساعد على فھم نھج سبل العيش الوصمم ھذا الدليل ليكون أداةً ت  

كمرجع لتحليل برامج التنمية  والھدف منه أن يستخدم.  على المستوى التطبيقي ال سيماعلى سبل العيش 
وفي ھذا السياق، يتعين تسليط الضوء على أثر نھج سبل العيش .  الريفية المستدامة وتصميمھا وتنفيذھا

الدروس المستفادة من (م في دعم الزراعة المستدامة وتحقيق األمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية المستدا
إذ يمكن استخدام ھذا النھج .  )واليمن دراسات الحالة في كل من األردن والسودان وفلسطين ولبنان ومصر
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في  إقليم كردستان كالحاالت من(لتعزيز إدارة الموارد الطبيعية المستنفدة بسرعة والمتدھورة في المنطقة 
في حين يجب مواصلة استكشاف عالقات الترابط ) عمان والمملكة العربية السعودية وغيرھاوولبنان  العراق

التصحر أو تدھور  وأاالقتصاد األخضر  وأ تغي�ر المناخبين ھذا النھج ومختلف القضايا والتحديات الناشئة ك
   .األراضي
كأداة منھجية لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة  في سياقه مستدامش النھج سبل العي عضيضفي وو  
كدراسة (األرياف  في ال سيماعلى عملية تعزيز سبل العيش على المستوى المحلي  مضافة قيمة اإلسكوا

وإقراض النساء وتعاونيات المزارعين في المناطق الريفية في األردن وفلسطين  االدخارالحالة حول 
 مع مستداموثمة حاجة إلى تصميم واعتماد سياسات محلية مبتكرة تتكيف ونھج سبل العيش ال.  )اموغيرھ

 تھيئةو . الھياكل السياسية واإلدارية ال سيماللظروف السائدة  اًمراعاة إمكانية اختالف االستراتيجيات تبع
ادة تأھيل المناطق الريفية أمور ذات أولوية منھا إع المشجعة ھو عمل يجب أن يشمل جملة البيئة السياسية

االستدامة، وأھمية نظم التأمين ضد  أبعاد فالنمو المنصف، ومختل وتمكين الجماعات الريفية، وتحقيق
البعد الثقافي في االعتبار  أخذ بالذكر أن الدعوة إلى التمويل الذاتي للمشاريع مع والجدير.  الكوارث وغيرھا

  . ياالستدامة والعمل التطوع على ھو مؤشر
  

  الخطوات التالية
  

لتدريب المخططين  ومواد في مجال بناء القدرات، تبرز الحاجة إلى برامج إرشاد فعالة وأدوات  
التقنية وتأمين الخبرة الالزمة لتنفيذ نھج  والمستفيدين على مستوى القاعدة والمؤسسات بھدف بناء القدرات

 استخدامهروري بناء القدرات الوطنية واإلقليمية على وفي ما يتعلق بالدليل، من الض.  سبل العيش المستدام
التوزيع الجغرافي إلجراء دراسات  لذلك من الضروري تحديد.  لتصميم مشاريع ھذا النھج وتنفيذھا وإدارتھا

  . الكتساب الدروس من التجارب السابقة تحليالت تفصيلية لقصص النجاح واإلخفاقو حالة أخرى
  

تقييم دقيق لما  من الضروري إجراء ،اإلسكوالعيش المستدام في منطقة ومن أجل تفعيل نھج سبل ا  
الخطوات الالحقة في صياغة السياسات وتصميم البرامج وتنفيذھا مع التركيز على أنواع  عليه يمكن أن تكون

ومن .  البرامج الالزمة لتنويع مصادر الدخل والمستفيدين المستھدفين والنطاق والوسائل والموارد المطلوبة
التأكيد على أھمية قضايا اإلنصاف والمساواة بين الجنسين في تحسين سبل العيش في  اًالضروري أيض
وفي ھذا السياق، ينبغي التشديد على أھمية ھذا النھج في مكافحة التصحر والتخفيف من .  المناطق الريفية

.  ستدامة لألراضي وغيرھافي الوقت عينه في صلب برامج اإلدارة الم حدة المشاكل األخرى مع دمجه
 والتشديد على أھمية سبل العيش المستدام من شأنه أن يغير اتجاه الھجرة من الريف إلى الحضر إذ يسھم في

لھذا النھج ونظام تشريعي  تھيئة بيئة مناسبة ومع ذلك، ينبغي.  الظروف المعيشية في المناطق الريفية تحسين
  . داعم له

  
.  إعادة تقييم دور الجھات المانحة والمساعدة اإلنمائية الدولية ضروريمن ال والجدير بالذكر أن  

والھدف من ذلك تحديد أوجه التكامل الممكنة في معالجة قضية سبل العيش المستدام ومجاالت الشراكة التي 
يبية والمشاريع التجر في تصميم المشاريع الصغيرة ال سيمامن شأنھا أن تُكمل مبادرات ھذا النھج المحلية 

 الخبراء العمل مع من اًوال بد أيض.  توسيعھا إلى المستويين الوطني واإلقليمي وإجراء تقييم ألثرھا وفي
وإنشاء مركز وثائق للمعلومات عن ) شبكة( المھتمين بھذا المجال من أجل تشكيل جماعة من الشركاء

زيز سبل العيش المستدام ذات بغية تع العامة وخيارات السياسة وأوجه الطتبيقاألدوات وقصص النجاح 
التواصل مع المنظمات اإلقليمية والدولية  اًوعلى مستوى أعلى، من المھم جد.  الخصوصية اإلقليمية والعربية
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القاحلة  الجافة واألراضي كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق
مجاالت االھتمام المشترك في تفعيل دمج سبل العيش المستدام في  وغيرھما من المنظمات من أجل تحديد

  .على الصعيدين الوطني والمحلي ال سيماالسياسات وتخطيط البرامج وتنفيذھا 
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