اإلرشادي الجديد
أدوار واستراتيجيات وقدرات للحد من الجوع والفقر
”The “New Extensionist
Roles, Strategies, and capacities
To Reduce Hunger and Poverty
تلعب الخدمات اإلرشادية Extension and
) Advisory Service (EASدورا هاما في
التنمية الزراعية .ومع ذلك تحتاج هذه الخدمات
إلي قدرات جديدة للتعامل مع التحديات الحالية في
الزراعة ولكي تسهم بشكل أفضل في المستحدثات
(المبتكرات) الزراعية ،وهي عملية تتطلب تفاعال
وأنسيابا للمعرفة بين مدي واسع من األطراف
الفاعلة في نظام المعرفة الزراعية )(AIS
لقد صار المشهد اإلرشادي أكثر تعددية في ظل
المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص (المدخالت
الزراعية ،شركات األعمال الزراعية ،والخدمات
المالية) ،والمنظمات غير الحكومية (الدولية منها
والمحلية) ،وجماعات المنتجين ،والتعاونيات
والروابط وكذلك المستشارين الزراعيين
(المستقلين وغيرهم المرتبطين بشركات األعمال
الزراعية /وروابط المنتجين) ،وكذلك الخدمات

القائمة علي تكنولوجيا المعلومات واإلتصال .ICT
ولكي يتمكن اإلرشاد من أن يسهم بشكل أفضل
في نظام المبتكرات الزراعية‘ فإن عليه القيام
وبصورة جمعية بمدي واسع من األدوار .وهذه
األدوار تتضمن تنمية الشبكات ،تنظيم المنتجين،
تيسيير الوصول إلي القروض ،وخدمات
المدخالت والمخرجات ،تهيئة منصات عملية نشر
المستحثات ،دعم المساواة في النوع اإلجتماعي،
ونشر المعرفة الجديدة من خالل التدريب
واإليضاح .ولكي يمكن تحقيق ذلك فإن اإلرشاد
في حاجة إلي قدرات جديدة علي كل من المستوي
الفردي ،والمنظمي ،وكذلك البيئة الداعمة (أو
النظام )System
فعلي مستوي األفرد يحتاج اإلرشاد إلي عاملين
ذوى فهم جيد للمعرفة التكنولوجية الحديثة ،إضافة
إلي مهارات إدارة العمليات اإلجتماعية .وعلي

المستوي المنظمي يحتاج اإلرشاد إلى قدرات
تمكنه من إنشاء نظم وإجراءات إدارة الموارد
البشرية والمالية ،ومؤسسات تيسير الشراكة
والتعلم ،وأطر عمل للتعامل مع القضايا
المؤسسية ،والقانونية وأمور الضبط والتحكم .أما
علي مستوي البيئة الداعمة فإن قدرات التفاعل،
والتعلم والتكيف ذات أهمية .وبنفس القدر فإن
استراتيجيات اإلصالح يجب أن تتعامل بوضوح
مع التغيرات المؤسسية والسياسات التي تعمل
على تنمية قدرات مختلف األطراف الفاعلة في
نظام المعرفة الزراعي  AISعلي العمل معا
كنظام .إن تطوير قدرات جديدة في اإلرشاد
الزراعي قضية يجب أن يبادر ويهتم بها مختلف
األطراف الفاعلة علي المستوي الوطني،
واإلقليمي والعالمي .والمقترحات المتعلقة بهذه
المبادرات واألطراف المقترحة للقيام بها موضحة
فيما يلي:
علي المستوي الوطني (و):
و .1تشخيص أدوار ووظائف نظام المبتكرات
الزراعي وتجميع وتشارك الدراسات المتاحة
(األطراف المقترحة :الوكاالت المتخصصة/
المستشارين ،بالتشاورمع مختلف األطراف ذات
العالقة)
و .2إجراء مسح لمقدمي خدمات اإلرشاد
الزراعي في الدولة (األطراف المقترحة :الحكومة
من خالل وزارة الزراعة ،الجهات ذات الصلة
بالخدمات الزراعية واإلرشادية والشبكات)
و .3إجراء تشخيص للقدرات الذاتية للخدمات
اإلرشادية والزراعية (األطراف المقترحة :إدارة
الخدمات اإلرشادية ،المنتدي الوطني لخدمات
اإلرشاد بمساعدة ميسرين)

و .4إنشاء منصات للمبتكرات ،إجراء تقدير
لإلحتياجات ،والبدء بمشروعات رائدة إلختبار
المداخل الجديدة والتعلم منها (األطراف المقترحة:
خدمات اإلرشاد الزراعي ،وغيرها من أطراف
نظام المعرفة الزراعي خاصة الجامعات ومراكز
البحوث)
و .5إيجاد أليات إجراء المتابعة المنتظمة،
والتفكير والتعلم والتقويم ومراجعة النظم
والعمليات ،إيجاد ترتيبات لتحقيق النشاط المنسق
والتعاوني بين مقدمي الخدمات الزراعية واإلرشادية
(األطراف المقترحة :وكاالت الخدمات الزراعية
واإلرشادية بمساعدة ميسرين)
و .6تقوية الدعم الفني لخدمات اإلرشاد من
المنظمات المنخرطة في البحوث (األطراف
المقترحة :مجالس البحوث ،الجامعات ،القطاع
الخاص ،المنظمات غير الحكومية)
و .7إنشاء وتقوية مراكز التدريب ،والتعاقد
الخارجي في حالة المهارات الخاصة المطلوبة
لتنمية لدعم تنمية القدرات ،تشجيع مراكز
التدريب اإلداري ،وكليات إدارة األعمال علي
عقد برامج تدريبية مصممه خصيصا للخدمات
اإلرشادية في مجاالت التوجيه ،والتيسيير،
والقيادة ،وصياغة الرؤية (األطراف المقترحة:
وزارات الزراعة ،خدمات الزراعة واإلرشاد
الزراعي مع مؤسسات التدريب اإلداري)
و .8تطوير مناهج للتعليم المهني والمستمر
وترقية مهارات المزارعين واألفراد العاملين في
خدمات الزراعة واإلرشاد الزراعي (األطراف
المقترحة :الجامعات ،مراكز البحوث ،المنظمات
غير الحكومية ،بالتعاون مع منظمات الخمات

اإلرشادية ومنظمات المزارعين والمنظمات
الدولية ذات الصلة)
و .9إقامة تعاون وشراكة مع مختلف األطراف
الفاعلة في نظام المعرفة الزراعي في مجاالت
البحوث التنفيذية والتعلم من خالل الفعل
(األطراف المقترحة :مجالس البحوث واإلرشاد،
مراكز التدريب بالتعاون مع خدمات الزراعة
واإلرشاد الزراعي)
و .11دعم إقامة الشبكات الوطنية لمقدمي خدمات
(األطراف
الزراعة واإلرشاد الزراعي
المقترحة :قسم اإلرشاد بوزارة الزراعة،
الجمعيات المهنية المتخصصة في اإلرشاد
الزراعي ،الشبكات اإلقليمية لخمات اإلرشاد
الزراعي والمؤسسات الخاصة)
و .11المبادرة بإجراء بحوث سياسات حول
الخدمات اإلرشادية ونظم المعرفة الزراعية لدعم
اإلصالح القائم على أدلة الميدانية وكذلك للترويج
لإلصالح المطلوب (األطراف المقترحة :وكاالت
الخدمات اإلرشاديةة مع الجامعات ،مجالس
البحوث ،وغيرها من مراكز بحوث السياسات،
منظمات المزارعين)
و .12زيادة التمويل الحكومي لدعم مقدمي
(األطراف
اإلرشاديىة
الخدمات
المقترحة:الحكومات المركزية والمحلية ،وشبكات
الخدمات اإلرشادية)
على المستوى اإلقليمي (ق):
ق .1دعم إنشاء شبكات إقليمية وإشراكها في
تصميم وتنفيذ وتقويم تدخالت خدمات اإلرشاد
الزراعي ،تقوية الشبكات المشابهة القائمة
(األطراف المقترحة :المنظمات المانحة اإلقليمية

مثل ADB, AfDB, IADB, EBRD:وغيرها،
والتجمعات اإلقتصادية المحلية مثل  SADCفي
إفريقيا و  ASEANفي آسيا والباسيفيك ،و،
 SAARCفي جنوب آسيا)
ق .2جمع وترتيب األدلة عن الجوانب المختلفة
للخدمة اإلرشادية في اإلقليم (األطراف المقترحة:
شبكات اإلرشاد الزراعي،CGIAR ،FAO ،
الحامعات باإلقليم ،شبكات التعليم والبحث مثل
إفريقيا،
في
RUFORUM
،ANAEF
و AGRINATURAفي أوروبا ،APAARI ،و
 FARAومنظمات المزارعين اإلقليمية
ق .3نشر أوراق مختصرات وأوراق موقف عن
السياسات ،إلحداث تأثير في عملية وضع
السياسات ودعم خدمات اإلرشاد الزراعي
(األطراف المقترحة :شبكات اإلرشاد الزراعي
اإلقليمية ،بالتعاون مع الهيئات اإلقليمية لوضع
السياسات ،منظمات المزارعين اإلقليمية ،الباحثين
بالجامعات ومراكز البحوث باألقليم)
ق .4تطوير ودعم أطر عمل ومناهج أداء جديدة
في مجال خدمات اإلرشاد الزراعي بالتعاون بين
منظمات المزارعين والباحيثن والممارسين /في
جامعات اإلقليم والمراطز األكاديمية مثل
 RUFORUMفي إفريقيا ،و SEARCAفي جنوب
شرق آسيا ،و  UWI-CARICOMفي الكاريبي)
ق .5تنظيم إستشارات إقليمية وبرامج تدريب
لتشارك الخبرات والتأثير في ظروف البيئات
الداعمة (األطراف المقترحة :شبكات اإلرشاد
الزراعي اإلقليمية مع دعم من األطراف الخري
في نظام المعرفة الزراعي)
المستوي

العالمي (ع):

ع .1دعم جفراس  GFRASوغيرها من األطراف
الدولية الفاعلة لقيادة وتوجيةالتشبيك وتنمية
القدرات والترويج لسياسات خدمات اإلرشاد
الزراعي علي المستوي الدولي (األطراف
المقترحة :المانحين ،والمنظمات عبر الحكومات
المنخرطة في التنمية الريفية مثل البنك الدولي،
 ،FAO, CTA, GIZ, IFAD, MEAS,ومنظمة
المزارعين الدولية،GCHERA, GFAR ،
وغيرها ،والجامعات ومراكز التدريب)
ع .2تقوية ودعم والتنسيق بين شبكات خدمات
اإلرشاد الزراعي ،لتحقيق أهدافها المنشودة
(األطراف المقترحةGFRAS, FAO, CTA, :
 ،MEASوكاالت التنمية الدولية واإلقليمية)
ع .3تطوير أطر عمل ،وأدوات ،ووحدات
تدريب ،وأوراق للمناقشة ،للمساعدة في تشكل
الخدمات اإلرشادية]الجديدة [ ونشرهذه
المخرجات علي نطاق واسع( .األطراف
المقترحة :جفراس  GFRASبالتعاون مع
المانحين ،الباحثين ،والممارسين ذوي العالقة
بخدمات اإلرشاد الزراعي ،FAO ،البنك الدولي،
)MEAS ،CTA
ع .4الربط مع المانحين ذوي العالقة بخدمات
اإلرشاد الزراعي علي المستوي الدولي واإلقليمي

(األطراف
)GDPRD

المقترحة:

جفراس

،GFRAS

ع .5ترويج سياسات تدعيم دور خدمات اإلرشاد
الزراعي في التنمية الزراعية والحد من الفقر،
وفي زيادة الدعم المالي ،واإلصالح المؤسسي
وأصالح سياسات نظم المعرفة الزراعية.
(األطراف المقترحة :جفراس  ،GFRASبالتعاون
مع السبكات اإلقليمية وغيرها من منظمات التنمية
الدولية)
ع .6دعم المشاركة العابرة لألقاليم للخبرات
المتعلقة باإلصالح ،والمداخل الجديدة في خدمات
اإلرشاد الزراعي (األطراف المقترحة:
 ،GFRASبالتعاون مع الشبكات اإلقليمية،FAO ،
البنك الدولي ،وغيره من شركاء التنمية)
ع .7توفير دعم ومساعدة فنية طويلة المدي
لخدمات اإلرشاد الزراعي ألجل إدارة التغيير
وتطوير قدرات جديدةن وأستخدام استثمارات
جديدة إلختبار وتجربة مداخل جديدة ودعم
اإلصالح المؤسسي (األطراف المقترحة:
المانحين والمنظمات عبر الحكومات ذات العالقة
باإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية مثل البنك
الدولي ،IFAD ،FAO ،وغيرها)

التعريف بالمختصرات : Acronyms
;African Development Bank
;Asian Development Bank
;African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education
;Association of Southeast Asian Nations
;Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions
;Caribbean Community
;European Bank for Reconstruction and Development

AfdB
ADB
ANAFE
ASEAN
APAARI
CARICOM
EBRD

FARA
FOs
GDPRD
GFRAS
GIZ
IFAD
IADB
MEAS
RUFORUM
SAARC
SADC
SEARCA
UWI

Forum for Agricultural Research in Africa;
farmers’ organizations;
Global Donor Platform for Rural Development;
Global Forum for Rural Advisory Services
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit;
International Fund for Agricultural Development;
Inter-American Development Bank;
Modernizing Extension and Advisory Services;
Regional Universities’ Forum;
South Asia Association for Regional Cooperation;
Southern Africa Development Community;
Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture;
University of the West Indies

