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 الزراعة جلنة
 الدورة السابعة والعشرون

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 –سبتمرب/أيلول  28

متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني من احلصول على نظم االبتكار 
 االستشارية الالزمة الستدامة النظم الزراعية الغذائيةواخلدمات  واملعلومات

 موجز
 االبتكار واملعلومات واخلدمات االستشارية املناسبةنظم  إىلأصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني  وصوليعد 
خدمات اإلرشاد واخلدمات  يف حتويل النظم الزراعية والغذائية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتلعب ا حيو�ً عنصرً 

ا يف حتسني الوصول وسد الفجوة بني توفري املعلومات واستخدامها. ومع ذلك، تواجه خدمات ا حامسً االستشارية دورً 
واملؤسسات األخرى املعنية بسد الفجوات، حتد�ت مستمرة بسبب النقص يف التمويل، اإلرشاد واخلدمات االستشارية 

قار إىل بيئة متكينية أو اإلصالحات الالزمة ملواجهة التحد�ت احلالية والناشئة. وهناك عدد وعدم كفاية القدرات، واالفت
تطوير املهارات الفنية والتنظيمية واإلدارية خلدمات اإلرشاد  )1(: الثغراتمن اإلجراءات اليت يتعني اختاذها ملعاجلة 

االبتكار واملعلومات نظم إعادة توجيه و  )2(أفضل للمزارعني؛ واخلدمات االستشارية، والبنية التحتية الالزمة لتقدمي خدمات 
ز�دة االستثمار و  )3(واخلدمات االستشارية من أجل بناء رأس املال البشري ونظم زراعية غذائية قادرة على الصمود؛ 

تقييم أداء خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية وتقدمي و  )4( وتعزيز اإلصالح املؤسسي لتلبية االحتياجات الناشئة؛
وضع برامج لفهم مطالب املزارعني وتسهيل اإلبداع املشرتك للممارسات املبتكرة. وإن هذه و  )5(األدلة لتهيئة بيئة متكينية؛ 

ا وقطع املرحلة كثر ضعفً األولو�ت هي الركائز األساسية إذا أرد� متكني احلصول وحتقيق مهمة الوصول إىل املزارعني األ
ا يف تقدمي التوصيات واخلطوط التوجيهية ا مهمً األخرية من أجل "عدم إمهال أحد". وتلعب منظمة األغذية والزراعة دورً 

واألدوات املتعلقة ابلسياسات للتغلب على هذه التحد�ت ومساعدة البلدان من خالل سد الفجوة وجعل املعلومات 
لة، وذات صلة، وميكن الوصول إليها، وبكلفة معقولة ألصحاب احليازات الصغرية واملزارعني واخلدمات االستشارية شام

 األسريني.    
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة 
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:

بني مقدمي خدمات توليد توفري التوجيهات بشأن االجتاهات املتجددة لز�دة تعزيز اجلهود املبذولة لسد الفجوة  •
املعلومات واستخدامها من قبل املزارعني األسريني من أصحاب احليازات الصغرية، للمساعدة يف تسريع التقدم 

 وتنفيذ عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية. 2030يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة خلطة عام 
، مع مراعاة اإلرشاد واخلدمات االستشاريةخدمات ار و تشجيع األعضاء على إصالح نظم املعلومات واالبتكو  •

 القضا� الناشئة والتطورات اجلديدة وبفهم أكرب الحتياجات املزارعني.
االبتكار واملعلومات واخلدمات نظم إيصاء األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني بتمكني الوصول الشامل إىل و  •

أصحاب احليازات الصغرية، وحتسني مشاركة املزارعني ومجيع اجلهات االستشارية من قبل املزارعني األسريني من 
الفاعلة ذات الصلة املعنية خبدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية، يف عملية الوضع املشرتكة للممارسات املبتكرة 

 واملعلومات واملعرفة من أجل صنع القرار.
 

 مضمون هذه الوثيقة إىل: عنميكن توجيه أي استفسارات 
 

 Selvaraju Ramasamy السيد

 رئيس وحدة البحوث واإلرشاد

 56832 570 06 39+ اهلاتف:
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 مقدمة - أوًال 
يكتسي أصحاب احليازات الصغرية واملزارعون األسريون أمهية حمورية ابلنسبة لتحقيق األمن الغذائي وهم القّيمون  -1

من األراضي الزراعية  ائةيف امل 75مليون مزارع أسري  570على املوارد الطبيعية واستخدامها املستدام. ويدير أكثر من 
ئة من األغذية يف العامل. وغالبية هؤالء املزارعني هي من أصحاب احليازات اامل يف 80مجيع أحناء العامل، وينتجون أكثر من  يف

مزمن من انعدام األمن الغذائي ويتأثرون ابلتحد�ت احمللية والعاملية. وتتفاقم هذه اهلشاشة  لالصغرية، وهم يعانون بشك
شارية اليت تعترب ضرورية لتغيري كيفية ممارسة بسبب عدم الوصول إىل االبتكار الزراعي املناسب واملعلومات واخلدمات االست

لتحرير ماليني الناس من الفقر وانعدام األمن الغذائي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك  هؤالء املزارعني للزراعة،
 .)2028-2019(يف سياق عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 

االبتكار واملعلومات واخلدمات االستشارية يف توافرها وكلفتها نظم وتتمثل التحد�ت الرئيسية املتعلقة ابلوصول إىل  -2
. االبتكار واملعلومات واستخدامها نظم طويرويقيد العرض والطلب ونقص الروابط املناسبة بينهما تومدى مالءمتها. 

االستثمار والقدرة التقنية، إىل جانب املعلومات املعقدة وغري املالئمة القائمة �حية العرض، يتسبب االفتقار إىل  ومن
ا ما ال يشارك أصحاب احليازات ا. ومن �حية الطلب، غالبً الدراسات العلمية فقط، يف جتاهل منظور الطلب متامً  على

ا ما تكون ات ال تعرتف مبعرفة املزارعني وغالبً الصغرية واملزارعون األسريون يف التوليد املشرتك للمعارف، مما يؤدي إىل معلوم
ويؤدي ذلك إىل افتقار عدد كبري من املزارعني من أصحاب  غري ميسورة التكلفة، وليست مفهومة، وغري قابلة للتنفيذ.

ع، تشري . ويف الواقحىتاحليازات الصغرية يف مجيع أحناء العامل، وخاصة النساء، إىل الوعي أبن مثل هذه املعلومات متاحة 
من املزارعني األسريني يف مجيع أحناء العامل ليس لديهم إمكانية الوصول إىل خدمات  ائةيف امل 75التقديرات إىل أن أكثر من 

  استشارية موثوقة.

ويتضاءل بسرعة االستثمار الذي متّس احلاجة إليه لتحسني القدرات التقنية والبنية التحتية واملؤسسية للمؤسسات  -3
بسد الفجوات ضمن نظم االبتكار الزراعي، مبا يف ذلك خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية. ويف العديد املعنية 

احنصر االستثمار العام يف كثري من األحيان بدفع رواتب املوظفني، يف حني أن خدمات البلدان ذات الدخل املنخفض،  من
غري العام والرمسيني ي اخلدمات من القطاعني العام و اإلرشاد واخلدمات االستشارية تشمل جمموعة واسعة من مقدم

ا إىل الدعم. وتتم إعاقة كفاءة هذه املؤسسات بسبب نقص رأس املال البشري أو البنية الرمسيني الذين حيتاجون أيضً  وغري
واإلرشاد واملزارعني، التحتية، وكذلك بُعد السكان املستهدفني. وإن الروابط اجملزأة واملعطلة بني التثقيف الزراعي والبحوث 

عن عدم وجود آلية مؤسسية جلمعهم مع بعضهم البعض، تعيق التوليد املشرتك لالبتكارات واملعلومات واختاذ  فضًال 
 اإلجراءات املشرتكة املناسبة. 

 تسهيل الوصول إىل نظم االبتكار واملعلومات واخلدمات االستشارية –ا اثنيً 
نظم  وغري الرمسية اليت تسهل وصول أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني إىلهناك عدد من اآلليات الرمسية  -4

ا يف سد الفجوة بني الباحثني ا رئيسيً االبتكار واملعلومات. ومن بينها، تلعب خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية دورً 
ا غري أنه على مدار الثالثني عامً  بتكار الزراعي.والقطاع اخلاص واجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى يف نظم االواملزارعني 

املاضية، مرت املؤسسات اليت تقدم خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية بتحول كبري يف مجيع أحناء العامل، وهي تواجه 
ودة واملوارد احملدابستمرار حتد�ت بسبب مستو�ت التمويل املنخفضة للغاية يف العديد من البلدان. ووسط هذه القدرات 
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يف القطاع العام، تدخلت اجلهات الفاعلة األخرى وأصحاب املصلحة يف نظام األغذية الزراعية لدعم املزارعني، ولكن بدون 
 تنسيق أو روابط كافية لضمان جودة اخلدمة ومشوليتها. 

قدمي اخلدمات االستشارية وأصبحت خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية اآلن نظم خدمات متعددة، حيث يتم ت -5
من قبل جهات فاعلة خمتلفة، ويتم متويلها من مصادر خمتلفة. وتلعب الشركات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات 

وأدى هذا االجتاه حنو النظم املتعددة اجلهات  1ا، إىل جانب مقدمي خدمات القطاع العام.ا أكثر نشاطً ا أدوارً املنتجني حاليً 
إىل حتسني الوصول إىل املعلومات واالبتكارات والتكنولوجيات، وهذا مهم بشكل خاص ألن املزارعني متنوعني الفاعلة 

للغاية، وخيتلفون من �حية املوارد، ونوع اجلنس، والقدرة على الوصول إىل األسواق، ونظم احملاصيل والثروة احليوانية، 
اخلدمات. وبينما أدت التعددية يف خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية ا خمتلفة من املعلومات و يتطلبون أنواعً  وابلتايل

إىل ز�دة الوصول إىل املعلومات واخلدمات االستشارية، أدى التنسيق غري الكايف بني اجلهات الفاعلة املتعددة إىل معلومات 
 وخدمات استشارية متضاربة ومنخفضة اجلودة.

واملزارعني األسريني غري متجانسني والتحد�ت اليت يواجهو�ا اليوم متعددة ومرتابطة إن أصحاب احليازات الصغرية و  -6
ومعقدة. وجيب أن تكون احللول هلذه التحد�ت جيدة التنسيق وخمصصة، وجيب أن تكون اخلدمات االستشارية ذات صلة 

ملناسب واليت تتجاوز اإلنتاج الزراعي. وقد سلطت ابملناطق اجلغرافية، وأنواع األنشطة الزراعية، والقرارات املتخذة يف الوقت ا
ا على أمهية التنسيق والتعاون بني مقدمي اخلدمات االستشارية احلاليني. ويتطلب ذلك منهم الضوء أيضً  19-جائحة كوفيد

كيز ا جديدة وجمموعات مهارات جديدة، سواء كان من حيث الوظائف أو جماالت الرت ا اختيار خدمات جديدة وأدوارً أيضً 
قل املتمثل بنوجيب أن تنتقل خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية واآلليات األخرى من الدور التقليدي  2التقنية.

ا خمتلفة من "املزرعة إىل املائدة" ولتسريع االنتقال إىل نظم غذائية مستدامة، مبا يشمل ، لكي تشمل نقاطً التكنولوجيا
 اإلجراءات التالية:

بني املزارعني واجلهات الفاعلة األخرى (الرمسية وغري الرمسية) يف النظام، مثل األعمال التجارية  تيسري الروابط (أ)
 الزراعية، ومنظمات القروض الصغرية، ومعاهد التعليم والبحوث، ومنظمات اجملتمعات أو املنتجني، فضًال 

 عن الوكاالت احلكومية وصانعي السياسات؛
 لعمل اجلماعي، والتعلم املشرتك، والتوليد املشرتك للمعارف؛تيسري عمليات االبتكار، واو  (ب)
 بشأن األسواق، واألسعار، واملناخ/الطقس، واآلفات، واألمراض؛معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب  توفريو  (ج)
تنمية قدرات أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني للوصول إىل تكنولوجيات وابتكارات جديدة و  (د)

 واستخدامها، مبا يف ذلك األدوات الرقمية؛
ا ترمجة "البيا�ت الضخمة" إىل معلومات وخدمات قابلة للتنفيذ وقائمة على البيا�ت، ومصممة خصيصً و  (ه)

 ا؛جملموعات املزارعني املختلفة، مبا يف ذلك الفئات األكثر ضعفً 

                                                      
  منظمة األغذية والزراع، روما.رؤى للتفكري اإلبداعي.  –حنو نظم خدمات متعددة شاملة  )2016(منظمة األغذية والزراعة   1

i6104e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
نظم االبتكار الزراعي: مرجع لالستثمار. ) 2012(البنك الدويل   2
-systems-innovation-npolicyplatform.org/document/agriculturalhttps://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovatio

sourcebook/index.html-investment 

http://www.fao.org/3/a-i6104e.pdf
https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/document/agricultural-innovation-systems-investment-sourcebook/index.html
https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/document/agricultural-innovation-systems-investment-sourcebook/index.html
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اخلدمات الالزمة بشأن معايري األغذية والتغذية، واختبار الرتبة وخملفات مبيدات اآلفات، وإنتاج  توفريو  (و)
احملاصيل وممارسات ما بعد احلصاد، ورصد اآلفات، وإصدار الشهادات للبذور وتوزيعها، واختبار املدخالت 

 للحصول على شهادات اجلودة وشهادات املنتجني الزراعيني، وما إىل ذلك؛
يف عمليات السياسات ذات الصلة على املستو�ت الوطنية بشأن قضا� مثل اإلصالحات املؤسسية  املشاركةو  )(ز

 والزراعة الرقمية وملكية البيا�ت والدعوة.

التزامات اجلهات الفاعلة املتعددة لتسهيل التفاعل مع الشركاء يف البحوث والتعليم واألعمال التجارية وعلى الرغم  -7
غري كافية يف بيئة العوملة املعقدة، مثل ديناميكيات ة واملؤسسات األخرى ذات الصلة، فإن اخلدمات اليت تقدمها الزراعي

السوق، والرقمنة، وحتد�ت تغري املناخ. وتُعد اآلليات املتعددة اجلهات الفاعلة املعززة أساسية ليس فقط لتمكني الوصول 
ا لتسهيل التوليد املشرتك لالبتكارات واملعارف من خالل صلة، ولكن أيضً الشامل إىل االبتكارات واملعلومات ذات ال

 .الناس متكني

 تعزيز خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية لز�دة فرص الوصول إىل نظم االبتكار واملعلومات –ا اثلثً 
متجددة كقناة رئيسية للوصول  ا وأمهيةا متزايدً يف حني أن خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية قد اكتسبت اعرتافً  -8

إىل نظم االبتكار املناسبة واملعلومات واخلدمات االستشارية للمزارعني، فإن االفتقار إىل االستثمار واإلصالح املؤسسي 
ل أحد األسباب لتلبية االحتياجات الناشئة قد ترك فجوة كبرية بني توليد املعلومات واستخدامها من قبل املزارعني. ويتمث

يسية التساع الفجوة، واخلدمات االستشارية ذات اجلودة الرديئة، يف االفتقار إىل فهم احتياجات املزارعني واملشاركة الرئ
الكافية من قبل املزارعني يف التوليد املشرتك لالبتكار واملعارف الختاذ قرارات مستنرية. وكخطوة أوىل، هناك حاجة إلطار  غري

سع يساعد يف تقييم احتياجات املزارعني، وكذلك البنية التحتية احلالية والقدرات املؤسسية تقييم صارم ومقبول على نطاق وا
وأداء خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية، لتوفري قاعدة أدلة لتطوير بيئة مواتية وما يلزم من السياسات ابإلضافة 

 االستثمار املطلوب بشدة.  إىل

دمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية ملواجهة التحد�ت مثل تغري املناخ، ومن وجهة نظر فنية، جيب مواءمة خ -9
، مبا يف ذلك التقنيات الكاسحةوتدهور املوارد الطبيعية، وسوء التغذية، مع مراعاة األدوات املتقدمة الناشئة عن االبتكارات 

الفشل  أدى إىل إلثبات العائد على االستثمار 3لةالرقمية. ومع ذلك، فإن االفتقار إىل القدرة الفنية إىل جانب عدم كفاية األد
وتعتمد معاجلة التحد�ت املعقدة بدورها على نوع  لتحسني خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية. ةيف جذب املوارد املالي

املهام والطلب يف السوق وتعبئة منظمات املزارعني، لتحديد قنوات بديلة لربط املزارعني ابملستهلكني من خالل األدوات 
ابط، وابإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكون خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية جمهزة لتسهيل الرو واملنصات الرقمية. 

وصفقات السمسرة مع القطاع اخلاص، ودعم العمليات التنظيمية للمزارعني، والتوسط يف حل النزاعات يف سياقات حمددة 
 مثل إدارة املراعي مع الرعاة، وإدارة موارد املياه مع مجعيات مستخدمي املياه وجمموعات املزارعني.

املتوقعة إىل احلاجة إىل أدوار جديدة خلدمات اإلرشاد واخلدمات  ا ما تؤدي األزمات والتهديدات اجلديدة وغريوغالبً  -10
احلاجة إىل طرق عمل جديدة ملواجهة العديد من التحد�ت  19-اإلرشادية. وعلى سبيل املثال، أاثرت جائحة كوفيد

                                                      
إطار لتقييم أداء وأتثري نظم خدمات اإلرشاد الزراعي التعددية: متت إعادة النظر يف أفضل إطار . )2016(املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية.   3

   . املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية.1567ورقة مناقشة رقم  مالئم.
 https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/130842 

https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/id/130842
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ولوجيات الكاسحة الوقت احلقيقي من حيث إنتاج األغذية واحلفاظ على سلسلة اإلمدادات. ويف هذا السياق، توفر التكن يف
ا متجددة خلدمات وأدوات االتصال واملنصات عرب اإلنرتنت، إىل جانب تكنولوجيات وممارسات اإلنتاج املبتكرة، فرصً 

اإلرشاد واخلدمات االستشارية لتبسيط خدماهتا. وميكن أن يؤدي متكني خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية لالستفادة 
الرقمية، إىل ز�دة كفاءة وفعالية اخلدمات املقدمة يف الوقت املناسب للمزارعني. ومع ذلك، من األدوات واملنصات 

النطاق وميكنها أن تؤدي إىل ز�دة عدم  الفجوة الرقمية بني الرجال والنساء، وبني سكان الريف وسكان احلضر، واسعة فإن
تغطية شبكة الكهرابء واإلنرتنت) وكذلك تعزيز قدرة شبكات  املساواة. وميكن أن حتدث البنية التحتية املناسبة (مبا يف ذلك
ا من حيث كبريً   اا) على استخدام األدوات والتقنيات الرقمية، فرقً املزارعني (مبا يف ذلك النساء والشباب والفئات األكثر ضعفً 

 إمكانية الوصول إىل املعلومات يف الوقت املناسب. 

ت، بدًءا من الرسائل النصية القصرية البسيطة وحمطات الراديو الريفية ونظم االستجابة ومن املهم االعرتاف بتنوع األدوا -11
الراديو  إىل الطائرات من دون طيار والذكاء االصطناعي والبيا�ت الضخمة. وعلى سبيل املثال، يعد الصوتية التفاعلية، وصوًال 

من سكان العامل وتستخدمه خدمات اإلرشاد واخلدمات  ائةمليف ا 70ا للمعلومات للمزارعني يصل إىل أكثر من ا موثوقً مصدرً 
وجيب أن تضمن هذه اجلهود وضع األدوات الرقمية  4االستشارية إليصال املعلومات والنصائح إىل الناس يف املناطق النائية.

يف أيدي أفراد قادرين على املستوى احمللي، بدعم من اجلهات الفاعلة يف خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية والبنية 
ال حتل التحتية. ومن املهم أن نتذكر أن األدوات الرقمية ميكن أن تكمل خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية، ولكنها 

 مناهج تطوير االبتكارات والتكنولوجياتحملها. وتُعترب التفاعالت البشرية مهمة للغاية يف التوليد املشرتك لالبتكارات. وتُعد 
 لتعزيز خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية. اا أساسيً أمرً  اليت تركز على الناس

رية مبهارات وأساليب جديدة، أولوية لدعم أصحاب وتُعترب تنمية قدرات خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشا -12
. كما حتتاج التطورات مثل احليازات الصغرية واملزارعني األسريني بشكل أكثر مشولية يف مجيع أحناء نظام األغذية الزراعية

داخل خدمات ا واإلدارة املتكاملة لآلفات، إىل دعم متجدد وتكامل أفضل الزراعة اإليكولوجية والزراعة الذكية مناخيً 
ومنهجيات اإلرشاد واخلدمات االستشارية لتحول لألغذية الزراعية والتحول الريفي بشكل مستدام. وجيب تعزيز مناهج 

تقدمي اخلدمات اجلديدة مثل املناقشات عرب اإلنرتنت والعمل اجلماعي والتعلم اجلماعي والتوليد املشرتك لالبتكارات والبحوث 
والذكاء االصطناعي. ويف حني أن متكني الوصول إىل االبتكارات واملعلومات أمر ابلغ األمهية،  التشاركية وخدمات اإلرشاد

احلمل الزائد فمن املهم بنفس القدر التأكد من أن احملتوى والتفسري مناسبني الحتياجات املزارعني وشاملني دون التسبب يف 
 لمعلومات.ل

 خلق بيئة متكينية للوصول الشامل إىل االبتكارات واملعلومات املناسبة –ا رابعً 
حيتاج التغلب على التحد�ت واغتنام الفرص اليت تواجهها خمتلف اآلليات اليت تسهل الوصول إىل االبتكارات  -13

من خالل السياسات واألدوات واملعلومات املناسبة، مبا يف ذلك خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية، إىل الدعم والتعزيز 
املبتكرة وعمليات اإلصالح والبنية التحتية. وحتتاج هذه يف �اية املطاف إىل خلق بيئة متكينية شاملة وحوافز للجهات 

 5ا من أجل املشاركة يف توليد االبتكارات واملمارسات واملعلومات املناسبة.، للعمل معً الفاعلة، مبا يف ذلك املنتجني

                                                      
  .19-دور خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية خالل أزمة كوفيد ). مدونة بشأن2019(املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية.   4
 crisis-19-covid-role-services-advisory-and-https://www.agrilinks.org/post/extension 
روما. منظمة األغذية اإلرشاد الزراعية يف مرحلة حتولية يف مجيع العامل: سياسات واسرتاتيجيات لإلصالح. ) 2020األغذية والزراعة. ( منظمة  5

  /en8199ca/10.4060https://doi.org  والزراعة.

https://www.agrilinks.org/post/extension-and-advisory-services-role-covid-19-crisis
https://doi.org/10.4060/ca8199en
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التحد�ت والفرص اليت تنشأ من خالل تعزيز الوصول إىل االبتكارات واملعلومات تغيريات سلوكية على اجلهات  وتفرض
ا ووظائف جديدة الفاعلة يف نظم االبتكار وخاصة خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية، اليت تتوىل بشكل متزايد أدوارً 

تدرجيي احلاجة إىل املعلومات واخلدمات االستشارية اجليدة التنسيق،  وغري تقليدية. وابلتايل، يدرك صانعو السياسات بشكل
واملدفوعة ابلطلب، واملوجهة حنو السوق، لتسريع التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيما من أجل القضاء 

 اجلوع والفقر. على

يز اآلليات القائمة مثل منصات االبتكار املتعددة ويكتسي التطوير املؤسسي، مبا يف ذلك بناء نظم حملية مرنة، وتعز  -14
اجلهات الفاعلة، ومراكز االبتكار وبواابت املعرفة على املستوى الوطين، أمهية ابلغة لتعزيز الوصول بشكل أفضل إىل اخلدمات 

هو �ج يوفر منصة متكن و  –االستشارية احمللية املدفوعة ابجملتمع. وتتضمن بعض األمثلة ما يلي: ساحة العلوم والتكنولوجيا 
ا إىل جنب مع اجملتمعات ا جنبً خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية من العمل معً قطاعات البحوث والتعليم وقطاعات 

وهي جمموعة تشغيلية متعددة  –والشراكة األوروبية لالبتكار  6الزراعية من أجل تعزيز املعارف وتوليد املعلومات وتبادهلا،
وحيث تدعم احلوكمة والسياسات التنسيق  7اجلهات الفاعلة تشارك يف توليد االبتكارات استجابة لتحد�ت املزارعني.

والتعاون بني املؤسسات الرمسية وغري الرمسية ومقدمي اخلدمات، ميكن أن يساعد ذلك يف جتنب االزدواجية وتضارب 
 األمر ابختاذ القرارات. املعلومات عندما يتعلق

يُعترب إنشاء أدوات وحوافز وعمليات مبتكرة لربط اجلهات الفاعلة يف مجيع أحناء نظام األغذية الزراعية، مبا يف ذلك و  -15
واحلفاظ على هذه الرتتيبات  –التعليم والبحوث واإلرشاد ومنظمات املزارعني والقطاع اخلاص واإلجراءات املشرتكة للمزارعني 

وميكن لتعزيز اآلليات املالية اجلديدة مثل القسائم اإللكرتونية واالئتما�ت املدفوعة  لضمان بيئات متكني فعالة. ا حيو�ً مرً أ –
عرب اهلواتف احملمولة مباشرة من قبل املزارعني، أن حيسن االستخدام الفعال للمعلومات من قبل املزارعني. وميكن استخدام 

ت التجريبية، واخلربات يف تطوير التكنولوجيا التشاركية وصنع القرار، والُنهج للمشاركة يف توليد دراسات احلاالت، والتدخال
املعارف مع املزارعني لتصميم آليات احلوافز واملكافآت، خللق بيئة متكينية تعمل بشكل جيد وتدعم نظام خدمات اإلرشاد 

ا إىل �ج متوازن وشامل لالستثمار لتمكني املزارعني وهناك حاجة أيضً . فيه املتعددةواخلدمات االستشارية واجلهات الفاعلة 
، ولضمان األسريني من أصحاب احليازات الصغرية من الوصول الشامل إىل املنتجات واخلدمات واالبتكارات ذات الصلة

  األداء املالئم للمؤسسات واجلهات الفاعلة اليت تنفذ املرحلة األخرية.

دوار واملسؤوليات الواضحة للمؤسسات املختلفة واجلهات الفاعلة يف خدمات اإلرشاد واخلدمات وميكن لتحديد األ -16
ا ا حامسً االستشارية، أن يساعد يف تعزيز الوصول السلس إىل االبتكارات واملعلومات. وميكن أن تلعب اخلدمات العامة دورً 

ات الفاعلة األخرى يف النظام وتيسري عملها، ابإلضافة يف وضع املعايري والشهادات، وضمان جودة اخلدمات، وتنسيق اجله
وميكن أن يشارك القطاع اخلاص بشكل أساسي يف توفري املدخالت ذات الصلة والنقل  إىل دورها االستشاري املنتظم.

عني، وميكن ملنظمات املنتجني، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات املزارعني، وجمموعات املزار  واملعاجلة واألسواق.
والشبكات غري الرمسية، أن تضمن الوصول الشامل إىل املعلومات واالبتكارات من قبل جمموعات املنتجني املختلفة، 

عن الفئات احملرومة اليت ال تتمتع يف كثري  ا، فضًال ذلك الفقراء واملنتجني من أصحاب احليازات الصغرية األكثر ضعفً  يف مبا
 من األحيان إبمكانية الوصول إىل االبتكارات واملعلومات واخلدمات االستشارية. 

                                                      
6  537, 671 . Nature, pp.gaps in China by empowering smallholder farmersClosing yield Zhang et al (2016).   
 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/enاملعلومات متاحة على العنوان التايل:   7

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
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لتمكني العملية السياساتية من حتديد األولو�ت املناسبة ابإلضافة ا ابلغ األمهية يُعترب توافر البيا�ت الضرورية أمرً  -17
ا ما يتمكن املزارعون املايل الالزم. وعلى الرغم من وجود كمية هائلة من البيا�ت يف نظم األغذية الزراعية، �درً االستثمار  إىل

 8من الوصول إليها بسبب التكلفة واألشكال املعقدة والنقص يف األدوات والقدرات التحليلية وحتد�ت البنية التحتية.
لبيا�ت املفتوحة يف صميم حتسني وصول املزارعني ومقدمي اخلدمات إىل كينية لز�دة استخدام اويكمن ضمان بيئة مت

حيتاج املزارعون إىل البيا�ت املفتوحة والوصول إىل املعلومات املتعلقة أبساليب الزراعة احلديثة،  )1(املعلومات على مستويني: 
واملدخالت املناسبة مثل البذور واألمسدة، وفرص السوق، واألسعار، والطقس، ومعايري اجلودة، والقوانني واللوائح الزراعية، 

حيتاج مقدمو اخلدمات إىل استخدام البيا�ت املفتوحة و  )2(ا�ت؛ وعند االقتضاء، حول كيفية التقدم للحصول على اإلع
اليت يوفرها املزارعون من أصحاب احليازات الصغرية للتحليل، والختاذ قرارات إجيابية بشأن النظام الغذائي وضمان األمن 

للتمكن من العثور على هذه املعلومات  الغذائي، مع توفري اللوائح املتعلقة ابستخدام بيا�ت املزارع وحقوق املزارعني. غري أنه
والتدريب  واستخدامها، حيتاج مقدمي اخلدمات واملزارعني على حد سواء إىل الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وعالوة على ذلك، يف حالة املعلومات املقدمة من قبل املزارعني، هناك حاجة إىل ترتيبات مناسبة حلماية خصوصية 9عليها.
 غري السليم. استخدامهاالبيا�ت ومنع 

ومات  يف ضمان اجلودة والشمولية، والتأكد من أن االبتكارات املناسبة ونظم املعلا قو�ً وتلعب احلكومات دورً  -18
واخلدمات االستشارية متاحة أبسعار معقولة للمزارعني األسريني من أصحاب احليازات الصغرية، ال سيما يف املناطق النائية 

وجيب أن تتمثل املهمة اجلديدة لنظم املعلومات واخلدمات االستشارية املبتكرة هذه  وللمجموعات املستضعفة والنساء.
الوصول إىل اجلميع و"عدم إمهال أحد". وميكن للخدمات الرقمية أن تكمل بشكل فعال اخلدمات االستشارية املباشرة  يف

هناك حاجة إىل بذل جهود على مستو�ت خمتلفة من أجل تقليل  ا لوجه لتحسني الوصول بشكل كبري. غري أنوجهً 
وجيب أن يتضمن متكني السياسات الشاملة واآلليات املؤسسية والربامج ذات الصلة املخاطر وز�دة فوائد التقنيات الرقمية. 

عن قدرهتم على الوصول  ، فضًال العناصر الضرورية لتعزيز حمو األمية الرقمية عند أصحاب احليازة الصغرية واملزارعني األسريني
 يف املناطق الريفية.  الرتابطإهليا وضمان املرحلة األوىل واألخرية من 

إىل جانب  –بني اجلهات الفاعلة املتعددة يف خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية وخارجها وتعمل الشراكة  -19
على توسيع نطاق اخلدمات وآليات التنفيذ. وجيب أن يستثمر  –حتسني الروابط بني البحوث وخدمات اإلرشاد واملزارعني 

كل من القطاعني العام واخلاص يف التثقيف الزراعي لتحديث الدورات واملناهج لتطوير املهارات العملية للطالب، 
ل. وال ينبغي أن مهارات التواصل، والتدريب، والتسهيل، والدعوة، والتواصل، والقيادة، والعمل اجلماعي، ور�دة األعما مثل

ا فقط. بل جيب أن تكون عملية وأن تستجيب ملطالب املزارعني. يكون تقييم التميز العلمي والبحثي أكادمييً 
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص على ختفيف بعض العبء على املؤسسات احلكومية، وهي تعزز اخلدمات  وتعمل

حليازات الصغرية إىل االبتكارات واملعلومات. وجيب أن تضمن األطر التعددية وسهولة وصول املزارعني من أصحاب ا
والقدرة  اتواآلليات التنظيمية ذات الصلة أن تكون هذه الشراكات جمدية ومواتية لتعزيز توافر نظم املعلومات واالبتكار 

 وإمكانية الوصول إليها ملساعدة املزارعني على اختاذ قرارات مستنرية. حتمل تكاليفها  على

                                                      
 ا على العنوان التايل:. متاح أيضً . قياس التطور الرقمي2019 وأرقامحقائق  ).2019( االحتاد الدويل لالتصاالت  8
/development/contents-digital-https://itu.foleon.com/itu/measuring 
االحتاد الدويل لرابطات أمناء املكتبات وجمموعات التكنولوجيا والتغيري االجتماعي، جامعة واشنطن.  ).2017( االحتاد الدويل لرابطات أمناء املكتبات  9

chapter3.pdf-2017-content/uploads/da2i-https://da2i.ifla.org/wp 

https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/contents/
https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-2017-chapter3.pdf
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 دور منظمة األغذية والزراعة يف حتسني الوصول إىل االبتكارات واملعلومات واخلدمات االستشارية –ا خامسً 
املتعلقة ابلسياسات ا يف تقدمي التوصيات واخلطوط التوجيهية واألدوات ا مهمً تلعب منظمة األغذية والزراعة دورً  -20

للتغلب على التحد�ت، ومساعدة األعضاء على سّد الفجوات، وجعل املعلومات واخلدمات االستشارية شاملة، 
صلة، ومتاحة، وميسورة التكلفة ألصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني، مع االعرتاف على وجه اخلصوص  وذات
 سلسلة القيمة. وقد تشمل اجملاالت األولوية احملددة لز�دة تعزيز اخلدمات ما يلي:  املرأة كمزارعة وصاحبة مصلحة يفبدور 

تعزيز وتطوير املهارات التقنية والتنظيمية واإلدارية جملموعة من مقدمي خدمات املزارعني، ال سيما خدمات  )1(
علومات واخلدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية من أجل تيسري االبتكار على حنو أفضل، وتقدمي امل

 االستشارية لتتناسب مع احتياجات املزارعني؛
إعادة توجيه االبتكارات واملعلومات واخلدمات االستشارية اليت تغطي نظم األغذية الزراعية أبكملها مع مراعاة و  )2(

 البيئة املعقدة، مثل ديناميكيات السوق والرقمنة وحتد�ت تغري املناخ؛
اختاذ قرارات مستندة إىل األدلة بشأن االستثمار والسياسات ملساعدة املزارعني األسريني دعم البلدان يف و  )3(

 أصحاب احليازات الصغرية على الوصول إىل املعلومات واالبتكارات واخلدمات االستشارية؛ من
خالل السياسات تعزيز اإلصالحات املؤسسية لتلبية االحتياجات الناشئة وتوجيه تطوير البيئة التمكينية من و  )4(

ذات الصلة؛ ووضع منهجية وخطوط توجيهية لتقييم خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية الوطنية وأدائها 
 إلظهار العائد على االستثمار ونتائج تقدمي اخلدمات بشكل أفضل؛

تكرة ونظم برامج لتحسني التعبري عن مطالب املزارعني وتعزيز مشاركتهم يف توليد املمارسات املب وضعو  )5(
املنتجني يف تنسيق تقييمات االحتياجات املعلومات، مبا يف ذلك توسيع الدور العام ملنظمات وشبكات املزارعني 

 دمات التوصيل؛ما يتعلق خب وإنشاء املشورة ذات الصلة، وكذلك يف
لنظم األغذية الزراعية توفري منصات ومساحة حمايدة لتوثيق املمارسات واالبتكارات اجليدة للتحول املستدام و  )6(

 اليت تنتج أكثر مبوارد أقل، ومناقشتها وتعزيزها.

وستواصل املنظمة تطوير منتجات املعرفة واخلطوط التوجيهية لضمان الدعم الالزم لألعضاء يف اجملاالت ذات األولوية  -21
ناقشة القضا� املتعلقة ابالبتكارات املذكورة أعاله. وستواصل املنظمة العمل كجهة جتمع بني األعضاء وأصحاب املصلحة مل

واملعلومات واخلدمات االستشارية وحتديد احللول من أجل حتسني وصول أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني 
 ابلغ األمهية لتحقيق إمكا�هتا. اتعزيز قدرة املنظمة يف املقّر الرئيسي واملكاتب امليدانية أمرً يُعترب و  إليها.

 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:إن 
توليد املعلومات التوجيهات بشأن االجتاهات ملواصلة تعزيز اجلهود لسد الفجوة بني مقدمي خدمات  توفري أ)(

واستخدامها من قبل املزارعني األسريني من أصحاب احليازات الصغرية، للمساعدة يف تسريع التقدم يف حتقيق 
 وتنفيذ عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية؛ 2030طة عام أهداف التنمية املستدامة خل

األعضاء على إصالح خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية يف سياق نظم االبتكار الزراعي  تشجيعو  ب)(
 مراعاة القضا� الناشئة والتطورات اجلديدة وفهم أكرب الحتياجات املزارعني؛  مع
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األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني بتمكني وصول املزارعني األسريني من أصحاب احليازات الصغرية  إيصاءو  ج)(
إىل االبتكارات ونظم املعلومات واخلدمات االستشارية، وحتسني مشاركة املزارعني ومجيع اجلهات الفاعلة ذات 

ارسات املبتكرة واملعلومات واملعارف الصلة خبدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية من املشاركة يف توليد املم
 ات.لصنع القرار 
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